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De wethouders van de 
Vrije Heerlijkheid Aveschoot: 
een sociaal-economische 
benadering (1 7de-lSde eeuw). 

Roger BUYCK 

In een vorige bijdragel richtten wij al onze aandacht op de schepe
nen van de prochie ende heerlichede van Lembeke. Vertrekkend van de 
basisgegevens bij Neelemans2 maar aangevuld met beschikbare bron
nen3 die door die auteur niet werden gebruikt, was het mogelijk om van 
deze Lembeekse schepenen een meer genuanceerd profiel van hun soci
aal-economische positie te schetsen. Uiteindelijk was dit beeld echter 
onvolledig, want binnen het huidige grondgebied Lembeke was er nog een 
Vrije heerlichede van Aveschoot. die parochiaal evenzeer tot Lembeke 
behoorde. 

De heerlijkheid Aveschoot omvatte een Noord- en een Zuid
Aveschoot: eerstgenoemd deel grensde ten noorden aan de 
Vromboutstraat, ten oosten en ten zuiden aan de heerlijkheid van 
Bardelaere en ten westen aan de Nieuwstraat; Zuid-Aveschoot lag min of 
meer begrensd door het Aveschootstraatje in het noorden, door de 
Kaprijkse Vaart in de nabijheid van de Kerkstraat in het oosten, door de 
Lede- en de Eeklostraat in het zuiden en door de Windgatstraat in het 
westen4 . Zeer groot was deze heerlijkheid niet: een uitgestrektheid van 
284 gemet (= 126 ha) geeft inderdaad geen grote indruk en toch beschik
te deze heerlijkheid over alle graden van justitie, was er een heer van 
Avesclwot die een griffier, een baljuw en vijf schepenen mocht aanstellen 
en was Aveschoot - evenals Kaprijke en Eeklo - contribuante van het 
Brugse Vrije. Bovendien bleef van deze heerlijkheid nog heel wat archief 
bewaard, dat ons vandaag de kans biedt het reilen en zeilen van dit klei
ne gehucht wat duidelijker in het licht te plaatsen. 

1. AVESCHOOT EN HAAR BEWONERS (17de-18de eeuw) 

Een eerste vereiste om bij benadering de demografische evolutie 
binnen een lokaliteit te kunnen berekenen, is uiteraard het voorhanden 
zijn van een aantal in de tijd gespreide tellingen. Voor Lembeke waren er 

5 



ROGER BUYCK 

een paar beschikbaar; voor Aveschoot zijn twee tellingen voorhanden. 
met name de telling van de aanwezige graanvoorraden tijdens het jaar 
17405 en een volkstelling van het jaar 17966 . En toch is het mogelijk -
al is het dan ook maar een benaderende versie van de reële situatie - om 
aan de hand van de bewaard gebleven ommestellinglijsten een evolutie te 
zien in het aantal gezinnen dat het grondgebied Aveschoot tijdens de 
17de en 18de eeuw bewoonde. 

Zoals uit tabel lis af te lezen, zien wij het aantal gezinnen tijdens 
de tweede helft van de 17de en eerste helft van de 18de eeuw schomme
len tussen de dertig à veertig belastbare gezinnen. Het lagere aantal voor 
de eerste helft van de 17de eeuw vindt wellicht zijn verklaring in de oor
logsomstandigheden van de dertiger jaren, terwijl de toename tijdens de 
tweede helft van de 18de eeuw volledig in de lijn ligt van een toenmalige 
algemene demografische groei in West-Europa. 

Tabel 1 
EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEZINNEN EN BELASTBAAR GRONDGEBRUIK 

Jaar van ommestelling 

1621 
1629 
1640 
1647 
1665 
1675 
1690 
1702 
1710 
1719 
1730 
1740 
1761 
1770 
1780 
1790 

Belast aantal 
gezinnen 

21 
28 
39 
38 
38 
35 
36 
31 
33 
41 
37 
37 
40 
44 
44 
52 

Totaal belast 
grondgebruik 

117 gemet 250 roeden 
? 

180 gemet 177 roeden 
181 gemet 40 roeden 
183 gemet 262 roeden 
170 gemet 26 roeden 
125 gemet 103 roeden 
125 gemet 231 roeden 
140 gemet 80 roeden 
140 gemet 80 roeden 
157 gemet 93 roeden 
158 gemet 206 roeden 
159 gemet 282 roeden 
155 gemet 214 roeden 
159 gemet 214 roeden 
159 gemet 236 roeden 

Bekijken we daarnaast het totaal van het belastbare grondgebruik. 
dan stellen wij vast dat er tijdens de 18de eeuw een lichte toename was. 
gaande van 125 gemet bij het begin van de eeuw tot 159 gemet in 1790. 
De abnormaal hoge cijfers tijdens de periode 1640- 1675 hebben een een
voudige verklaring. Tijdens de maand februari 1675 kwamen de schepe
nen van Lembeke hun beklag doen bij de wet van Aveschoot in verband 
met de bundergrootte van Aveschoot. Daarin kwamen ..... desell't' te ken
nen geven hoe dat wij [schepenen van Lembeke1 bevinden ende gheiq{or
meert sijn dal volgens de aude ende nieuwe deno11lbrementcn t'ml tsdl't' 
heerschap van Aveschoot maer onder hem en moet hebbcn de llombn.' l'ml 
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85 bunderen lants ende dat het selve zoo blyckl by deselve denombre
menten als blycken can by hemlieden bunderboeck vermeerdert is dertich 
gemeten min ofte meer twelck zij gejouisseert ende poinctynghe daervan 
gheproJfycteert hebben tsedert in de veertichjaeren herwaerts welck hun
ner groote consequentelyck is gecommen ende daermede vermindert de 
jurisdictie van Lembeke voornoemt (niet sonder groote prejuditie ende 
schaede vande gegoede ende gemeentenaren) ten respecte tselve heer
schap van Aveschoot rontdomme is ligghende inde voorn. prochie van 
Lembeke .... "7. Als gevolg hiervan mochten de schepenen van Aveschoot 
het bedrag van de onrechtmatig geïnde belastingen van de voorbije veer
tig jaren aan de wet van Lembeke terugbetalen. 

Hoe groot het aantal inwoners van Aveschoot was, is niet met 
zekerheid vast te stellen. Voor het jaar 1740 beschikken we over een pre
cies aantal: 168 inwoners gespreid over 37 gezinnen, wat overeenkomt 
met een gemiddelde gezinscoëfficiënt van 4,5. Voor het jaar 1796 krijgen 
we een uitzonderlijk gedetailleerde informatie: naast de gezinssamenstel
ling krijgen we namelijk er bovenop nog eens het beroep van het gezins
hoofd. Hieruit bleek dat Aveschoot in genoemd jaar 41 gezinnen telde: 27 
gezinnen leefden van het weven, 6 gezinnen beoefenden de landbouw en 
2 herbergiers zorgden voor het geestrijk nat; vijf weduwen en één hande
laar vervolledigden het geheel van deze gezinsstructuur. 

2. SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS VAN DE 
AVESCHOOTSE BEVOLKING 

2.1. OP BASIS VAN DE OMMESTELLINGEN 

De ommestelling- of belastinglijsten van Aveschoot zijn weliswaar 
niet volledig bewaard gebleven, maar laten ons toch toe om min of meer 
tienjaarlijkse momentopnames nader te onderzoeken. 

Belastingheffing gebeurde op basis van vier categorieën: belasting 
op het grondgebruik, op de gestaethede (een belasting op de sociaal-eco
nomische situatie van de getaxeerde binnen zijn leefgemeenschap), op de 
neirynghe (het uitgeoefende ambacht) en op de negotie (het handel drij
ven). Uiteraard was eerstgenoemde categorie binnen het landelijke 
Aveschoot veruit de belangrijkste belastingheffing. Toch was deze geen 
exacte weergave van het totale landbouwgebruik en nog veel minder van 
het grondbezit van de getaxeerde. 

Vooreerst is er de vaststelling dat deze belasting geheven werd op 
de gebruikers van de gronden en niet op de eigenaar. Een grootgrondbe
zitter kon dus een groot deel van zijn grondbezit verpachten en een klein 
resterend deel zelf gebrUiken. Zijn taxatie voor dit laatstgenoemde deel 
geeft m.a.w. een verkeerde idee over zijn werkelijk grondbezit. 
Voorts Is er de kans - en deze kwam veelvuldig voor - dat een inwoner 
van Aveschoot nog gronden gebruikte en/of bezat buiten de heerlijkheid 
Aveschoot, waarvoor hij echter niet werd belast binnen zijn eigen loka-

7 



ROGER BUYCK 

liteit. Alleen in het geval dat voor een dergelijk persoon een staat van goed 
beschikbaar is, krijgt men een juiste kijk op zijn bezit. 

Spijts al deze beperkingen loont het toch de moeite om - in het 
kader van de verdere analyse van de magistraatsleden - een onderzoek te 
doen naar de grootte van het grondgebruik binnen Aveschoot en dit op 
basis van tienjaarlijkse momentopnames. 

Tabel 2 
GRONDGEBRUIK VAN DE AVESCHOOTSE BEVOLKING (l7DE-18DE EEUW) 

Jaar < 1 1-5 5-10 10-20 >20 Totaal 
gemet gemet gemet gemet gemet 

1621 11 7 2 20 
1640 16 7 3 2 28 
1647 6 20 7 5 1 39 
1665 11 15 3 8 37 
1675 4 20 7 3 1 35 
1690 9 15 6 2 1 33 
1702 5 19 5 2 1 32 
1710 10 15 5 2 2 34 
1719 8 18 4 2 2 34 
1730 8 18 6 2 2 35 
1740 12 11 8 3 1 35 
1749 8 14 6 3 1 32 
1761 10 13 7 2 2 34 
1770 13 14 7 4 1 39 
1780 17 13 6 4 1 41 
1790 20 15 7 3 1 46 

Opvallend in tabel 2 is voorzeker de vaststelling dat een aanzienlijk 
deel van de landbouwbevolking minder dan 2 ha ~rond gebruikte (2 ha = 
4 gemet 150 roeden). Nemen we als maatstaf de indeling van de land
bouwbedrijven volgens P. Deprez8 . dan vertegenwoordigden de dwer~be
drijven « 5 ha) er tijdens de 18de eeuw minimaal 78 % en maximaal 90 
% van het totale grondgebruik. Wat de resterende gronden betreft. waren 
naargelang van de momentopname de kleine bedrijven (5-10 ha) ver
tegenwoordigd met 5 à 10 %, terwijl de middelgrote (10-20 ha) slechts 
uitzonderlijk en de grootgrondbedrijven ( > 20 ha) nooit aan bod kwamen. 
Een dergelijke situatie hoeft trouwens niet te verwonderen. wanneer men 
bedenkt dat de heerlijkheid Aveschoot slechts 126 ha ~root was. 

2.2. Or BASIS VAN DE STATEN VAN GOED 

In een vroegere biJdrage9 werd al voldoende aangetoond dat acti
va en passiva uit de staten van goed een ideaal werkinstrument zijn voor 
een beoordeling van de sociaal-economische stnt liS vnn een Ancien 
Régime-gezin. Zoveel te meer is dit het geval wanneer men deze indh'i-
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duele gegevens kan situeren binnen het geheel van een leefgemeenschap. 
Zoals bij de hierboven besproken belastinglijsten zijn ook hier bij het 
gebruik en de interpretatie van staten van goed een aantal kritische 
opmerkingen te maken. die echter al ruim aan bod kwamen in de hier
boven geciteerde bijdragen. 

Tabel3A 
ACTIVA-BEDRAGEN UIT 17DE_EEUWSE STATEN VAN GOED EN AANTAL GEZINNEN PER 

CATEGORIE 

Activa -bedragen 

o tot 50 lb.gr. 
50 tot 100 lb.gr 
100 tot 200 lb.gr. 
200 tot 300 lb.gr. 
300 tot 400 lb.gr. 
400 tot 500 lb.gr. 
500 tot 600 lb.gr. 
600 tot 700 lb.gr. 
700 tot SOO lb.gr. 

Totaal 

Tabe13B 

Aantal gezinnen 

22 
15 
14 
3 

1 

1 

56 

Aantal schepenen 
per categorie 

1 
3 
4 
3 

1 

12 

ACTIVA-BEDRAGEN UIT lSDE_EEUWSE STATEN VAN GOED EN AANTAL GEZINNEN PER 

CATEGORIE 

Activa -bedragen 

o tot 50 lb.gr 
50 tot 100Ib.gr. 
100 tot 200 lb.gr. 
200 tot 300 lb.gr. 
300 tot 400 lb.gr. 
400 tot 500 lb.gr. 
500 tot 600 lb.gr. 
600 tot 700 lb.gr. 
700 tot SOO lb.gr. 

Totaal 

Aantal gezinnen 

19 
2S 
14 
5 
4 
2 
2 
2 

76 

Aantal schepenen 
per categorie 

1 
3 
7 
3 
2 
2 
2 
2 

22 

Niettegenstaande de oudste staten van goed dateren van het jaar 
1607. krijgen we pas op 31 oktober 1657 voor het eerst een gedetailleer
de staat van goed met vermelding van activa. passiva en saldo 10. Deze 
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laatste was echter een witte merel, want pas vanaf 1668 krijgen we als 
algemene regel de vermelding van de respectieve bedragen. Een inventa
risatie van de activa uit de staten van goed - periode 1668-1795 - zoals 
te zien in tabel 3, geeft ons een idee van de economische situatie van 56 
gezinnen voor de 17de en van 76 gezinnen voor de 18de eeuw. 
Vanzelfsprekend zijn deze gegevens niet representatief voor de totale 
bevolking van Aveschoot; in ieder geval zijn ze zeker trendgevend. 

Al bij een eerste oogopslag is het duidelijk dat de bevolking van 
Aveschoot - en dit voor beide eeuwen - een weinig kapitaalkrachtig en 
welstellend deel van de Lembeekse bevolking vertegenwoordigde. Niet 
alleen wordt dit bevestigd door de respectieve percentages van de gecu
muleerde groepen « 50 lb.gr. en 50-100 lb.gr.) - 61 % voor Aveschoot 
tegenover 43 % voor Lembeke - maar nog veel meer door de vaststelling 
dat in Aveschoot geen enkel gezin een activa-bedrag van 800 ponden gro
ten kon voorleggen, terwijl voor 5 % van de Lembeekse bevolking dit 
bedrag in enkele gevallen zeer ver werd overschreden 11. 

3. WETHOUDERS VAN DE HEERLIJKHEID AVESCHOOT 

Na de demografisch-economische doorlichting van de bevolking 
van Aveschoot is het aangewezen de Aveschootse wethouders te situeren 
binnen de grenzen van dit onderzoek. Wie waren deze schepenen? Hoe 
lang duurde hun ambtstermijn? Welke was hun respectieve functie? Ging 
met de nominatieve benoeming ook een daadwerkelijke inzet gepaard? 
Bij Neelemans troffen wij een chronologische volgorde aan van de bal
juws, griffiers, burgemeesters en schepenen van Aveschoot die werd 
opgemaakt ..... naar de bescheeden. berustende in het Gemeentearchief 
van Lembeke"12. Een dergelijk vage omschrijving laat niet toe een verge
lijking te maken tussen het beschikbare archief rond 1870 - periode van 
diens opzoekingen - en de huidige situatie bij het begin van de 21 ste 
eeuw. En dat archiefbronnen na 1870 op onverklaarbare wijze soms ver
dwenen, werd maar al te duidelijk met het charterboek van Kaprijke 13, 
Welke documenten door Neelemans werden geconsulteerd. wordt ons 
niet in detail meegedeeld. Toch constateerden wij tijdens ons onderzoek 
dat een belangrijke bron aan zijn aandacht ontsnapte. met name een 
register waarin naast vonnissen van de heerlijkheid Aveschoot. ook nog 
staten van goed (1711-1732), feriën (1663-1684) en resoluties (1699-
1748) aan bod kwamen 14, Deze bron bleek een belangrijke aanvulling te 
zijn bij de reeks Rekeninghe. Bewys ende Reliqua 15 in verband met de 
wetsvernieuwingen voor de eerste helft van de 18de eeuw. 
Op basis van de bewaard gebleven documenten ztjn namen van 
Aveschootse schepenen - alhoewel met grote tussenruimten - vanaf 1607 
beschikbaar in de registers van staten van goed. Dergelijke vermeldingen 
geven uiteraard geen inlichtingen over de ambtstermijn van deze vroeg
ste schepenen. maar enkel het bewijs dat zij op een bepaalde dag VHll l'en 
bepaald Jaar als schepen bij de auditie van een staat van goed nnnwt'l.ig 
waren. 
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Vanaf 1670 beschikken wij eveneens over de jaarrekeningen die 
onder de hoofding Rekenynghe. Bewys ende Reliqua een overzicht geven 
van de min of meer jaarlijkse ontvangsten en uitgaven van de heerlijkheid 
Aveschoot. Deze rekeningen werden opgemaakt door een onifangher die 
zijn ontvangsten en uitgaven ter goedkeuring aan de heer en de wet van 
Aveschoot voorlegde. Bij die gelegenheid werd dan meestal de wet ver
nieuwd en de lijst van de nieuw benoemde schepenen aan het document 
toegevoegd. Een dergelijke werkwijze werd helaas maar toegepast tijdens 
de periode 1670-1700; voor de 18ae eeuw werd het ambt van onifangher 
door het Brugse Vrije aan een kapitaalkrachtige geïnteresseerde persoon 
verpacht. die vanaf dat ogenblik niet langer de namen van de schepenen 
vermeldde. Als gevolg hiervan noteerde Neelemans niet langer een pre
cieze benoemingsdatum, maar vermeldde hij enkel het jaar of de jaren 
waarin hij namen van schepenen aantrof. Ook wij zagen ons verplicht 
voor de tweede helft van de 18de eeuw een dergelijke methode toe te pas
sen. 

Zoals hoger al vermeld, blijven de schepenen uit de eerste helft van 
de 17de eeuw vrij wazige figuren: enerzijds beperkten de staten van goed 
uit die periode zich tot zeer summiere inventarissen van onroerende goe
deren waarbij de meubilaire baeten weinig of niet aan bod kwamen; 
anderzijds blijft/blijven de respectieve echtgenote(s) van deze schepenen 
in heel wat gevallen nobele onbekenden, aangezien het toen blijkbaar niet 
belangrijk was hun familienaam te vermelden. Omwille van de beperkt
heid van de informatie meenden wij dan ook een opsplitsing te kunnen 
maken in twee periodes: vooreerst het interval 1607-1650, waarvoor wei
nig gegevens beschikbaar zijn, en vervolgens de periode 1650-1795, die 
ons heel wat meer inzicht verschaft op sociaal-economisch en bestuurlijk 
vlak. 

3.1 AVESCHOOTSE SCHEPENEN (1607-1650) 

Voor deze eerste periode noteerden wij in totaal slechts vijftien ver
schillende schepenen die als auditeurs bij de staten van goed werden ver
meld. Deze vermelding is echter geenszins een bewijs dat zij gedurende 
het gehele jaar effectief het schepenambt uitoefenden; evenzeer is het 
ontbreken van hun naam in een vorig of daaropvolgend jaar een bewijs 
dat zij toen dit ambt tijdelijk niet uitoefenden. 

Hoe beperkt de archiefuronnen voor de eerste helft van de 17de 
eeuw ook zijn, toch is het mogelijk om aan de hand van de ommestel
linglysten deze schepenen op economisch vlak te situeren binnen hun 
leefgemeenschap. De oudst bewaarde ommestellinglyst dateert van het 
jaar 1621 16 en vermeldt voor Aveschoot twintig grondgebruikers. Binnen 
deze groep figureert schepen Jan Martens als de hoogst getaxeerde met 
een grondgebruik van twintig gemet, onmiddellijk gevolgd door Pieter van 
Crombrugghe met achttien gemet. Voor de resterende landbouwers was 
acht gemet het hoogst getaxeerde grondgebruik: dit was o.m. het geval 
voor schepen Marlen van de Walle. Uiteraard mag men verwachten dat 
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Tabel 4 
AVESCHOOTSE SCHEPENEN TIJDENS DE PERIODE 1607-1650 

Naam van de schepenen 

Corthals Arnaut 
De Wulf Gabriel 
De Wulf Jan 
De Zutter Jan 
De Zutter Jooris 
Martens Jan 

Martens Lieven 
Van Buylaere Pieter 
Van Crombrugghe Pieter 

Van de Kerchove Pieter fs Symoen 
Van de Walle Marten 
Van Vooren Christiaen 
Van Vooren Joannes 
Van Vooren Joos 
Verheecke Cornelis 

In functie tijdens het jaar ... 

1643 
1627. 1633. 1634. 1637. 1638 
1607. 1617. 1618. 1623 
1607 
1628. 1630 
1623. 1627. 1628. 1630. 
1633. 1634 
1640 
1640 
1617. 1618. 1623. 1627. 1628. 
1630. 1633 
1642. 1643 
1628. 1630 
1640 
1643 
1642. 1643 
1646 

voor de heer van Aveschoot kapitaalkrachtige personen als kandidaat
schepenen het eerst in aanmerking kwamen. Wanneer men daarbij 
bedenkt dat voor een wetsvernieuwing vijf personen nodig waren. is het 
ook niet te verwonderen dat Jan de Zutter. Gabriel de Wulf en Jan de 
Wulf op een respectieve taxatie van vijf. drie en één gemet toch voor het 
schepenambt waardig werden bevonden. Bovendien kon een inwoner van 
Aveschoot ook gronden bewerken die buiten zijn eigen heerlijkheid lagen. 
Hiervan krijgen we een tastbaar bewijs in de ommestelling van het jaar 
164017, waarbij uitzonderlijk onderscheid werd gemaakt tussen land
bouwgronden die respectievelijk op Aveschoot en Lembeke waren gele
gen. In genoemd jaar gebruikte schepen Jooris de Zutter 6 gemet 26 roe
den op Aveschoot; daarnaast gebruikte hij echter nog 22 gemet 154 roe
den op Lembeke. Schepen Jan Martens werd voor zijn gebruik op 
Aveschoot getaxeerd op 2 gemet 170 roeden; toch bewerkte hij ook nog 
31 gemet 234 roeden land dat op de heerlijkheid Lembeke gelegen was. 

Naast de ommestellinglijsten zijn er natuurlijk ook de staten van 
goed die ons heel wat meer inzicht kunnen verschaffen over de econo
mische situatie van de overledene. Voor de eerste helft van de 1 7de eeuw 
is deze bron echter weinig gedetailleerd. Zelfs voor onroerende goederen 
werd niet altijd een precieze oppervlakte vermeld. Een interessant voor
beeld hiervan krijgen we in de staat van goed van schepen Gabriel de 
Wulf (t 8/03/1642) bij wie we o.m. het volgende lezen: 
..... de behuysde hqjstede daer den voors. weesen lloder op is operlcden 
... groot vier honderi roeden q{te daerontrent gelegen upde Iterliclwde l'ml 

Aveschoot. .. 
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... eene vervallen hofstede met twee stuxkens lant daeran groot 2 g. ofte 
daerontrent ... 
... een stuck lant met een huyseken daerop staende up de herlichede van 
Aveschoot ... 
... een stuck lant ghenaempt den Heyenhul gelegen op Lembeke ... 
... een stuck lant up Lembeke ghenaempt den Brandenburch ... "18. 

Hoe beperkt de informatie voor hogervermelde schepenen ook is, 
toch blijkt dat ook in Aveschoot het schepenambt voor de meest gegoe
den was weggelegd. 

3.2 AVESCHOOTSE SCHEPENEN (1650-1795) 

Een totaal van 52 verschillende schepenen voor een periode van 
plus minus 150 jaar lijkt op het eerste gezicht zeker niet denderend. Toch 
is een dergelijk aantal niet gering, wanneer men zich realiseert dat de wet 
van Aveschoot slechts vijf leden telde. Bovendien was deze heerlijkheid 
niet groot - in 1740 woonden er slechts 37 gezinnen - zodat de heer van 
Aveschoot niet anders kon dan een aantal van de kandidaat-schepenen 
meerdere keren opnieuw te benoemen. 

Wie waren deze uitverkorenen? Hoe lang duurde hun ambtsperio
de? Behoorden zij tot de toenmalige economische topgroep van hun leef
gemeenschap? Ging hun uitverkiezing gepaard met een daadwerkelijk 
persoonlijke deelname aan het bestuur van de heerlijkheid Aveschoot? 
Een antwoord op bovengestelde vragen voor elk van de 52 schepenen is 
uiteraard weinig zinvol. We poogden dan ook binnen het geheel van deze 
groep de rol en betekenis van een aantal representatieve figuren nader te 
belichten. 

3.2.1 Wetsvernieuwingen 

Bij het onderzoek van hun ambtstermijn constateerden wij een 
opmerkelijk verschil in de benoemingswijze door de heren van Aveschoot. 
De wetsvernieuwing tijdens het laatste kwart van de 17de en het eerste 
kwart van de 18de eeuw stond namelijk in schril contrast tot de benoe
mingstactiek tijdens de tweede helft van de 18de eeuw. Een blik op de 
lijst van de wetsvernieuwingen is in dit opzicht zeer verhelderend. 

Waar tijdens het laatste kwart van de 17de eeuw een één- of twee
jarige termijn min of meer de algemene regel was, zien we vanaf 1714 een 
drie- ofvieIjarige ambtstermijn als normale bestuursperiode verschijnen. 
Met de wetsvernieuwing van 19 september 1741 mochten de schepenen 
zelfs een volle zes jaar hun taak uitoefenen. 
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Tabel 5 
WETSVERNIEUWINGEN TE AVESCHOOT (1670-1747) 

17/02/1670 
20/11/1670 
07/01/1672 
12/03/1675 
12/01/1678 
30/05/1679 
27/10/1681 
04/07/1682 
23/01/1683 
19/06/1685 
07/06/1687 
26/07/1688 

30/03/1689 
12/12/1690 
20/12/1691 
08/01/1693 
16/01/1694 
12/03/1695 
20/06/1697 
mei 1699 
30/04/1700 
22/11/1702 
11/11/1704 
20/09/1707 

11/08/1710 
22/09/1711 
20/09/1712 
20/06/1714 
21/03/1718 
16/12/1722 
24/04/1725 
26/07/1729 
25/07/1732 
07/10/1734 
15/05/1741 
19/09/1747 

Hoe de wetsvernieuwingen evolueerden tijdens de tweede helft van 
de 18de eeuw, is moeilijk te achterhalen. Neelemans noteerde in zijn lijst 
Burgemeesters en Schepenen 19 niet langer een precieze datum als wets
vernieuwing, maar alleen een jaar als begrenzing voor begin en einde van 
de ambtstermijnen. Bij nader toezicht bleek dit nochtans in enkele geval
len totaal verkeerd. Zo was volgens zijn gegevens Pieter Dhaese één van 
de schepenen tijdens het interval (1769-1773)20. Controle van de audi
teurs in de registers van Erjvenissen en onterjvenissen tijdens de vermel
de periode toonde aan dat genoemde schepen tijdens die jaren nooit het 
schepenambt bekleedde21 . Tijdens het laatste kwart van de 18de eeuw 
werd de wet blijkbaar maar tweemaal vernieuwd; vier van de vijf schepe
nen oefenden ononderbroken hun ambt uit van 1773 tot 1795. Dit waren 
Pieter de Langhe, François Lippens, Vincent Standaert en Jooris 
Haerens. Een dergelijke ambtstermijn is vanzelfsprekend een aanzien
lijke periode. Toch menen wij dat een veelvuldige herverkiezing tijdens 
het einde van de 17de-begin 18de eeuw nog meer het aanzien van som
mige schepenen accentueert. 

Wie waren de schepenen die prat mochten gaan op een relatief 
groot aantal herverkiezingen en/ of een groot aantal ambtsjaren? Voor 
een objectief resultaat moesten wij ons beperken tot de periode 1670-
1741, waarvoor de data van de wetsvernieuwingen gekend zijn. 

Tabel 6 
AMBTSTERMIJNEN EN AMBTSJAREN VAN DE SCHEPENEN (1670-1747) 

Naam van de schepenen 

Basselé Gillis 
Basselé Jan fs Andries 
Boelens Jan fs Pieter 
Buysse Jan 

Aantal 
ambtstermijnen 

1 1 
3 
] 

4 

Aantal 
ambtsjaren 

20 
12 

1 
22 
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De Langhe Jacobus fs Pauwel 
De Langhe Jaecques fs Jaecques 
De Langhe Pauwel fs Jacobus 
De Smet Jacobus fs Anthone 
De Sutter Jan fs Jooris 
De Sutter Jooris fs Jooris 
De Walsche Jooris fs Christoffel 
De Wulf Abraham fs Abraham 
Haerens Jan fs Cornelis 
Heyman Jacobus 
Martens Gabriël fs Gabriël 
Martens Gabriël fs Jooris 
Pauwels Guillaeme fs Jan 
Provijn Judocus 
Rogiers Adriaen fs Vincent 
Rogiers Vincent fs Adriaen 
Standaert Jooris fs Cornelis 
Van Buylaere J oannes 
Van de Kerckhove Jooris fs Jooris 
Van de Velde Jooris fs Pieter 
Van de Velde Pieter 
Van Zele J ooris 
Verheecke Joos fs Jan 

3 
9 

12 
5 
6 

10 
1 
9 
2 
2 
4 
8 
1 
2 
9 
8 
3 
4 
1 
1 

16 
1 
1 

22 
14 
34 
12 

7 
26 

6 
18 
13 

6 
16 
19 

3 
12 
12 
36 
13 

6 
4 
1 

30 
3 
3 

Zoals uit bovenstaande lijst blijkt, zijn er slechts een tiental top
figuren qua aantal herverkiezingen en/of aantal ambtsjaren. Hiertoe 
behoorden Basselé Gillis, Buysse Jan, De Langhe Jaecques fs Jaecques, 
De Langhe Pauwel fs Jacobus, De Sutter Jooris fs Jooris, De Wulf 
Abraham fs Abraham, Martens Gabriël fs Jooris, Rogiers Adriaen fs 
Vincent, Rogiers Vincent fs Adriaen en Van de Velde Pieter. 

3.2.2 Economische situatie van de schepenen 

Waaraan hadden deze personen een herhaalde benoeming te dan
ken? Speelde hierin hun economische situatie dé doorslaggevende rol? 
Was geletterdheid een essentiële voorwaarde? Of waren familiale banden 
hierin ook een belangrijk gegeven? Ommestellinglijsten en staten van 
goed stellen ons in staat hierop een antwoord te geven dat de realiteit 
zeker benadert. 

Bij onderstaande tabel toch enkele kritische opmerkingen. 
Vooreerst zijn niet voor elk jaar de ommestellinglijsten bewaard, zodat het 
moeilijk wordt om voor een gewenst jaar het grondgebruik van de sche
pen op te sporen. 
Vervolgens is niet voor elke schepen een staat van goed beschikbaar om 
de waarde van zijn inboedel en activa te noteren. Hierbij stelt zich trou
wens de vraag op welk ogenblik de staat van goed werd opgemaakt? Een 
vroegtijdig overlijden van de partner of het overlijden van de schepen op 
late leeftijd oefende Immers Invloed uit op zijn economische situatie. 
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Tabel 7 
TOPFIGUREN BIJ DE AVESCHOOTSE SCHEPENEN OP BASIS VAN AMBTSJAREN EN 

AMBTSTERMIJNEN (1670-1747) 

Schepenen 

Basselé Gillis 
Buysse Jan 
De Langhe Jaecques 

fs Jaecques 
De Langhe Pauwel fs Jacobus 
De Sutter Jooris fs Jooris 
De Wulf Abraham fs Abraham 
Martens Gabriël fs Jooris 
Rogiers Adriaen fs Vincent 
Rogiers Vincent fs Adriaen 
Van de Velde Pieter 

Belastbaar 
grondgebruik 

6 gemet 131 roeden 
4 gemet 298 roeden 

21 gemet 162 roeden 
15 gemet 106 roeden 

2 gemet 82 roeden 
5 gemet 15 roeden 
1 gemet 256 roeden 
9 gemet 198 roeden 

13 gemet 63 roeden 
11 gemet 13 roeden 

Activa -bedrag 
in staat v. goed 

8. 18. 10 lb.gr. 

406. 13. 6. 3 lb gr. 
162. O. 0 lb.gr. 

88. 17. 10 lb.gr. 
282. 9. 0.11 lb.gr. 
500. 1. O. 4 lb.gr. 
163. 7. 5 lb.gr. 

Uiteindelijk stelt zich ook de vraag op welk ogenblik het grondge
bruik van de schepen moet worden geëvalueerd? Om een objectieve ver
gelijking mogelijk te maken, kozen wij voor de beschikbare ommestel
linglijst die het dichtst zijn eerste uitverkiezing benaderde. 

Een eerste vaststelling heeft betrekking op de grootte van het 
grondgebruik. Rekening houdend met de geringe uitgestrektheid van de 
heerlijkheid Aveschoot komen de schepenen De Langhe, Rogiers en Pieter 
van de Velde inderdaad als relatief grote grondgebruikers aan bod. Hun 
grondgebruik is trouwens minimaal geschat, aangezien zij ook binnen 
Lembeke nog gronden konden bewerken waarvoor ze niet in Aveschoot. 
maar wel in de heerlijkheid Lembeke werden getaxeerd. 
Anderzijds wijst een gering grondgebruik zeker niet op een economisch 
zwakke positie. Dit is in elk geval duidelijk bij schepen Jooris de Sutter 
fs Jooris die de op één na hoogste activawaarde liet noteren. 
Tenslotte is er de niet te verwaarlozen kans dat een aantal schepenen 
gronden bezat - buiten Aveschoot gesitueerd - waarvan pachtsommen 
werden geïnd of die renten bezaten die in sommige gevallen een niet te 
versmaden intrest opleverden. 
Toch werden enkele schepenen herhaaldelijk herverkozen niettegen
staande hun eerder lage score op grondgebruik en activa. Dit was zeker 
het geval bij Gillis Basselé die zelfs niet eens in staat was om de docu
menten met zijn naam te ondertekenen. Hij was trouwens niet de enige 
die in een dergelijke situatie verkeerde: ook ArmuIt de Baets. François 
Rogiers, Cornelis Standaert, Joos Goossens. Pieter de Taeye. Jan de 
Zutter, Jan de Wulf. Lieven Standaert en AndrIes Basselè waren evenzeer 
ongeletterd. 
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3.2.3 Politieke aspiraties 

Wat te denken over de politieke aspiraties van de Aveschootse sche
penen? Het bekleden van een dergelijke functie was voor deze personen 
uiteraard een bekrachtiging van het feit dat zij in hun leefgemeenschap 
met meer ontzag en respect werden bejegend. De aanspreektitels die we 
in de documenten aantroffen, illustreren in elk geval dat zij niet tot de 
doorsneebevolking behoorden. Termen als Sieur en Eerbaere werden 
alleen voor in aanzien staande personen gebruikt. Ook het feit dat het 
merendeel van hen geletterd was, maakte - zeker tijdens de 17de eeuw -
een onmiskenbaar onderscheid. 
Was een benoeming tot schepen voor een landbouwer een tijdrovende 
functie? Wat werd concreet van hem verwacht? 
Op basis van de beschikbare bronnen was hun aanwezigheid vereist bij 
het horen van de jaarrekening, bij de auditie van de staten van goed, van 
de koop en verkoop van onroerend goed (Eifvenissen ende 
OnteTjvenissen), bij processen en uiteraard bij de ordinaire en extraordi
naire vergaederinghen. Zeker in tijden van oorlog en gevaar werden -
naast de baljuw en de griffier - ook schepenen gelast met voyagien naar 
bevriende en vijandelijke legeroversten om bevrijd te worden van inkwar
tiering. 
Bij steekproeven naar hun aanwezigheid op dergelijke verplichtingen 
bleek dat tijdens het interval 1702-1714 iedereen aanwezig was bij het 
horen van de jaarrekeningen en dat tijdens het interval 1750-1795 de 
schepenen bij 32 staten van goed hun taak als auditeurs moesten uitoe
fenen: negenmaal was de wet voltallig aanwezig, veertienmaal waren vier 
van de vijf schepenen present, in zeven gevallen waren ze slechts met drie 
en tweemaal moest de zaak worden afgehandeld in het bijzijn van twee 
schepenen. 

Bij het horen van de ETjvenissen ende OnteTjvenissen was de aan
wezigheid van de schepenen minder opvallend. Tijdens het interval 1 769-
1786 werden ze voor een dergelijke aangelegenheid zevenentwintigmaal 
opgeroepen: in vier gevallen waren ze voltallig, in vier gevallen liet één 
schepen verstek gaan, in acht gevallen waren slechts drie schepenen 
aanwezig en in de resterende tien gevallen werd de auditie geklaard door 
twee schepenen. 

Alhoewel nergens in de bewaard gebleven bronnen gewag werd 
gemaakt over schepenen die hun taak te weinig ter harte namen, bleek 
de aanwezigheid op ordinaire vergaderingen nogal wisselvallig. 
Sei7..oengebonden arbeid op het land speelde hierbij waarschijnlijk een 
grote rol. 

Eén van hun talrijke verplichtingen was onder meer de auditie van 
de quote van Aveschoot. Niettegenstaande Aveschoot en Lembeke twee 
verschillende heerlijkheden waren, hadden zij toch gemeenschappelijke 
lasten dIe financiële gevolgen met zjch meebrachten. Dit verklaart dan 
ook dat Aveschoot voor een elfde deel In de financiële verplichtingen van 
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Lembeke moest bijdragen. Elk jaar werd het totaalbedrag van de lasten -
in de documenten de quote genaamd - berekend en het elfde deel voor 
Aveschoot bepaald. Op de zitting of auditie van deze quote was uiteraard 
de aanwezigheid van de respectieve wetten van Aveschoot en Lembeke 
vereist, m.a.w. zeven leden voor Lembeke en vijf voor Aveschoot. Controle 
van de aanwezige schepenen tijdens de periode 1711-1761 maakte dui
delijk dat de opkomst van Aveschoot nooit maximaal was, terwijl dit voor 
Lembeke dertienmaal wel het geval was. 

3.2.4 Schepen Junctie enJamiliale binding 

Uiteindelijk kan men zich de vraag stellen of familiale binding af en 
toe een niet te miskennen rol speelde. In een samenleving waar huwe
lijkspartners voor een belangrijk aandeel hun keuze maakten binnen de 
grenzen van hun eigen parochie en waar die keuze sterk door econo
mische maatstaven werd beïnvloed, ligt het voor de hand dat de regeren
de families heel wat in de pap te brokken hadden. Officieel werd de lijst 
opgemaakt door de baljuw, goedgekeurd door de pastoor en voor 
bekrachtiging ondertekend door de heer van Aveschoot. Wat het aandeel 
was van het werk achter de schermen van het politieke toneel. daarnaar 
hebben wij het raden. 

Dat familiale binding af en toe een belangrijke factor was. bleek 
maar al te duidelijk bij de families De Langhe, Rogiers en De Wulf. 

Bij de familie De Langhe startte de schepenfunctie tijdens de tweede helft 
van de 17de eeuw bij een Jacobus die vanaf 1675 tot 1689 ononderbro
ken het schepenambt bekleedde22 . Deze Jacobus was op 30 augustus 
1653 gehuwd met Anna Van Waes die hem vier kinderen baarde: Jacobus 
(°3/07/1654), Joanna (°13/04/1656), Paulus (°7/10/1663) en Joannes 
(°2/03/1671). 

Toen vader Jacobus op 3 september 1696 overleed, was zijn zoon 
Paulus al sedert 15 juli 1693 getrouwd met Maria de Coeyere. In dit gezin 
werden zes kinderen geboren van wie er twee voortijdig stienren23. Als 
schepen gestart op 12 maart 1695 zou hij evenals zijn vader zijn stempel 
drukken OR het Aveschoot.s beleid tijdens de oorlogsjaren van het einde 
van de 17 e en het eerste kwart van de 18de eeuw. Slechts tweemaal 
werd zijn politieke loopbaan kort onderbroken en 27 Jaar lang zwaaide hU 
als burgemeester de scepter over Aveschoot24. 

Met een dergelijke voorganger wekt het dan ook geen venvondering 
dat Jacobus, de enige zoon in het gezin25, vanaf 26 Juli 1729 zijn vader 
opvolgde en dit tot aan zijn overlijden op tien maart 1757. Jacobus wns 
een eerste maal gehuwd geweest met Maria COI'nelia de Pnepe die acht 
kinderen ter wereld bracht26. Toen deze vrouw op 15 februari 1741 over
leed, bleef Jacobus met vijf mindel:jarige kinderell achter. De stnp naar 
een nieuwe verbintenis was dan ook een prnkttsc\1<' oplossing: Cnthnrina 
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Dobbelaere uit Eeklo werd zijn tweede partner die hem nog zes kinderen 
zou baren27. 

Pieter de Langhe, de voorlaatste telg uit het gezin van Jacobus en 
Maria Cornelia de Paepe, zette de lijn van de politieke betrokkenheid ver
der. Op 27 juni 1758 gehuwd te Kaprijke met Maria Francisca Claeys 
werd het gezin gezegend met zeven kinderen28. Het werd een lange amb
telijke periode: een eerste maal als schepen vermeld in 1761 en burge
meester vanaf 1770, zou hij pas in 1795 zijn ambt neerleggen. 

De oudst gekende stamvader van een Aveschootse schepen binnen 
de familie Rogiers was een Vincent die op 28 juni 1642 huwde met Maria 
de Wulf. Het gezin werd gezegend met vier kinderen van wie de jongste, 
Adriaen genaamd. geboren werd op 18 maart 1649. Het was deze Adriaen 
die tijdens de tweede helft van de 17de eeuw voor de familie Rogiers in de 
wet van Aveschoot een plaats wist te verwerven. 

Adriaen Rogiers was op 7 september 1675 scheep gegaan met 
Catharina van de Velde die hem zeven kinderen zou baren29 . Als vierde 
kind in deze reeks zou Adriaen de voetsporen van zijn vader drukken. 
Vanaf 27 oktober 1681 tot 8 januari 1693 zetelde hij onafgebroken als 
schepen in de wet van Aveschoot. Een periode van militaire troebelen, 
onveiligheid en talrijke opdrachten in dienst van het lokaal bestuur had
den de laatste jaren van zijn leven getekend. Was dit misschien de oor
zaak van zijn overlijden op 6 februari 1693, nauwelijks één maand na het 
beëindigen van zijn laatste ambtstermijn? 

Zo de vader, zo de zoon. Vincent Rogiers, vierde telg uit het gezin 
van Adriaen en Catharina van de Velde, huwde op 11 mei 1706 met 
Joanna Betssens fa Jacobi. Naar het voorbeeld van zijn vader werd ook 
zijn huwelijk gezegend met een talrijk kroost: tussen 1708 en 1733 wer
den er dertien kinderen geboren30. Als 27-jarige begon hij zijn eerste 
ambtstermijn op 22 september 171 1. Het zou een lange politieke loop
baan worden, want pas tijdens het jaar 1761 noteerden wij zijn laatste 
activiteit als burgemeester. Toen hij op 19 februari 1771 overleed, was 
één van zijn zonen al in zijn voetspoor getreden. 

Pieter, als zesde telg in de rij van dertien, zou een eerder kortston
dige ambtsperiode meemaken. Op basis van zijn aanwezigheid op audi
ties ontmoetten wij zijn naam alleen maar in 1761 en 1763. Of zijn 
ambtstermijn beperkt bleef tot deze beide jaren, blijft een open vraag 
aangezien data van wetsvernieuwingen na 1747 niet meer in de bronnen 
werden genoteerd. 

BIJ de schepenen De Wulfwerden we geconfronteerd met twee ver
schIllende stamvaders, met name Abraham en Gabriël. 

Abraham de Wulf was een eerste maal gehuwd met Joanna de 
SuUer fa Jooris hIj wie hij - althans volgens de geboorleregisters - vijf kin-
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deren veIWekte31 . De eerder grote tijdsruimte tussen de geboorte van het 
eerste en het tweede kind - 7 mei 1635 tot 28 maart 1644 - en de tijds
omstandigheden in de jaren dertig van de 17de eeuw deden vermoeden 
dat de geboorteregistratie tijdens dit interval niet optimaal was. Het 
bewijs dat de werkelijke situatie toch enigszins anders was, werd ons 
geleverd door de staat van goed naar aanleiding van het overlijden van 
zijn eerste vrouw. Daar vonden we immers als hun kinderen vermeld: 
.... . Jan, Anthonette, Joanne, Joorijne, Elisabeth ende Pitronelle"32 . 

Uit een tweede huwelijk met Judoca Grijp uit Sleidinge werd een zoon, 
Abraham, geboren die op het ogenblik van zijn vaders overlijden achttien 
jaar oud was33 . Deze beide personen - vader en zoon - konden bij hun 
respectievelijk overlijden terugblikken op een goed gevulde politieke car
rière. 
Vader Abraham de Wulf startte al in het jaar 1646 als schepen en was 
vanaf 1665 tot aan zijn dood op 17 november 1681 steeds als burge
meester aan het roer. 
Abraham fs Abraham de Wulf bracht het weliswaar nooit tot burge
meester, maar was wel vijftien jaar als schepen actief tijdens de oorlogs
jaren eind 17de en begin 18de eeuw. 

Een tweede stamvader bij de familie De Wulf was een Gabriël die op 
24 december 1641 overleed. In zijn staat van goed vernemen we dat zijn 
echtgenote Catharina Martens was en dat bij zijn overlijden nog zeven 
kinderen in leven waren: ..... Pieter. Gregoris, Gabriel. Jooren. Cornelis. 
Margriete ende Maeyken"34. De overledene was tijdens zijn leven ook 
schepen van Aveschoot; zo was hij naast andere collega's auditeur bij de 
staten van goed tijdens de jaren 1627. 1628. 1633. 1634. 1637 en 
163835. Twee van zijn zonen zouden na hem - het zij dan eerder kort
stondig - het schepenambt bekleden. 

Pieter de Wulf fs Gabriël was op 20 april 1648 gehuwd met 
Elisabeth Annaert. Van de zes kinderen die in dit gezin werden gebo
ren36, waren er bij het overlijden van hun moeder op 24 augustus 1667 
nog vier in leven. Nauwelijks een jaar later overleed Pieter op 12 mei 
1668. Zijn ambtstermijn als schepen beperkte zich tot de periode 1652-
165437. 

Jooris de Wulf fs Gabriël. broer van de hiervoor genoemde Pieter. 
was een jaar vroeger dan zijn broer in het huwelijk getreden met Maria 
van de Rostijne. Ook zijn huwelijk werd met een talrijk kroost geze
gend38 . Toen Jooris eerder vroegtijdig op 27 april 1662 ter ziele ~n~. 
waren al zijn kinderen nog in leven. Was de schepenful1ctie van broer 
Pieter van eerder korte duur. dan was Jooris' aandeel nop; gerinp;er: 
slechts bij één auditie van de staten van goed maakte hij deel uit van de 
volledig aanwezige wet. namelijk op 31 oktober 1657. 
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BESLUIT 

Als aanvulling bij een vroeger gepubliceerde bijdrage over de 
Lembeekse wet poogden wij ook een dergelijk onderzoek te doen naar de 
sociaal-economische situatie van de Aveschootse schepenen als basis 
van uitverkiezing tot het schepenambt. 
Vanzelfsprekend kon een dergelijke optie slechts zinvol worden onderno
men op voorwaarde dat rekening werd gehouden met de omvang van de 
heerlijkheid Aveschoot en met de toenmalige leefgemeenschap als achter
grond. 
De geringe uitgestrektheid enerzijds en het eerder beperkt aantal gezin
nen binnen Aveschoot anderzijds verklaren in belangrijke mate de dik
wijls voorkomende herverkiezing van bepaalde personen. 
Toch werd de uitverkiezing evenzeer bepaald door de sociaal-econo
mische status van de kandidaat-schepenen. Dit bleek althans zeer dui
delijk uit hun fiscale bijdrage in de ommestellinglijsten en de activa
bedragen uit de staten van goed. 
Daarnaast speelde de familiale binding een niet te onderschatten rol, het
geen duidelijk naar voor kwam bij de families De Langhe. Rogiers en De 
Wulf. 
De relatieve beperktheid van een aantal bronnen verplichtte ons ertoe 
een opsplitsing te maken in twee periodes: de periode 1607-1650 waar
voor weinig continue en gedetailleerde bronnen beschikbaar waren en de 
periode 1650-1795 die qua bronnenmateriaal toch heel wat ruimer 
bedeeld was. 
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4. Ed. NEELEMANS. a.w .. p. 98-99. 
5. RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 32120. 
6. Deze volkstelling is In privébezit. 
7. RAG. Fonds Lembeke. nr. 2. p. 7Ov°-7l. 
8. P. DEPREZ. Uitbatingen en grondbezit in Meigem (1571-1787). in Handelingen. 

Maatschappij, Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. n.r., deel IX. 1956. p. 8 
geeft als Indeling: dwergbedrijven « 5 ha). kleine bedrijven (5-10 ha). middelgrote 
bedrljven (I0-20 ha) en grote bedrljven (> 20 ha). Deze Indeling geldt voor bedriJ
ven In Zandig Vlaanderen waarvan ook Aveschoot deel uitmaakt. 

9. R BUYCK. De magisiraal van Eeklo. Bijdrage lol de sociaal-economische geschie
denis van de lade eeuw, Gemeentekrediet van Belglê. Historische uitgaven. reeks 
In -8". nr. 63, 19R2, p. 172-1 73. 

10. Dit was de slaal van goed. opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van 
I'icryntkcn Slandaert fa Jooris (HAG. Fonds Lembeke. nr. 199 f" 97-105). 

11. R BUYCK, De Lembeekse schepenen ... p. 162-163. 
12. Ed. NEELEMANS. a.w" p. 119. 

2/ 



ROGER BUYCK 

13. Het charterboek van Kaprijke - het kroondocument voor de vroege geschiedenis 
van Kaprijke - werd nog gebruikt door De Potter en Broeckaert. doch verdween 
achteraf zonder enig spoor na te laten. 

14. RAG. Fonds Lembeke. nr. 289. 
15. RAG, Fonds Lembeke. nr. 113-126. 
16. RAG, Fonds Lembeke. nr. 2l. 
17. RAG. Fonds Lembeke. nr. 22. 
18. RAG, Fonds Lembeke, nr. 199 f' 47 
19. Ed. NEELEMANS, a.w., p. 121 e.v. 
20. Ed. NEELEMANS, a.w., p. 133. 
21. De wet van Aveschoot bestond tijdens de periode 1769-1773 uit: Pieter Rogiers 

(burgemeester), Francies Lippens, Pieter de Langhe, Pieter van Steenberghe en 
Jooris Haerens. Niet alleen tijdens de 18de maar evenzeer tijdens de 17de eeuw 
komen dergelijke fouten aan bod. Zo vermeldde Neelemans een Gabriël Dhaese fs 
Andries als schepen tijdens de jaren 1672-1673. Volgens de gegevens in de reeks 
Rekenynghe. Bewijs ende Reliqua werd de wet van Aveschoot vernieuwd op 7 janu
ari 1672 en bestond deze uit Abraham de Wulf, Pieter van de Velde, Jan 
Dhuyvetter. Jaecques de Langhe en Jan Standaert. Op 29 december 1672 waren 
zij allen nog steeds in functie (RAG, Fonds Lembeke. nr. 113). Op 12 maart 1675 
bestond de afgaande wet uit Pieter van de Velde. Abraham de Wulf, Jaecques de 
Langhe, Jan Standaert en Guillaeme Pauwels en de nieuw benoemde schepenen 
uit Abraham de Wulf, Pieter van de Velde. Jaecques de Langhe. Jan Dhuyvetter en 
Joorris van Zele. Voor een Gabriël Dhaese fs Andries was er tijdens de door 
Neelemans geciteerde periode dus geen plaats. 

23. Zie bijlage 1. 
23. Joanna nO/08/1704 - +28/08/1704) en Anna (°29/11/1708 - +9/12/1708). 
24. Zie bijlage 1. 
25. Naast de al vermelde dochters in voetnoot 23 werden binnen dit gezin nog drie 

meisjes geboren: Christophora (°25/02/1699). Petronilla (°12/09/1701) en 
Joanna Maria (0 3/07/1706). 

26. Dit waren: Joanna Petronilla (°4/03/1719). Engelbertus (°14/12/1721-
t5/01/1722). Maria Jacoba (°24/12/1722). Petrus Jacobus (°18/03/1725 -
t23/03/1725), Joannes Franciscus (0 11/02/1726- t9/06/1726). Livina Jacoba 
n6/04/1727), Petrus (°7/10/1729) en Jan Baptiste (°27/01/1733). 

27. Dit waren: Judocus (°10/03/1745). Petronella (°2/08/1746). Jooris (0 
5/03/1749), Jacobus (°11/08/1751). Livinus (°23/11/1754) en Joanna Maria 
(°22/10/1757). 

28. Dit waren: Jan Baptiste (°26/05/1759). Joanna Catharina (°28/06/1761). 
Jacobus Bernardus (°30/07/1764). An~ela (°24/05/1767). Carola (°3/10/1769- t 

22/06/1770). Carolus Livinus (°3/04/1771) en PetronelIa Theresia Dominica 
(°10/05/1774). 

29. Dit waren: Joannes (°24/06/1675). Margaretha (°11/09/1677). Maria 
(°19/03/1682). Vincent (°30/08/1684). Joanna (°22/04/1687). Cntharhul 
(°9/05/1688) en Pieter (0 26/01/1691). 

30. Daartoe behoorden : Petronilla (°6/03/1708). JOaI1I1es (°2/11/1709). l:>tett'r 
(°6/09/1711- tl9/09/1711). Maria Jacoba (°10/07/1712). Jacobus 
(°26/05/1714- t29/05/1714). Pieter (°15/03/1715). Judoca ("26/03/1717). 
Adriaen (°27/01/1719). Joanna Livina (°15/03/1721). Maria Christlna 
(°8/09/1723). Catharlna (°27/07/1725). Joatmes (°9/12/1727) en Cnrolinn. 
(°6/03/1733). 

31. Deze kinderen waren: Vincenl (gedoopt 7 /05/ 16~~5). Isnbdln (~t'doopt 
28/03/1644). Joori.lne (gedoopt 28/03/1644). Joorls (OIR/O~~/ 16-17) en Pt'tront'lln 
(°21/09/1650). 
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DE WETIIOUDERS VAN DE VRlJE HEERLIJKHEID AVESCHOOT 

32. RAG. Fonds Lembeke. nr. 199 f' 106-110 voo 
33. AG. Fonds Lembeke. nr. 201 f' 18 yO-22 voo 
34. RAG. Fonds Lembeke. nr. 199 f' 47-49 voo 
35. RAG. Fonds Lembeke. nr. 199. passim. 
36. Dit waren: Catharina (°10/03/1649). Elisabeth (°15/03/1650). Gabriël 

(°3/01/1652). Catharina (°9/05/1654). Joannes (°3/01/1657) en Maria 
(°15/06/1660). 

37. RAG. Fonds Lembeke. nr. 199. 
38. Dit waren: Gabriël n6/02/1648). Joannes (°22/12/1649). Pieter (°7/06/1652). 

Catharina (°31/05/1655). Jooris (°1/07/1657). Maria (°3/02/1660) en Livina 
(°27/02/1662). 
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ROGER BUYCK 

BIJLAGE 2 
STATEN VAN GOED VAN AVESCHOOTSE WETHOUDERS (1607-1795) 

Naam van de schepen/burgemeester Referentie staat van goed Man Vrouw 
(Fonds Lembeke) 

Basselé Gillis Nr. 202 folio 28vo-33v" x 
Basselé Jan fs Andries Nr. 202 folio 74-86vo x 
Boelens Joannes fs Pieter Nr. 203 folio 118-125vo x 

Nr. 204 folio 19v°-4Ov° x 
Boelens Pieter fs Joos Nr. 203 folio 59-65 x 
Buysse Gillis fs Jan Nr. 144 folio 105-108 x 

Nr. 144 folio 203-207 x 
De Jaegher Thomaes fs Joos Nr. 200 folio 99-102 x 

Nr. 200 folio 125-13Ov° x 
De Langhe Jacobus fs Pauwel Nr. 202 folio 163vo-181 x 

Nr. 203 folio 70-8Ov° x 
De Langhe Pauwel Nr. 289 folio 108vo -131 x 
De Smet Jacobus fs Anthone Nr. 289 folio 94-108 x 
De Sutter Jan fs Jaaris Nr. 201 folio 33vo -35 Vo x 

Nr. 201 folio 117vO-123 Vo x 
De Sutter Jaaris fs Arnaut Nr. 199 folio 97-105 x 
De Sutter Jaaris fs Jaaris Nr. 201 folio 257-266 x 
De Taeye Pieter fs Symoen Nr. 200 folio 106vo-108vo x 
De Walsche Jaaris fs Christoffel Nr. 203 folio 195-201 x 
De Wulf Abraham Nr. 199 folio 106-11 Ov° x 

Nr. 201 folio 18vo-22vo x 
De Wulf Abraham fs Abraham Nr. 201 folio 269-278 x 

De Wulf Jaaris fs Gabriel Nr. 200 folio 21-23vo x 

De Wulf Pieter fs Gabriel Nr. 200 folio 55-60 x 
Nr. 200 folio 75vo-78 x 

De Wulf Pieter fs Jan Nr. 203 folio 16-21 x 
Nr. 203 folio 1 11-11 7vo x 

Dhuyvetter Jan Nr. 200 folio 89-92 x 

Gaassens Joos fs Jan Nr. 200 folio 49vo-55 x 

Haerens Jan fs Cornelis Nr. 203 folio 55-59 x 

Haerens Jaaris fs Joannes Nr. 204 folio 136-142 x 

Martens Gabriel fs Gabriel Nr. 201 folio 153vo-157vo x 

Martens Gabriel fs Jooris Nr. 202 folio 168vo-172vo x 
Pauwels Guillaeme Nr. 201 folio 97vo-l07vo x 

Provijn Judocus fs Judocus Nr. 202 folio 206-einde x 

Rogiers Adriaen Nr. 201 folio 84vo-97 x 
Rogiers Pieter fs Vincent Nr. 203 folio 126-137 x 
Rogiers Franchois Nr. 199 folio 34-40vO x 
Rogiers Vincent fs Adriaen Nr. 203 folio 149-158 x 

Standaert Cornelis fs Jooris Nr. 200 folio 83vo-87v'" x 
Standaert Vincent fs Joannes Nr. 203 folio 165vo-174v'" x 

Van Buylaere Joannes Nr. 201 folio 39-44 x 
Van de Kerchove Jooris fs Joorls Nr. 200 folio 42vo-46v" x 

Van de Velde Jooris fs Pieter Nr. 200 folio 110-111 x 
Nr. 201 folio 14-16 x 

Van de Velde Plet er Nr. 20 I folio I ~16- I·ll v" x x 
Van Steenberp;he Pieter J's Plet er Nr. 203 folio I HO- I n4v" x 
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DE WE'lliOUDERS VAN DE VRIJE HEERLIJKHEID AVESCHoar : EEN SOCIAAL-ECONOMISCHE BENADERING (1 7DE-18DE EEUW) 

Van Zele Jooris 
Van Zele Pieter fs Christoffel 
Verheecke Jan fs Cornelis 
Verheecke Joos fs Jan 

BIJLAGE 3A 

Nr. 200 folio 132vo-138 
Nr. 203 folio 51-54vo 
Nr. 201 folio 46vo-49 
Nr. 289 folio 49-56vo 

x 
x 

x 

ACTIVA EN PASSIVA IN STATEN VAN GOED (SCHEPENEN 17DE EEUW) 

Naam van de schepen Datum v. Bedrag Bedrag 
(echtgenote) st. v. goed van activa van passiva 

De Wulf Pieter fs Gabriël 26/10/1667 65.8.4 lb.gr. 52.3.9 lb.gr. 
De Wulf Pieter fs Gabriël 02/10/1669 78.1.0.6 lb.gr. ? 
Standaert Cornelis fs Jooris 13/11/1669 247.7.11 lb.gr. 52.3.9.6 lb.gr. 
Dhuyvetter Jan 15/11/1669 181.1.61b.gr. 166.15.4 lb.gr. 
De Taeye Pieter fs Symoen 12/12/1669 65.11.8 lb.gr. 37.19.81b.gr. 
De Taeye Pieter fs Symoen 02/11/1670 59.13.7.61b.gr. 84.6.1.6 lb.gr. 
De Jaegher Thomaes fs Joos 28/01/1671 164.5.8 lb.gr. 22.12.61b.gr. 
Van de Velde Jooris fs Pieter 18/06/1672 83.17.21b.gr. 13.18.4 lb.gr. 
De Jaegher Thomaes fs Joos 20/12/1677 199.18.1.91b.gr. 221.9.11 lb.gr. 
Van Zele Jooris 26/04/1678 ? ? 
Van de Velde Jooris fs Pieter 18/07/1681 87.l.0 lb.gr. 65.13.10 lb.gr. 
De Wulf Abraham 21/02/1682 ? ? 
De Sutter Jan fs Jooris 16/12/1684 39.7.10 lb.gr. 6.15.01b.gr. 
Van Buylaere Joannes 24/11/1685 144.15. 10 lb.gr. 148.3.4.61b.gr. 
Verheecke Jan fs Cornelis 15/10/1685 69.12.11.2 lb.gr. 69.14.1.8 lb.gr. 
De Wulf Abraham 15/10/1686 41.14.7.61b.gr. 54.14.7 lb.gr. 
Van de Velde Pieter 07/05/1692 400.9.10 lb.gr. 4.12.6 lb.gr. 
Rogiers Adriaen 23/07/1693 282.9.0.11 lb.gr. 37.8.2 lb.gr. 
Pauwels Guillaeme fs Jan 27/10/1693 224.7.2.10 lb.gr. 160.15.0.51b.gr. 
De Sutter Jan fs Jooris 10/02/1698 174.6.4.51b.gr. 100.3.6.11 lb.gr. 



ROGER BUYCK 

BIJLAGE 3B 
ACTIVA EN PASSIVA IN STATEN VAN GOED (SCHEPENEN 18DE EEUW) 

Naam van de schepen/echtgenote Datum v. 
st.v. goed 

Van de Velde Pieter 05/02/1701 
Martens Gabriël fs Jooris 29/03/1704 
Standaert Lieven 10/05/1707 
De Sutter Jooris fs Jooris 08/11/1707 
De Wulf Abraham fs Abraham 27/03/1708 
Verheecke Joos 25/10/1712 
De Smet Jacobus fs Anthone 16/03/1717 
De Langhe Pauwel 21/03/1718 
Basselé Gillis 01/10/1726 
Basselé Jan 07/09/1734 
Martens Gabriël fs Gabriël 18/04/1741 
De Langhe Jacobus fs Pauwel 09/02/1742 
Provijn Judocus 05/07/1746 
De Wulf Pieter fs Jan 02/07/1748 
Van Zele Pieter fs Christoffel 02/11/1756 
Haerens Jan fs Cornelis 01/07/1757 
Boelens Pieter fs Joos 06/09/1757 
De Langhe Jacobus fs Pauwel 15/12/1757 
De Wulf Pieter fs Jan 13/09/1763 
Boelens Jan fs Pieter 13/11/1770 
Rogiers Pieter fs Vincent 26/11/1771 
Rogiers Vincent fs Adriaen 26/11/1771 
Standaert Vincent fs Joannes 13/06/1773 
Van Steenberghe Pieter fs Pieter 24/03/1778 
De Walsche Jooris fs Christoffel 21/11/1780 
Boelens Jan fs Pieter 03/08/1785 
Haerens Jooris fs Joannes 03/06/1794 

Activa Passiva 

163.7.5Ib.gr. 13.3.2Ib.gr. 
88.17.10 lb.gr. 57.7.3Ib.gr. 

147.8.2Ib.gr. 53.19.10 lb.gr. 
406.13.6.3 lb.gr. 270.9.1.9 lb.gr. 

162.0.0Ib.gr. 44.14.3.3Ib.gr. 
? ? 
? ? 
? ? 

8.18.10 lb.gr. 6.9.4 lb.gr. 
181.7.4.3Ib.gr. 184.6.4.9 lb.gr. 

92.0. lb.gr. 82.17.8Ib.gr. 
366.7.0Ib.gr. 876.7.0 lb.gr. 

? ? 
56.6.2 lb.gr. 16.19.6Ib.gr. 

156.16.8Ib.gr. 67.3.6 lb.gr. 
146.18.8 lb.gr. 11.18.8 lb.gr. 
332.6.3 lb.gr. 326.17.6Ib.gr. 

688.12.1 lb.gr. 404.10.10.4 lb.gr. 
65.18.3Ib.gr. 73.17.9.10 lb.gr. 
244.4.8 lb.gr. 160.0.6Ib.gr. 

422.11.6 lb.gr. 39.14.8Ib.gr. 
500.1.0.4 lb.gr. 142.0.9.6 lb.gr. 

626.3.3 lb.gr. 133.3.9 lb.gr. 
209. 1. 1 lb.gr. 9.4.4 lb.gr. 

226.15.8 lb.gr. 75.2.2 lb.gr. 
500.2.5 lb.gr. 213.4.6 lb.gr. 

140.2.1O.6Ib.gr. 205.3.6.4 lb.gr. 



INLEIDING 

Familieaantekeningen 

OORLOGSDAGBOEK 

AUGUST VAN DEN NESTE 

Rudolf DECLERCQ 

Auguste Seraphin Van den Neste, de schrijver van 
Familieaanteekeningen, werd geboren in Eeklo op 28 mei 1865 als twee
de in het gezin van schoenmaker Isidoor en Amelia Thysebaert. Hij had 
nog een oudere zus, Leonie Marie, en een jongere broer, Emiel Leopold. 

Hij moet zijn lager onderwijs genoten hebben in de Eeklose stads
school, op dat moment de enige lagere jongensschool in Eeklo. August 
Van den Neste werd monitor of hulponderwijzer in de vrije parochiale jon
gensschool, die tijdens de schoolstrijd in 1879 opgericht was als tegen
hanger van de stadsschool (of geuzenschooO. omdat de antiklerikale rege
ring Frère Orban verboden had om in het officieel onderwijs nog gods
dienstlessen te geven tijdens de schooluren 1. Hij moet toen vrij jong 
geweest zijn, want na zijn overlijden wordt hij bij de stichters en eerste 
onderwijzers van de vrije school genoemd. De vroegere textielfabriek van 
Goethals (later den Bouw genoemd) in de Prinsenhofstraat. eigendom van 
de zussen Ryffranck. deed dienst als schoollokalen. De eerste directeur 
van de vrije school was Emiel Meganck, voordien onderwijzer in 
Assenede. en de tweede E.H. Van den Driessche van Lokeren. Bij hen 
moet Van den Neste het lesgeven geleerd hebben. want een diploma van 
onderwijzer had hij niet. Hij maakte in de jaren tachtig de verhuis van de 
school mee van de Prinsenhofstraat naar het statige herenhuis in de 
Zuidmoerstraat (later de oude broeders genoemd). 

Toen deken Foubert de vrije jongensschool in 1894 overdroeg aan 
de congregatie van de Broeders van Liefde. beloofde de stad Eeklo een 
oplossing te zoeken voor de onderwijzers zonder diploma. In september 
1895 kreeg August Van den Neste een betrekking bij de Burgerlijke stand 
van Eeklo, waar hij tot zijn overlijden zou blijven werken2 . Hij was "een 
hardnekkige werker. een bekwame bediende. een schrandere. geest. die. 



RUDOLF DECLERCQ 

als het er op aankwam, werk leverde voor twee. Hij kende ons Volk en zijn 
Vak in al hun bijzonderheden, en hield de Registers van onzen Burgerlijken 
Stand op zulk een onberispelijke manier dat Hij er meermaals door de 
Rechterlijke Overheid geluk werd ommegewenscht"3. 

Toen Pius Ryffranck in 1899 Gazette van Eedoo overnam, enga
geerde hij de jonge stadsbediende om aan zijn weekblad mee te werken. 
Die schreef voornamelijk artikels over de geschiedenis van Eeklo. In zijn 
Familieaanteekeningen en ook op losse blaadjes vonden we gedichtjes, 
die getuigen van een zekere literaire aanleg. 

August Seraphien Van den Neste trad op 27 september 1906 in het 
huwelijk met Virginie Verbiest. de befaamde Eeklose vroedvrouw4. Het 
jonge paar trok voorlopig in bij de zus en schoonbroer van de bruid in de 
Paters straat en verhuisde op 1 december 1906 naar het huis in de 
Molenstraat 75. 

De Muyter. Prosp r Lippens 
Munnynck. E.H. Van d. n Drl 
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OORLOGSDAGBOEK AUGUST VAN DEN NESTE 

Van den Neste overleed onverwacht op zondag op 14 maart 1926. Hij was 
maar goed 60 jaar oud. Zoals gebruikelijk was hij gaan kaarten, maar hij 
voelde zich op café onwel worden en ging naar huis. Onderweg liep hij bij 
apotheker De Rycke langs, kreeg medicatie en sleepte zich naar huis, 
waar hij de geest gaf. Zijn hart had het begeven. Er verschenen in memo
riams in de plaatselijke kranten en aan zijn graf sprak schepen Firmin 
Roegiers een lijkrede uit. 

August Van den Nestes Familieaanteekeningen beginnen met zijn 
huwelijk op 27 september 1906, hun driedaagse huwelijksreis naar Sint 
Niklaas, Antwerpen, Dendermonde en Sint-Gillis-Waas, waarbij zij een 
bezoek brengen aan kennissen. Hij beschrijft de miskraam van zijn 
vrouwen de nachtelijke begraving van het meisje op het kerkhof. Alle 
familiebezoeken worden kort vermeld, alsook de geboorte van hun eerste 
en enige kind Yolanda Maria op 26 november 1909, en het opgroeien van 
de kleuter. 
Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, begint August Van den Neste 
naast de familiegebeurtenissen ook bijna dagelijks alle grote en kleine 
gebeurtenissen in Eeklo en omgeving te noteren. 
Samen met het oorlogsdagboek van Pius Ryffranck, eerder reeds ver
schenen in Appeltjes van het Meetjesland en het dagboek van Prosper 
Van Acker, (in voorbereiding) dat heel uitgebreide beschrijvingen bevat, 
zijn dit belangrijke bronnen om de armoede, de miserie en angsten van 
onze bevolking te begrijpen gedurende de vier jaar durende oorlog. 

Van den Neste noteerde zijn aantekeningen in een klein zwart noti
tieboelqe van 15 bij 9,5 cm. Tot halfweg het boekje schrijft hij de 22 lij
nen op het blad sierlijk vol, maar dan vanaf bladzijde 101 (door mij 
genummerd) begint hij ook tussen de lijnen te schrijven, als vreesde hij 
ervoor dat hij anders het einde van de oorlog niet zou halen. Er bleven 
uiteindelijk nog een goede 20 bladzijden onbeschreven. De laatste vier 
bladzijden (a tot d) van het notitieboekje zijn sterk beschadigd door het 
vocht. Daardoor zijn bepaalde woorden onleesbaar. Op die bladzijden 
heeft hij genealogische gegevens genoteerd, die hij opgezocht heeft in de 
oude parochieregisters en in de tienjaarlijkse bevolkingsregisters, waar
toe hij als bediende van de Burgerlijke stand gemakkelijk toegang had. 

NOTEN 

I. BR. RUGINUS, De Broeders zeventig Jaar te Eeklo. Wordingsgeschiedenis van de 
parochiale schooL. In De Brug. jg. 9 (1964). 1 (apr). p. 2-6. 

2. W. DE ZUTTER In 't hoofd geprent. in het hart gegrift. 100 Jaar Broeders van Liefde 
In Eeklo, Eeklo. 1995, p. 3-5. 

3. GCl7-€tte van Eecloo en hel Distrtct 1926. 2834 (21 maart). 
4. R. DECLERCQ, Vtrglnie Verbiesl, een vroedvrouw uil de duizend. In Heemkundige 

Bijdragen uil het Meetjesland. Jg. 8 (1994). p. 86-95. 
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HET DAGBOEK* 

(1906) 

1 Het jaar negentienhonderd zes. den zevenentwintigsten September zijn te 
Eedoo om vYf uur namiddag wettelijk gehuwd voor den heer August Ghisleen 
Goethals. Schepen. aangesteld Ambtenaar van den Burger/ijken Stand. 
Auguste Seraphin Van den Neste. geboren te Eedoo. den achtentwintigsten 
Mei achttien honderdvYfenzestig. schri.ifbediende ten stadhuize. zoon van 
Isidoor, overleden te Eedoo woensdag den vierden April negentienhonderd 
zes. en van Amelie Thysebaert. overleden te Eedoo. zaterdag den achten
twintigsten October achttienhonderd negen en negentig (eenerzijds) en 
Virginie Verbiest. geboren te Mendonck (Arrondissement Gent. kanton 
Loochristy) den derden Maart achttien honderd negenenzeventig. vroedvrouw. 
dochter van Karel Lodewijk (naderhand te Eedoo overleden vrijdag den 
zestienden November negentienhonderd zes) en van Angelina Bauwens 
(anderzijds). 1 

Den zaterdag opvolgende zijnde negen en 
2 en twintigsten September negentien honderd zes huwen zij in de kerk van den 

Heiligen Vincentius voor den Z.E. Heer Camilus Theodorus Hulpiau. pastoor 
Deken. om acht uur van den morgen2. De E.H. Guilliëlmus Verhulst. onder
pastoor, viert de huwelijksmis . Getuigen bij het wettelijk huwelijk: 
Clementinus Ferdinandus De Neve. toen zesenveertig jaren. bakker, schoon
broeder van den bruidegom; Engelbertus Lehoucq. toen eenenzestig jaren. 
gisthandelaar; Henricus De Blauwe. toen zestig jaren. houthandelaar en de 
gezel des bruidegoms Camilius De Baets. toen veertig jaren. nijl'eraar. 
Getuigen bij het kerkelijk huwelijk: Bernardus Verbiest. geboren te Mendonck 
den vYfentwintigsten Januari achttienhonderd twee en tachtig. meubelmaker, 
broeder der bruid en Leonie Marie Van den Nes te. geboren te Eecloo. den 
zeventienden November achttienhonderd zestig. zonder beroep. zuster des 
bruidegoms. echtgenoote van hoogergenoemden Clementius Ferdinandus De 
Neve5. Huwelijk afgekondigd den 19 Augusti 1906 n° 96 der akten. 

3 De 29 september 1906 reis naar st Niklaas (Waas) bij juffer Gabriëlla 
Beernaert, vroedvrouw, gezellin der bruid: den zelfden dag voortgereisd naar 
Antwerpen: den 30 Sept. 1906 (zondag) te Antwerpen: den maandag 1 
October naar Dendermonde en st Gillis-b!i-Dendermonde by j4.ffer Leontina 
Van den Bossche. vroedvrouw. gezellin der bruid. Dien zelfden dag tehuis. 
Intrek genomen by Joris Jan Carnewal-Verbiest. Paterstmat tot 30 November 
19066. 
Op 1 December 1906 het huis bewoond in de Molenstraat. 7 

(1907) 

Aldaar werd den 6 September 1907 om half tien uur van den al'Ond geboren 
een kind van het vrouwelyk geslacht ten bywezel! van den geneesheer Achid 
Joseph Haemers, wonende Paterstraat en de baker Le011ie De Vusser, wedu
we Pieter De Buek. wonende Nieuwstmat8 . Ook de pader was aanwezig. 
De zondag opvolgende 8 September 1907 werd het kind om 11 11111' tloonnid
dag ter parochiale kerk van den H. Vincentius gedoopt door 

4 door den Eerw. Heer LivilHLs De Wilde. onderpostoOI: wonende 
Boelaarstraat9. Het kind on/ving de voomaT1len pon Amolda Yolcmdo Lt'onio 
Bernarda: petcr was de oom Bel'Tlard Verbiest Cl! meter was de moei 1..('ollic 
Van den Neste lO, De geboorteakte ten stodll\lize II'OS o/>!1('mcwlct op !'crlc/CI
ring des vaders door den !leer AlIglISt OoetllOls. Schepell. ClClllgcstdd 
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Ambtenaar van de Burgerlijken stand. den zaterdag 7 September 1907 om 
kwart voor twee uur van den namiddag ten bijwezen van Firmin Joannes 
Marie Roegiers. oud 45). apotheker, wonende Statiestraat en Eduardus Van 
Hoorebeke. oud 54). schrijver, wonende Kerkstraatil. 
Den 23 September 1907 werd de kerkgang gevierd. 
Het kind werd uitbesteed in de Nieuwstraat bij de echtgenooten Jan Baptist 
Van Streydonck en Leontina Wallaert12. Met de beste zorgen omringd en 
spijts de ingeroepen geneeskundige hulp. bezweek het kind ter woning van 
hoogergenoemden J. Van Streydonck den 

5 zondag 1 December 1907 om kwart na twee uur van den namiddag. zijnde bY 
zijn afsterven tegenwoordig de ouders en peter en meter. 
Den dinsdag avond vóór het lof van 5 uur, den 3 December 1907 werd het 
kind begraven in de kerk en ter aarde besteld den zeljden avond in den don
keren op het kerkhof, Molenstraat (links) zeg: links den hoofdwegellangs. een 
tiental meters voorby de grajkapel van het Gesticht van den H. Vincentius à 

Famllieaanteekeningen. 
eerste bladzYde van het 
1lolilieboe/ge van August 
Van den Neste. 

:30 



RUDOLF DECLERCg 

40 

Paulo. Zijnde Arnolda gestorven aan "enteritis acuta" of hevigen buikloop. 
gevolg van het niet-verteringsvermogen. De vader en de peter verklaarden het 
overlijden op de steTjdag zelven ten stadhuize te drie uur en één kwart namid
dag13. De Eerw. Heer August Van der Mynsbrugge. onderpastoor. las de laat
ste gebeden over het lijlge14. De aangehuwd oom Joris Carnewal vergezelde 
de ouders grafwaarts. Het lijlge werd gedragen door de dochter des huizes 
waar Arnolda was gestorven. Elvira Van Streydonck15. 

[1908] 

6 De 23 October 1908 zijnde op eenen vrijdag te 9 1 /2 uur van den avond gebo
ren een kind van het mannelijk geslacht van ongeveer vljfinaanden dracht. 
gedoopt bij de geboorte door den heer dokter Haemers voornoemd; den zon
dagmorgend te tien uur overleden. den zelf den dag begraven. 

[1909] 

Den vrijdag morgen. 26 November 1909. ongeveer om twee uur geboren een 
vrouwelijk kind. alleen de vader was bij de geboorte aanwezig en had de moe
der te verlossen. De baker voornoemd kwam een tiental minuten later. de 
heer Haemers diende zijne zorgen toe te half drie. 
Het kind den maandag 29 November 1909 te twee uur van den namiddag 
gedoopt door den heer onderpastoor Kamiel Isidoor Van der Wee. ontving de 
voornamen van Yolanda Maria Emiliana Isidora Amelia. 16 Peter was de broe
der des vaders. Emiel Leopold Van den Neste. te Eecloo geboren den 1 7 Maart 
1870. meter. de zuster der 

7 moeder, Maria Sylvia Verbiest. te Mendonck geboren. den 9 Januari 1877. 
sinds 12 Augusti 1899 te Deynze woonachtig 1 7. De geboorteakte ten stad
huize werd opgemaakt door den heer Albert Euerard. Schepen aangesteld 
Ambtenaar van den Burgerlijken stand den 27 November 1909 te elfuur voor
middag. getuigen de peter en Eduardus Van Hoorebeke. oud 56j. schrijver ten 
stadhuize. beide wonende Kerkstraat18. 
Den 7 December 1909 kerkgang; bij dit feest te huis: de moeder. de moei 
Leonie Van den Nes te. de aangehuwd moei Sophia Moens; de grootmoeder 
weduwe Verbiest. de moei Louise Verbiest; de nicht Coleta Van de Slycke. van 
Caprycke. Ryselhof: de aangehuwd moei SoJla Van der Bruggen. vrouw 
Edmond Verbiest1f1. Op 7 December 1909 's avonds wordt de kleine }olanda 
besteed bij hare moei Louisa Verbiest. Paterstraat. 

[1910] 

Op 25 Februari 1910 aanvallen van kinkhoest. 
Op 19 Maart 1910 erg gesteld 's namiddags rond 6 uur. wanen haar in ster
vensnood. de dokter verzekert echter van geen gevaar en loochent kinkhoest. 

8 Het verloop der kwaal wtjst slljmziekte aan. Pertussine toegepast tegen den 
wil der kleine. 
Den 21 Maart 1910 een zetel gekocht te Gent geleverd den zaterdag 26 Maart 
opvolgend. eerste maal daarin op 27 Maart zijnde Paschen. 
Tante Leonie koopt de kleine haar eerst pORie den 5 April ziinde de lIerlegde 
feestdag van O.L. V. Boodschap20. . 
Op 16 Mei 1910 aankoop van een ryluigje te De!)llz(..21. 
Op 17 Mei 3e Sinksendag begraven de Deken Hulpiau. met niclHt't' kcrkk/ct'
deren. 
Op 18 Mei aankomst rUtIlinie. op 19 Md ('('r .. '>te r.i/fo('r(jc ill <ic ",md. 
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Op 24 Mei 1910 oorringjes gestoken in zilver en gouden klolges aangekocht 
door tante Leonie. 
21 Juni 1910 begin oorloop rechts, geneesheer geraadpleegd22. 
Op 16 Juni 1910 in portret. 
De 5 Juli 1910 's dinsdags, te 10 uur weg met den trein, eerst naar Oostacker 
dan naar Gent en Ledeberg met moeder en tante Leonie23 . 's Avonds te 7 uur 
terug. 
Op 19 Juli 1910 de eerste tand, (van onder) 4 dagen later de tweede tand 
nevens. 
Op 24 Juli 

9 1910. tijdens 's vaders tweedaagsche reis naar Brussel. Tentoonstelling, de 
koepokinenting toegediend door d r Haemers. 
Op 25 Augusti 1910 twee tandjes boven in den mond. 
Op donderdag 13 October 1910 eerste stappen gewaagd om te gaan, loopt op 
dinsdag 1 November een eindje alleen. 
Op 1 December 1910 loopt en gaat waar ze wil. 

[1911] 

Op nieuwjaardag 1911 verzworen vingertje rechterhand. 
Op 15 Februari 1911 heel duidelijk de woorden: stoute, pijpe, tête, dag. uit
gesproken. 
De 2 Augusti 1911 te middag linken voet overreden door den wagen gevoerd 
door de knecht van Joseph Walry, dokter Haemers verzorgt, denkelijk geen 
erge gevolgen24. 
Op den zondag 1 7 September 1911 met den eersten trein opgereden naar 
Seveneecken, om ginds te gaan dienen voor st Elooi tegen de nagelgaten. (de 
kleine is bedekt met zweertjes die gelijk voortloopen). Na de mis van half acht 
uur te hebben bijgewoond. gezegend 

10 eerst van st Cornelis, daarna in de Sacristy met de st Eloois relikwie in eenen 
hamer gevat. Moeder Virginie en ik kregen elk een handvol nagels die wij bij 
het outer van st Elooi neder moesten gaan leggen in eenen schotel. Bij die 
gelegenheid van de bedevaart te Seveneecken op den Hul bij boerken Van De 
Vijvere geweest, gehuwd met Clemence Van De Slijcke. na veel moeite gevon
den en wel onthaald25. Te 1 1/4 te Eecloo weder, een bijzondere trein was 
ingericht geworden voor het feest van Mevrouw Courtmans te Maldegem26. 
Tijdens hare afwezigheid een tweeling gehaald door dokter Haemers voor 
Virginie bij Petrus Vrombaut27. 
Den 26 November 191 1 op haren tweeden verjaardag de kleine gelichttee
kend28. 

[ 1912] 

Den 2 Januari 1912 bU nieuwjaarwensch aan den peter een "krentenbrood" 
gekregen met een zwUnlJe erop. 
Op 19 Februari 1912 eene reis naar Laeken. 

11 Den 11 April 1912 de eerste maal geluid om kwart na elf uur 's morgends met 
de nieuwe klok29. 
Op J 3 April 1912 om ha{j" twaa{j" uur van den voormiddag de eerste proef van 
het lulden met de 3 klokken. 
Op J 7 April 1912 een zonekllps, begonnen nagenoeg om 11 uur van den voor
middag, rond J uur geëiTldigd. Hond den middag tamelUk duister, geen warm
te van de ;um en als maneschUn. 

Lij 
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Op 28 Mei 1912 als geschenk van de vrouw een nieuw w...trwerk-opwinder 
Roskop] 
Den 10 Juni op d en middag beginnen verliezen voorteeken van een misvaar -
vruchtwater - duurt voort30. 
Op 22 Juni 1912 te 9 uur om dokter Haemers moeten loopen, aangetroffen in 
het Collegie31. Virginie stramheid in het rechterbeen aan de braai gekregen, 
een slag van kramp, d e aders gew eldig gezwollen , natte heete doeken op te 
leggen32. 
Op 1 Juli 1912 van boven d e eerste maal. 
Op 2 Juli (dinsdag) om kwart na vier uur 's morgends misvaar van 4 _ maan
d en , vrouwelijk. Vier uur later d e nageboorte of moederkoek. 

12 Op dinsdag 9 Juli 1912 's namiddags doet d e kleine eene reis naar Gent met 
Tante Leonie en Tante Sophie: 't Begijnhof bezocht en de grot te Oostacker. 
Op 20 Juli 1912 's zaterdags nanoens, mandaat van 750 frank, schrijven 
registers d er bevolking met alphabetische tafel33. 

42 

Den 26 Juni 1912 huwen te Deynze voor d e w et Remigius D 'hondt van 
Nazareth met tante Maria Sylvia Verbiest34 . 
Den zaterdag 6 Juli 1912 te Eecloo kerkelijk g etrouwd. 
Den 17 Juli moed er Verbiest ziek , zweving in het hoofd35 . 
Den 29 Juli 1912 ('S maandags) eene reis naar Vlissingen en Middelburg 
(Walcheren) via Terneuzen. Kost Eecloo-Terneuzen spoor .ft: 2.45, overtocht 
Terneuzen-Vlissingen voor d e boot 90 cen t Hollandsch Geld. (Breskens
Vliss ingen heen en terug 60 centy36. 

August 
m t ziJn 
'\Ij fbi t. 
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Op 2 Sept. 1912 twee obligatien Rusland 1889 aangekocht tegen 92 per %, 
kroozerende aan 4 t.h. (elk stuk van 500 fr.)37. 
Yolanda Den 18 November 's maandags avonds naar huis gehaald met de 
mazelen. Gedwongen slaping in de keuken. vanachter waar be-

13 stendig vuur moet worden gemaakt. Gestreken met fosterzalj en Pertussin 
doen innemen. 
Den maandag 16 December 's namiddags terug naar de Paterstraat. 
Den donderdag 19 December 1912 naar Caprycke voor de begrafenis van 
Hendrik Van de Slycke + 19.12.191238. 

[1913J 

Den 1 Maart 1913 's zaterdags overleden te 8 1/2 uur 's avonds Coleta Stolle, 
weduwe van Benoni Van Den Neste. Molenstraat: den dinsdag. 4. om 8 uur 's 
morgends begraven door MM. Emmanuel de Wolf. officiant. Karel van 
Ooteghem en Guillelmus Verhulst. onderpastoors39. 
Den vrijdag 7 Maart 1913 op verzoek. te 9 1/ 2uur 's avonds in rijtuig naar 
Waerschoot bij Aljons Verbiest. zijne moeder Angeline Bauwens. Virginie. 
Louise en Bernard Verbiest40. Daer om 10 uur aangekomen en Aljons uiterst 
slecht bevonden - denkelijk laryngite? Te 11 1/2 uur te huis. 
Den 20 Maart 1913 (Witten Donderdag] om 11 1/2 uur voormiddag werd voor 
den heer Albert Euerard. Schepen. het burgerlijk huwelijk voltrokken tusschen 
Leon 

14 Dierkens (zoon van Hermanus, oud 76 jaar, en van Stephanie Van 
Kerckvoorde. oud 66 jaren. landbouwers te Sleydinge), geboren te Sleydinge 
den 4 December 1888 en Emilia Maria Verbiest. geboren te Mendonck den 29 
October 1887. dochter van Karel Lodewijk en van Angelina Bauwens41 . 
Getuigen: Bernardus en Virginie Verbiest (akte n° 19). 
Den woensdag 26 Maart 1913 kerkelijk gehuwd, bruidsknecht 
Policiebrigadier Arthur Remi Van de Poele. bruidsmeid Virginie Verbiest42. 
De huwelijksmis werd gevierd door den heer Herman Van Damme, leeraar in 
het Collegie te Zottegem. een inboorling van Eeclo043. Rond 10 uur van den 
voormiddag werden ten huize van August Van den Neste afgehaald hij en de 
nicht Coleta Van de Slycke. Nagenoeg rechtover het zoogenaamde 
Molenstraalje (leidend van de Molenstraat tot de Raverschootstraat) wilde de 
koetsier Serafzen De Sutter, oud 57 jaren. in dienst van den huurhouder Jan 
Verstraete, Molenstraat. draaien 

15 om langsheen de huizen zijne gasten af te zetten aan moeder Verbiest haar 
hUis44. Het 4 wielig gerij werd gevat door eenen voorbijsuJfenden automobiel. 
de paarden gingen op hol. tot een ervan viel. nagenoeg over moeder Verbiest 
haar huis; inmiddels was de koetsier de zesde en zevende ribbe gebroken. 
gekneusd aan het been. het rijtuig stond met het eene wiel op den weg leidend 
naar den molen van Lampaeri. terwijl het ander nederzakte. Aan een gewis
sen dood ontsnapt. 
De vrijdag 28 Maart 1913 naar Victor, staat Iowa. Noord Amerika. Leon 
Dierkens en Emilia Verbiest. met den trein van 10 uur uit Eecloo. Veel 
Eecloonaren deden de reis mede over den Plas. Honderden en honderden 
menschen aan de Stal ie. 
Den zaterdag namiddag Emiel Van den Nesle met den trein van 1.20 naar 
Gent (29 Maart 1913) voor de zaak van Leon Dierkens, geweigerd te 
Antwerpen 

16 b!J de lnscheplng45. 
Den 12 April 1913 's nachts lw;schen den /1-12 April geweldig gesneeuwd. 
Den 13 April 1913 Heml [)'lwndl-Verblest weg bepaald naar Nazareth (Eecke 
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Statie), waar Leon Dierkens en Emilia Verbiest, sinds 8 dagen verblijven, na 
eerst hunnen intrek te hebben genomen Langestraat 57 te Ledeberg. bij Karel 
Vercruyssen-Vermeulen46. Den zaterdagavond 12 April verlaten het huis 
Molenstraat door grootmoeder Verbiest en Tante Marie Verbiest. vrouw 
Dhondt. die slapengaan in de Paterstraat bij Joris Carnewal47. 
Op vrijdag 18 April 1913 om kwart voor elf uur 's morgends aan den telefoon 
geroepen voor Eecke-Nazareth. Kraambed tante Marie. Om 1 1/2 uur Virginie 
Verbiest er heen. 
Den 20 April 1913 te 5 uur 's morgens een zoon geboren. Virginie dien zelf
den dag te 1 1/2 te huis. 
Op maandag 28 April 1913 de wijzerplaten van het uurwerk des torens op de 
groote kerk afgelaten voor de cYfers en de wijzers te vergulden. 8 dagen later 
den 

17 maandag 5 Mei op H. Bloeddag terug op hunne plaats 's namiddags. 
Middellijn 3 meters 70, de groote wijzer weegt 13 kilos. de kleine 7 kilos. Het 
was 26 jaar geleden dat het uurwerk werd gesteld door den zelf den baas van 
Audeghem. De uur plaat weegt nagenoeg 100 kilos. 
Op 19 mei 1913 den maandag, met den trein van 1 1/2 naar Gent en 
Oostacker. vader. moeder en Yolanda, te 7 uur te huis. 
's Anderendaags uit de school gezonden met "den mol?" 
De 5 Juni 1913 op eenen donderdag Virginie Verbiest gezwel aan de rechter
wang; verslecht van dag tot dag. 
Den zaterdag 7 Juni dokter Haemers in hare plaats bij het kraambed van de 
vrouw van Louis Van De Genachte-De Steur Blommekens48. Heet lijnmeel 
gedurig erop leggen49. 
Op 7 Juli 1913 's maandags de kleine met koortsen ten gevolge van de wor
men, hersteld op 2 dagen. 
Den maandag 21 Juli met Moeder Virginie naar de Gentsche Tentoonstelling. 
Den 31 Juli 1913 's donderdags den tand doen trekken bij Mr Duil'epart aan 
de Statie50. 

18 Den zondag 14 September 1913 eene reis naar Cluysen via El'ergem. de klei
ne, de moeder. de vader en Kamiel De Baets. 
Woensdag 1 October 1913 's namiddags deed de kleine de reis naar Selzaete 
met tante Leonie en tante Sophie. 
Den zondag 5 October 1913 te haU' twaa~f uur t'oormiddag overleed oom 
Alfons Verbiest te Waerschoot. aldaar den 7 October. te 8 1/2 uur begraven. 
Op zijn stervensdag bezocht. 
Op donderdag 30 October 1913 tante Emelie te huis op den hoek der 
Raverschootstraat en Molenstraalje (Westkant)51. 
Den woensdag 12 November 1913 twintig frank voor de kleine. een pels als 
geschenk vanwege vader. 
Op dinsdag 25 November 1913 naar Gent te 7u 22. te 11 1/2 te huis zegelen 
vreemde obligatiën. 
Den 25 November 1913 's avonds gelukwenschen voor de kleine U'('gen~ 
haren vierden verjaardag van Georgine VermelLlen. een bri~tle gesclm..>llen:52 

"Eecloo 26 November 1913. Lieve Georges. Ik bedank U voor uwe wenschen. 
Ik zal doen wat GU zegt: vader en moeder gaarne zien. Een groet 

19 aan Charles aub. Ik zal blUde z!Jn U eens te zien. )'olanda." 
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[1914J 

Den zondag 11 Januari begint het geweldig te l'riczen. 
Op 24 Januari duurt hel nog voort. 
Den zondag 25 JWllLClri aan den dooi. 
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Zondag 8 Februari 1914 een pelsje aangekocht. 
Den zaterdag 21 Februari 1914 om twee uur donder en bliksem. 
Den maandag 22 Juni 1914 eene reis naar Loochristy. om 7 1/2 uur 's mor
gens vertrokken. vader. moeder en vriend Kamiel De Baets. 
Moeder Virginie den donderdag 9 Juli 1914 naar Gent met grootmoeder. 
bezoek aan de vriendin Coleta Torck (Muide), terug den zelfden dag 9 1/2 uur 
's avonds. 
Maandag 27 Juli 1914 barst de oorlog uit tusschen Oostenrijk en Servie. 3 
milicieklassen 1910-1911 en 1912 moeten binnen. Dure tyden. 
Op 1 Augusti 1914 13 milicieklassen binnen. de paarden opgeëischt. de klok 
luidt alarm te 6 uur 's morgens, het vaandel wappert aan het stadhuis. Vrees 
voor algemeene verwikkelingen in Europa. 
Op dinsdag 4 oogst 1914 de milicieklassen van 1900 en 1899 binnen geroe
pen. De bloem aan 41 ft per 100 kilos. het vleesch 20 centiemen opgeslagen. 
3 ft 50 per kilo hesp. 

20 Op woensdag 5 Augusti 1914 dag en nacht de Burgerwacht opgeroepen. De 
staf zetelt bestendig ten stadhuize. 
Op 17 Augusti 1914 op het slagveld te Roux Miroir by Geldenaken doodge
vonden Louis Florimond Sandyck 1 e Linie. geboren te Eecloo 22 Januari 1891. 
schot in de longen. inwendige bloedstorting. bezweken om 3 uur 's namid
d ags53 

Den donderdag 20 Augusti 1914 de Duitschers te Brussel. De Paus Pius X 
sterft donderdag. 20 oogst 1914. Er komt bevel de Burgerwacht te ontbinden 
en al de wapens. die in de stad aanwezig zyn binnen te brengen. van 3 tot 5 
uur namiddag. Er is een gerucht in omloop. dat de Duitschers afgesneden zyn 
van hun leger en op Gent en denkelyk op Eecloo ook komen afgezakt. Talrijke 
automobielen rijden over en weer. meest naar Oostende. 
Den vrijdag nog geen enkele Duitschers te Gent. Een legertros-automobiel -
mitraljeuzen worden op den yzerenweg Antwerpenwaarts over Eecloo ver
voerd. De Duitschers zyn te Wetteren54 

21 het Zuiden ingetrokken. Al de wapens moeten in het Vredegerecht worden 
ingeleverd by den Policiecommissaris: veel schrik en vrees in de stad. talrijke 
familiën hier woonachtig trekken naar Holland - terwyl honderden vreemde
lingen naar hier zyn gevlucht van Aerschot. Leuven en andere plaatsen van 
Haspegouw. 
Den maandag 24 Oogst 's avonds. honderden vluchtelingen zonder reden van 
Ursel. Aeltre waar de Uhlanen de sporen van den tram en den spoorweg op 
enkele plaatsen deden springen55. 
Den donderdag 27 Augusti 1914 met den trein van 5 uur 's namiddags talrij
ke vluchtelingen, gansche gezinnen naar hier van Mechelen. DuIfel en omstre
ken. 
Den zondag 30 Augusti 1914 om 6 1/2 uur namiddag 2 100 vrijwilligers, voet
volk hier in schuilkantonnement56. De kermis blUft afgeschaft. de herbergen 
te sluiten te 10 uur 's avonds. 
Den nacht van den maandag eersten en dinsdag tweeden September 1914 
met den trein van Thielt via Brugge komend te 2 1/2 uur 2 200 man voetvolk. 
Den Vrijdag 4 September 1914 

22 ongeveer om elf uur 's voormiddags werd eene bom gesmeten uit een vliegtuig. 
dal. voer over den Gentschen steenweg. De bom. die gelukkig niet ontplofte. 
was bestemd voor de mouterIJ der gebroeders Wu[fels, op de ze{fden steen
weg, waar eene talrijke schaar soldaten zijn geherbergd57. De bom viel op 
eenen akker en zat in den grond met hel handvatsel boven. Een hatf uur te 

45 



Ru DOLF DECLERCg 

voren waren twee kapiteins ter zee, een Engelschman en een Franschman ten 
stadhuize gekomen in automobiel. Den zelJden morgen vroeg verscheidene 
Engelsche officieren voorbijgereden. 
Den Zaterdag 5 September 1914 des voormiddags nog 750 man van het 13 e 
Linie, denzelJden dag rond 10 uur bommen gesmeten te Gent wijk Dampoort. 
oom Joris Carnewal zag zulks58. 
In den avond van 7 September 1914 's maandags rond 8 uur vier stuks veld
geschut met het noodige getuig, 4 paarden per kamion van de Burgerwacht 
hier toegekomen en geplaatst op de Markt, oost den kios09. De Burgemeester 
van Gent uitgenoodigd te Oordegem wegens aJspraak van de intrede der 
Duitschers 

23 in zijne stad. 
De maandag rond Melle gevechten. 
Den woensdag 9 september 1914 300 gendarmen te paard te Eedoo. langs 
de Brugschestraat vertrokken60. De kanonnen zijn ook weg den dinsdag 's 
nachts. 
Den donderdag 10 September 1914 te halJ drie uur 's namiddags 500 bur
gerwachten op de markt, de helJt toegekomen met den tram van Aeltre. de 
anderen met den trein. 
De staJ hier weg den vrijdag 11 September denkelijk naar Gent. Geen bur
gerwachten meer. De troepen te Eedoo gelegerd stonden onder bevel van den 
generaal major Baron de Janblinne de Morin61 . 
Den zaterdag 12 Sep. 4 1 /2 uur wordt ten Stadhuize een krijgsraad gehou
den. er zijn 3 betichten. 
Den dinsdag 15 September 1 800 man voetvolk weg naar Beverloo? 
Den woensdag 16 September 10 1/2 uur van den voormiddag 30 automobie
len uit de richting van Brugge tegelijk op de Markt. Gentwaarts. na oponthoud 
alhier vertrokken. Dinsdag. woensdag en donderdag (15-16-1 7 Sept) tamelijk 
veel luchtvliegers over Eedoo in de richting Noord-Oost (Antwerpen). 

24 Op 14 September 1914 overleden te Antwerpen British Militar Hospital Jor 
Belgium de soldaat August Roelands, geboren den 12 October 1893 te Eedoo. 
Raverschoot: gevolgen wonde in den onderbuik door vuurwapen62. 
Den dinsdag 22 September 1914 Yolanda met de koorts opgestaan (Roode 
koortsen)63. 
Den woensdag 30 September 96 man van de vrijwilligers weg naar Doornijk 
(uit de omstreken ajkomstig, om ginder als verkenners te dienen). 
Den donderdag 1 October 1914 te elJ uur 4 Engelsclle opperofficieren waar
onder een vice-admiraal per automobiel. 
In den nacht van 2-3 October 1914 57 automobielen achtereen doorgereden in 
de richting van Brugge. 
Den vrijdag 2 October hadden de Burgerwachten 1 e Ban hunne wapens 
terug. 
Om 10 1/2 uur den zaterdag voormiddag 150 wielTiiders-karabijniers al zin
gend over de Markt. in de richting van Brugge voortgetrokken, komende pan 
Antwerpen. 
(3 october 1914) Den 3 October 's zaterdags te half 12 uur graatt:' q(deelingen 
paardenvolk. Gidsen en Lansiers alhier in haast gevlucht alsmede jagers te 
paard komende van Selzaete, 

25 te half een kwamen het vervoerkorps met mortieren en alle andert' goeden.'n. 
te 2 uur nog paardenvolk. te samen wel 3 000 man die pan den I'oormiddag 
naar Sysseele heen. 's Namiddags van 2 1/2 tot -l 111 Ir gcdll1ig I'oorh!itl't'kkt'n 
van nLiters van alle wapens. m('/ een 500 tal pOClrdcn CI1 rt'scn'cn. ollt'l1 
komende van Beveren Waas. Om 4 1/2 lU Lr 's nClllliddClgs /80 nlih'rs elit' hier 
bl!iven vemac11tenö4. 
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In den nacht van zaterdag-zondag 3-4 October 1914 150 automobiels uit de 
richting van Brugge. den zondag zoo voortgezet. nog waartusschen eene 
menigte mitrayeuzen en auto diligencies van Engeland. 
Den zondag namiddag 100 paarden en ruiters van het 4e Vervoerkorps. den 
maandag 5 October verrtrokken nog in den morgen. den zondag kwamen 
mede toe 300 man van verschillige wapens. 
den maandag te 9 uur 150 hondenkarreges met mitrayeuzen. 
Den maandag 5 October 1914 te 3_ uur 's namiddags 161 paarden met 85 
manschappen die hier zullen vernachten - gidsen - jagers - lansiers, komende 
van Antwerpen-Dam. De klas 1914 is binnen sinds dinsdag, laatst. 

26 De militaire overheid is zeer streng. voor eiken uitstap buiten de stad een een
zelvigheidsgetuigschrift met portret geëischt65. Geen licht meer na 9 uur 's 
avonds en alle herbergen gesloten. 
Drie automitrayeuzen met hunne Engelsche gasten hebben hier verbleven in 
den Gouden Leeuw Groote Markt tusschen 6-7 October 191466. 
Den 7 October 1914, 's woensdags 3 vliegers in de lucht. komende van het 
Zuid-Westen 9 uur voormiddags. 4 Duitsche krijgsgevangenen der vloot zitten 
opgesloten in een gebouw der spoorwegstatie; aangebracht geweest met den 
trein van Selzaete. (in het blauw grijs gekleed, naar Brugge overgevoerd) 
gevangen rond Herenthals. Van zondag 4 Oct. hoort men dag en nacht in den 
buiten het donderen van het kanon. 
Tusschen 7-8 October 1914 150 Engelsche soldaten met mitrayeuzen alhier 
vernacht. De Burgerwacht 1 e Ban sinds 6 October 1914 te Adeghem in dienst. 
Den donderdag 8 oktober 100 paarden met ruiters (kanon iers) te Eecloo op 
den middag (zonder schietgetuig). Honderden en honderden paarden met 
kannonniers trekken door de stad om 4 1/2 uur 

27 namiddag; voor 1500 paarden is stalling gevraagd. mede de caissons - alle 
trein verkeer af naar Gent den namiddag van donderdag 8 october 191467. 
De Engelsche vervangen de Belgen te Antwerpen. 50 automobielen vrachtwa
gens staan ter Markt. Enkele kanonnen veldgeschut maken deel van den 
tros. Allen de Brugschestraat ingetrokken- Geherbergd twee soldaten van het 
24e Linie: Van Belieghem Victor. te Brugge. Pottemakersstraat 19 en Mollet 
Adhemar. meubelmaker te Leuze tusschen 8-9 October 1914. 
13.000 man troepen -ruiters, kanonniers. voetgangers te Eecloo op 9 October 
1914. Al de huizen bevlagd op der koningen doortocht om 10 uur 1068. Met 
honderden gendarmen te voet en te paard. Een prachtig gepantserde auto 
volgde Hare Mqjesteit met ander getuig. in de richting van Oostende. 's 
Morgends vroeg te 7 uur gansch het vervoerkorps van de 1e Legerafdeeling 
die hier had vernacht weg ook 150 geniemannen waren erbij, die zingend 
optrokken. De Koning, aan den voet van den trap 

28 oostwaarts, wordt verwelkomd den vrijdag 9 October 1914 te 10.35 door den 
Burgemeester Dauwe69. Hij keert onmiddellijk terug te paard. zooals hij was 
gekomen naar het Vredegerecht. Geestdr!ftig toegejuicht. groet de Koning als 
soldaat de menigte. Met eene automobiel in de richting van Oostende vertrok 
Z.M om 10.53 's voormiddags. De twee gidsen in groote tenue bleven hier. zij 
waren Z. M. vooraJgereden. Eene menigte Fransche officieren en manschap
pen loopen hier over en weer. Bij nader bericht zijn de koningin en de koning 
te Eecloo gebleven en hebben hunnen intrek genomen bij den heer Pussemier 
Lionel. advokaat en bestendig q/gevaardigde in de Boelaarstraat; zij zullen 
denkelijk hier blijven vernachlen70. De algemeene legerstqf zetelt in het 
Vredegerecht. De gewone stqf blUft op het Stadhuis. Talrijke vluchtelingen uit 
de Antwerpsche provincie, die ook door het Leger wordt ontruimd. Een groo
te leger/.ros trekt hier voorbU tn den voormiddag. Om 2 uur 's namiddags 
komen 
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29 een twintigtal stuks veldgeschut, dezen morgen Bruggewaarts vertrokken. uit 
die richting terug. De Koning begeeft zich ten 2 uur te voet naar het 
Vredegerecht - enkele Engelsche en Fransche opperoIficieren vervoegen hem 
daar. Fransche scherpschutters, per automobiel, zijn in de Molenstraat opge
steld omwille der Duitsche Tauben71 . Om 4 1/2 uur talrijke kmwnnen en tros 
Bruggewaarts toe. Tusschen vrijdag 9 en zaterdag 10 October 1914 dag en 
nacht onophoudend voorbijtrekken van troepen te voet en te paard. 
De koning vertrok den 10 october 1914 te 7 1/2 uur langs de 
Raverschootstraat te paard met een klein gevolg. Om 9 1/2 voormiddag 
zaterdag 10 October vertrok H. M. de Koningin per automobiel langs de 
Molenstraat. Tusschen zaterdag zondag 10-11 October gedurig aankomst 
van troepen van alle wapens: 8.000 man, 230 Burgerwachten van Elsene 
gelogeerd op Balgerhoeke. 
De troepen te Eecloo weg den maandag 12 October; 300 gendarmen 

30 in de plaats. Rond den middag vertrokken veel andere troepen en 
Burgerwachten in de plaats. Jagers te paard hier vernacht. Met honderden 
vluchtelingen weg. 
Den dinsdag 13 October 1914 te 1 1 /2 uur namiddag 15 Duitsche wielrijders 
in de Zuidmoerstraat, gevolgd van een 40 tal Uhlanen te paard die naar het 
Stadhuis zijn gekomen. Burgemeester en Schepenen waren afwezig. 
Honderden ruiters en voetgangers van het Duitsche leger te Eecloo den 
woensdag 14 October te 12 uur 's middags. Den woensdag 14 October door
gang (o.a. 73e Linievoetvolk) der Duitsche troepen te Eecloo, inbraak van 
ledigstaande huizen (door de inwoners met meubels en mondvoorraad 
erbinnen verlaten]. inzonderheid de Molenstraat had het erg te verduren. 
Gedurig over en weer beweging van ontzaglijke Duitsche troepmassas. 
August Van den Neste stadssecretaris ad interim benoemd. twee verslagen 
der beraadslaging door hem opgemaakt72. 

De Rumpler Taube zoals August Van d n N st h t Duit 
oktober 1914 boven Eeklo zag v r chyn. n. 
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31 Secretaris De Raedt was gevlucht met het Schepencollegie73. Moeder Virginie 
en de kleine Yolanda gaan weg den dinsdag 13 October te 1 1/2 uur namid
dag met den tram en richtten zich naar ste Marguerite Commer te zamen met 
de buurvrouw Madame August Van De Gejuchte (kazak) Leonie De Mey op 
dezes hofstedeken. by Schautteet. waar zy met het gezin van den heer Willem 
De Rudder-Vanhauwaert. registratieontvanger verschuilen tot den donderdag 
15 October 's morgens. (geene markt dien dag) wanneer zy terug zyn 
gekeerd 74. 
Den 19 October ('s maandags) om 1 1/2 uur 's namiddags voorby een 100 tal 
Duitschers met veldkeuken en levensmiddelenwagens in de richting van 
Brugge. Den 13 October de Belgische Regeering in Frankr!jk. 
Den dinsdag 20 October om 3 1/2 uur 's namiddags een tiental caissons en 
kanonnen der Duitschers in de richting van Brugge voorbygetrokken. De gou
verneur der Duitsche troepen neemt zijnen intrek in het huis van dokter 

32 Van Kerckvoorde Groote Markt n° 10775. Een officier der Duitschers beklaagt 
zich dat de Engelsche vloot zyne landgenooten bestookt al over de stad 
Oostende (verklaring van de heer Victor Roegiers dd. Burgemeesterj76. Den 
dinsdag 20 October om 10 1 /2 uur 's avonds 1 000 man Duitsch voetvok in 
kantonnement geherbergd. 
Woensdag 21 October om 9 uur voorbij 50 Duitsche wielr!jders in de richting 
van Thielt. Alle samenscholling van meer dan 5 personen verboden. 
Gekwetste soldaten van Duitschland hier voorby 9 uur voormiddag. Ten 10 
1/2 voormiddag de eerste Duitsche wacht in het Stadhuis. (Saksers van rond 
Thuringen). Om 3 1/2 uur 's namiddags 5 duitsche wagens met voorraad 
voorby. 
Den donderdag 22 October eene zeer geringe markt. Het kanon buldert Zuid 
en West in den voormiddag, duurt voort des namiddags77. Te 1 1/2 uur een 
Duitsch vliegtuig over de Molenstraat. draait af naar Gent. Virginie de 
machtiging der Duitschers om haar bedrijf uit te oefenen 's nachts verkre
gen 78. Te 2 uur voorbij 's namiddags in de richting 

33 van Brugge een 6 tal kanonnen veldgeschut met den noodigen tros - zeelieden 
der Duitschers te Eeklo met de gezondheidswagens. Het gerucht loopt dat de 
koningin der Belgen bezweken is aan eene bloedspuwing en dat de minister 
Davignon mede is overleden 79. Van zes tot 6 uur 's nachts is alle omloop op 
straat verboden en is verbod van samenscholling van meer dan 3 personen. 
Een 50 tal ruiters te 2 uur 's namiddags Saksische huzaren. De tram rijdt nog 
slechts naar Ursel. niet verder in die richting voor het gevaar. 
Een 50 tal Duitsche ruiters om 7 1 /2 en 60 Duitsche wielrijders om 8 1 /2 uur 
weg in de richting van Brugge den vr!jdag 23 October. Het kanon is te hooren 
in het Zuid-Westen 's morgens doch min duidelijk dan gisteren. De wielr!jders 
terug over de Markt te 2 1/2 uur namiddag. Een 35 tal Belgische krijgsge
vangenen komen hier toe van Ursel om 4 uur 's namiddags. 
Den 7flterdag 24 October 9 1/2 uur veel motorwagens overgroote. in de rich
ting van Brugge. Dezen nacht de spoorwegriggels uitgebroken op de ltjn naar 
Gent dicht het wachthuisje van Sergeant, rechtover de PokmoerstraatBO. 

34 Rond 2 uur 's namiddags een 6 tal voorraad wagens van Brugge voorbij ver
ge7,eld van Duilsche krUgslieden per rUwiel. Om kwart voor 4 uur 10 over
groote motorwagens uit de richting van Brugge denkelijk met gekwetsten. 
Den 25 Oct. 7..ondag 10 uur R groote motorwagens naar. en van Brugge des 
namlrklags 3 uur. [Je mL<;sen in de Kerk van st Vincent de eerste om 6 1/2 
de ~ l.e 7 uur ew..oovoorl. in de Palers de eerste te 6 1/2 de tweede 7 1/2 de 
/ /rJOf/mL<; te R 1/2 uur. 
Den dinsdag 27 October 's voormiddags dondert hel geschut in het verre 
Westen. 
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Den woensdag 28 October om 10 3/4 een vervoer van legerwagens in de rich
ting van Thielt. Zeevaarttroepen loopen over en weer te Eecloo met vele goe
derenwagens om 11 3/4 voormiddag. Zij peis teren hier en doen hunne keu
ken ter Markt, blijven hier overnachten met hun ontzaglijk materieel81 . 
Stonden om 5 uur 's morgends den donderdag 29 October vertrekkensgereed. 
toen tegenbevel kwam, inmiddels rijden talrijke auto wagens voorbij met over
zware balken, als 't ware voor bruggen te leggen (11 1 /2 uur voormiddag) 
overleed te Aardenburg heden om 3 uur 's morgens de vrouw van Fius 

35 RyJfranck, stadsontvanger, Martha D' Hooghe. Het nieuws hier aangebracht 
met den tram van 1 uur (Donderdag 29 October)82. 
Vrijdag 30 October van 4 uur 's morgends kanongebulder in het Zuiden. 
Gebrek aan bloem bij de bakkers. Den zaterdag 31 October al vroeg kanon
gebulder Zuid-West, om 7 1/2 uur een 10 tal krijgs wagens weg, gisterengeko
men 's avonds 5 uur van - nu naar Brugge. 5 1/4 uur namiddag aankomst 
van 90 man van den Landsturm. oude krijgers met platte pet waarop een 
kruis, blauw wambuis en zwarte broe03. 
Zondag 1 November gansch den dag door hevig kanongebulder in het Zuid
Westen. 
Zoo mede den 2 November den maandag heel den dag. 
Den dinsdag 3 November 7 1/2 voormiddag weg 22 zeelieden te paard en 70 
te voet in de richting van Brugge gaan in oeJening en terug te 10 1 /2 uw: 
Davering in de lucht gansch den dag Zuidwestwaarts door kanongeschut. De 
heer Pussemier hier terug 's namiddags op het Stadhuis84. Om 3 1 /2 uur 's 
namiddags een luchtvlieger over Eecloo uit het Zuiden. 
Den woensdag 4 November 's namiddags 1 1 /2 uur de Duitsche troepen bij 
de Burgers. Licht kanongebulder gansch den dag Zuid-Westwaarts. Reeds 
20.000 Jr opgemaakt door de Duitschers van stadswege. 

36 (Donderdag 5 November) Bij gebrek aan kolen begint het volk de sparrebos
schen op de Zandvleuge af te kappen, zoo ook in "de Eikens"85. Om 5 uur 
namiddag vertrekken met eenen wagen naar de grenzen eene wacht van 18 
Duitsche soldaten. naar men zegt. voor de wegloopers huns legers (?) 7 uur 's 
avonds licht gegrol van het geschut in het Westen. 
Vrijdag 6 November naar Gent langs Ursel voor de registers van den 
Burgerlijken Stand. 0.80J heen en weer Ursel. 2.1r 70 heen en weer Gent
Ursel, weg om 7 uur 30 te Gent 10u15. Terug van Gent 2u.30 te Eecloo 
4. u.30. Bezocht Georgine Vermeulen, broeder Ju/es te Harderwijk als gevan
gen der Genie. (was burgerlijk toeziener bij de vestingwerken te Antwerpen. 
kregen tijding via Sas-van-GentJ, ook bij Charles De Jonghe geweest. 
Oneindig veel Duitschers te Gent. Opstootje op de BotermarktB6. Atlvisseling 
te Eecloo van troepen wachten voor de grens. De Duitschers toonen zich streng 
in het beteugelen van hOlLtdieJstallen in de bosschen. enkele inwoners worden 
op water en brood gezet in het gevang. Te Gent hoorde men in de verte het 
kanon. 

37 Den zaterdag 7 November 's namiddags maken de zeelieden der Duitschers 
als toebereidselen voor wegtrekken. 
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Den zondag 8 November om 7 1/2 uur 's morgends de Duitsche zeelieden hier 
weg met hunnen tros die de markt belemmerde sinds vele dagen. Nu en dan 
een schot in de verte-Westwaarts gehoord. Eenige mallsc/wPJX'n ontmoet pan 
den Duitschen Trein, blauw wambuis en pet met zwarte brot.'k. Naar men 
zegt. zou de brug van Moers!lOqlde te St. wurl:'!Jlls gl:'deeltdUk door de 
Duitschers met springstqJl(:m vernietigd zyn en ook niet meer poor l'Ot'fgallgcr ..... 
bruikbaar: 
9 November 's maandags. bl:'richt op strenge Slr({rl'ClTlwege den komlllandant 
./Egidi te Eecloo de kr!fgslieden aan te wiJzeIl. dic achter de Dllitscllt' troepen 
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zich in de stad of in de naburige gemeenten zouden bevinden en behooren tot 
de Fransche. Engelsche of Belgische legers. Het geven van burgerlijke kleedij 
wordt streng verboden aan zulkdanige personen. Twee Duitsche soldaten. 
vereerd met een kruis worden dit teeken om 2 3/4 uur overhandigd en gansch 
de kompanie wordt gelichtteekend. tegenover het stadhuis ook op de trappen 
staan Duitsche soldaten (linievoetvolk). 

38 Den dinsdag 10 November worden nog enkele bruggen over de Leopoldsvaart 
opgeblazen. Er is spraak dat de Landwehr, te Eecloo in bezetting. naar 
Watervliet en omliggende gaat verplaatst worden en hier vervangen door den 
Landsturm87. 
Den woensdag 11 November in den morgend vroeg hoort men nog bruggen 
springen. Om 12 3/4 uur 's middags aankomst langs de Kerkstraat van 150 
man Duitsche Landsturm. Op enkele plaatsen wordt de spoorbaan langs den 
kant van Balgerhoeke voorbij de st Jansdreef met springstoffen buiten 
gebruik gesteld. Aan de telefoondraden op de statie wordt door krijgslieden 
gewerkt. De grijze soldaten van de Landwehr maken zich gereed om te ver
trekken. Kanongebulder, laat in den avond nog. in de verte Zuid-West. 
Den donderdag 12 November trekt de Landsturm bepaald de wacht op. ter 
vervanging hunner makkers. gisteren naar de grenzen van Holland afgereisd. 
Den vrijdag 13 November komen in de plaats van den pas oppoststaanden 
Landsturm naar Evergem afgereisd. 100 man van de Landwehr uit de rich
ting Thielt. Een telefoon wordt naar Watervliet gelegd. Het huis n° 21 door de 
Landwehr betrokken in de Molenstraat. Gedommel van 

39 het geschut in het verre Westen 's avonds ongeveer om acht uur. Ook donder 
en bliksem. 
Den zaterdag 14 November 2 1/2 uur namiddag voorbij twee groote motor
wagens van het Duitsche Rood Kruis naar Brugge toe op. 
Den zondag 15 November van 's morgens af veel sneeuw gevallen. die 
onmiddellijk smolt. 
Den maandag 16 November om 8 1/2 uur 's morgens een bijzondere tram van 
Thielt met Duitsch voetvolk naar de Statie eerst. vervolgens naar Watervliet. 
waar ook. vier wagens van het leger, elk bespannen met 2 paarden om twaalf 
uur, komende van Thielt. heen trekken. De Duitschers klimmen op verkenning 
op de torens van de parochiale Kerk en van de kerk der Paters 
Minderbroeders in den voormiddag te 10 1/2 uur. Om 3 1/2 uur 's namid
dags 5 motorwagens Bruggewaarts met hulpgerief voor het Rood Kruis 
(Duitsch). 
Den dinsdag 1 7 November om 7 1/2 uur 's morgends 52 manschappen te voet 
van Maldegem. al zingend terug. Een tram gaat de soldaten halen naar 
Watervliet. Een trein is ontriggeld in de statie: 2 wagens buiten spoor. 

40 Te 9 1/2 uur verscheidene krijgs wagens Gentwaarts. Vader naar 't Rfjselhof 
te Capr[Jcke op zoek naar tarwe en hout ('s namiddags)88. De trein rfjdt naar 
Moerbeke met beetwortels van de suikerfabriek. Tarwe circa 35 fr p % kilos. 
Den woensdag 18 November bericht de duiven ten Stadhuize in te leveren 
tegen maandag 23 November. Donderdag 19 November geweldig veel 
sneeuw. Spaden en schoppen door de Duitschers opgëischt (nieuwe) liggen 
ter Markt. dicht de Kiosk. 
Den vrijdag 20 November wordt het Duitsch uur ingevoerd officiëel. Om I 1 u 
12 voormiddag (oude tUd) luidt het middaguur voor de eerste maal. Eenige 
Dullsche .lagers te paard te Eecloo. 200 man versche troepen (Landwehr) op 
den middag. komende van Gent, ter vervanging hunner makkers naar de 
grens opgestuurd. 1 (JO Duitsche .lagers te paard met groen wambuis loopen 
hier over en wee,.B9. 
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Zaterdag 21 November groote broodnood. De bakkerijen. waar toch. op wei
nig uitzonderingen na. niet gewerkt werd. worden bestormd door de hongeri
ge menigte. 

41 Den zaterdag 21 November bericht vanwege den Z. Eerw Heer De Temmerman 
pastoor-deken dat de Duitsche tijdrekening -Duitsch uur- aangenomen wordt 
voor morgen zondag bij de kerkelijke diensten. dus alle missen en de vespers 
50 minuten vroeger b. v. de hoogmis van vroeger om 10 uw; nu om 9 uur 10 
minuten van den Eeclooschen tijd90. De zonnewijzer op het Stadhuis wordt 
gelogenstraft. Eenig uhlanen komen met wagens geladen met klaverhooi en 
stroo uit de richting der Kerkstraat rond den avond. 

52 

Den zondag 22 November gansch den dag in de verte westwaarts dof gerucht 
der kanons. 
Den 23 November ('S maandags) kanongeschut dichtbij wel gehoord. Is dit nu 
het muziek van ste Cecilia? de ruiten van het Stadhuis daverden 's namid
dags rond 3 uur 1/4, geheel den namiddag reeds aan den gang onafgebro
ken91 . Er zal moeten roggebrood worden geëten. er is geen tarwemeel noch 
bloem meer te krijgen. Daar het gerucht van het geschut heel Westwaarts 
kwam. wordt vermoedelijk het tweegevecht tusschen Brugge en de zee ver
ondersteld. 
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42 Den woensdag 25 November om 1 1/4 uur 's namiddags voorbij 150 
Oldenburgsche dragonders met wagen in de richting van Brugge. Tante 
Leonie ligt sinds 5 dagen met 2 Duitsche infanteristen van Dortmund en 
omstreken. ï Brood wordt half rogge - half tarwe gebakken aan 35 centiemen 
de kilo. kolen nagenoeg 50 frank per 00/00 kil92. 
Den donderdag 26 November om 10 uur (Duitsch) al de Burgerwachten der 
omschrijving verplichtend op de statie. Onderteekend moet worden een 
geschrift van de gemeente zonder verlof niet te verlaten en geene vijandelijke 
daad tegenover de Duitschers te ondernemen. Vele automobielwagens rijden 
voorbij naar Gent 's nachts met dooden (tusschen 25 en 26 November). 
Den vrijdag 27 November geweldig veel beweging Bruggewaarts van gewa
pende motocyclisten en motorwagens. Om 12 uur (Belgisch) een Engelsche 
tweedekker in de lucht. zwenkende rond. komende van het Westen. oost
waarts afgeweken. Het kanon dondert dof sinds gisteren verre in het Westen. 
doch verminderend rond den namiddag ('s vrijdags). 

43 Vele bosschen van sparren uitgekapt. een bevel wordt uitgeplakt. die rooverij
en te staken. gezien er kolen beschikbaar zijn - de goederen der Burgerlijke 
godshuizen van Brugge en Gent. en van de familie Van Waesberghe hebben 
veel te lijden gehad. Alle uitgang van schepen uit de vaart zonder machtiging 
der Duitsche Kommandantur streng afgezegd. Hangt uitgeplakt de uitlegging 
vanwege de Duitscher eens bescheids, zoogezegd gevonden te Brussel onder 
de handvesten van den Belgischen staf, behelzende het verdrag (?) van dezen 
laatste tegenover de legerstaf van Engeland en Frankrijk voor wat betreft de 
tusschenkomst van België in eenen mogelijken inval van het Duitsche leger in 
ons Vaderland en het te stellen verweer door onze krijgslieden. 9 bommen 
worden door Engelsche vliegers om 11 uur gesmeten te Gent. Muide. 
Zondag den ganschen dag van 29 November zwak gerucht van geschut in het 
Westen. De milicielijsten van 1914 en 1915 moeten den Duitschers worden 
bezorgd. de manschappen ter statie moetende verschijnen den dinsdag 1 
December. 
Den maandag 

44 30 November en dinsdag 1 December dof gerucht des kanons in het verre 
Westen. VU de richting van Brugge veel autowagens. (1 Dec) in den voor
middag. 
Den woensdag 2 December 's namiddags 2 1/2 uur verscheidene met 
paarden bespannen oorlogsvoorraadwagens voorbij uit de richting van Gent 
naar Thielt. langs de Brugschestraat. 24 huzaren der dood zijn hier bij opont
houd tot morgen. zeggen a] te reizen naar Dixmude. Een deel van den 
Duitschen sta] trekt op naar Lokeren. Naar gezegd wordt morgen mede een 
deel van onze bezetting naar Selzaete? De Duitsche brievenpostbus hangt 
nog steeds bij De Vliegher-Debisschop. Molenstraat 2093. Gedurig worden 
nog alle vette zwijns opgekocht voor Brussel. denkelijk verder voor 
Duitschland. Geschut zwak gehoord in het Westen. 
Den donderdag 3 December om 8 3/4 uur de huzaren der dood weg langs de 
Brugschestraat. Het geschut is weder te hooren. De boter 3 Ir 60 den kilo. 50 
kilos tarwe gekregen van 't Rijsel1~f gisteren aan 40 fr p % kilos. 100 faseer 
aan J 2 fr. 94, Om 1 uur op de Markt 700 man, 

45 van den Landsturm, die naar de grens afzakken, 180 man versche troepen 
van de Landwehr 7.fjn de7.en morgen hunne makkers komen vervangen. 
Zaterdag 5 December 204 manschappen aan J.fr 50 daags met hunne officie
ren dl.e in hótels eten heeft de stad te onderhouden. ook de voorbfjtrekkende 
t.roepen, peerdevolk en ander. 6 500 Jr wekelfjks te betalen voor werkloos
heid. 
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Zwakgeschut gehoord zoo mede den zondag 6 December 1914. Dien laatsten 
dag veel motorwagens voorbij. eensdeels langs de Brugschestraat. anders 
den grooten steenweg in de richting van Brugge. Aan het kerkhof de Duitsche 
schildwachten inzonderheid moeilijk. namelijk voor den doorgang naar 
Balgerhoeke. Het "passchein" bijna altijd gevraagd95. 
Op 8 December 1914 al de wapens van de omliggende gemeenten en van de 
stad op de Archiefzaal gebracht. Drie soldaten van den Landsturm uit den 
buiten. naar gezegd van Middelburg voor de Kommandantuur moeten ver
schijnen. Waarom? Niet gekend. 

46 Een telefoondienst wordt mede met den veldpost ingericht Statiestraat in het 
Posterijgebouw. 
Den vrijdag 11 December gansch den dag tot 's avonds laat kanon gehoord. 
De Duitschers zetten voorbij het Kerkhof eene tent op. waaronder vijf groote 
automobielen worden geborgen. een weinig tijd nadien wordt alles wegge
haald. 
Den woensdag 16 December worden eenige buitenlieden opgeleid naar de 
kommandantuur. omwille van hunne eenvoudigheid aan de soldaten. met wie 
ze te gemeen omgingen. verteld te hebben brieven te hebben ontvangen van 
hunne zoons uit het Belgisch leger. 38 Duitsche officieren en soldaten. ziek. 
worden in het klooster verzorgd (Zusters van Liefde). 
Den donderdag 1 7 December is het geschut te hooren. Dragonders der Dood 
rijden in klein getal over de Markt. Veel paarden in den buiten opgeëischt. De 
petrool aan 60 centiemen den liter. Tarwe aan 46 ft P % kilogram. 

47 Alle burgers worden hunnen telefoon ontnomen. Viggens verkocht aan vijf 
frank 't stuk. 
18 December 's vrijdags geschut voortdurend te hooren. Veel beweging van 
groote motorwagens van- en naar Brugge den dag door. 
Zondag 20 December onophoudend geschut. 's Nachts tusschen zondag en 
maandag een zeppelin met uitgedoofde lichten gehoord. Ontslag van den 
Commissaris Fieter Bernard Goethals op 19 December 1914. 
Tusschen 23-24 December 's nachts weg de soldaten naar Gent met den 
trein96. 
's morgens 24en 's donderdags de Landsturm alhier. Om 11 1/4 trekt de 
Landsturm de wacht op in het stadhuis. 
De Duitschers vieren luidruchtig Kerstfeest in de zaal van den Katholieken 
Kring den vrijdag 25 December 's namiddags en 's avonds97. 
Den dag nadien 26 en den zondag 27 December geweldig geschut den dag 
door. 's Morgens vroeg in de verte zoeklichten gezien. 
Den maandag 28 December veel motorwagens des Duitschen legers in de rich
ting van Brugge. 's voormiddags. Bij de we Buyck en zoons worden land
bouwmachines opgeladen door de Duitschers!98 Waarom? 

48 Den dinsdag 29 December 's voormiddags rijdt eene patrouille llan 20 man op 
rijwiel de Boelaarstraai in. 's na middags dezelfde weg langs de Molenstraat. 
De Duitschers toonen zich streng. De wapens alhier ingebracht worden in 
overgroote kisten ingepakt. 
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Zuchten. 
Als een schittrende vogel 
Vlug. gezwind. lieJlUk teer. 
Getrq[[en door een kogel. 
Ligt 't Vaderland daar neer! 
De vlerken zUn geschonden. 
ZUn borst met bloed besmeurd . 



Dat gutst uit vele wonden, 
De arme vogel treurt! 
Zóó 't erfdeel der voorzaten 
Door 's vyands heir verplet. 
Dat vrfjheidszin moet haten 
En 't eerwoord onbesmet: 
Zóó wil het toch de Krone, 
Die ginds in 't groote land, 
De wurging zwoer der zonen 

49 Van 't lieve Belgenland. 
Waar men den blik ook wende, 
't Zyn puinen overal. 
Gesticht door vreemde benden 
Op plaatsen zonder tal. 
Na roof en moorderfjen 
Gepleegd op elken kant 
Slechts dwang en plagerijen 
Komen thans biJ ons tot stand: 
De Landbouw uitgezogen 
Van beestiaal en graan: 
't Bedrijf aan het zieltogen, 
Nu nergens volksbestaan! 
En 's viJands eischen stiJgen, 
Voor eigen onderhoud, 
HiJ moet hier alles krfjgen, 
Ons bloed, ons brood, ons goud. 
De nood nogthans is niJpend 
En dringend hier alom 
D' ellende zoo ingrfjpend, 
En 't volk van smart als stom 
Wendt naar den Hemel d' oogen 

50 I Smeekt om barmhartigheid 
Het vraagt door mededoogen 
Wyl het zoo vele lYdt. 
De Heer schenk' voor die beden 
Het land de zeeg' en vree 
Verdrfjv' de rouw van heden 
En deel' zyn gunsten mee 
Aan ons geschokte erve, 
Door elkeen zoo bemind, 
Opdat. wanneer we eens sterven, 
Ons graf den grond vriJ vind! 
HiJ geef aan onze zonen 
Den voorspoed voor hun' vliJt 
Hij wa' hun moed eens loonen 
In ruste voor altijd! 

OORLOGSDAGBOEK AUGusr VAN DEN NESfE 

Den woensdag 30 December en tusschen 30-31 December geweldig geschut. 
Den 3 J December 's donderdags veel gekwetsten en zieken naar het gesticht 
van O. L. V. ten Doorne per aulo-dlligencies 's middags. De Duitsche zieken
dienders worden in de Paterslraat en omliggende bij de burgers ingekwar
tierd. De soldaten 

51 vieren Nieuwjaarsnacht. o.a. door koren op hel kiosk uitgevoerd. 
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Den vrfjdag 1 Januari 1915 geweldig geschut den ganschen dag. 
Den zondag 3 Januari gansch den dag geschut. IJzer. koper en andere meta
len ter stede aanwezig geïnventariseerd, evenzoo het graan en stroo en hooL 
Den dinsdag 5 Januari al de paarden der stad in den Boelare opgeëischt door 
de Duitschers. Verwacht 200 vluchtelingen van Oostende te Eecloo. 
Op 3 Koningen geweldig zwaar geschut te hooren. Eenig paardevolk was 's 
nachts langs de Boelaarstraat opgetrokken. Een trein met zieke Duitsche sol
daten komt in de statie van Eecloo toe in den voormiddag. Gedurig geschut 
dag en nacht (6-7 Januari). 
Den vrfjdag 8 Januari worden talrijke zieken aangebracht per auto wagens in 
het klooster Zuidmoerstraat. Een 20-tal ruiters rfjden hier in den voormiddag 
rond 9 1/2 uur voorbij in de richting Brugge. Duitsche Protestantische zie
kendiensters -diakonessen- loopen over en weer in de stad en wekken nog al 
opzien. In 't zwart 

52 en met een aardige kap op het hoofd. De Duitschers nemen geweven goede
ren weg en grondstoffen in de "India Jute Company" en bij Van Doorne. 
Zuidmoerstraat. 
Geschut in 't Zuidwesten, zoo ook den zondag 10 JanuarL De Duüschers 
eischen 60 000 jlesschen wijn op. Den maandag 11 Januari om 9 3/4 veel 
motorwagens langs de Kerkstraat vertrokken komende van Brugge. Vijftig 
wagens met twee paarden bespannen om 3 uur namiddag op de Markt. 6 
mannen en 1 officier reden die vooraf uit de Brugschestraat komende. 
Den dinsdag 12 Januari wordt de wol, voorhanden ter fabriek Duvieusart. 
Nieuwe Kaai, door de Duitschers medegenomen. zoo ook den wijn bij Desiré 
Goethals, Jozef Roegiers, Philibert Van Hoorebeke enz. 99 
Daar zet men het werk voort den woensdag 13 Januari. 
Den donderdag 14 en vrijdag 15 Januari geschut in het zuid-westen. Het vlas 
wordt opgehaald door de Duitschers, spijts verzet vanwege de eigenaars en 
aanwezigheid van den deurwaarder. 

53 Zondag 1 7 Januari geschut. De petrool aan 1 ft 25 den liter. 
Den maandag 18 Januari veel sneeuw. Geschut voortdurend. zoo mede den 
dinsdag 19 Januari gansch den nacht door ook. 
Zelfde den 20-21 en vrfjdag 22 Januari 1915. Op st Vincentiusdag de 
Koekjes door de duurte der bloem 4 voor een stuk l'an 10 centiemen. Op den 
middag staan een 20 tal ruiters U/llanen en huzaren op de Ledeganckplaats: 
dezelfden ook bemerkt den zaterdag 23 Januari. 
Zondag 24 Januari om 3 uur namiddag kwam met eenen doodwagen toe het 
lijk van den grenadier Jozef Vermeulen te Eecloo geboren den 20 Mei 1892 
gesneuveld op het slagveld van Schiplaeken (gemeente Elleweytj den 25 
Augusti 1914, op de kist lag een 3 kleurige ~jerp en na den dienst b!j het uit
treden der kerk werd de Brabançonne op het hoogzaal met l'olle orgel uilge
voerd lOO. 
Maandag 25 Januari 's voormiddags de paarden aangebracht door de 
Duitscher opgeëischt. Ook het vee in den namiddag. 

54 Dezen morgen bij eene huiszoeking op het Westeindekcn te Maldegem. 
wegens dief te van rogge wordt de commissaris SeraJien Moerman met een en 
bijlslag ernstig het hoq[d gekwetst. 
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Den 27 Januari 's woensdags om 7 1/2 11111' naar Gent. de Dllitschers gcPt'1l 
eene aubade aan de commandantllw' en aan het hllis Van Doonw Charles, 
Groote Markt, -7 mllzikanten- 0001' 's Keizers ll('r/aardag 101. 0/11~) 1/2 lilt,. Ct' 
Gent met de registers. Onderhoud met M. Verbeke, substituut opzichtcns 't 
milfciegetuigsc/{np voor huwd!lk dit met het oog op den omzcndl>"i(:f I'(ln den 
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burgerlijken beheerder der provincie Ecker. Verder tusschenkomst van den 
heer Procureur des Konings: de vraag doen viseeren door het parket in de akte 
niets vermelden. doch het geviseerde stuk bij den huwelijks bundel voegen. 
Van Gent. waar veel soldaten te zien waren. o. m. veel met dons onder den 
neus. te Eecloo terug om 6 1/4 namiddag. De priesters en paters mochten om 
9 uur verschijnen voor commandant ./Egidi. Een weinig vóór vier uur namid
dag rijdt eene 
automobiel voorbij in de richting Brugge. zonder den verplichten stilstand aan 
Ledegancksstandbeeld. een der 3 aldaar geplaatste schildwachten loste een 
schot. waarop de automobiel stil hield en een der inzittende officieren den 
sabel trok als om er den schildwacht mede te straffen. ./Egidi evenwel trad 
op ·t toneel. zoodat zij er beteuterdweg gedwongen waren hunne namen over 
te geven. Den zeljden dag in 't klooster O. L. V. een man gebracht zonder bee
nen. een ander er gestorven. Naar men beweert. worden die in den hofbegra
ven. 
Den maandag 1 Februari 1915 wordt om 9 1 /2 voormiddag een in het 
klooster overleden officier der Duitschen begraven. Twee klokken der kerk 
moeten op straf van eenige honderden mark boete luiden. 7 muzikanten gaan 
al spelende voorop het lijk. een escort voetvolk volgt. Twee kronen worden in 
den stoet gedragen. De wachten aan het stadhuis en aan den Gouden Leeuw 
bewijzen de krijgseer. Al spelende (stapmarchen) komt men van het kerkhof 
om 10 1/2 u.. Een dominee was in den lijkstoet te zien. 3 salvoschoten wer
den op 't kerkhof gelost. 
Den woensdag 3 Februari de duiven moeten worden aangegeven: aantal. 
kleur en zitplaats en soort. verbod die te voeden met maïs. tarwe. rogge. garst: 
boonen en vitsen toegelaten. 
Woensdag 3 en Donderdag 4 Februari den ganschen dag hevig geschut en 
gedommel. denkelijk meest langs de zeekust. ook in het Westen gehoord. 
Zaterdag 6 zondag 7 en maandag 8 Februari onophoudend gedonder van het 
kanon. men beweert van in de omstreken van Oostende herkomstig. 
Tusschen dinsdag 9 en woensdag 10 Februari 's nachts veel motorwagens uit 
de richting van Brugge. Twee zwijnen werden gekeeld en weggenomen bij de 
we De Meyere Brugschensteenweg en bij Angelus Mortier. Raverschoot
straat 1 02. Veel paardevolk der Duitschers samengetrokken op de grenzen 
Maldegem. Sint Laureyns en Watervliet. De boeren doen in hunne wederzijd
sche wijken 's nachts policiedienst sinds eenige weken. met vorken gewa
pend. Zieken van het kloos-
ter worden met het Duitsch muziek naar de statie gebracht. waar een trein 
hun ter beschikking was gereed gesteld. om 2 uur. 
Den zaterdag 13 Februari 9 1 /2 uur 's voormiddags komen uit de 
Brugschestraat. verwelkomd door muziek. een 70 tal ruiters denkelijk als 
geleide van eenen generaal. die langs de Molenstraat afzakt en tot aan 
Balgerhoeke vergezeld wordt van ./Egidi. kommandant te Eecloo. Gansch den 
dag den donder van het geschut te hooren. 
Den maandag 15 Februari rond 8 uur 's morgens lossen de Duitsche schild
wachten twee schoten t' einden de Brugschestraat - een persoon was uil den 
tram gesprongen, zonder in het bezit te ztJn van een pasport. Er wordt veel 
gestolen: talrtJke zwtJnen worden in hun hok gekeeld en heimeliJk 's nachts 
ontvreemd. Dinsdag 16 Februari 's voormiddags houdt de Duitsche dominee 
een preek voor de soldaten, ztJne geloq[sgenooten in de zaal van den Gouden 
Leeuw. op de Markt. ook de Dultsche ziekenoppasters ztJn tegenwoordig. 
Asschewoen..<;dag J 7 Februari de kleine Yolanda ontvangt voor de 1 e maal een 
kru~Je in de kerk. Gan.<;ch den dag door en 's nachts tusschen 17-18 Februari 
gedurig geschut. De boerenwachl oll/moet op den spoorweg Zandvleuge en 
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Sint Jansdreef eene bende dieven. dragende 250 kilo haver. ontvreemd op 
eene hoeve. De buit werd aangeslagen en de daders verkend103. 
In den nacht van vrijdag-zaterdag 19-20 Februari worden eenige afgekeurde 
Belgische soldaten alhier van hun bed gehaald door de Duitschers. 
In den nacht van zondag maandag 21-22 Februari dieven van hun bed 
gehaald. beschuldigd van inbraken rond o. m. de Kerkstraat - Rooze. Een 
vliegmachien (Zeppelin) 's nachts rond 1 1 /2 uur over de stad. Om 9 1 /2 
gelYk vroeger met de zelfde plechtigheid twee Duitsche officieren ter aarde 
besteld. 
Op vrijdag 25 Februari verbod aan de werkgevers méér dan 24 uren te week 
te laten arbeiden. Gansche dagen ontelbare motorwagens over en weer. 
De kerkregisters van geboorten. huwelYken en overlYdens zyn 

59 ten Stadhuize van 28 Juli 1796. Heden 27-2-1915 gevonden aangeteekend 
in dien tyd door Servaas Frandes Maes. toen deservitor van Eecloo. pastoor 
Valentin Veracx overleden zynde 21-5-1796104. Den zaterdag 27 Februari 
moeten verscheidene inwoners ter kommandantuur betalen 6.fr. voor op straat 
aangetroffen te zyn na 8 uur Duitsche tyd en 30.fr. voor eene herberg open te 
hebben bevonden. 
Met maandag 1 Maart is van 6 tot 8 1/2 het verkeer ter straat toegelaten. Den 
maandag 1 Maart om 9 3/4 weder een duitscher met het gewoon ceremoniëel 
begraven. Rond 4 uur dezen nacht een geweldige storm. harde donderslagen 
en hevige bliksemschichten en hagelslag. 57 behoeftigen worden voor dees 
jaar van oorlog door het armbureel by gelegenheid hunne eerste plechtige 
communie gekleed. De Duitschers rijden over en weer met groot materieel. om 
de bruggen. die beschadigd waren over de Leopoldsvaart te herstellen. de 
landbouwers moeten den toegang tot hunne landerijen behouden. 
Den dinsdag 2 Maart 

60 laadt men ter spoorwegstatie twee stoomtuigen op en zes reizigerswagens 
van den tram. dit door Duitsche soldaten. nieuwe telefoondraden worden op 
het gebouw der Statie gelegd. 
Op 3 Maart ('s woensdags) om 7 uur van den morgen naar Caprijcke Wuifhoek 
aan de Kleemkapel naar de begraving van Karel Loci. Van de Slycke. overle
den den 1 Maart 1915105. Moeders 3~ verjaardag. Een 16 tal ruiters wor
den hier ingekwartierd. De Duitschers leggen eene overgroote ladingskaai 
aan ter statie van den spoorweg. Nagenoeg een 70 tal herstelde zieken zyn 
naar de statie geleid met muziek der Duitsehers. door nagenoeg een gelYk 
getal vervangen. 
Maandag 8 Maart beginnen de Duitsehers de wapens op te laden die ten 
Stadhuize berustend. stonden in overgroote bakken. en voeren die naar de 
spoorwegstatie. De herstellende zieken. uit het klooster. Zuidmoerstraat. doen 
nu dagelYks wandelingen in- en rond de stad. zingend vaderlansche liederen. 
Den woensdag 10 Maart geschut 

61 gehoord in de richting van zuid. west-west. denkelYk aan den )'se/: De 
Duitsche troepen houden krygsoefeningen boven Gents haven. Port Arthul' en 
te Oostacker. gansch de week lOf5. 
Den vrydag 12 Maart krUgt het gemeentebestuur bericht poor I 000 stroozak
ken gereed te maken. als slaping voor dit getal manschappen. die hier in col
leges. scholen. patronagiën en Kringen zullen vernachten en pan dc gn.'112en 
naar hier worden getrokken. De generaal met ziJnen stqf komt hier pan Bel/cm 
binnen kort. 

SR 

Tusschen 16-17 Maart (dinsdag - woensdag) 's nachts geweldig geschut 
Noord-West. 
Op 18 Maart doen 's na/wens 350 Il<'rstl'lll'mlcn zinnend eC/lc Il'andding. 111 
den nacht van donderdan-vrUdan 18-/9 Mnart: z()('klicht('/l ol'cr Ee('/o(). 
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Eene afdeeling paardenvolk komt hier voorbij langs de Molenstraat den 19 
Maart om 10 1/2 uur en richt zich langs de Boelaarstraat verder op (zoo een 
160 tal ruiters). Eene halve uur later nog eenig paardenvolk (100 m). Rond 
den middag een 12 tal officieren te paard. Statiewaarts. De generaal komen
de van Beernem, en niet van Bellem, gaat zijnen intrek nemen op het kasteel 
van Herman Enke junior1 07. De genaamde Elodie Vermeire is voor hem als 
keukenmeid aangeworven. 

62 Al de boeken en bescheiden onzer spoorwegstatie, waar deerlijk wordt huis
gehouden. zijn verbrand geworden. De Duitschers doen enkele telefoondra
den af en gebruiken die tot eigen doeleinden. 
Den zaterdag 20 Maart om elf uur doortocht van regimentwagens en groote 
afdeelingen paardenvolk. Statiewaarts om den middag nog voort. Reg. der 
garde du Corps? 's namiddags tal Landsturms 0 m die van Hall met veldkeu
kens. wagens en verderen tros. Om 4 1/2 u 's namiddags worden met 
muziek afgehaald voorbij het kerkhof, 190 man voetvolk (oudjes) en een 20 tal 
ruiters. 
Den zondag 21 Maart een 5 tal vliegeniers over Eecloo en omtrek. rond 10 1/2 
uur voormiddag - heden en gisteren geweldig geschut zuid-west en west108. 
1 kilo bruine zeep kost 1 frank. 
Den dinsdag 23 Maart 's morgens veel wagens de Statiestraat ingereden. 
Den donderdag 25 Maart wordt voor den heer Secretaris van Maldegem ver
teld. dat de Duitsche soldaten in de parochiekerk 

63 te Maldegem preek hebben doen houden door hunnen dominee. herhaalde 
malen en het nachtmaal insgelijks in den tempel Gods ontvingen 109. 
Den vrijdag 26 Maart 's morgens veel automobielen voorbij. geladen met ijze
ren booten en ander getuig in de richting van Brugge. Gedurig geschut noord
west. 
Den zaterdag 27 Maart 's morgens een 60 tal Landsturms weg met wagens 
langs de Brugschestraat. 
Den 26 Maart om 11 3/4 uur voormiddags hier voorbij in automobiel: de 
Koning van Saksen. De val van Przemysl (Oostenrijk-Gallicië) hier gekend van 
het begin der week. wordt door N. Rotterdamsche Courant opgegeven als 
overgave van 9 generaals 2 500 officieren en ambtenaars en 116 000 solda
tennO. Ook door de Kölnische Zeitung bekend. 
Op den zondag 28 Maart van 's namiddags te 4 1/2 uur gedurig voorbijtrek
ken van groepen paardenvolk, die naar de statie zich richtten waar talrijke 
wagens gereed staan. ook 's nachts komen ruiters aan. die langs den ijzeren 
weg 

64 worden vervoerd: 's namiddags rond 2 1/2 waren twee lichte veldkanonnen 
langs de Molenstraat gekomen gesleept door 2 automobielen, ook mede talrij
ke wagens. deze laatste opgeladen op de Statie. met den overgrooten spoor
trein der Duitschers. Eene mitrailleuse. met eenen zak omwikkeld. op auto
mobiel geladen. vertrekt langs de Molenstraat. De Generaal die hier vertoeft 
is de prins von Wied. 
Op 31 Maart 1915 moet te Gent een huis der stad RudeMerles worden in 
gereedheid gebracht voor eenen Duitschen prins en ziJn gevolg, denkelijk vorst 
von Wied, die hier zal vertrekken 111 . 
Den woensdag 31 Maart om 3 1/4 uur namiddag worden met muziek inge
haald een 1.000 tal voetgangers van den Landsturm. Statiewaarts vertrok
ken. 
Den dnnderdag 1 April geschut gehoord den dag door. Deesjaar is het geen 
vasten geweest. 
Den vrYdag 2 April - goeden Vr{.jdag - mogen de beh~rligen te Gent en voor
steden door de l~jdadlghetd ondersteund. zeljs vleesch eten. Hier te Eecloo 
{)(llt zulks dien 
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65 dag te derven. Duitsche soldaten zitten in getal te bidden ter Paterskerk op 
Witten Donderdag. Op goeden Vrijdag een officier in den dienst 's rrwrgens in 
de parochiale kerk. Den 2 April betaald in Duitsch geld: papier: 3 briejjes van 
100 mark. 2 briejjes van 5 mark. zilver: 1 stuk van 5 mark. 2 stukken van 2 
mark en 1 stuk van 1 mark oJ 320 mark voor _ van de jaanvedde. 
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Op beide Paaschdagen 4-5 April gedurig geschut. Ongemeen veel beweging 
dag en nacht met zware motonvagens en automobielen. Het gerucht loopt van 
gevechten aan den Y ser. 

Aan mijne kleine Yolanda 
In de Paaschweek van 1915, tydens den oorlog 

Vader. hoelang nog, eer de klokken 
Naar 't verre Rome zyn vertrokken? 
Hebben zy dan vlerken aan. 
Om naar ginds op reis te gaan? 
Kind. eer wy Paschen zullen vieren, 
Zullen de klokken ras zich stieren 
Beider kant een vleugel aan. 
Naar het Pauselyk Vatikaan. 
Als zy zullen de kerk verlaten. 
Bimbommend nog eens door de gaten. 
Nemen zy hun stoute vlucht. 
Oh! zoo hooge door de lucht! 
Vader. als ginder zy geraken. 
Wat moeten zy te Rome maken? 
Dáár is spraak van ieder kind: 
OJ 't oprecht zyn ouders mint. 
OJ 't in de school wil vlytig leeren. 
OJ 't met geen makkers gaat verkeeren. 
Tegen d' ouders hun gebod. 
En oJ 't bidt den goeden God! 
Ook van U gaan klokken en bellen. 
LieJ kind. den Paus 't gedrag vertellen. 
Daar gy steeds uw beste deedt 
En ons spaardet alle leed, 
Zullen de klokken U beloonen! 
Als weer gy hoort hun blyde tonen. 
Zyn zy van hun reis terug. 
Oh! Zoo ver! Wat zyn zU vlug! 
Wil dan toch in den hof U rappen. 
Waar gy 't putJe wist op te knappen. 
Dat gy graaJdet in het zand. 
Met uw kleine kinderhand. 
De klokken. die U hartel!Jk minnen, 
Die rustten op Sint ?ieters tinnen, 
Brengen uit de verre stee 
U 't verlangde Paascllei mee! 

Den vr!Jdag 9 April om 7 uur leest de Duitsche aalmoezenier mis aon het outer 
van den H. Rozenkrans (Icant de,. Kerks/raat) en de l~oomscht' Dllitscht' sol
daten gaall te communie. De priester deed eene ClCIlIspr(wk in het Dllitsch. 
De Duitschers zoekell In den buiten cie zolde/'S C{/: om dCII I'oo/Tflnd [I/Y1WIg('

wassen vast ie stellelI. [Je rnWlIIell UWI lid u'crkhuis des sp(l(lnl't~OS t'1I dit' 
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van den trekdienst moeten ten stadhuize verschijnen. om getuigenis te geven 
opzichtens zekere mekanieke stuks verdwenen hier uit d e statie (9-10 uur 
voormiddag). De bureelen der Policïe (ingang rechts van het Stadhuis) worden 
het behangpapier afgeschrapt en d e muren bezet door d e Duitschers. 
Inmiddels was de tweede verdieping. zalen langs den rechten kant. tot slaap
plaatsen ingericht. 

68 Zaterdag 10 April krijgen de sluitboomwachters langsheen den spoorweg 
bericht. te zorgen alle belemmering langs d e hun toevertrouwde banen te 
weren. 

I 

Den maandag 12 April om 8 uur doortocht van 2 prinsen en gevolg in 4 auto
mobielen naar het front. De troepen stonden tegenover het Stadhuis 
geschaard. Men zegt de prinsen van Saksen en van Wurtemberg? Met ingang 
1 April moeten de herbergen gesloten zijn om 9 uur 15 's avonds. om 9 uur 30 
alle verkeer verboden ter straat (Belgische tijd 8.25 en 8.40). H et gerucht 
loopt dat dinsdag 13 April een Zeppelin is gevallen rond Aeltersch Hoeksken 
en er 12 dooden waren. 
Den Donderdag 15-vrijdag 16 meer bijzonderlijk den 17 April 's zaterdags
morgens geweldig geschut. vooral in het Zuiden. Overled en te Sint 
Amandsberg den vrijdag 16 April 1915: Christine Seraphine Prudence 
Brumers. weduwe van mijnen oom Charles Thijsebaert, zij was te Lokeren 
geboren den 8 Juli 1842. het doodsbericht stond in den Gentenaar van 18-19 
April l12. 
Op zaterdag 1 7 zondag 18 en maandag 19 April 

!lri. 34 N 5 

Lampaerts rrwlen achter de herberg In 't Muldershuis btJ M(attheus) Lampaert werd 
in aprU 1915 met de grond geltJk gemaakt. Rechts staat de Zandvleugemolen die in 
1917 werd qfgebroken. 
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69 wordt door de postboden de samenstelling der huisgezinnen opgenomen met 
het oog op den broodpegel: 250 grammen per persoonl13. Gebrek aan bloem 
en meel doet zich nijpend gevoelen. 
Op zondag 1 se April krijgen de hier aanwezig grijze soldaten eenen helm 114. 
Zij trekken ermede op den woensdag morgen te 7 uur langs de Molenstraat 
met zich voerende twee veldkeukens, naar men zegt voor krijgsoefeningen. 
Het gerucht loopt dat de hier verblijvende ruiters den 28 April aftrekken. Op 
woensdag 21 April wordt aanvang gemaakt met het wegnemen van het roe
rend getuig in den westmolen, nevens de kapel van het H. Graf, Molenstraat. 
eigendom van Mattheus Lampaert l15. Daardoor blijft er van 7 molens maar 
één meer over11 6. 
Den vrijdag 23 April om 2 uur komen per tram toe eene afdeeling blauwe krij
gers (landsturm) van Bellem, ook een 250 tal voetgangers, grijze met helm. 
komen voorafgegaan van muziek van ginds terug. 
Den zondag 

70 25 April om 11 uur geven de Duitschers concert op de Kiosk. Groote Markt. 
Den maandag 26 April begint het stelsel van de broodbons. 185 gram meel 
of bloem tegen eene kaart per dag en per persoon of wel 250 gram brood bij 
welken of onverschillig waar het gewicht brood kan bekomen 44 centiemen 
per kilo. 
Den maandag 26 April vroeg in den morgen. veel troepen weg (blauwen) met 
den trein. 's Namiddags om half vijf uur een Engelsch vliegtuig over de stad 
komende naar het schijnt van Thielt, waar volgens gerucht. bommen werden 
geworpen op een nijverheidsgesticht dicht de Statie. door de Duitschers gebe
zigd. Den dag door. talrijke legerwagens over en weer. 
Op dinsdag 27 April om 8 uur een 80 tal ruiters. uhlanen uit de richting van 
Balgerhoeke. Vanwege de Duitsche officieren wordt geklaagd over gebrek 
aan wit brood. ten Stadhuize. 
Den woensdag 28 en Donderdag 29 April onophoudend geschut. zuidwest
waarts, beter te horen; 

71 den 2ge 's avonds om 1 0 uur een Zeppelin over Eecloo uit het Noorden naar 
het Zuiden. 's morgens was er veel beweging geweest met legenvagens. Veel 
soldaten min dan naar gewoonte. 

72 

{)2 

Den vrijdag 30 April om 3 3/4 uur per trein 150 Duitsche soldaten ongeveer 
toegekomen, ook een 30 tal vluchtelingen van rond Eerneghem 
Den zaterdag 1 Mei om 10 uur 's voormiddags vertrekken 250 man 
Landsturm met muziek statiewaarts. 

Eene kinderoraag - De Vlieger 

Vader. wil m' een vlieger plakken 
Als ·t U belieft. weerom. niet klein? 
D' ander hangt in gindsche takken. 
Het Ic/uwen brak. het was te .rUn. 
Gaat gij goed papier gebruiken 
En de roeikens sterk daarbij?11 7 
Als hij op-en af moet duiken 
Ofwel kant/en gaal op zU, 
Kan hU tegen wel wat duwen 
Tegen schudden en den wind; 
Ander garen neem 'k voor 't kluwen! 18 
WUI 'k een nieuwen staart aanbind 
WU gaall, ik en mUne makkers 
Spelen met dell vlieger dCIIl, 



Ginder op ons weideakkers. 
Hoog moet hij, zoo hoog hij kan! 
Vader. wilt Gij ook een sterre 
Plakken op den vorenkant. 
In goud? 'k zie haar dan van verre, 
't Is oJ er de zon in brandt! 

1 Mei 1915 

OORLOGSDAGBOEK AUGUST VAN DEN NESTE 

Zaterdag 1 en zondag 2 Mei geweldig geschut den ganschen dag door. zuid
westwaarts. 
Den maandag 3 Mei 's mogens rond 5 uur méér dan 30 vliegtuigen over 
Eecloo. Er werd door de Duitschers in den buiten naar geschoten. Veel rui
ters weg uit het omliggende, ook langs de Brugschestraat zijn er vertrokken. 
Opeisching van paarden, de Boelaarstraat staat vol. Gansch den dag geschut 
in het Zuid-westen, ook den dinsdag 4 Mei, wanneer bevel komt al de duiven 
te dooden. 100 Jrank 

73 voor eenen zak tarwebloem, de rogge aan 60 Jr. de tarwe 80 Jr. Den woens
dag komt er verandering in de zaak der duiven: die van waarde mogen behou
den worden: de vlerken gesneden, in een bijzonder lokaal op te sluiten en voor 
4 maanden voedsel bezorgen, dit alles onder toezicht der Duitschers. 
Den donderdag 6 Mei concerten den dag door: wegens den veTjaardag van 
den Kroonprins. 
Den vrijdag 7 Mei met muziek om 9 1/2 uur begraven en gedragen door sol
daten eene Duitsche ziekenverpleegster. veel officieren erbij en manschappen 
alsmede een 20 tal diakonessen. Gisteren avond was er zuid-westwaarts 
wederom geschut te hooren. 
Zaterdag 8 Mei de Duitschers worden moeilijk opzichtens doorgangsbiljetten. 
en in zake van op straat te zijn zeljs om 8 uur 40. Geschut gehoord doch in 
de verte. 
Den maandag 10 Mei om 7 uur 40 's morgens een luchtschip te zien varende 
van Zuid-West naar Noord-Oost. Het voer eene vlag wit blauwen rood. 
Den 11, 12, 13, 14 Mei onophoudend geschut. Meest uit het Zuiden te hooren. 

74 Den 14 Mei mag den tram enkel tot aan Aeltre rijden. dit duurt tot den zater
dag 15 Mei te 5 uur. Er is een halj uur verlengenis voor den tijd, dien men op 
straat mag overbrengen, nu tot 9 uur 1 0 Belgische tijd. 
Geschut den 15 en 16 en 1 7 Mei. Dien maandag 's morgens om halj 5 een 
Zeppelin met 12 vliegeniers over de stad. Men heeJt ernaar geschoten. 
Oneindig veel beweging van legermotorwagens. Inwoners worden geknipt 
door de Duitschers voor op de spoorbaan te wandelen 119. Bereids moeten de 
lijsten worden opgemaaki der ter stede verblijvende weerbare mannen van 1 7 
tot 35 jaar oud. 
Den donderdag 20 Mei geschut te hooren. Nagenoeg 1 320 personen gaven 
zich aan voor weerbaar man. 
Den 23 Mei, sinksenzondag. versieren de Duilsche soldaten hunne kwartieren 
en wachtposten met loovers l20. Ook de beneden ingang van het stadhuis en 
de zalen door hen betrokken staan vol groen. De automobiels, hier voorbij 
gesuft. droegen groenten en zeljs bloemen. 
Over en weer rijden kleine groep.Jes ruiter!]. 
den 25 Mei 's dinsdags worden de zieken 

75 in het hospitaal. Klooster der Zusters van Li~fäe, voorzien van geweren, lus
schen 23-24 Met op Pinksterenzondag 's nachts 12 uur oorlog tusschen 
Oostenr!Jk en Italië. 
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Den woensdag 26 Mei geschut te hooren in het verre zuid-westen. Om 8 1/2 
uur 's avonds een Zeppelin varende in Noord-Westelijke richting. scheen niet 
hoog te zweven. Gestadig geschut te hooren. 
Den zaterdag 29 Mei om 7 uur min een kwart 's namiddags 5 vliegeniers te 
zien. komende van het Noorden. Er is te Gent naar geschoten geworden. De 
daver van het kanon is in de bosschen goed waar te nemen. Het kasteel van 
Martens de Vervier te Waerschoot op den Dam moet in gereedheid worden 
gebracht voor het daarstellen van eenen legerstaf121. 
Den maandag 31 Mei om 7 uur 50 een zeppelin zuidwaarts Eecloo te zien in 
Westelijke richting verdwenen (s' avonds). 
Den 1 Juni 's dinsdags uit die richting terug om 3 1/2 uur 's morgens het ont
ploffen van bommen was te hooren. 

76 Den woensdag 2 Juni 's morgens worden veel paarden met hunne ruiters ter 
statie opgeladen. gansch den dag het geschut te hooren in de verte. 
Den vrijdag 4 Juni om 1 uur van den namiddag uit de richting van Brugge 
nagenoeg 200 man voetvolk. in de sparrenbosschen dicht het Pannenhuis had 
men halt gehouden om te eten, want de veldkeukens waren erbij. mor.qen 5 
Juni vertrekken de krijgslieden hier thans van dienst. naar Roeselare?122 De 
grenzen worden afgezet met prikdraad en andere draden met electrischen 
stroom tegen het overschrijden: 3 volle wagens piketten zijn met den tram hier 
naar Watervliet vertrokken123. Van gisteren avond 3 Juni om 7 uur tot heden 
4 Juni (8 uur 's avonds) onophoudend geschut langs den kant van Holland. 
naar op de grens wordt beweerd. zijn er vlootoefeningen? 
Den zondag 6 Juni nieuwe bezettingstroepen, gisteren uit de richting van 
Brugge aange-

77 komen. Veel Elzassers eronder aangetroffen. in de kerken velen gezien. 
Den maandag 7 Juni in den vroegen morgen. tal legerwagens ontmoet. die 
van Brugge afzakken. Gisteren veel volk vervoerd langs de baan van den 
spoorweg Brugge Eecloo Gent. Naar men zegt voor Antwerpen bestemd. 
Heden om ongeveer 2 1/2 uur stuikt een Zeppelin. geschoten door een vijan
dig vliegtuig, neder op het klooster der Visitatie te St Amandsberg. Gentstraat. 
Erge ramp, veel slachtoffers en groote schade. De brandweer van Gent moest 
ter hulp snellen. Om kwart I)óór 7 uur 's namiddags een luchtgevecht 8 vlie
geniers tegen elkander aan het schieten. zuid-westelijk geweldige slagen. 
Den ganschen dag overigens was het kanon te hooren. West-Zuid-West. De 
gewone wachtposten t' einden de Molen- Brugsche en Boelaarstraten zijn 
betrokken. 
Van 7 tot woensdag 16 Juni geschut te hooren in 't verre westen. De 
Duitschers vervoeren telefoonpalen naar de grenzen. 
Den woens-

78 dag 16 Juni om 3 1/2 uur 's morgens een vliegenier heel hoog zuidwaarts te 
bespeuren. Er komt bericht ten stadhuize dat er legerO€!.feningen gaan plaats 
hebben den 26 Juni 's zaterdags en dat er verbod zal zijn tot het openen der 
herbergen van 6 tot 11 uur Belgische tijd. De weerbare mannen pan 1 7 tot 35 
jaar hebben zich aan te bieden op het voetbalplein t' einden de Molenstraat 
den zaterdag 26 Juni op hoogergemelde uren 124. 

64 

Den zondag 20 Juni te half 8 met de gewone muziek en gel10lg een Duitscher. 
hier bezweken in het Klooster. begraven. Om 4 1/2 uur 's rwmiddags geschut 
in de lucht te hooren, naar eenen vliegenier: 
De volgende 3 dagen zwaar geschut te hooren in l1et llen'(~ westen. 
Den 24 Juni 's donderdags vat men in de oude schietbaan der Burgerwacht, 
Teerlingstraat. de werken aan tot gescl1iktrnaking d(>s gcbouu's l'oor 
gevang 125. Die uitvoering zal nagenoeg 6.000./" aan de stad kosteTl eTl is 
door de Duitschers opgelegd. 
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Zaterdag 26 Juni ontbraken een 5 tal mannen aan de oproeping der Duit-
79 schers op het voetbalplein. 'filsschen zaterdag zondag 26-27 Juni groote 

beweging. muziek en luidruchtigheid bij het soldatenvolk. 
Er gaan den maandag te 5 uur een 200 tal mannen muziek aan 't hoofd weg 
langs de Molenstraat. De rijwielen voor mannen moeten worden aangegeven 
ten stadhuize met merk en aanwijzing in wel/een staat zij zich bevinden. 
Op 1 Juli 's donderdags te 5 1/2 uur namiddag 16 legerwagens uit de rich
ting van Thielt langs de Brugschestraat met een 20 tal ruiters. 't Gerucht loopt 
dat een consortium uit de Vereenigde Staten de Belgische spoorwegen willen 
ajkoopen voor 4 miijards. 
Vrijdag 2 Juli 4 treins 's nachts ledig naar Brugge, veel wagens medeslepen
de. 125 ruiters uit de Boelaarstraat 's morgens om 7 3/4 uur naar de Statie, 
om 11 uur nog 135 ruiters over de Markt uit de Kerkstraat bij, 2 uur 150 man 
te paard. om 5 1/4 nog 4 legerwagens met 130 ruiters van Balgerhoeke. 

80 Zaterdag 3 Juli kanongebrom in de verte. Den zondagmorgen rond 9 1/4 
geweldig geschut. denkelijk bommen die ontploffen. Aanslaan van den oogst 
door de Duitschers. Ondertusschen geschut noord-west in de eerste helft van 
Juli. 
Voor den 21 e, veTjaring van 's Lands onajhankelijkheid. worden de beeltenis
sen van ons vorstenpaar ter groote zaal achter driekleurige behangsels op het 
stadhuis geplaatst126. Fernand Nisol vervaardigt de consolen127. In de Kerk 
van st Vincent den woensdag 21 Juli om 8 uur eene plechtige mis en muziek 
voor het welzijn des vaderlands. Van menschengeheugen nooit meer volk in 
den tempel. ook het gebed voor den Koning werd na den dienst gezongen. Bij 
het uitkomen van die groote menigte volk schoot ./Egidi in gramschap en beval 
den soldaten in het stadhuis de wacht het geweer te grijpen tegen de menig
te in, wat de krijgslieden tegen hunnen dank, 't was te zien, uitvoerden. De 
bureelen van het stadhuis zijn den ganschen dag gesloten, behalve één uur 
van 9 tot 10 voor den burgerlijken Stand. 

81 Eenigejongelieden, die Belgische oude krijgslieden hoofddeksels opgezet had
den en zich op straat daarmede hadden getoond, werden met een vfjftal 
gevangen gezet. 
Zaterdag 24, zondag 25 maandag 26 Juli, geweldig geschut in het Westen, 
den dinsdag 27 Juli om 6 1/2 uur 's avonds een 7 tal vliegers te bespeuren 
in het Westen128. 
Den donderdag 29 Juli de boter aangeslagen door de overheid, de boeren 
eischen 4 fr 25 den kilo, terwijl wettelijk de prijs op 3 fr 80 is bepaald. 
Den vrijdag 30, zaterdag 31 juli en zondag 1 Augusti geweldig geschut zuid
west-west. Het gerucht loopt. dat de Duitsche burgers in België het land moe
ten verlaten. 
Den maandag 2 Augusti rond 6 3/4 eene vreeselijke gebeurtenis: In het huis 
n° 150 der Molensiraai werden A{{ons Gerard Aercke, geboren te Eecloo, den 
1 Mei 1899 en Maria Julia Aercke, geboren te Eecloo, den 2 December 1904. 
kinderen van Petrus Josephus en van Maria Longueville, door hunnen broeder 
Frans August. geboren te Halewijn den 10 Maart 1897, lqJJelijk met eenen 
hamer in hun bed vermoord 129. De moordenaar was gevlucht. 

82 doch enkele uren nadien, in den voormiddag nog aan de brug van Mariakerke
bij-Gent gevat en naar het gevang overgebracht te Eecloo, Teerlingstraat. om 
1 1/2 uur namiddag, aangekomen zijnde met den tram. Eene woedende 
menigte vergezelde den booswicht, die eerst. ter kommandant uur was geleid. 
om 4 uur een vliegluig te zien ('s namiddags) ten Zuiden. 
VrXJr de moord kwam hel parket loe den diltsdag 3 Augusll te 1 1/2 uur 's 
namtddags. De moordenaar werd van de Raam<;traat (gevang) naar de 
Molens I mal ge/Joerd, begeleid /JaTl 8 soldaten, bqjonet op het geweel: 
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Den woensdag om 7 1/2 uur met den tram naar Gent overgebracht. 125 fr 
voor eenen zak bloem. Alle opkoop van boter. die voorleden donderdag meer 
dan 4 fr opgekocht werd. is verboden. Op de markt van Eecloo alhier mag zij 
komen. 
Van vrijdag 6 tot dinsdag 10 Augusti onophoudend zwaar geschut te hooren 
in het Westen vooral. 
Den woensdag 11 Augusti om 5 3/4 namiddag een vliegtuig 

83 over Eedoo. 
Den vrijdag 13 Augusti te 9 1/2 voormiddag wordt een weinig noordwaarts 
de brug van Raverschoot uit de Schipdoncksche vaart het lijk opgetrokken van 
zekeren Edmond Buysse. 43 jaar. Aardewerker. oorspronkelijk van Maldegem 
Den dinsdag 1 7 Augusti om 6 1/2 uur nanoen een vliegenier te zien. 
Zondag 22 en maandag 23 Augusti in den vroegen morgen. zwaar geschut te 
hooren Bruggewaarts. Met de gebruikelijke eer den 23 een officier van 
gezondheid der Duitschers begraven. Muzikanten kwamen van Watervliet 
daartoe naar hier. Prysdeeling in het gesticht voor de kleine Yolanda130. 
Bruine waschzeep van 1 fr 50 tot 1 ft 65 den kilo. petrooi aan 2 ft 50 den liter. 
Vrijdag 27 en zaterdag 28 Augusti geweldig geschut in het Westen. 100 
paarden worden hier opgeëischt. Troepen worden verwacht. Geene kermis 
dees jaar wederom. 
Op zaterdag 28. maandag 30. donderdag 31 Augusti over en weer doortocht 
van ruiterij te oordelen samengesteld uit verschillende regimenten. er zijn er 
met lansen en helmen. anderen huzaren van den dood enz. 

84 De paarden van boven 3 jaar moeten gebrand worden op de linkerbil E4 
(Etappen vier). Geen andere taal dan Vlaamsch en Duitsch voor de betrek
kingen met de overheid. 

85 

Den 3 September 's vrijdags in den morgen 1 ;000 infanteristen met den trein. 
na een oponthoud van eenige uren in de richting der grenzen. Molenstraat en 
Boelaarstraat enz afgereisd. 
Den zaterdag 4 September om ha~f elf nagenoeg 800 voetgangers te Eecloo 
toegekomen. 

Voor Yolanda. bij de prijsuitdeeling in 1915 

Yolanda. ons allerliefste kleine. 
Van gemoed en harteken nog zoo reine. 
Wat t deed uw' ouders innig deugd! 
Wat baarde ·t hun oprechte vreugd! 
Wanneer uw eersten pr!js g!j hun kwaamt toonen 
die uwe groote leerzaamheid moest loonen. 
Ga voort. m!jn kind. en leer met vl!jt. 
Let toch wel op; verkwist geen tUd; 
Wees Gode dankbaar om z!jn groote gaven; 
Zoek in Z!jn Geest alt!jd uw geest te laven. 
Zoek Hem. voor uw verstand. het Licht; 
Bekwaam U door goed onderricht 
En wilt Ge in de wereld verder gelukken. 
Zorg steeds het spoor van eer en deugd te dnLkkell. 
Gewapend ook met wetenschap. 
Gaat uw weg omhoog. trap voor trap! 

Aardappeloogs t 
Vadel; Gil neemt riek en spade 
En de groote mand er/J!I! 



Meent Gij dat 'k het niet en rade: 
't Is 't patattensteekgetij! 
Ik kruip ras op den kruiwagen. 
Zet mij op de zakken zacht! 
Hij heeft meerdren last te dragen 
'k Ben voor hem zoo'n kleine vracht! 
'k Rijd dan vreugdig naar den akker, 
Door een beste paard gevoerd. 
Terwijl hier en daar een makker 
Mij met spijtig oog afloert. 
Vader, kunt ge er nog een laden 
Mede op uw kortgerfj? 
Wijl een mijner kameraden 
Gaan zou zitten nevens mij; 

86 Jejken. kom langs hier gekropen. 
Vader voert u ook met mij. 
Dan moet ge achterna niet loopen 
En wij zijn met twee zoo blij! 
Laat ons dan op 't land maar loopen. 
Waar d' aardappels zijn gegroeid! 
't Loof gelegd op groote hoopen! 
Blij gespeeld en blij gestoeid! 
Elk nu dapper aan het zoeken 
Naar wat hout in d' elzen kant! 
Naar wat stroo op gindsche hoeken 
Van 't gewezen rogge land! 
Alles is gereed voor 't vuurkijn 
Dat alras aan 't laaien gaat! 
't Zal weldra een groote haard zijn 
Waar een groote vlam uitslaat. 
En wij smijten dan wat knollen 
In den heeten asschegloed 
Eten later, versche bollen 
Die ons smaken. oh! zoo goed! 
Evenwel zegt onze vader 
Dat voorzichtigheid ons past. 

87 Bij het vuur niet al te nader 
En dat doen wij, zeker, vast 
Eecloo 10 September 1915 
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Den zaterdag 11 en zondag 12 September geschut in de verte zuidelijk, 's 
namiddags 7 vliegeniers in de lucht te zien. den zondag avond ook een 
Zeppelin om 8 3/4 die zuidelijk Eecloo zweefde. 
Geschut nu en dan doch den vrijdag 1 7, zaterdag en vooral den zondag 19 
September rond 4 uur 's morgens geweldig. Treinen rijden Bruggewaarts 
bijna alle dagen en komen terug met spoorwegmateriaal. naar men zegt. uit
gebroken tramlijnen van West Vlaanderen. De paspoorten komen de men
schen duur te slaan. Een nieuw getuigschrift van eenzelvigheid wordt inge
voerd. Petrool aan 2 Jr 25 den liter. 
Van maandag 20 tot donderdag 23 September geschut. Ook een gevecht in 
de lucht tusschen vliegeniers. Eene bom wordt te Gent gesmeten. aan den 
Hulsienbaan. eene onderwijzeres den arm gebroken. Een trein van Brugge. 

88 Den donderdag 23 September klimmen Duitsche soldaten op den toren der 
groote kerk en rlchten er een waarnemingspost in: slaapgoed en stoelen en 
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tafel naar boven gedaan. Boter, die wordt opgelegd, betaald aan 4fr 30. 
Den zaterdag 25 September na 10 dagen kanongedonder om 8 1/4 alarm bij 
de Duitschers, eene proef tot ras op- of afrukken, wordt gezegd. 131 Het brood 
staat 42 centiemen den kilo. De Duitsche overheid stelt den prys der aardap
pelen voor de menschen aan 6 frank en er wordt er het dubbel voor gevraagd 
per 100 kilos. 
Den maandag 27 September 2 u, Yolanda voorde eerste maal te biecht bij den 
eerwaarden pater Bestuurder in 't Gesticht H. Vincentius à PauIo132. 
Den 1 October 's vrydags 1 000 wagens met graan 's voormiddags in de 
Statiestraat. opgeëischt door de Duitschers. 100 metsers en timmerlieden 
door de Duitschers gevraagd. Die niet te bekomen zijnde, moeten 12 metsers 
en 9 timmerlieden van Eecloo zich aanbieden, om den 4 October 's maandags 
te vertrekken te 5 1/2 uur zoogezegd om huizen te herstellen, de Duitschers 
zouden voor vervoer zorgen, de ambachtslieden hunnen alem mede te bren
gen. 133 Naar men zegt, zijn enkele arbeiders uit het omliggende gevankelijk 
medegeleid geworden voor het metselwerk te doen. 

Zwaluwenvertrek in 1915 
Zwaluwtje, zwaluwtje waar trekt gij heen? 
Waarom hier's winters ons laten alleen? 
Gij wist bij ons zulk schoon nestje te bouwen. 
Zal dit vertrek U niet later berouwen? 
Uw jongskens vlogen ten allen kant rond. 
en waren zoo lief, gezwind en gezond. 
Moeten die thans ook met U op de baan 
En al den last van het reizen doorstaan? 
Mijn kind. wij zijn zoo erg bang van de vlagen. 
Die altijd teistren de wintersche dagen. 
Weet dat ons vlerken. ons lYf en ons bloed 
Onmoogelijk missen den zomerschen gloed. 
Wij leven van gedierte. muggen. venijn. 
Die woekeren zeker bij zonnegeschyn. 
Ons jongskens allen zijn vlug en reeds fel 
De groote reis onderstaan zij al wel. 
Vertrekken wij thans naar de warme landen. 
Echter innig, onverbreekbaar de banden 
Die ons hechten. oh kind! aan Vlaandrens grond. 
Waar uw wieg -ons kroost zijn nestje- eens stond! 
Als bloemen en planten boomen en struiken 
Wederom zullen tot 't leven ontluiken. 
Nemen wij spoedig den terugtocht aan 
Naar hier, over den wijden oceaan. 
Lief kind. bid God om den zaligen vrede; 
Hij deele dien. vóór ons komst. U nog mede. 
Dan juicht gij uw hartje vreugdevol uit 
En kwetteren mee de zwaluwtjes heel luid! 
Eecloo 1 October 1915 

De stad moet 40 mannen bezorgen. Den woensdClg 6 October om 8 uur {'er
gadering in het Vredegerecht. Geen uitslClg. Om 9 uur tlt'rgCldert de gemeen
teraad. Om 11 uur komen timmerlieden en metsers bUeen. zOllder gCI'Olg. 
Een plakbri~r wordt ui/gehangen. TIlt bU dWClng Cll/cn ill hel Vrcdt'gc/l'Cht om 
5 uur. Daar worden er Clangt'wezen door dell kommmtdmtt .-Egidi. Ot'zell die 
uitgestoken zUn vernacllien ill den lVerk711CllIskrillg. f;llkdcll wil/('Il I'(>cwt· 
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luchten. In den avond van wo n dag geweldige betooging vanwege d e vrou
wen vóór den Oro nen Boomgaard. Overal Duitsche soldaten met d e bajonet 
op het geweer. H et SchepencoLlegie heeft het erg ie verduren van beknibbe
lingen. Den donderdag worden d e mannen van Lembeke en Caprijc/ce 's 
nachts van hun bed gehaald, hier binnen gebracht. Erge opschudding in d e 
tad. 

91 De bazen moetenjongere ambachtslied en aanwijzen. Oeenen boden zich aan 
den donderdag 's namiddags om 6 uur. Enkele metsers en timmerlieden 
mochten huiswaarts keeren I 34. 
Een 40 tal werden den vrijdag morgend om 4 1/ 2per trein, begeleid door 250 
soldaten. weggevoerd. Den vrijdag voormiddag geweldig rumoer in de stad. 
De bel van den heer Victor Roegiers werd afgetrokken, d e soldaten. bajonnei 
op 't geweer loop en de stad af enjagen d e bevolking uiteen. Evenals gisteren 
na 6 uur niemand ter straat meer. 's Namiddags 8 October wordt de plakbrief 
uitgehangen van de stra]. die Eecloo heeft opgeloopen: tot dinsdag 12 october 

!CTOR EUGE E- SÉRAP HIN ROë GIERS 
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te acht uur B. T. binnen te blijven. niet op straat 135. Vrouwen en meiden 
mogen 's morgens van 8 tot 9 1/2 voormiddag zorgen voor proviandeering en 
voorraad. den zondag 1 0 October van 7 tot 9 uur enkel ter kerk - aUe fabrie
ken stilgelegd - alle herbergen gesloten - de kinderen en onderwijzers mogen 
zich ter school begeven - stadspolicie en beambten mogen vrij de stad door
kruisen. De Burgemeester Roegiers en de Schepenen elk 300 mark boete. om 
ertoe gedwongen te moeten geworden zijn tot bijeenroeping der bouwwerklie
den en Eedoo geen voldoende getal mannen te hebben geleverd. 
Den zondag 10 October enkel 2 uur voor de missen. om 9 1/2 uur 's morgends 
Eedoo als uitgestorven. Duitsche soldaten alleen op de straat. Niemand. nie
mand die zich waagt. Er is 

92 geschreven de weggevoerde werklieden uit Clercken. Alle 14 dagen zullen zij 
eens huiswaarts mogen keeren. Aan elk gezin der betroffen ambachtslieden 
wordt per week extra 4 frank hulp bij verleend. 
Den maandag 11 October geweldig geschut gansch den dag. 
Den dinsdag 12 October te 8 uur de menschen vrij 's morgends. 's Namiddags 
om 4 1 /4 uur trekken 3 automobiels en 14 motorwagens ledig de 
Brugschestraat in, naar men zegt is Westende ontruimd. Geschut 3 dagen 
lang. 
Den zaterdag 16 October eten wij voor de 1 e maal van het Voedingscomiteit 
wit brood; het is welkom! 
Zondag 1 7 October geweldig geschut den ganschen dag: het houdt 3 dagen 
aan. De bosschen en struikgewas worden op 50 met. afstand der spoorbaan 
uitgeroeid. 
Zondag 24 October 's namiddags geschut in 't Westen. De weerbare mannen 
opgeroepen tegen maandag en dinsdag op het stadhuis. Gansch de week nu 
en dan geschut. De Elzassers, die hier in bezetting liggen. schikken woens
dag 3 November af te reizen naar Brugge om hier vervangen te worden door 
mannen van Oostende. zelfde bataljon. 
Den zondag 31 October geschut. Paus Benedictus XV laat bij voorrecht toe dat 
de priesters op aanstaanden Allerzielendag. 2 November 1915 's dinsdags. 3 
missen doen, evenals op Kerstdag. 't Is de eerste maal dat zulks in ons land 
plaats heeft. 

93 Hoop! 
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Midden ramp en druk geboren, 
Gaf ons land zich niet verloren. 
Daar rees. uit den onheilsvloed, 
Een tgd van rijkdom en voorspoed. 
Eens dees onweer afgedreven. 
Als geen wolken hier nog zweven, 
Komt de zonne weel: vol pracht, 
Leven schenkend ons en /eracht! 
't Belgisch volk herneemt zgn wegen 
Trouw in 't Recht, met 's Heeren zegen 
Staat het in '/ beschavingsheer 
Op de voorste reien weel: 
"Vrijheid" schre~r het op zUn vanen, 
't Kocht die met zUn bloed en tranell 
Die, op 't slagveld, zUn hel zaad, 
WaanLit 't nieuw geslacht olltstaat 
Dat alo/llme zich doet gelden, 
Dat de wereld zal vermelden, 
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Als een volk door strijd gestaald, 
Wien een eereglans omstraalt. 
't Zal met nieuwen moed dan strijden, 
to{men zal 't trots vroeger lijden. 

94 Dat 't wil klimmen. trap voor trap. 
Hooger op in Wetenschap. 
Handel. Nijverheid herbloeiend. 
Zijn veestapel weeldrig groeiend, 
Met rijken oogst op 't land. 
Maken duurder nog het pand. 
Dat ons bleef, door d' Heer hierboven. 
Dien elk danken moet en loven; 
Smeekend Hem vergiffenis. 
In de bee tot lafenis. 
Voor ons zonen. die hier vielen. 
Op wier needrig graf wij knielen. 
Overstelpt door rouwen smart 
Evenwel met Hoop in 't hart! 
EecZoo 1 November 1915 

Woensdag 3 November de Duitschers. hier, gaan naar Brugge en die van 
Oostende lossen hen af 
Van tijd tot tijd in de week geschut. hevig den zondag 7 en maandag 8 
November. 
Op 9 November 's dinsdags worden de archieven van ons stadhuis ter klas
seering naar Gent overgebracht. De melk aan 12 centiemen de pint. 
Den zaterdag 13 November een bericht. waaronder gansch 

95 het grondgebied Maldegem. operatiegebied wordt. 
Den zondag 14 November geschut in 't Westen te hooren. De herbergen te slui
ten op 9 uur 45 Duitsche tijd. Gedurig geschut. De Duitschers hebben hun
nen tempel voor de soldaten. behoorende tot de Evangelische Hervormden, 
ingericht in de zaal van Werkmanswelzijn, Statiestraat. 136 De eigenaars van 
canadaboomen van 0.70 m doorsnede op borsthoogte moeten die aangeven op 
het Stadhuis op bevel der Duitsche overheid. De gewezen soldaten van de 
Klassen 1895. 1896. 1897. 1898 worden op een lijst gebracht. alsmede de 
gewezen Burgerwachten. voor nadere bewaking. Ook de weerbare mannen 
van 1 7 tot 35 jaar moeten nader worden opgegeven: adres. stiel. geboortejaar. 
De vreemdelingen zijn mede aangewezen met daarbij nog de dagteekening 
hunner komst in de stad: nagenoeg 100 mannen en vrouwen. Voortdurend 
geschut. 
Den donderdag 25 November 1915 om 9 uur komen uit het huis Van Doorne. 
Markt. nevens den Leeuw een 15 tal vrouwen en juffers. gekeurd door de 
Duitsche artsen als ... geile vrouwen of boe linnen 137. Den zeifden dag bijna 
geen boter ... tegen 4 fr 50 verkocht. Men noemt verscheidenejongejuffers o. 
a. de meid van Firmin Van Wassenhove. De Keyser en Aimé Van Deputte
Dauwe. die te veel Dulisch vel hebben geëten en weggejaagd werden. 138 

Gedurende de 
96 4 eerste dagen van December geweldig geschut dag en nacht. 

Den woensdag 8 December 2 gepantserde treins in de statie. Alle hoeveelheid 
aardappelen boven de 50 kilos aan te geven ten Stadhuize. 
Tol 7fllerdag 29 December alle dagen geschut te hooren. Het lijnzaad hier 
voorhanden moet binnen gebracht worden. Alle vrijdagen wordt hier boter 
450 kil verkocht In de Zondagsc1woI 139. De prUs is weer 4 Ir 40 bij de boe
ren. De botermarkt wordt teenemaal verlaten. 
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Den 30 en 31 December geschut te hooren, 7 vliegeniers hier in het Zuiden te 
zien om 9 1/2 uur 's morgends en terug om 3 1/2 uur 's namiddags op 
Nieuwjaaravond. den vrijdag. 

[1916] 

Den zaterdag 1 Januari 1916 hoort men schieten: een goed begin. weerom, 
daarbij koud, regenachtig weder. 
Woensdag 5, Donderdag 6, Vrijdag 7 Januari, stokers en trambedienden o. m. 
Fieter Everaert en Fieter Vrombaut gevankelijk door de Duitschers naar Gent 
overgebracht l40. 
Zaterdag 8 Januari 1916 om 10 3/4 voormiddag 8 motorwagens hier voorbij 
van Brugge. 

97 Den zondag 9 Januari om 1 uur in de Kommandantuur geroepen. 
Enkel nog in den binnen te rijden met velo en gerij, zonder paspoort. 
Den 16 Januari 's zondags op den Rabautswegel. komende van de 
Oostveldstraat overvallen door zenuwtrillingen gansch den rechten kant des 
lichaams, 
s maandags bij dokter Haemers, poeiers van salicylate de soude moeten 
nemen, beternis na eenige dagen 141 . 
Den 23-24-25 geweldig geschut, 
den vrijdag 28 Januari reis naar Gent en Loochristy 
's zaterdags 29 Januari. verbod te luiden nog met de klokken. De superior 
van 't Collegie begraven dien dag 142. 
Den 1 Februari verandering van bezetting. 
Den vrijdag 4 Februari en 's daags nadien geweldig geschut. De paspoorten 
voor Brussel teruggehaald. De voerlieden van 't grensgebied verboden naar 
Eecloo te komen. 
Donderdag 1 7 Februari om 4 1 /2 namiddag nieuwe troepen bij de burgers 
gelegd. 1 000 paar lakens opgeëischt. 
Zaterdag 26 Februari om 11 1 /2 uur. 65 legerwagens. waarvan 18 langs de 
Boelaarstraat, de overigen langs het Oostveld vertrokken. Sneeuwstorm. 

98 Donderdag 2 Maart het gerucht loopt. dat Edgard Van de Woestyne. spoor
wegarbeider over 6 weken gevangen genomen wegens spioeneering. ter dood 
is veroordeeld te Gent. 3 trambedienden De Knee): Claeys en Vrombaut wer
den vrijgesproken 143. 
Heele dagen geschut. 3/4 van al het stroa. dat te Eedoo den 15 Januari zich 
bevond. wordt door het Duitsche Leger opgeëischt. Den 3 Maart aan de Vaart 
reeds 1 00 duizend kilos te leveren. Er begint veel ellende te komen. 
Geweldige sneeuwstorm van 3 tot 4 Maart. Veel automobiel wagens naar 
Brugge 's nachts. 
Den zondag 5 Maart werden de begoede burgers venvittigd. dat om 8 uur 's 
avonds troepen werden ingekwartierd o.a. in de Molenstraat. Enkele geko
men. 
Den maandag 6 Maart ligt de hagel 's morgends 5 centimeters dik gepal/en. 
Meestal de zwijnen worden opgeëischt. ook aangme pan konijnen moet ten 
stadhuize gedaan worden. 
Den dinsdag 14 Maart rijdt de tram naar Waterdiet. en die tussc1wn Thielt t'n 
AeUre voor de laatste maal. Boter aan 5.fT' 90 den kilo 

99 brood 43 centiemen de kilo. aardappels 16 jr de 100 kilo. 
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Den zaterdag 19 Maart /alr!fke vliegeniers uit de richtillg l'nll Gent 's morgens 
naar de grenzen. Veel beweging Tl1l'/ mo/ocyclcllcn1=l-l. Er is spmnk 11('( 

vleesch te rCllltsoeneeren: 150 graTlllll('11 per wcck ('11 pc'r persoon. ~U;· den kilo 
kq[j1e. nvee /mms loopeTl nOf} tol (1(111 Ursd. 
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22-23-24 Maart geweldig geschut dag en nacht. 
Vrijdag 24 Maart geweldig veel sneeuw 's morgens. De Duitsehers slaan de 
voermanswagens aan wegens gesmokkelde waren voor Gent. Gedurig -dag 
en nacht- geschut in het Westen. De wagons van den tram worden den maan
dag ter statie opgeladen. Versche troepen trekken naar de grens. Op de gaan
derij boven het dak van het huis n° 56 Statiestraat wordt een getimmerte 
opgericht. dienende waarschijnlijk tot opmerkingspost voor vliegers oj tot een 
post van telegrafie ojtelejoon145. 
Den donderdag 30 Maart het bericht uitgeplakt van de rantsoeneering vleesch 
op 150 gram per week en per persoon. in de buitengemeenten enkel 140 gr. 
De Duitsehers rijden in de richting Watervliet met eenen tram om soldaten. die 
's morgends nog toekwamen. 
's Nachts tusschen 30-31 Maart om 1 uur een Zeppelin te zien in de richting 
naar Noord-Oost. 

100 Gedurig geschut. Den 2 April s' zondags kondigen Duitsche bladen af dat er 
een ultimatum aan Holland werd gestuurd door Engeland. voor doortocht te 
verleenen aan zijne legers, en zijn schepen voor het vervoer van munitie en 
volk. 
Den 10 April dinsdag bericht aangeplakt dat navolgende personen van Eecloo 
den 28-29 Februari jl. door den veldkrijgsraad der mobilen Etappen 
Kommandantur 237VIII des N armée werden veroordeeld: Edgard Van de 
Woestyne tot de dood met den kogel (terechtgesteld den 7 April 1916 te Gent. 
Gods huizen laan 6 uur 's morgens) zoon van den pijkenheer uit de Kerk - nog 
een andere Edgard Van De Woestyne, zoon van Juliaan. tot 15 j. dwangarbeid 
- Pieter Everaert. tramwachter tot 12 jaar en 1 maand dwangarbeid 146. 
Den maandag 10 dinsdag 11 April geweldig geschut in het Westen, 's nachts 
veel beweging met automobielen. vele paarden te Eecloo gebracht. worden 
door de Duitsehers aangeslagen. 140 jrank voor eenen zak bloem. 
Den 17 April wordt voor de burgers gesloten het Hótel Gouden Leeuw Markt 
(uitsluitend voor de Duitsehers), het Hótel d'Anvers, Hótel des Flandres aan 
de Statie, de herberg Oranjeboom Statiestraat. op de Verkensmarkt de her
berg van den barbier Van den Bossche, Hótel Groene Boomgaard, 
Brugschestraat en de herberg van De Laere. Balgerhoeke, waar de soldaten 
mogen gaan 14 7. De andere herbergen zijn aan de Duitsche soldaten al ver
boden. Het bericht is aan de vensters verplichtend uitgeplakt. Gisteren zon
dag 's avonds klein geschut. 

101 Op Goeden Vrijdag gansch den dag (21 April) en 's nachts geweldig geschut. 
De trams loopen den zondag niet meer. Holland wordt vanwege Engeland 
hard genepen. 
Op ~ Paaschdag 24 April om 9 1/4 een Zeppelin. den dinsdag 25 April ook 
's avonds om 73/4 twee Zeppelins in Zuid-Westelijke richting te bespeuren. 
anderen hebben er 5 bemerkt. Een scheen bij den terugkeer getroffen den 
woensdag morgend. 
Op zaterdag 29 April komen er grove brooden (tarwe) in den verkoop in het 
huis n° 7 Molenstraat aan 50 centiemen den kilo. gisteren gehaald van 
Aardenburg, over Sint-Laureyns 148. 
Met 1 Mei wederom de uurwerken één uur voor te draaien. en dit tot 1 October 
a.s. De Dultschers bezaalen de lragels van hel Eecloosch Leiken met zon ne
bloemen. 149 Op hel stadhuis begir~nell de bureelen 's morgends om 8 uur 's 
namldrlags om 1 uur lelkens voor 3 uren. 
Woensdag 3 Mei oTloplwurlend geschut ult het Weslen. Zoook den dag nadien. 
waarop de Boter- en eiermarkt gehouden wordt in de jabriek van Gerard 
Haudts, Kerkplein Noord J 50. De Dultschers eischen ambachtslieden op: met-
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sers, timmerlieden, smeden enz. De metsers in meer dan voldoende getal. 6 
timmerlieden en 6 schrijnwerkers te kort. 
Den zondag 7 Mei om 11 uur Duitsche tijd de namen in te zenden. Eenig 
geschut 's morgends. 
Den maandag werd geloot tusschen de timmerlieden en schrijnwerkers wie 
optrekken moest. 
Dinsdag 9 Mei licht geschut. 

102 Donderdag 11 Mei 106 burgers geboet minstens met 2 mark om hun paspoort 
niet te hebben doen viseeren ter plaats waar zij zich heen begaven als er 
krijgslieden daar waren. Twee kûos boter per koe wekelijks en 4 eieren per 
hen in te brengen. Geschut onophoudend. 
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Zaterdag 13 Mei enkele motorwagens van Brugge hier voorbij. Teeken des 
tijds: geen rundvleesch. 
den zondag 14 Mei: 1/2 kilo zwijnsvleesch en 6 bloedworsten. 
Maandag 15 dinsdag 16 woensdag 1 7 Mei geschut. 
Donderdag 18 Mei 1/4 kilo boter per gezin en 3 eieren per persoon enkel te 
krijgen, den woensdag stonden de menschen voor brood in reien tot aan de 
Nieuwstraat151 . 
den donderdag moesten zij op post staan van 3 uur 's morgends. 
Met 18 Mei is het toegelaten tot 9 uur op straat te zijn. Tante Marie in mis
vaar152. 
Tusschen 19-20 Mei vernieling van de loodsen voor vliegtuigen op het plein 
van st Denijs te Gent. Gedurig vliegeniers en geschut. Twee Zeppelins over. 
Den zondag 21 Mei een geschoten vliegmachien hier voorbij. 
Den 18 Mei sterft de geneesheer Aug. Meire en den 24 Mei sterft de genees
heer Isaac Antonissen. 153 
Op 26 Mei den vrijdag 's namiddags wordt berecht Noemie De Sutter. wedu
we van Pieter Van Daele en trouwt in extremos op haar steTjbed voor de kerk 
met haren schoonbroeder Charles Louis Van Daele. wettelijk nog niet 
gehuwd. 154 Vanwege de Duitschers wordt eene algeheele optelling bevolen 
van den landbouw. De brievenbestellers zijn er mede gelast. 
Den zaterdag 27 Mei 's voormiddags geschut. luchtgevecht in het Westen. 
Den maandag 29 Mei om 5 uur de kleine bijna het linker oog uit: zij loopt met 
het aangezicht. erg geschramd. tegen gescherpte boonpersen. waarmede de 
gebuur Jan Verdonck uit zijne poort kwam155. 
Den donderdag 1 Juni O.L.Heer Hemelvaart geschut. 
Vrijdag 2 Juni om half 7 uur 65 soldaten hier met den tram toegekomen. voor 
de grenzen. gansch den dag geschut. 
Op 12 Juni 2e Sinksendag moeder naar Nazareth naar Tante Marie om 8 1/2 
uur voormiddag, door een allerslechtst weder. dat aanhoudt156. 
Den woensdag 14 nog geweldiger. Moeder dien dag te huis om 8 uur 's 
avonds. 
Den maandag 19 Juni geweldige tooneelen te Adeghem tegen Duitsche gen
darmen. Verscheidene boeren gevankelijk hier gebracht. 
Den Dinsdag 20 Juni de gas gelegd. Gedurig regenen. weken achtereen en 
dat in vollen zomer. 
Op 29 Juni op st Pietersdag is de markt voor zw!inen te Eec/oo lIerboden. 
Den dinsdag 27 Juni 1916 de eerste maal in de scholen soep. brood en 
vleesch aan al de leerlingen gegeven. om zoo poort dage/fiks zulks te doen. 
Op vrijdag 30 Juni komt te Gent aan als krifgsgemnge{nej de ZOOII mn 
Eduard Van Hauwenem-Pots, CocqlLljtstraat, hij wordt door ouders en bloed-

~ .' 1 "7 
verwanten bezocht. Gedurig geweldig geschut. zoo ook den 1-2 Juli 1916 ,) . 
Den maandag 3 Juli wordt 40Ji'ank uitbetaald ((Is ouderdornspe/lsiOt'1l in den 
"Bouw", PrinsenhQ/straat. Alle r!lwielell. ook die POOl' de n((/1les. mOt 'teil ((((Jl-
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gegeven worden ten stadhuize uiterlijk tot den 6 Juli. Woensdag 4 Juli bericht 
aangeplakt. voetgangers mogen enkel de gemeente nog van de 
Kommandantuur bezoeken voor elders een paspoort. In Beernem en Kortrijk 
enkel op de gemeente rond te loopen (Kommandantuur). 

103 Den 6-7-8 Juli onophoudend geschut. Een gezin van Maria-Aeltre wordt 
wegens opstand door 4 huzaren der dood - ongemeen schoone mannen - inge
bracht den vrijdag 7 Juli. 

August Van den Neste 
had ook wat dichterlijke 
aanleg. 
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Zaterdag 15 Juli 7 vliegtuigen -Duitsche- rond 4 1/2 namiddag en dat te 
Eecloo dicht den grond reeds vloog, landde op Cleyt. 
Zondag 16. maandag 1 7 Juli geweldig, voortdurend geschut in het Zuid
Westen. 
Voor den 21 Juli (nu den vrijdag) is het verlof afgezegd, scholen. kantoren, 
fabrieken enz. niet stil te leggen te werken. Geen bijzondere kerk plechtig he
den noch betoogingen, noch de versiering van graven toegelaten. Om 7 (9 uur 
D. T) eene plechtige mis ter dekanale kerk veel volk. motieven van de 
Brabançonne. kunstig ingewerkt in verder orgelspel158. 
Van zaterdag 22 tot dinsdag 25 Juli alle eenzelvigheidskaarten te stempelen 
te geven in het Vredegerecht, straat voor straat per uur aangeduid op de plak
brieven. De Molenstraat zaterdag 5 uur Duitsche tijd. 
Den woensdag 26 Juli aankomst van eenige ruiters, huzaren, de voorwacht. 
Op vrijdag 28 Juli om 9 1/2 voormiddag aan het Stadhuis 60 huzaren der 
Dood uit de Brugschestraat afgezakt. 
Op maandag 31 Juli het meerendeel der troepen te voet. ook veel infanterie 
per trein aangekomen, weg langs de Kerkstraat om 4 1 /2 uur van den mor
gen muziek aan 't hoofd. Boerenwagens waren opgeëischt voor het vervoer 
van de ransels en ander getuig. zoogezegd naar de Koewacht bij 
Wachtebeke159. Het paspoort echter spreekt op Antwerpen. Alle kiekens en 
gevogelte aan te geven. De werkloozen worden opgeëischt voor 6 weken veld
werk tegen 2 fr daags en den kost vanwege de Duitschers. Wil men ergens 
heen, zelfs te voet. zich aan te melden ter plaats waar men gaat bij de mili
tairen. Geen reisescheinen te bekomen noch voor Gent noch voor het gebied 
van het Generaal-Gouvernement160. Het brood aan 44 centiemen den kilo 
gesteld. -ons lekker brood- gelukkig komt er geregeld 2 maal per week wit 
brood uit Holland. aan 60 centiemen voor 900 grammen. De verkoop is gere
geld per kaart genummerd -de onze 2307. 
Op Portiuncula heet weder. en geweldig geschut te hooren 161. Het gerucht 
loopt dat Roemania oorlog heeft verklaard aan Oostenrijk-Hongarije. 
Donderdag 3 Augusti om kwart voor 12 uur 's middags 112 wielrijders. heb
bende sporen aan, dus paardevolk zonder rijdieren. Het Duitsch vaandel. dat 
wapperde op den watertoren bij de zusters pan Li~Ide, waar een 
Genezingshuis is ingericht. wordt vervangen door een wit lIaandel met het 
roode Kruis. Koper. tin, lood enz. in huishoudelijk gebruik aangeslagen. De 
oogst aan te geven, aantal schooven. 44 kilogr. per persoon en perjaar door 
de Duitschers toegestaan (graan van den oogst 1916). Enkel nog 34 zwijnen 
van 80 kilo en daarboven zijn te Eecloo aangetrq[fen. 
Zaterdag 12, zondag 13. maandag 14 oogst geweldig geschut. Den dinsdag 
op O.L. Vrouw Hemelvaart te 7 uur min 5 minuten ontvangt Yolande l'oor de 
eerste maal uit de handen van den Minderbroeder (pater Bewo) de H. 
Communie in de kapel van het Gesticht H. Vincentius à Paulo. BI1Lgsche 
straat 162. Vader en moeder wonen de plechtigheid bij. Op 16-17 AlLgusti 
plaatsen de Duitschers telejoonpalen op de Markt en in de Collegiestraat en 
leggen de draden verbonden met den tel~.roon in ·t Klooster en dien op Thidt 
en de grenzen. 566 233 schooven rogge werden ten Stadhuize l'oor den oogst 
van 1916 aangegeven. 
Zaterdag 19 oogst werden 's nachts van lum bed ge/wa/d. [)esiré SP.ittael ('Tl 

andere deserteurs van hel Belgisch Leger. door de DlLitsclw policie I63. 
104 Woensdag 23. donderdag 24 Augusti 's narniddags een l'lit'gellic,. Cl! 's 

avonds een Zeppelin Ie bemerken ln het Zuid-Oost. zlt'cl'cnde noa,. ZlLid-Wesr. 
Zondag 27 Augusli kermis voor de 3e /1loal nid tc "ien'n. geschlLt tt' lworen. 
heel ver. 
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Den maandag 28 Augusti een Duitsche officier van Watervliet. zegt men. 
gehaald met den tram. ginder gestorven en hier begraven. 
Den dinsdag 5 September een deel paardenvolk weg Gentwaarts. 
Donderdag 7 September om 2 uur bommen worden door eenen vliegenier 
gesmeten dicht het huis van Ivo De Coeyere BZakstraat 's namiddags. pannen 
en ruiten waren kapot164. 
Den maandag 11 september om 9 3/4 uur; een lange trein. vol volk soldaten 
naar de grens vertrokken. 
's anderdaags meer nog van de grens gekomen. Tegen 20 September hoeft 
machtiging om met eenen velo te mogen rijden. 1 /4 van een mark. de velos 
moeten alle binnen zijn. als in beslag genomen door de Duitschers. 
Donderdag 14 September om half zes uur met den trein uit de richting 
Selzaete 1 000 soldaten en wagens. 's Avonds zij brengen hier den nacht over 
en ook op Balgerhoeke. 40 wagens staan ter markt. 
den 15 sept. in den vroegen morgen weg. Honig gekocht aan 4.50 fr den kilo. 
Den zaterdag 16 September 's namiddags 1.000 voetgangers Duitschers in de 
scholen en fabrieken gelogeerd. Den zondagmorgend afgereisd. Het electri
sche licht zal in de werkerswijken door de fabrieken aangeschaft worden. 
Een luchtgevecht den zondag 1 7 Sept. 's namiddags om 1 1 /2 uur; vreeselijke 
knallen. 
Een honderdtal gewezen Duitsche ruiters. voetgangers gemaakt. trekken door 
de Molenstraat al zingende Bruggewaarts den maandag 18 September om 
half een uur den namiddag. 't Waren Hulanen. Op het Duitsche krfjgsgerecht 
geroepen den 18 September 's voormiddags inzake zekeren Wil/ems D .. een 
sukkelaar van Raverschoot. zonder persoonsbewijs aangetroffen en op het 
Meldeambt onbekend. Te rekenen van 20 September niemand meer te rijden 
op den velo zonder fahrradkarte 165. Kost 25 penningen. Moeder er een ver
kregen als Hebamme166. De bosschen worden afgezaagd de sparren achter 
den ijzerenweg st Jansdreej, komende aan de Vrouwenwegels. 't zijn de sol
daten. die het doen. 150 werklieden worden opgeëischt door de Duitschers 
onder de werkloazen. De boeken van den onderstand zijn door de Duitschers 
bij Pussemier aangeslagen. 100 werklieden aangewezen voor het ajkappen 
van het struikgewas in de omstreken van de st Jansdreej, in de richting 
Brugge. waar ook de sparrebosschen afgekapt worden. Palen worden langs 
den zuidkant. voor en achter de haag des spoorwegs Eecloo Brugge geslagen. 
denkelijk om er prikdraad voor versperring aan te spannen. 
Den zaterdag om 7 uur 's avonds 5 Zeppelins te zien. Zuidwaarts. 
Den zondag 24 Sept. 's voormiddags om 10 uur geweldige slagen te hooren. 
denkelijk bommen gesmeten. den dag door geschut te hooren. 
Den maandag 25 September 's namiddags naar Bentille voor aardappelen. 
geene te bekomen. Geweldig geschut 's avonds 3 Zeppelins weder te zien. 
Den dinsdag wappert de Duitsche vlag aan de Kommandantuur. 
Op 29 Sept. 's vrijdags wederom veel paarden uit den omtrek door de 
Duitschers genomen. Polderpataten rottend. hebben wij op 30 September voor 
40 Jrank 200 kilos gekocht te Oostwinkel en 's namiddags die ingekregen. 
Den vrtJdag 13 October 1916 tweede veljaardag der komst van de Duitschers 
te Eecloo in den voormiddag een 30 tal uhlanen men den tram aangekomen. 
7..onder paarden over het Oostveld vertrokken: naar Lembeke oJ Oost Eecloo. 
Een locomotieJ en spoorweg wagens zijn ontriggeld. rechtover de villa van 
Nestor Goethals, het sloomtuig is in den grond gezonken tot aan den ketel, de 
wagens zitten in elkaarl J67. 
Op dinsdag 17 ÇJciober 1916 voor de 1 e maal de woningen over de IJzers elec
lrL<;ch verlicht J 68. Onophol.ldend geschut den 20, 21, 
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105 22. 23 October dag en nacht. Geen canadaboomen van 75 centimeters omtrek 
op manshoogte meer uit te doen. Moeilijkheden alom voor werkvolk. 

78 

Op den hoogdag van Allerheiligen 1916 's woensdags werkt men met volle 
ploegen aan het verleggen der spoorwegen Eecloo-Gent Eecloo-Selzaete aan 
het zoogenaamd Kroonstraatje waar een wachthuisje op de lijn naar Gent 
werd afgebroken. 60 werkloozen worden voor den vreemde. ingevolge niet 
ondertekenen. eener verbintenis. opgeëischt op Allerheiligen te 2 uur namid
dag. Tegen den 15 November in te dienen eene lijst der mannen geboren van 
15 November 1871 tot 15 November 1899: gehuwd of ongehuwd. stiel. adres. 
kinderental en weekloon of onderstand en van wie zij betaald worden in elk 
gevaL 
Vrijdag 3 November de toestellen van lichtteekening ingebracht169. 
Bisschop Stillemans xxrve van Gent. sterft den 5 November 1916 te 3.30 's 
morgends. 
In den binnen worden de huizen zeljs bij de armste menschen nagezien. om 
er Duitsche soldaten te herbergen. te slapen te leggen donderdag en volgende 
dagen 9 November enz. 
Op 20 November in de fabriek India Jute Company de velos na te zien om 7 
uur Belgische tijd. Moeder Virginie telt n° 3817°. 
Op zondag 26 November 's avonds worden honderden soldaten bij de burgers 
en ook bij de werklieden ingekwartierd. Op de markt wordt een groot bord 
gesteld als wegwijzer en tal opschriften moeten op de hoeken der straten wor
den aangebracht. 5.000 zakken aardappelen zijn te kort voor de voeding der 
bevolking te Eecloo. De rijkste lui van Gent, de jongen moeten weg171 . 
Zaterdag 2 December een 70 tal weerbare mannen weg. Sinds 1 November is 
onze jonge gebuur Louis Crommen uit Eecloo weg, denkelijk verblytt hij te 
Quaregnon bij Bergen 172. Gezien de schaarste der kolen is het gazgebruik op 
de heljt, bij bevel der Duitsche overheid, gebracht. Winkels en herbergen te 7 
uur te sluiten, bij gebrek aan licht. Slechte tijden: de boter geldt 8 fr den kilo. 
Er is geen leder. 45 fr voor een paar mansboUienen 173. Alles wordt peper
duur. Veel. oneindig veel armoede. De kolen gaan tot 60 frank per 1.000 
kilos. Het electrische licht brandt in de Molenstraat den 28-29 November. 
Geen hoegenaamd verschijnsel te bespeuren van vrede of van onderhande
lingen. 
Op 20 zondag 26 November 1 300 man troepen bij de burgers ingekwartierd. 
voortdurend geschut uit het Zuiden. De genaamde Kamiel Colpaert geboren 
1898 sterft te Homborn Duitschland. waar hij werkzaam was. wonende 
Balgerhoekstraat. 
Op zondag 3 December geven de Duitschers concert op de kiosk. Groote 
Markt. Als eten voor het brood: 85% tarwe 35% rogge 5% rijst en 5% maïs. 
gezien op den vrachtbrief van den schipper. Aljons Van Brussel 1 7-4. 
Zaterdag 9 en dinsdag 12 December kolen ter statie van stadswege POOI' de 
werklieden. Den maandag is het 11 dagen dat men geweldig hoort schieten. 
Loopgraven in slangen vorm worden in de bosschen te allen kante gegrm'cn. 
uitkijken worden overal opgesteld in de boomen, de toren pan de groote kerk 
wordt door wachten terug bezet. Broeit er iets met Holland? De so!ti.'rsteJ.;ies 
gelden 40 centiemen het pak. De chocolade is niet te koopen ('n dan nog l't'I'

valscht. Droeve tijden. 
Den vrijdag 15 December gaan om ha!f' zeven lIltr 's at'onds een 100 tal 
Duitsche soldaten te biecht en te Comoumie (zit reizen dezen nacht ~r nnur 
den slag). De parochiale kerk weergalmde pan hun gezemg. 
Den maandag 18 December om 1_ ullr nwniddnfl. stuikt zekere ElIlid \Cm 
Wassenhove 51 .fanr van Watervliet in de Bot'lnnrstrcwt pnn z!Ïnt'n wngell. 
waarvan de wielen Item over het lUI' loopelI. 11!1lL'ordt hd h(l,.t inf/edntkt. 
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Op 19 December vertrekken tal soldaten. De helft beesten min te slachten van 
de burgerij. 

106 Den 20 December 14 dagen achtereen geschut Zuidwaarts gehoord, des 
avonds gaan soldaten weg met tram en trein Bruggewaarts, 
den donderdag kwamen weeral versche troepen en een overgroot getal motor
wagens rijden door de Molenstraat in de richting Westwaarts. 
Den vrijdag 22 December een gansche legertros: caissons en affuiten, voor
raad wagens en eenige stuks veldkanonnen, ook een zwaar. voorbij de 
Kerkstraat. 's avonds komt nog een trein toe om 6 uur met veel materiaal l75 . 
Dat. van den middag gekomen, wordt langs de Molenstraat vervoerd, alles 
vervallen, buiten bij 't begin 1 76. Den zondag 24 December 's morgends oefe
ningen der Duitschers met mitrayeuzen, 's nachts hevig geschut in het Zuiden. 
Den zondag 31 December veel vermaak bij de Duitsche soldaten: 's nachts 
schiet men en gaan de officieren met brandende kaarsen naar de 
Kommandantuur voor het nieuwe jaar. 

[1917) 

Den 1 Januari 1917 de soldaten hier weg, de gewone bezetting blYft. 
Van den zaterdag 6 Januari 8 dagen achtereen gedurig wisseling van troe
penmassa's. 
Den 13 worden de vleeschkaarten ingevoerd en de mannen moeten tot 45 jaar 
revue passeeren l77. 75 grammen vleesch per week en per persoon. 
Den woensdag 1 7 Januari ligt alles onder een sneeuwtapijt. Meer dan 100 
buitenmenschen opgeëischt voor de werken der Duitschers. Sinds drie dagen, 
nacht en ~ geschut. Hier loopen aardige ossen aangespannen, komende uit 
Roemanië l 8. Veel paardenvolk ligt te Eecloo. Brood, slecht, 45 centiemen de 
kilo. 300 grammen aardappelen daags per persoon. Boter kost 10 fr den kil. 
Patatten 25 frank de 100 kilos. 
Vrijdag 19 Januari 1919 [sic] veel paardenvolk en wagens hier voorbij, ook 
automobielen, richting langs Molen- en Brugschestraten. De verdedigin~s
werken worden bespoedigd. De oude Enke, vellen fabrikant. moet weg l 9. 
De bijwnderste huizen moeten door hunne inwoners ontruimd worden, naar 
men zegt voor den Legerstaf, niets van het mobilair is mede te nemen. 
In den nacht van 25-26 Januari 12 graden onder nul gevrozen. 
Vrijdag 26 Januari in den morgend een trein met voetvolk van de grenzen, 
gevolgd van eenen trein met materiaal. 
Den zaterdag 27 Januanfeestdag voor de Duitschers, de parochiale Kerk in 
beslag genomen. de stad heeft voor de verwarming van den tempel te zorgen, 
er is een groote dienst in den voormiddag. Bij het overvliegen van luchtge
vaarten vanwege den vijand. doen de Duitschers de bevolking verwittigen dat 
er op defabrieken de stoorrVluit zal te hooren zijn in den dag en 's nachts de 
gaz zal afgesloten worden. Gedurig over en weer soldaten, herhaaldelijk de 
paarden afgemonsterd. Oneindig veel beweging over en weer van paarden
volk. een staf daarvan verbl!1fl te Eecloo. Voorzorgen worden genomen tegen 
vllegeraanvallen, geen lichtstraal meer op straat te laten doorschemeren, 
heperking van de verlichLlng op straal, in den dag zullenfabriekenjluiten. 
Den dinsdag 13 Fehruari 100 mannen van Eecloo weg met den trein naar 
Brugge. huis7.oekingen in den huilen door wlelrijders achter vleesch, vet. boter 
en aardappelen. van die laatste veel vervrozen. 
Op 24 Fehruart moelen de personen van elk huL.. uithangen op eene lijst 
hinnen den gang qj" op de voordeur. Alles wordt verordend: melk, boter enz. 
lJtkw{jls vleesclmood. Veel heweging onder de I roepen. Veel paardenvolk 
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weg. Een kranke soldaat. besmet met ruggemergvliesontsteking in het stad
huis. De Duitsche wacht weg. het lokaal ontsmet. 
Op 2 April daags na Palmenzondag 

107 begint het weer geweldig te winteren. oneindig veel sneeuwen gebrek aan 
kolen overal. De arme lieden lijden geweldig. Vrouwen hebben de uügedeel
de soep uitgegoten aan MI' Pussemiers deur. Mama moet een paspoort van 
1/2 mark maandelijks hebben om per velo te mogen rijden over gansch 
Eecloo. Veel boeren geknipt voor de melk. boter en de kweerns. boeten tot 300 
mark. Florimond De Rijcke met 200 mark boete. in 't gevang tot Beloken 
Paschen 40 dagen in het logement der Raamstraat180. 
Op 2 April 87 overlijdens en nog maar 1/2 daarvan geboorten. Slechte tijden. 
De schipper van 't Comiteit maar met 105.000 kil goed. 
Op 9 April. 2e Paaschdag. sneeuwjacht. Des morgends om 9 uur voorbij langs 
de Molenstraat een 60 tal ruiters met lansen, waarschijnlijk naar 
Balgerhoeke. Langs de Brugschestraat veel gerij van kanonnen. ook een 50 
tal te voet ondertusschen geschut, luchtgevechten te hooren. veel beweging 
van troepen, slechte tijd 100 frank voor eenen zak aardappelen. brood van de 
gemeenste hoedanigheid. niet te zeggen van wat meel het is samengesteld. 
boter 15 frank de kilo. 
Op 1 Mei nog geen blad te zien op de boomen in de Molenstraat. Louis 
Crommen terug op zaterdag 29 April. Honderdenjongens worden opgeëischt. 
zoo geen vrijwilligers zich aanbieden voor veldwerk aan 5 en 7 frank daags. 
men zal dwingen. Koper. tin. lood. brons binnen gevraagd 181. 
Dinsdag 8 Mei 191 7 wordt aan den heer Colle landmeter te Bassevelde 20 
frank gevraagd op den Landsdijk voor eenen kilo spek. dat nog in de kuip zat. 
Woensdag 9 Mei zendt /Egidi. die als kommandant hier wordt vervangen. 
naar men zegt door eenen generaal-majoor. naar het gemeentebestuur eenen 
brief van dankzegging wegens de goede betrekkingen. Er wordt wederom 
naar de logementen omgezien voor een overgroot getal krijgslieden te inkwar
tieren. Velen. ook vrouwen. teekenen vrijwillig eene verbintenis om in 
Duitschland te gaan werken. Aangegeven 437 vrouwen-arbeidsters 194jon
geren. de eerste van 1 7 tot 35 jaar de tweede onder de 1 7 jaar. 
Moeder Verbiest moet op 10 Mei naar Loochristy terug. haar pas is uit182. 
Gedurig beweging van troepen. vliegeniers alle dagen. jonge recruten doen 
oefeningen te paard. op den Molenberg. bij den molen. achter het W!inhuis in 
de Molenstraai op 19 Mei183. 
De Duitschers breken de haag uit en een deel van den hof van het krankzin
nigengesticht b!i de statie om eene spoorbaan te leggen in rechte richting van 
de l!in van Brugge op die van Selzaete. Geschut onophoudend te hooren. 
Zaterdag 19 Mei de 1 e maal 1/20 kilo boter per persoon uitgedeeld tegen 5 fr 
den kilo. Het Hollandsch brood voor de 2e maal deze week aangekomen, een 
gekocht aan 1 fr 20 voor anderhalven kilo. 
Maandag 21 Mei 1917 de nieuwe Kommandant te Eecloo184. 
Donderdag 31 Mei gedurig voorbijr!jden van motorwagens door de 
Molenstraat. Brugschestraat naar de Boelaarstraat met veel andere legerwa· 
gens zwaar geladen. Geschul de vorige dagen. 

108 Een ei 50 centiemen. 1 fr minslens per kilo aardappelen. hed slecht brood. 
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Geschut geweldig in de maand Juni. 
Duitsche juffers komen hier toe den 23 Juni 's zaterdClgs. Een bultcnnnr. 
Duiisc/l burger hier werkzaam in het Pasburec/ tlerdronk('n tc ZomergcTH. 
wordt hier begraven op 23-6-17 met nUIziek enz. Gedurig troepenbc'!t'cgingen. 
8 000 paarden in de kOI1UllandClnlllw' Eecloo. De Idntlcrs gnCllI IYlS Il'eg. 
Tusschen vr!fdag 29 en zalerdng 30 Juni I'('r/ies( /lloeder 'S 1l~('I1(s IInor pas' 
poort. 1c011wIlde vall het PoC'rmcl[J(I:t.ifll Ue!persclloo(strun( 18,}. Een t'cr/!lkc 
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werkman Victor Verheecke. die voor de Duitschers werkt op Balgerhoeke 
brengt het haar terug. den zaterdag om den middag 5 ft belooning, 't is ver
diend!186 
Den zondag 1 Juli een 50 tal weesmeisjes met zusters hier aangekomen. bij 
de Zusters van Liefde, kloosterdreej. naar men zegt van Cortemarck, waar 
hun gesticht is ontruimd voor de gekwetsten. 
Een bericht tegen den woeker in de aardappelen aangeplakt in Juli 20 fr p %, 
in Augusti 15 P %. in September 12 ft p%. Zeisen en pikken verboden bloot te 
dragen op straat. 
Op woensdag 4 Juli wordt bij onkel Theo een zak rogge door de Duitschers in 
beslag genomen 187. 
Tusschen 6-7 Juli 's nachts groot gerucht door het werpen van bommen. 
Den zaterdag 7 Juli in den morgend rond 7 uur een 20 tal vliegeniers te zien 
Zuid-westwaarts. 13 fr minstens voor 1 kilo boter. Het Vredegerecht in het 
coUegie sinds 20 Juni. Op den Gentschen steenweg voorbij "de Kroon" wordt 
eene landing oprede gemaakt tot tegen den weg genaamd den Lokeren. 188 
De oogst wordt daartoe al geweerd 189. 
Tusschen dinsdag, woensdag in den nanacht (10-11 Juli) werd een gestolen 
varken van Adeghem, geslacht. ontdekt bij de Vliegher Bisschop 
Molenstraat. 190 De ambachten worden gedeeltelijk tegen 15 Juli stilgelegd: 
meubelmakers. smeden. timmerlieden enz. 
Door de policie wordt op 13 Juli nazicht gedaan voor ledigstaande fabrieken. 
werkhuizen. magazijnen enz., bestemd voor vluchtelingen. 
Gedurig nacht en dag troffelvuur den 14 Juli 191. 
Geen feestviering bij verbod op zaterdag 21. 
Zondag 22 Juli, concert door Duitsche muziek op de kiosk. De nieuw benoem
de bisschop van Gent. Mgr. Segers predikte in de Hoogmis en zal hier vormen 
dezen namiddag. 
Op dinsdag 24 Juli worden 's morgens oefeningen gedaan met brug leggen 
over de vaart te Raverschoot. De riggels van trein en tram worden gelegd 
langsheen den Gentschensteenweg tot langs den linken kant, op 
Waerschootsch grondgebied rechtover de Pokmoer. 
Geschut te hooren 's namiddags de 27-28-29 Juli zonder onderbreking nacht 
en dag roffelvuur te hooren. 
Den woensdag 1 Augusti geschut om 6 1/4 uur namiddag opnieuw. De huis
bewaarder D'havé Francies uit den Werkmanskring, Kaaistraat 192. De gan
sche week gedurig geschut. trommelvuur uit de richting van West Vlaanderen. 
Den zondag 12 Augusti een groot Duitsch ruiteifeest, op den Heirweg, grond
gebied Lembeke, wel 200 paarden. de officiers zijn te Eecloo ingekwartierd. 
Bernard Verbiest heeft er ook eenen. 
Tot vrijdag 17 Augusti dag en nacht geschut. 
Den donderdag 26 Augusti groote manoeuvers in de omstreken Moerstraat. 
Balgerhoeke, 

109 Veldekens enz.. De brug aldaar versperd. Een zak kolen bij li~rdadigheid 
door vriend Kamiel De Baeis afgestaan betaald aan 12 frank. oom Joris kreeg 
1/2 zak. Groote ruzie in hel d.d. schepencollegie: de zaak van het koper is er 
de oorzaak van. 
Den maandag 20 Augusli om 2 1/2 uur 's morgends wordt Emiel Beel van 
W!Jnghene hier veroordeeld. door den kogel den kop doorschoten in de st 
.Jan..sdreej. de deken De Temmerman wa..c; er bij, s~[[ens begraven. 193 De gaz 
slaat 1/2 op met J September. De terechtgestelde heel Emiel Beel geboren te 
Wynghene den 4 q{ 5 Maart J 898, zoon van Constant en van Rosalie 
Palleeuw, landwerker. 
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Op 24 Augusti moest het koper ingediend worden in de fabriek van Gerard 
Baudts. Kerkplein. 
Tusschen zaterdag-zondag 25-26 Augusti een luchtgevecht. 't scheen boven 
ons hoofd. Kogels zijn gevallen op de huizen van AlJons Vermeulen en 
Serafien Piepers. op de Markt. 194 Vliegers zijn gevallen. 
den dinsdag 28 Augusti worden er 2 met een rijtuig langs de Molenstraat 
binnengebracht. De twee dagen te voren gedurig gedommel van het geschut. 
De onderpastoor Guiliëlmus Verhulst tot pastoor benoemd te Baardegem bij 
Aalst en Richard Temmerman. onder~astoor te Sarlardingen bij 
Geeraardsbergen. Zomergem wordt dekenij 95. De brandnetels opgeëischt. 
De rogge wordt per schip naar Gent overgevoerd. 

E tappen-Kommandantur Eekloo, den 20-8-1917. 

BEBICE'l' 
De belgische landbou

werszoon 

EMIEL BEEL 
van Wijnghene is bij be
krachtigd vonnis van het 
veldkrijgsgerecht van de 
Etappen-Kommar dantuur 
Beernem. lI'PlJfJIIS I)(J;Ïl 1'(111 
1I~(fI)('JI • ., (Jli d(J(JIJI(Jlninll (/an 
()('JI(JII (/{III ,~(" op (I(JII lol IUJt 

/)I/;I • .,("},(, /t1!!(J,. b(Jhoo/"elld(JIi 
/JfJ/·SOOJl 

TEN DOODE . . 
en VleI' J aren gevang ver-
oordeeld geworden. 

De doodstraf werd heden te Eokloo bij 
vuurschot voltrokken. 
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De dd. Etappen-Kommandant 
VOlt FALKE.\BEH(; 

Maior 

Emie/ Bed ({'('rd op 20 
(I Ilgllst liS 1917 in Eeklo 
t(·/"(·chtgt'st(·/d. 
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Den vrijdag 7 September 191 7 oneindig veel troepen te Eecloo ingekwartierd. 
Verscheidene malen is men bij ons ook komen zien. Voortdurend geschut en 
's avonds vliegeniers die bommen werpen. 't is in de verte te horen. 
Den dinsdag 11 September is het paardenvolk dat hier 8 maanden in bezet
ting leeft. weg naar Rusland. De aangekomen soldaten gaan. zeggen zij. naar 
de badsteden: zij vertrekken den dinsdag ook per trein. vroeg in den voor
middag. 's Namiddags staat de Markt vol wagens van het leger. zij trekken 
statiewaarts. Sinds 8 dagen zijn er met hondenkar. motorwagens voorbijge
reden. 
Op 1 Sept. 191 7 waren hier 14 663 inwoners: 13 685 hier te boeke bekend: 
40 collegiegasten. kostschool en normalisten klooster 367. vreemde weezen 
gesticht 22. krankzinnigen 92. verder 100 personen die hier niet ingeschreven 
zijn. en 357 vluchtelingen. Gedurig geschut. roffelvuur. Oneindig veel troepen 
te Eecloo. 't paarde volk is weg. 
Zaterdag 22 Sept. om 8 uur des avonds een erg ongeluk ten huize van Louis 
Bottelberge. Kerkstraat. bakker en herbergier: de buurdochter Rachel Kindts. 
22 jaar. speelt in gezelschap van Duitsche soldaten met eenen revolver en 
doodt zichzelven met dit wapen 196. Nonkel Jules is den vrijdagavond 21 
September geknipt door de Duitsche gendarmen op de Markt: 50 kilo tarwe 
en. 500 kil. aardappels kwijt. ook Kamiel Philips is er aan197. Gedurig sol
daten. 4 000 in te kwartieren gedurig over en weer door tram. 
1 October. Beiersehen vervangen met ijzeren hoofddeksels. 
Op 9 October 150 fr betaald aan Arthur De Decker voor 500 kil. aardappe
len198. 
Den 10 October woensdag komt de kroonprins van Beieren troepenschouw 
houden op Balgerhoeke199. 
De wol aan te geven van matrassen en kussens. 
In 't begin van November komen lieden rond om koper op te sporen. Gedurig 
geschut en over en weer komen van troepen. Alle dagen bijna. concert door 
het krijgs muziek. 

110 Bijna alle 14 dagen wisselen de soldaten hier af in kwartier. tot 2 e helft van 
November waren er hier zeer veel. sindsdien verminderd. op Raverschoot 
alleen meer dan 100 manschappen. kanonniers. veldgeschut. 
Op 22-23-24 November. inlevering van al de schaap wol der bedden. nagenoeg 
1 600 kilo hier opgeëischt. Veel vermindering van aanvoer van Rhijnzand en 
cement. 
Met begin December de arbeidskaart in voege. Een vliegplein wordt aange
legd op de landerijen van Boer Huysman. in den Busch. tusschen deze straat 
en de Vrombautstraat200. 
Op 7 December tal mannen opgeëischt om elders te gaan werken. Eecloo moet 
800000 kilo beeten leveren. geen stroo meer te gebruiken. Voor 3 weken ons 
vleesch ontzegd wegens dwaling in het afgeven eener 2e kaart aan Jan De 
Baets van Raverschoot, wiens vleeschkaart wij 7 weken gebruikten. buiten 
onze wete. dat er eene 2e afgegeven was geworden20 1. De scholen alle 
gesloten bij gebrek aan brandstoJ In November bij toelating der Duitsche 
overheid als stadsbeambten. kregen wij 75 kilo eibriketten en 150 kilo cokes. 
2 fr 60 voor 25 kilo cokes. De menschen gaan in benden hout gaan kappen. 
de pollcie heeft wel te waken. bijna alle boomen en sparren zijn er aan. 
Ellendige LUd!. van week Lot week verslechting. moeder is toch rap en zorgt 
Loch wonderwel voor de beeUes. anders was ·t creveeren. er is niets te krijgen 
dan tegen ongehoorde prUzen. 
Ook sterven veel menschen. op 7 December reeds 282 akten in hel overlij
densboek er zUlI veel vluchtelingen. oucties van Iseghem. Wynkel SI Elooi. 
I...eke enz., andl~rs veel volk hier overgekomen uit West-Vlaanderen. van 

R:3 



RUDOLF DECLERCg 

Rousselaere o.a. een Redemptorist. pater VandTiesscf1e202, en veel andere 
begoeden. de arme werden naar Limburg overgevoerd. Het brood is ietwat 
verbeterd. doch is nog niet goed. Op st Niklaas hadden wij wü brood. of dat 
smaakte. de kleine vaarde uiterst wel. 
Op 10 December om 10 uur 's avonds in de nabijheid ontploffmg van gewor
pen bommen. Gerucht nopens het opeischen van de mannen onder de 33 jaar. 
Op 10 December om 9 uur 's avonds 4 bommen in de Pokmoer gevallen. Er 
wordt rondgegaan ter opneming van de vrouwen. geboren tusschen 1-1-1877 
en 31-12-1900. werksters gevraagd zijnde. voor het aangelegde vlieplein 
tegen 2 mark en meer daags. Een ijzeren toren van 35 m. hoog wordt opge
richt nevens het kerkhof van Balgerhoeke. Troepen gedurig ingekwartierd. 
ook veldartilerie. 
Kerstdag 's dinsdags goed gevierd door de Duitschers voor de 4e maal. op den 
hoek der Boelaarstraat. 

[1918] 

Het nieuwjaar 1918 moet ingehuldigd worden door klokkengelui midder
nacht. 
Zaterdag 5 Januari tot maandag 7 Januari. 

111 geschut. 
Den zondag 6 Januari veel sneeuwen ijs niet gaanbaar en donker 's avonds 
heel gevaarlijk. 
den 8 Januari wederom veel sneeuw. Brood aan 65 centiemen den kilo. spek 
aangeboden tegen 19 frank den kilo. dan nog een kleine hesp over te nemen 
aan 15 frank den kilo: 3 kilos. Alles opgeslagen ook in den Amerikaanschen 
winkel:t03. 
Op 8 Januari 's dinsdags 250 kilo kolen aan 37 frank 50. 150 P 00/00' De 
meisjes van 14 tot 16 jaar hebben zich ten stadhuize aan te bieden. 

Op de sneeuw. 
Kinders. ziet eens naar 't gewemel. 
Dat gevlokt valt uit den hemel. 
Stil en zachtekens op aard: 
Dat. traag. 't deksel nu verzwaart. 
Welk de sneeuw gaat openspreiden. 
Om de vruchten te bevr!fden. 
Tegen 't koude. gure weer: 
Zij z!fn immers toch zoo teer! 
Bloem en tak en kleine struiken 
Zal de sneeuw ook schoon verduiken. 
Alom leggen. ver en wUd. 
Een zacht. mollig. wit tapUt. 
Neemt den Usstoel en de slede. 
Roept uw makkers ook maar mede. 
Spoedt u over straat en wei. 
Speelt u moe en weest maar blfj. 
In ons huL,,> zoudt ge u vervelen. 
Wilt in sledevaart maar spelen: 

112 Ook de winter baart wel vrcugd 
Mei veel o~rening voor de jeugd. 
Als g!l moe temg zult kOI11l'1! 
SIctapt g1l goed el! gU zult droo/11('/1 
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Van zoo menig kleine veer, 
Die hier d' Engelen strooiden neer, 
Als zoo hard zij moesten werken 
Aan het kuischen van hun vlerken 
Wen de wind 't stof nederdreef 
En de pluim tot sneeuw versteeJ 
De man, dien ge wist te maken 
En dien niemand aan mocht raken 
Of 't was erge val en stuik. 
(Sneeuw zijn kop en sneeuw zijn buik) 
Komt wellicht voor u opdagen 
En in droom u reekning vragen 
Waarom ge hem van ·t groote hoofd 
Onmeedoogend hebt beroofd? 
Zulks moet u geen vrees aanjagen. 
Hij heeft immers niets te vragen; 
Was hij vroeg zijn bolle kwijt, 
Gij deedt ·t werk der zon, vóór tijd! 
Eecloo, 8 Januari 1918 

113 Dinsdag 9 Januari 1918 stemt de gemeenteraad als bijkomende hulp voor 
dees jaar 150 fr per bediende en werkman der stad, 75 fr voor de vrouwen 
30 fr per kind, zij 255 fr voor vader. Welkom. 
Op 12januari 's zaterdags, de registers van den Burgerlijken stand voor 1918 
ontvangen. 
Donderdag 17 Januari maar voortdurend sneeuw, 21 dooden geboekt voor 
dees jaar reeds. 
Den zaterdag 19 Januari huiszoekingen, naar wol. koper en boter enz. 
Den woensdag 23 Januari verwisseling van troepen. Bommen vallen in den 
nacht van 23·24 Januari. Op st Vincentsdag, bewijs van den honger, 11.000 
vincentskoelges verkocht. 't schoonste zomerweder. Aan 't vliegplein. Busch, 
't werk stilgelegd204. 
Den donderdag 24 Januari om 7 uur 's avonds valt een bom dicht de statie 
van Waerschoot in de richting van Oostmoer. Den put gezien 1 1/2 doorsne
de. 
Op 25 Januari een pas geweigerd voor Loochristy. naar Waerschoot met de 
kleine 's na middags voor kennisgeving aan de ouders van Leon Dierkens ter 
dezer verwittiging van geen rijtuig te zenden, naar afspraak. den zondag 27 
Januari tot op de Linde-Sleydinge, 's avonds geweldig luchtgevecht rond 7 
uur. 
Den zondag 27 Januari de mis van 9 (toren uur) den Duitschers voorbehou
den.205 Om 8 1 /2 is er eene mis in de plaats en om 9 uur eene mis in de 
Paterskerk. 
Op 2 Februari 1918 is de molen, laatst gebruikt door Bruno 1mmesoete achter 
het Wijnhuis, heel en gansch onttakeld, de kuip alleen staat er nog, 't is de 
laaLste molen in steen206. 
Op maandag 4 Februari veel beweging van soldaten. nog eene laatste waar
schuwing wegens afleveren van wol. 
Nauwgezette huiszoekingen na 17 Februari in 't gesticht.('t zocht) 
Op 5 Februari den dinsdag opgeschreven voor 2 mannen in te kwartieren. niet 
gekomen tol op ] 1 Februari. 

Si QuaerL.,207 
Zoekt CU voor den men.sch goedgunstige daden, 
En heul en hulp. door rampspoed overladen? 
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Keer U tot den wonderman van Pad ua, 
Hfj steunt, beurt U op, bekomt U Gods gena! 
D' Heiligen Antonius, wiens groote macht 
De gansche wereld in verwondering bracht 
Die de dooden uit hun graf verrfjzen deed; 
Zoo dikwfjls redding gaf aan die schipbreuk leed; 
Die in 't gevang de boeien wist doen slaken; 
Die het vuig werk der ketterfj deed staken; 
Den duivel. d' onheilsgeest, van 't volk kon weren; 
Melaatschen genas, die etterden vol zweren; 
Gezondheid en troost den kranken weder gaf 
En door wiens toedoen het ongeluk dreef af; 
't Verloren ledemaat, meesterlfjk hersteld, 
Weer kwam, naar wensch, lfjk verdwenen goed en geld: 
Vraag vrfj maar op, en wil uw bede sturen. 
In kommervollen tfjd, bfj bange uren: 
Gfj zult, gelukkig. dit wel dra ervaren. 
Hoe niemand toch, als hulp, kan evenaren, 
Dien. van wien, met vuur, de Paduaan verhaalt. 
Dat Hfj, machtig, over alles zegepraalt. 
Glorie en eer den Vader van hierboven 
Eveneens Zfjn Zoon dienen wfj te loven 
Wfj bieden hulde aan 's Geesten heiligheid. 
Vol eerbied buigend voor de Drievuldigheid. 11-2-1918 

114 Den dinsdag 12 Februari onderzoek wegens het getal burgerlfjke personen in 
elk huis. 

Ho 

In den avond van zaterdag 16 Februari geweldig bommenwerpen rond 7 1/2 
uur een slag die ons huis gansch daveren deed. Naarvolgens eene aangifte 
van het bestuur der Burgerlfjke godshuizen van Brugge zouden er voor onge
veer 73 000 frank boomen en hout gestolen zfjn sinds ·t begin van den oorlog. 
Op 26 Februari den dinsdag om 8 uur steift te zfjnen huize Molenstraat Engel 
Lehoucq 73 jaar oud van borstziekte208. Door de Duitsche rechtbank beboet 
tot 70 000 mark Edmond Goethals-Goethals. 40 000 mark Aug. Van Damme. 
15 000 mk Chejneux. elk 1 000 mIe: Cam iel Lambert en Arthur Jocqué voor 't 
verhandelen van ellegoederen209. 
Op donderdag 28 Februari kr!jgt de stad t!jding dat 60 Belgische grensbewo
ners (volwassenen en kinderen) dezen avond toekomen. 20 paarden moesten 
worden geleverd. enkel 10 goed bevonden. 
heden op maandag 4 Maart veel troepen hier weg. 
Den donderdag 7 Maart de bri~f)es beginnen uithangen voor de inkwartiering. 
Hoeveel officieren, manschappen. paarden er kunnen gelegd worden in 
gewoon-en buitengewoon kantonnement. 
Den 11 's maandags daarvan ontslagen. 
Vrijdag 15 Maart 1918 heropening der scholen. Gedonder pan geschut gedu
rig. 
Donderdag 21 Maarl 's namiddags vervolg van Gentwaarts r!jdende troepen. 
de vorige dagen voetvolk. 
Er wordt uitgeplakt op Paaschavond 30 Maart. dat de naastbestacmden ('(Hl 

Belgische krflgslieden. naar hunne soldaten zul/en mogen schrjjl't'n. 
Vergadering 3 April 's namiddags in de .fèlbriek mn P. Van Depllttc l~. Co, 
Stal iestraa/21 0. 
Den 2e Paaschdag 's namiddags 1 1 schepen Icr lading Pall den gClI'apt'ndcll 
be/on. in blokken. in de Groote Vaart [WIll('crrl. 111idterstecTlll'('g, 
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April. slechte maand van weder. Veel beweging en geschut te hooren. 
Tot 15 Mei slecht weder, koud. Een policiecommissaris moet worden benoemd. 
Koper in te leveren. wederom. 
Tusschen dinsdag-woensdag 21 -22 Mei een luchtgevecht, een stuk van eene 
dakpan van ons huis door kogels afgeslagen. 
Op donderdag 30 Mei, jaarmarkt. H. Sacramentsdag, dood geslagen door hei 
spelen met handgranaten! Huysman Adiel, op 1-1-1904 geboren, Huysman 
Kamiel geboren 16-10-1908, in de Waaistraat, kort voor den middag en erg 
gekwetst. Steyaert Theofiel, geboren 7-11-1905, deze wonende Peperstraat. 
bezweken in het gesticht211 . De twee eersten, wonende BuschsiTaat. 
Van 3 Juni (maandag tot 12 juni gestraft] voor beschadiging aan militaire ver
sterkingswerken met te huis te moeten blijven van 9 uur Duitschen tijd, de 
inwoners van Blommekens. Vrombautstraat. Oostveldstraat enz. 
Opzoekingen ten huize naar koper den 1 Juni, op 10 Juni naar de wol en eet
waren. 

TC T J, t \GED .\C[lTE~I. 

'/Iillt 

ADlEl en CAMfEl GERARD HUYSMAN 
b(ld,· 7.11/11"1/ WIt .1ffj,,/ul!l' 

OERr "ROUS ""I Vrouw .. PRANCISCA SCHOLLIER 
jJcb()J'Q/I t, ~ Eec/Q() 

dril' 7 (wIIOYt ff)fJ1 1:1/ 14 Odub l' lyrJS 

elf I lor ("" e fJ'l'INrJ1 :;i"fl~ d'lud 
"m de/fef.v It",mr. (JfJd.:rJl ontrld.t 

op Jl . aaI/lil "t~""e, 1(/ Aid lyr3. 

Bidprenye van Adiel en 
Camiel Huysman. 
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Tusschen 11-12 Juni rond el] uur van den avond. bommen in de 
Balgerhoelestraat gevallen. 
Op donderdag 20 Juni 1918 om 8 1/2 uur het stadhuisklolge weggehaald, 
wegende 261/2 leilo. opschrift: G. Dumy mefecit Brugis 1764212. 
Zondag 23 maandag 24 Juni afgrijselijk koud. regenachtig weder; zoo koud 
als in den winter. 
1 Juli, den maandag, treins Bruggewaarts met werkliederL 
Op 2 Juli in den voormiddag het Vormsel door Mgr Seghers toegediend. 
Donderdag 4 Juli, zoo koud, dat een oveTjas moet worden aangetrokken. 35 
franle voor eenen kilo tabak, men vraagt 80 fr aan de stad voor 8.000 fr naar 
Gent te gaan betalen. 
Den vrijdag 26 Juli 's avonds om den dokter Haemers gezonden, moeder aan 
de influenza onderworpen. dicht de 40 graden leoorts , antipigrinne van tarmi
ne voor d en mond en keel te ontsmetten. Opname der vluchtelingen, 636 man
nen opgegeven. 
Op 16 Augusti komt de eerste Belgische krijgsgevange van Eedoo hier 
Ferdinand Van H!:1fte 4-Linie 1888 te Langemarcle gepakt213. 
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Dinsdag 24 Sept de secretaris dicht den Dam aangerand 's avonds. 
Op maandag 30 September 's namiddags voor 5.000 vluchtelingen brood en 
soep te bereiden. zij zijn te Ursel en omstreken ingekwartierd. 's anderen
daags opgezegd. 
1-2 October automobielen met vluchtelingen van Knocke en Westkapelle, het 
brood der vluchtelingen zonder bons verkocht. 
4 October 4 112 vlm groote slag. De mannen van 14 tot 45jaar weg. Enke 
en Arthur Gillis uit hunne villa's, operatiegebied groene paspoorten. om 7 uur 
binnen. naar geene andere gemeenten214. 

115 8 October 's dinsdags. Edmond Van de Woestijne door den kop geschoten te 
Gent215. Wederom de weerbare mannen opgeëischt om aan de verdedigings
werken te arbeiden. 
9 October wederom operatiegebied. 
10 October de mannen aan 't werk aan de Schipdonksche vaart. 
15 October tijding van den vrede. 14 October om 12 uur 's middags de werk
lieden aan de vaart weggezonden. den 15 October den dinsdag kwamen de 2 
gasten van Dudzele. Pieter en Jules Den Dooven. die bij ons gelogeerd hadden 
tusschen 5 en 6 October van Desteldonk terug, 's namiddags naar huis ver
trokken. 
16 October verscheidene vluchtelingen dood. De bruggen ondermijnd. onein
dig veel beweging. 
1 7 October veel vluchtelingen. weerbare mannen in het Hospitaal. bezweken: 
Bullinck TelesJoor 21 j onderwijzer te Blankenberghe. Maes Jules 30 j van 
Heyst. TheoflEl Breemeersch 33 j van Steene en Jules De Muynck 28 j van 
Varsenaere. Den 1 7 October om 11 uur 's morgens Reygaert GustaaJ dooge
smeten met eene bom ten hove der kinderen De Decker. Busch en Oscar Dhont 
op Blommekens ook getroffen, sterft den 18 October216. 
Den 18 October op den Dam wordt Eugenia Wille leurster te Eecloo ook 
gedood. geweldig [veel] sterfgevallen21 7. 
Op den 19 October 3 1 12 uur bevel. de Broeken. Raverschoot. Balgerhoeke en 
Blakstraat te ontruimen. 2 uur 's namiddags worden de riggels van den 
spoorweg opgeblazen door de Duitschers, groote knallen tal ruiten uit overal. 
gevechten in de lucht. 
Den 20 October 's zondags met geweld de mannen gepakt in de kerk om 
munitie over te laden op den Gentschen steenweg. dien dag om 10 uur de 
brug van Balgerhoeke doen springen, de menschen van ginder moeten ver
huizen. gansch den dag hevig kanongeschut ook den volgenden nacht niet te 
slapen van het gerucht. 
den 21 October hetzelfde spel. de runders en rijwielen opgeëischt. met den 
donkeren in huis te zijn. 
Tusschen maandag dinsdag 21 -22 October. onophoudend geschut 's dins
dags 's morgens 20 vliegtuigen over Eecloo. den avond te vooren en den dins
dag morgen krijgsgevangenen ingebracht. Geweldig onophoudend geschut. 
Gustaaf Huygebaert van Heist overleden. 
Woen..'idag 23 October den voorgaandcn nacht nogmaals springen van den 
y7..erenweg. gevechten tusschen Balgerhoeke en Cel ie. lyken ingebracht. 's 
morgens 10 uur veel vliegers. waar naar wordt geschoten. enkele troepen 
weg. 
Donderdag 24 October betrekkelijk rustige nacht. gisterenavond. Belgische 
krijgsgevangen ingebracht. Voor de 2c maal niets hoegenaamd ter markt. 
Na be/rekkeltik kalme nacht den vrtJdag gansch den dag springen van spoor
baar/werken. de staliepIaats erg gcleL'ilerd. 's namiddags om 4 uur geweldig 
vuur van mltraUeuzen. 
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Op 26 October bestatigd de gebouwen van en rond de statie geweldig 
geteisterd door het springen gisteren van de banen. daken en ruiten oneindig 
veel geleden. geschut. De Duitschers eischen de parochiale kerk voor den 
Evangelischen dienst zondag 27 October. De missen zullen beginnen torenuur 
7. 7 1/2.8.8 1/2. 9 u. 9 1/2 uur om 11 uur eene mis in de Paterskerk. Van 
17 tot 35 jaar moeten de weerbare mannen zondag 29 October om 3 uur op 
den koer van het Collegie staan. Geene geweest. De inwoners tot opsluüing 
in hun huis verwezen. straffen: geldboete voor de stad. 4 gijzelaars 50 tot 100 
mk boete per dag en per familie der niet verschijnenden of gevangenschap. die 
gepakt wordt. krijgsgevangen. 
De herbergen gesloten op 27 Oct. 
's Zondagsavond in de Peperstraat door Duitsche Wachten geschoten De Smet 
François van 1899. Oostveldstraat. getroffen in de linkerzijde. 
op 28 October 's namiddags verscheidene personen van den Thieltersteenweg 
erg getroffen. 
28-29 Oct. erge nacht van geschut. 
Woensdag 30 Oct. de straten vrij. 's namiddags in 't Zuiden eene geweldige 
kanonnade een granaatscheTj treft de ruiten westwaarts het stadhuis en het 
zuiderdak der kerk van st Vincent. 

116 30-31 October ontzettende nacht van geschut. Aljons De Lange is ten gevol
ge van doorschoten schedel op 30-10-1918 gestorven218. Van alle kanten 
hoort men van gevallen bommen. 
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den 31 October gaat de kanonnade voort in ontzettende kracht. zuid-west
waarts. 
Den vrijdag 1 November geweldig geschut gansch den dag. vliegers in den 
namiddag de tijding der ontruiming. de toebereidselen daartoe te zien. alhoe
wel men hevig voort schiet. Spoorwegen en bruggen voort doen springen. 
tusschen 1-2 November trekt den Duitscher in den vroegen morgen weg. 
Om 9 1/4 komen 3 Belgische soldaten al over de Cocquytbrug. die gespron
gen is. ter Markt. In de Coquytstraat nemen zij een 3 tal Duitschers gevan
gen. De stad onmiddellijk bevlagd, ten stadhuize worden de soldaten geest
driftig onthaald. met bloemschoven beschonken. terwijl buiten het volk in een 
eindeloos gejuich uitbarst. Vliegers overvliegen de stad met 's rijks driekleur 
op den staart. Geen pen kan het gejuich wegens de verlossing weergeven. de 
meisjes zijn versierd met 3 kleurige linten in ·t haar en op de borst.jongens en 
kleine meisjes loopen ter straat met vaandeltjes. de blfjdschap heerscht alom. 
De soldaten vragen balken. planken en armen voor de bruggen te herstellen 
over de Schipdoncksche vaart en het Leiken. Het volk voelt zich vrij en spoedt 
zich aan arbeid en is dol van genoegen. De eerste Belgische officier Graaf Dan 
der Straeten en de eerste Eecloonaar Maurits Braet. zoon van Desiré. op het 
Stadhuis om 103/4219. Gansch den namiddag voortdurend voorbijtrekken 
Dan veel paardenvolk. geschut en rijwielen. Enkele gendarmen vergezellen de 
troepen. geestdriftig worden de troepen onthaald. 
Op 3 November overleed De Smet François geschoten zondag in de 
Peperstraat. 's Namiddags den koning ten stadhuize aangekomen per auto
mobiel om 3 1/2 uur evenzoo weg weder langs de Molenstraat. Een Belgisch 
soldaat van het 5e lansiers ster:.ft: Joz~rD~Jow: oneindig gerei en doorloop !'an 
automobielen, de Molenstraat is er gansch mede q/gezet. een luchtschip in 
den vorm van een varken hangt dicht het kerkhq/: peel polk trekt naar 
Balgerhoeke. Veldekens. Raverschoot enz. voor de t'env(){'stinge/l /la te zien. 
die erg zijn220, 
Den 4 November 's avo/lds vallen rond 8 uur bommc/l dicht de Jut(~I(lbri('k e/l 
in het Leen. Gedurig beweging. 
den 5 November: verhoor van Cll dezc/l die met dt' [Jllitsc1lt'rs i/l I>ctT'f.·kkin[l 
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stonden, enkelen gevangen. waaronder Edmond Verbiest, d en 5 November 
rookt d e schouw van De Keyser gebroeders , onophoudend gerij, d e tram- en 
ijzerenwegbanen worden stillekens hersteld, geschut te hooren in d e ricllting 
van Gent en het kanaal van Terneuzen221 . 
Den woensdag 6 November secretaris De Raedt en d e d.d. Burgemees ter 
Roegiers naar Brugge, alsmed e Jules Van De Gejuchte, het onderzoek wordt 
geleid door eenen officier ten huize van Leonie Claeyssens, Teerlingstraat. 
nopens daden gepleegd tijdens d e Duitsche bezettingZ22. 
Den zondag 10 November naar Balgerhoeke 's namiddags d e puinen gew eest 
zien. 's morgends rond 10 uur waren d e Fransche geniemannen hier p er auto. 
De tijding van d e wapenstilstand algemeen vreugdig onthaald. d e talrijke sol
daten alhier gaan rond al spelend en dansend. 
Den dinsdag 12 November te 10 uur eene hoogmis van dankbaarheid ter 
parochiale kerk. Om 11 1/2 het 22e Linie hier voorbij met muziek aan 't 
hoofd. Wel 150 automobielen hier staande, en eene afdeeling paardenvolk in 
de richting van Brugge d ezen morgend om 9 1/2. Om d en middag reeds 3 
tre ins in d e s tatie binnengeloopen. 3 Duitsche soldaten worden binnenge
bracht 's noens. 
Secretaris De Raedt en Victor Roegiers d en woensdag te middag terug van 
Brugge in de Molenstraat. Om 3 uur optocht door d e straten door het militair 
muziek. 2 Engelse meisjes in soldaat verkleed doen dienst als autogeleid
sters en s tappen op d e Markt af Een oproep tot algemeenen rustdag en 223 
w ordt aangeplakt. 

RouwprenlJe August Van den Nesle. 

Dat Gode heili ge Wil geschiede. 
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Donderdag 14 November den dag door overgroote beweging van automobie
len 200 in de Molen- en Statiestraten en Markt. 
Den 15 November Nationale feestdag. Muziek van de verschillige maat
schappijen der stad.224 Ook het muziek der troepen liet zich hooren. name
lijk in de kerk te 11 uur voor en na het Te Deum bijgewoond door eene ont
zaglijke menigte. Talrijke officieren in 

11 7 [de] kerk. Pussemier in staatsiekleeding. Dauwe en Vermast sedert 5 dagen 
terug in dienst. 225 Concert na de kerkelijke plechtigheid op het kiosk ter 
Groote Markt. De nationale hymnen der Verbondenen werden o. m gespeeld 
door de militairen. Heerlijk prachtig weder. In den namiddag optocht der 
schoolkinderen. voorafgegaan door het muziek van het 3 e jagers te voet. turn
oefeningen enz. door schooljongens. die met groote moeite plaats konden 
nemen tegenover het Stadhuis. 
De volgende dagen de wacht voor 4-5 dagen in het stadhuis. gedurig om en 
weer gerij van legerwagens en auto·s. 
Den zondag 24 November 's namiddags met Yolande. Clemens en Alfons 
Carnewal langs Veldekens. 226 Kruiput. tamelijk erg gehavend. de molen in 
hout op den Kruiput is een wrak. Oostwinkel hier en daar een huis toegeta
keld. naar Ronseie. kerk en omliggende huizen dakloos. vol steengruis en 
ongebruikbaar gemaakt. Zomergem. de lieve gemeente met de op eene hoogte 
gebouwde kerk. is te allen kante beschoten. in de kerk is alles verwoest. voor 
den eeredienst gansch ongeschikt. honderde huizen echte puinen. op het dak
loos en verder erg geteisterd kasteel van Ronsele wapperde de driekleurvaan. 
langs de Weststraat gaande terug. bemerkt dat de kant naar Stoktevijver ueel 
had geleden. evenals Leyschoot te Oostwinkel om 5 1/ 2uur te huis. vuile weg. 
Den 28 November 's namiddags een Duitsche spioen aangehouden ter 
Statiestraat door de agenten Symynck en Haubourdin.227 

Den zondag 1 December om 9 1/4 's morgens naar Gent vertrokken. koste
loos per trein. die om 9 3/4 stilhield te Sleydinge voor 7 uren. zodat wij te Gent 
Port Arthur om 7 uur 's namiddags aankwamen. De kleine. tante Maria 
Vrombaut en ik. wij zaten in een remkot met eenen West Vlaming. gedurende 
den oorlog Belgisch spioen. wonende te Mechelen. vroeger te Gilly. en eenen 
soldaat uit het groot hertogdom Luxemburg. doch wonende in Henegollw. 7_ 
jaar onder de wapens.228 Aan Gent voorhaven. den tram genomen t'oor st 
Amandsberg. vandaar om 8 uur weg naar Loochristy. waar wij moeder 
Verbiest en Tante Emelie reeds slapen vonden. doch die ons toch ontt'ingen. 
den maandag voormiddag om 10 1/4 weg. wji naar Ledeberg. tante Maria in 
de stad. bij vriendin Vermelden. wier moeder 3 weken geleden ot'erleed. wel 
gekomen229. Naar de slatie der Dampoort om 3 uur. geen trein daar. per tram 
naar de Brugschepoort. denkende een militaire automobiel te ontmoeten. te 
voet naar huis ons drie en mei gekneusde. verhitte voeten ter Molenstraat 
aangekomen om 8 1/2 uur s' avonds. 
Den dinsdag 3 December de wacht weder uit het stadhuis. 
Den donderdag 5 December de markt begint te herleven. 72 l'iggells aan 1 ~JO 
Jr per kop. eenige kramen. 't volk keert terug. Op 24 November den zondag 
reed de Iram naar Eecloo reeds over de opgeslagen brug te \Ie/dekens. 
Den dinsdag 10 December het 24e Linie te Eecloo. V: Van Bdleght'lll dit' bij 
ons logeerde den 9-10-1 1-14 komt ons bezoeken 's nmniddags. 24 Linit'. 
donderdag 12 December concert door militairen. 
's zondags 15 December op 1 1 uur militaire mis Icr dekannlc Kerk door t'('nclI 

aalmoezenier: het muziek der soldalen luisterde de Tllis op. cr II'('rd in hct 
Jransch en in hel vlaamsch gepredikt. 
Zaterdag 21 December zit/en 's namiddags 2 Dllitschc soldatcll. gt'l'ml!7<'/l op 
de grenzen. in het stadhuis. 
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Den zondag 22 December om 11 uur militaire mis. 
Op woensdag 25 December om 11 uur minister Jaspar der economische aan
gelegenheden. ten stadhuize230. 
Het 24e Linie in garnizoen, bij afwisseLing van bataljon. 

(1919) 

Den zondag 16 Maart 1919 naar hier p er prachtige doodwagens, 2 , d e lijken 
gebrach t der door den kop gebrande gebroeders Van d e Woestyne. Om 3 1/2 
namiddag aan de statie ontvangen op d e Brabançonne door d e samenge
smolten muzieken. treurmarchen tot aan d e Kaaistraat, daar door d e geeste
lijkheid in plechtigst gewaad onder het luiden der groote klok -de Paters luid
den ook over dood- ontvangen, naar d e ke rk gebracht. De kisten waren 
bedekt met d e kleuren der verbondenen . Ten 4 ure naar het kerkhof, d e stan
daards uit de kerk mede. Redevoeringen aan het graf De officieren der 
bezetting gingen in den stoet. 

118 Den 19-20 Maart 1919 het 24e Linie naar Duitschland. 
Den 21 Maart 's vrijdags bevel tot uitdrijving op 3 April van de blijvende 
Duitsche nonnen. zusters van Liefde, Bmman. Jungen en Joesten. 
Op 4 Mei Acke van Cluysen hier voor 2 dagen. 

Gedenksteen in de Grafkapel te eeklo. 
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den 5 Mei naar de H. Bloedprocessie 1919. 
Op 29 Mei 1919 O. L. Heer Hemelvaart de diocesane bedevaart van O. L. 
Vrouw ten Doorne 20 000 menschen te Eedoo. 22 parochiën. 
Op 8 juni Pinksteren de joore open. 
Op 19 Juni Jules en Valerie Den Dooven hier op de jaarmarkt. 
Den zaterdag 28 Juni om 5 uur te VersaiHes den vrede geteekend. 
Op 3 October 1919 tante Emelie geopereerd te Gent. Fabrieksplaats door dok
ter Ronsse en dokter Haemers. 

a 4 Aprilis 1 71 7 baptizavi Theresiam Livinam jam Joannis Lippens et Mariae 
Pinnie conjugum. susceptores sunt Jacobus Buyck et Theresia Livina 
Weytssens. natum precedenti nocte ad horam circiter decimam ut assem 
obstetrix. (signatum est) Joannes Bauwens vicepast. Edonia.231 

Henrica Verpondt + Eedoo 11-3-1843 
Pieter Bernard Thysebaerdt + st Marguerite 9-5-1851 en Sophia De Rycke + 
st Marguerite 26-5-1851 

b 18-10-1 795 + Petrus Dhuyvetters. weduwenaar van Martina Van Hulle. oud 
74 j .. ten zuiden des Kerkhojs begraven. geboren te Eedoo 

c 

Cornelis Van den Neste 
Eedoo 
zoon van Joannes en van Marie Livina Lippens 

29 9bris 1678 bapus est petrus.f' leg. Judoci van den neste et Judocae Brey 
cory. S. de SJ. Andreas {van den] Neste et Livina Geernaert n[atusl 27 
ej{uldem 3 post meridiem 

24 7bris anni 1 708 baptisatus est Joannes.f' legitimus Guiliëlmi Van den 
Neste et Elisabethae van Vlassenbroeck coryugum. Susceptores de sacro 
jonte Andreas van den nes te et Joanna Cloucquaert. natus est ut asserebat 
arnoldina glas. hodie circa quartum mane. 
J.F. Kerremans past. Edon. Archipresbiter Districtum Arden[burlgensis 232 

Van den Neste 
Seraphinus 022-2-1815 + 26-6-1888 
{So?lphia 08-7-1817 + 3-12-1818 
Carolus o 25-11-1819 + 
Melanie Coleia 031-7-1823 + 3-11-1828 
Hypolitus o 14-5-1826 + 3-6-1885 
Isidorus 08-10-1828 + 4-4-1906 
Benoni 028-3-1831 + 23-8-1899 
{Prud?]entia o 1-6-1834 + 8-8-1892 
Mathilde 021-10-1837 + 12-01-39 
Clemencia 028-5-1840 + 27-6-1840 

Thysebaeri Charles. geboren te Bassevelde den 5 October 1839. te Eecloo den 
5 Sept 1861 komende van Sie Margllerite. naar Boekhoute 3 Mei 1864 

d Francies Van den Neste. Eecloo 24-8- 1 784 + 3 Maort 1862 
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Comelis Francies Van den Neste, oud 87 Jaren, + Eecloo 8 April 1835 

Anna Maria D'huyvetters, + Eecloo 3-2-1808 

NOTEN 

* Ik schreef zo letterlijk mogelijk het handschrift van August Van den Neste uit zijn 
zakboekje over. Paul Van de Woestijne keek de tekst na, corrigeerde hier en daar 
en voorzag de tekst van verklarende noten. 

1. Augustus Gislenus Goethals (14 maa 1847-3 jun 1909), textielfabrikant. Boelare 
76, getrouwd met Maria Baudts, schepen van 1901 tot 1909. 
Isidoor Van den Neste (8 okt 1828-4 apr 1906), schoenmaker, Teirlinckstraat 75, 
getrouwd met Amelie Thysebaert (Bassevelde 3 dec 1937-Eeklo 28 okt 1899). drie 
kinderen: Leonie Marie (1860). August (1865). schrijver van dit dagboek. en 
Emiel (1870). 
Karel Lodewijk Verbiest (Mendonk 14 jul 1825-Eeklo 16 nov 1906). landbouwer, 
Molenstraat 216, getrouwd met Angelina Bauwens (Wachtebeke 7 maa 1842-
Eeklo 29 jan 1922), sedert 9 april 1893 ingeschreven in Eeklo, eerst in de 
Broeken, later in de Molenstraat 216 (in 1910 nr. 222), voorbij de molen van 
Lampaert. De familiegenealoog schrijft dat het de Brugsesteenweg was, begrij
pelijke fout, want de Leopoldlaan lag er nog niet! Er waren negen kinderen: 
Alfons (1870). Petrus (1871). Edmond (1873). Theofiel (1875). Maria Sylvia 
(l877). Virginie (1879). Bernard (1882). Maria Louiza (1884) en Emilia (1887). 

2. Camilus Theodorus Hulpiau (Zele 2 dec 1831-Eeklo 12 mei 1910), Kerkstraat 4, 
pastoor-deken van Eeklo van 12 mei 1896 tot zijn overlijden, ere-kanunnik van 
Sint-Baafs. 

3. GuilIiëlmus Verhuist (Aalst 10 apr 1869-?). onderpastoor, Boelare 31. naar 
Baardegem op 1 sep 1917. 

4. Clementinus Ferdinandus De Neve (24 jul 1860-11 maa 1944), brood- en ban
ketbakker, Kaaistraat 90 (hoek met ZUidmoerstraat), getrouwd met Leonie Van 
den Neste, het huwelijk bleef kinderloos. 
Engelbertus Lehoucq (27 nov 1844-26 feb 1918). gisthandelaar, Molenstraat 134, 
ongehuwd, kinderloos. 
Henricus De Blauwe (Zomergem I jan 1846-?), houthandelaar, Grote Markt 73, 
weduwnaar van Rosalie Trioen, vertrok naar Waarschoot in 1911. 
Camilius De Baets (8 dec 1865-?), stoomgraanmolenaar, Grote Markt 81, onge
huwd. 

5. Bernardus Verblest (Mendonk 25 jan 1882-Eeklo 25 jan 1968). meubelmaker, 
Hospitaalstraat 10, getrouwd met Maria Vrombaut. 
Leonie Marie Van den Neste (17 nov 1860-20 dec 1920), zonder beroep, 
Kaalstraat 90, gehuwd met Clement De Neve, kinderloos. 

6. Joris Jan Carnewal (Ledeberg 7 jan 1877-Eeklo 27 feb 1960). tuinier/nachtwa
ker, spoorwegbediende. Patersstraat 41, getrouwd met (Maria) Louiza Verbiest 
(Mendonk 20 maa 1884-Eeklo 11 sep 1965). naaister, vijf kinderen: Clemens 
(1906). Alfons (1907). Maria Joanna (1910). Edmond (1912) en Theollel (1918-
1921). 

7. August Van den Neste en Vlrglnle Verblest woonden in de Molenstraat 75 (biS). 
HIJ stond Ingeschreven als schr!Jjbediende ten sladhuize en zij als verloskundige. 

8. Achlel Joseph Haemers (Lede 18 maa 1874-Eeklo 27 jan 1930). geneeskundige, 
Patersstraal 38, vanaf I mei 1914 nr. 40, getrouwd met Allee François, 7 kinde
ren Edellna (1903/, Alfons (I906/, Alexls (1908). lIerman (1909), Edith (I914). 
CarlO!i (1916) en Paul (1917-1917). 
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Leonie De Vusser (Maldegem 20 dec 1862-). weduwe Pieter De Buck. baker. 
Nieuwstraat (R. Vermaststraat) 30. 

9. Livinus De Wilde (Eksaarde 11 sep 1863-?). Boelaarstraat 58. onderpastoor van 
maart 1907 tot december 1908. 

10. Arnolda Yolanda Leonia Bernarda Van den Neste (6 sep 1907-1 dec 1907). doch
ter van August Van den Neste en Virginie Verbiest. 
Moei: tante. Leonie Van den Neste. vrouw van Clement De Neve. 

11. Firmin Joannes Marie Roegiers (30 mei 1862-12 dec 1934). apotheker. 
Statiestraat. later schepen. 
Eduardus Van Hoorebeke (26 apr 1853-). gemeentebediende. Kerkstraat 4. onge
huwd. woonde bij zijn ongehuwde zussen Mathilde en Silvie. die een kruide
nierswinkel uitbaatten. Hij was dus een oudere collega van August Van den 
Neste. 

12. Nieuwstraat. nu René Vermaststraat. 
Jan Baptist Van Streydonck (Waarschoot 8 jan 1861-Eeklo 7 nov 1942). metse
laar. Nieuwstraat 16. getrouwd met Leontina Wallaert (4 jun 1866-). vier kinde
ren: Michel (1889). Elvira (1891). Arthur (1894) en Hermengildis (1898) 

13. op de sterfdag zelven: vermoedelijk bedoelde de schrijver op de dag van de begra
fenis. want de sterfdag was een zondag. 

14. Augustus Van der Mynsbrugge (Overboelare 20 jun 1861-?). onderpastoor. 
Kerkplein 8. naar Gent op 27 okt 1910. 

15. Elvira Leonora Maria Van Streydonck. dochter van Jan Baptist en Leontina 
Willaert. Nieuwstraat 16. kreeg op 19 feb 1910 een kind. Gaston. die door zijn 
vader Gustaaf Tourny door opvolgend huwelijk op 14 apr 1910 werd gewettigd. 
Het jonge echtpaar ging wonen in de Snuifmolenstraat 12. 

16. Camillus Van der Wee (Nevele 28 maa 1862-?). onderpastoor. Kerkstraat 23 vanaf 
23 mei 1907. 
Yolanda Maria Emiliana Isidora Amelia Van den Neste (26 nov 1909-6 jan 1982). 
dochter van August Van den Neste en Virginie Verbiest. getrouwd met Karel Van 
Cauwenberghe. 

17. Emiel Leopold Van den Neste (17 maa 1870-Gent 21 dec 1939). kuipersgastjren
ten ier. Kerkstraat-Roze 15 (op 10 okt Kerkplein 4). getrouwd met Sophla Moens 
(Waarschoot 6 sep 1851-Waarschoot 23 apr 1924). weduwe van Petrus De Baets. 
kinderloos. 
Maria (Sylvia) Verbiest (Mendonk 9 Jan 1877-Petegem a.d. Leie 22 dec 1967). 
woonde (toen ongehuwd) in Deinze. 

18. Albert Louis Marie Joseph Euerard (31 mei 1872-naar Veldekens-Adegem op 21 
juni 1932). zonder beroep. Statiestraat 55. zoon van vrederechter Aimé Marie 
Euerard. schepen van 1909 tot 1921. 

19. Leonie Van den Neste. vrouw van Clement De Neve. Sophia Moens. vrouw van 
Emiel Van den Neste. Grootmoeder weduwe Verbiest. Angelina Bauwens. Louise 
Verbiest. vrouw van Joris CarnewaI. nicht Coleta Van de Slycke. dochter van 
Bernard Van de Slycke en ? Verblest. landbouwer op het R~jselhor in KaprUke. 
sona Van der Bruggen. weduwe van Seraphln Van de Gejuchte, vrouw VHn 

Edmond Verbiest (Men donk 16 apr 1873-15 aug 1945), houthandl'lanr. Iwrbt'r
gier. Zuidmoerstraat 74-78. 

20. de verlegde Jeestdag van O.-L.-V.-Boodscltnp: Maria Boodschap wordt normaal 
gevierd op 25 maart. I ndlen het feest In de Goede Wt'ek valt, dan wordt Maria 
Boodschap gevierd op de maandag na Bl'Ioken Pas(,ll. In 1910 wns 25 manrt 
Goede Vrijdag. 3 april was dus Beloken Pasen, cn dl' verlegde tt-estdng VlUl Mnria 
Boodschap was dan de 4e april en niet de 5e zoals Vnll den N<,stt' sellt·Un. 

21 een rifluigfe: diende tot vcrplaalslngsmlc\del vnn vnwdvrouw Virg'!lllt' Verhit'st. dit' 
op alle uren van cic dag (en nacht) beschikbaar mOt'sl zUn om hanr bt'rot'p uit Ie 
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oefenen in Eeklo en omstreken. Een van haar voorgangsters. vroedvrouw 
Mathilde Van de Putte. verplaatste zich per hondenkar. Zie: Erik DE SMET. Een 
eeuw geneeskunde te Eeklo 1830-1930. in: Appeltjes van het Meetjesland 41 
(1990). 225. Deze sjees of een tilbury bood plaats aan vier personen (zie 7 maart 
1913) en moet zijn getrokken door een paard. 
Virginie Verbiest verplaatste zich later (alleszins tijdens de oorlog) met de fiets. 

22. Deze en andere gegevens betreffen zijn dochtertje Yolanda of de kleine. 
23. Moeder. zijn vrouw. 
24. Joseph Walry. voerman op de Markt. 
25. Clemence Van de Slijcke. nicht. een andere dochter van Virginie Verbiests oom 

Bernard Van de Slycke van Kaprijke. 
26. In 1911 grepen er in Maldegem grote feesten plaats voor de honderdste ver

jaardag van de geboorte van mevrouw Courtmans. geboren Joanna Desideria 
Berchmans (1811-1890). schrijfster en onderwijzeres in Maldegem. 

27. Petrus Vrombaut (15 apr 1880-?). stoomtuiggeleider op de tram. Oostveldstraat. 
getrouwd met Judith Verhoeven. vijf kinderen onder wie een tweeling. 

28. gelichtteekend: gefotografeerd. 
29. de nieuwe klok de tweede klok die in de Sint-Vincentiuskerk opgehangen werd. 

De eerste (Vincentius. do. 2400 kg.) dateerde van 1889. Deze klok (Jozef-Maria. 
fa. 1 077 kg.) werd geschonken door Aloïs Dhondt. lid van het kerkbestuur (kerk
fabriek). en op 25 maart 1912 gedoopt door deken De Temmerman. Ze barstte in 
juni 1914 en werd na de oorlog verzwaard tot een mi-klok. Ze werd (met de ande
re klokken) in augustus-september 1943 door de Duitsers weggehaald om tot 
kanonnen hersmolten te worden. Zie: C. VAN DE BOUCHAUTE. De Sint
Vincentiuskerk te Eeklo. Tielt. 1982. p. 121. 

30. een mis vaar. miskraam. 
31. het Collegie: Sint-Vincentiuscollege. 
32. de braat kuit. 
33. registers der bevolking met alphabetische tafel: het bevolkingsregister van 1910. 

De alfabetische tafel bevatte alleen de namen van de gezinshoofden (en hun 
vrouw. indien ze getrouwd waren). De namen van de gezinshoofden die er tussen 
1910 en 1920 bijkwamen. werden ertussen geschreven. Een volledige alfabeti
sche tafel met alle namen kon maar gemaakt worden. nadat het register van 
1920 in gebruik genomen werd. 

34. Remigius D'hondt van Nazareth met tante Maria Sylvia Verbiest gingen nader-
hand In Nazareth wonen. 

35. moeder Verbiest: Angelina Bauwens. de moeder van Virginie Verbiest. 
36. Eecloo-Terneuzen spoor. ging de reis over Zelzate of over Gent? 
37. kroozerende: rente. interest opleverend. 
38. Hendrik Van de Slycke. neef. woonde In Kaprijke op het Rijselhof. 
39. Coleta Stolle. weduwe van Benoni Van Den Neste. Molenstraat. 

Emmanuel de Wolf. onderpastoor van 1912 tot 1920. Kerkstraat. 
Karel van Ooteghem (Sint-Niklaas 10 okt 1871-?). onderpastoor van 1909 tot 
1917. Boelaarstraat 58. 

40. Alfons Verblest. (Mendonk 3 mei 1870-Waarschoot 5 okt 1913). gehuwd met 
Mathilde Melre. Waarschoot. 
Loulse (Maria Loulza) Verblest. gehuwd met Joris Jan Carnewal. zie blz. 3. 
Bernard Verblest. meubelmaker. HospItaalstraat 10. gehuwd met Maria 
Vrombaut. kleermaakster. 

41. Leon Dierkens (Sleldlnge 4 dec I 888-?). koopman. Raverschootstraat 119. 
getrouwd met Emilla Maria Verblest. (Mendonk 29 okt 1887-Eeklo 1 1 apr 1920). 
verhuizen naar LochristI. Dorp 196. 

42. Arthur Hené Van de Poele (20 jan 1874-). politlehrlgadler. gemeentebediende. 
Molenstraat 87. getrouwd met Maria Bauters. dochter: Agnes. 

97 



Ru DOLF DECLERCQ 

43. Herman Van Damme. priester van Eeklose afkomst. 
44. et zoogenaamde Molens traatje: in 1938 herdoopt tot Desiré Goethalsstraat. De 

naam is niet terug te vinden in de bevolkingsregisters. omdat er toen geen hui
zen stonden en er geen mensen woonden. 
August Van den Neste woonde in de Molenstraat 75. De koets reed richting 
Brugge aan de linkerkant van de weg en stak de Molenstraat over om aan de 
rechterkant te komen. (nr. 222. waar de bruid woonde). toen ze werd aangereden 
door een auto. De paarden raakten los van de koets. sloegen op hol en kwamen 
tot staan. toen een van de paarden viel. De koets kwam tot stilstand op de oprit 
naar de molen van Lampaert. 
Serafien De Sutter, oud 57 jaren. in dienst van huurhouder Jan Verstraete. 
Jan Verstraete (Kaprijke 3 nov 1865-?). graanhandelaar. Molenstraat 37-39. 
moeder Verbiest haar huis: de weduwe Verbiest woonde tot 12 april 1913 (in het 
bevolkingsregister tot 1 juni 1914) in de Molenstraat 222. hoeve voorbij de her
berg In 't Muldershuis van Mattheus Lampaert. 

45. de zaak van Leon Dierkens: waarom Leon Dierkens niet naar Amerika mocht ver
trekken. is niet bekend. Emigranten vertrokken een dag voor de inscheping en 
brachten doorgaans de nacht door in Antwerpen in een hotel in de omgeving van 
de kade waar de schepen naar Amerika vertrokken. 

46. Karel Vercruyssen-Vermeulen. is dat Georgine Vermeulen. een vriendin van de 
familie? 

47. verlaten het huis Molenstraat: moeder Verbiest verhuisde op 12 april en ging dan 
wonen bij haar dochter Louise en haar schoonzoon Jan Carnewal in de 
Paters straat 41. Haar inwonende (zwangere) dochter Marie en haar schoonzoon 
Remi D'hondt trokken naar Eke (Nazareth). 

48. Louis Van De Genachte- De Steur. Blommekens. 
49. lijnmeel: lijnzaad- of vlaszaadmeel. 
50. Mr Duivepart: Na het overlijden van Serafien Minne in 1885 was er in Eeklo geen 

tandarts meer. Vreemde tandartsen huurden in een huis of herberg een cabinet 
waar ze een of meer (halve) dagen per week consultatie hielden en tanden trok
ken. Het zou nog tot 1919 duren dat Marcel Carpentier zieh in Eeklo als tand
arts zou vestigen. M(eeste)r of M(adam)e Duivepart (?) is mij (en Erik De Smet) 
verder onbekend. 
Zie: E. DE SMET. Een eeuw geneeskunde te Eeklo 1830-1930. in Appeltjes van 
het Meetjesland. jb. 41 (1990). p. 191-243. 

51. Na omzwervingen gingen Leon Dierkens en Emilie Verbiest wonen in de 
Raverschootstraat 30. later 119. 

52. Georgine Vermeulen: de vrouw van Karel Vereruyssen? Zie blz. 16. 
53. Louis Florlmond Sandyck. (22 jan 1891-17 aug 1914). soldaat Ie Linieregiment. 

zoon van August en Maria De Munnynek. gehuwd met Mar~lerite Minne. gestor
ven in het (veld)hospitaal van Roux-Miroir. Vermeld bU L. LAMPAERT. De 
Geschiedenis van Eeklo. Eeklo. 1973. p. 361. August Van den Neste kende als 
bediende op de Burgerlijke Stand de aangiftes van overl~jdens. 

54. legertros: de gezamenlijke voertuigen en lastdieren met voolTaden en bagage die 
achteraan in het leger meegevoerd worden. en het daarbU behorende pt'rsonet'"l. 

55. Uhlanen: ulaan. lansier. licht gewapende ruiter. vooral voor strategische verken
ning gebezigd. 

56. Vrijwilligers. voormalige burgerwachten uit bezet Bt'lg1/:'. kwamen hier overnach
ten. 

57. mouterij der gebroeders WYIJ"els: gelegen tussen cie Gentst'stt'Cnwl'g t'n de Omit' 
Gentweg. dicht biJ de spOOlweg. werd gebruikt om soldaten tt' slupen It' lelZl.!;t'n t'n 
later in de oorlog om fruit (voorn I appels) te drogt'n om tt' bt'wnn'n. 

58. Joris (Jan) Carnewal: schoonbroer vnn AlIgm,1 Van dt'n Nt'stt'. ~t'lrllll\\'d ml'l 
Loulse Verulest. woonde In de Jlatt'rsstmnl -11. 
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59. Kiosk: tot 1938 stond op de Markt rechtover de Paterskerk een muziekkiosk, ze 
werd toen afgebroken voor het verbreden van de rijksweg 10 (nu N9) en verkocht 
aan de gemeente Waasmunster. 

60. Brugschestraat: nu Koning Albertstraat. 
61. Baron de Janblinne de Morin: Kolonel Baron de Jamblinne de Meux, 6e 

Linieregiment. waarschijnlijk reeds buiten dienst in 1914 en weer opgeroepen bij 
het begin van de oorlog. Er is een plein in Brussel naar hem (?) genoemd. 

62. August Roelands, (12 okt 1893-14 sep 1914), soldaat 5e Linieregiment, zoon van 
Seraphien en Florentia Van Speybroeck, Raverschootstraat 95. Vermeld bij L. 
LAMPAERT, a.W., (1973), p. 360. 

63. Yolanda: enige dochter van August Van den Neste en Virginie Verbiest. geboren 
op 26 november 1909 en overleden op 6 januari 1982. Ze huwde in 1936 met 
aannemer Karel Van Cauwenberghe en werd de moeder van Luc, Marc en Yola 
(gehuwd met Rudolf Dec1ercq). 

64. vernachten: overnachten. 
65. Eenzelvigheidsgetuigschrift: identiteitskaarten waren voor de Eerste Wereldoorlog 

onbekend. 
66. den Gouden Leeuw: Katholieke Kring op de Markt, nu nr. 41. 
67. caisson: artillerie-munitiewagen, kistwagen. 
68. De koningen: koning Albert en koningin Elisabeth. 
69. Emiel Eduard Dauwe (Kaprijke 17 jan 1848-Eeklo 16 okt 1930). notaris, 

Statiestraat 60, burgemeester van 1902 tot 1920, getrouwd met Emma Thomaes, 
elf kinderen (twee dochters en negen zoons, waaronder drie priesters, twee 
geneesheren, een notaris en een advocaat). 

70. Lionel Pussemier (Gent 2 jun 1869-Eeklo 1 mei 1938), advocaat, Boelare 54, 
voorzitter van de Boerenbond Eeklo, provincieraadslid en gedeputeerde, werd na 
de oorlog volksvertegenwoordiger en burgemeester van Eeklo, woonde in het 
grote herenhuis in de Boelare 54 (nadien Loont jens, nu nr. 50). 

71. Duitsche Tauben: de Rumpier Taube was duidelijk herkenbaar aan zijn 
vogelachttge vleugeltips, het vliegtuig was in 1914 al verouderd en wegens zijn 
lage snelheid (max. 97 km/u) uiterst kwetsbaar. Toch voldeed het als verken
ningsvliegtuig aan het westelijk front. 

72. August Van den Neste (de schrijver van deze tekst) had het blijkbaar erg op zijn 
zenuwen, want zijn handschrift wordt hier bijna onleesbaar) 

73. Secretaris De Raedt: Aimé De Raedt volgde in 1904 zijn vader Benoni op als 
stadssecretaris. 

74. Moeder Virginie: Van den Neste bedoelt zijn vrouw Virginie Verbiest. 
August Van De Gejuchte (30 okt 1865-?). spoorbediende, Molenstraat 69, 
weduwnaar van Clothilde De Keyser, getrouwd met Leonie De Mey. Bijnaam 
kazak. betekenis hier niet bekend. 
Willem De Rudder (Gent 5 dec 1870-?). registratieontvanger. StatIestraat 59 
(naast de post), getrouwd met Van Hauwaert Valentina, drie kinderen. 

75. /Egidi was Ortskommandant van Eeklo en Kreiskommandant van de 18e mobie
le Kommandantur (ongeveer het Meetjesland) van het Etappegebied. De 
Kommandantur was gevestigd in het herenhuis van dokter Van Kerckvoorde op 
de Spriet. nu huis E. MaUhijs-De Baets. Koning Albertstraat 15. 

76. Vlctor Eugène Seraphln Roegiers (21 feb 1855-24 aug 1924). bankier. 
Statiestraat 12. Hij was als oudste gemeenteraadslid, wegens de afwezigheid van 
burgemeester Emiel Dauwe. op dinsdag 13 oktober 1914 waarnemend burge
meester geworden en ;l.OU het heel de oorlog blijven. 

77. lIel kanon: August Van den Ncste heeft het stecds meer over 'het kanon'. ver
moedeBIk een groot spoorwegkanon. type Langc Max. Hel Duitse 38 cm snel
laadkanon, der Lange Max genoemd. was ecn van de eerste spoorwegkanonnen. 
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De obussen waren twee meter lang en wogen 900 kg. Nog grotere (vaste) kanon
nen werden in de Westhoek (Klerken) en in Koekelare geplaatst om Duinkerke en 
Calais te beschieten. 

78. Virginie Verbiest moest zich als vroedvrouw vrij kunnen bewegen over het 
Eeklose grondgebied en had daarvoor een machtiging van de Duitsers nodig. 

79. Julien Davignon was (katholiek) minister van Buitenlandse Zaken tot juli 1915 
en daarna minister zonder portefeuille tot zijn overlijden op 12 maart 1916. 

80. Petrus Sergeant woonde op de Gentsesteenweg 69 aan de Dam. 
81. peisteren: laten grazen, ook: pleisteren, zich ergens ophouden. 
82. Pius Ryffranck, (2 mei 1860-4 jun 1937), stadsontvanger, wisselagent, redac

teur-uitgever van Gazette van Eecloo, Kerkstraat 38, getrouwd met Martha d' 
Hooghe. (Brugge 23 feb 1866-Aardenburg 29 okt 1914), acht kinderen. Zie P. 
VAN DE WOESTIJNE. Pius RyIfranck. journalist enfuosooj, in Appeltjes van het 
Meetjesland, jb. 52 (200 I), p. 157-209. August Van den Neste werkte voor de oor
log als plaatselijk correspondent mee aan Gazette van Eecloo. 

83. Landsturm: Landstorm. de nog overblijvende weerbare mannen, die in tijd van 
nood onder de wapens konden worden geroepen, in Duitsland tot de leeftijd van 
45 jaar. 

84. Lionel Pussemier was op 28 oktober 1914 met Jules Daneels en Albert Euerard 
naar Den Haag gereist om aan een gezant van de Belgische regering in Le Havre 
een hulpsom van 30 000 frank te vragen voor de noodlijdende bevolking van 
Eeklo. Zie P. VAN DE WOESTIJNE, Eeklo in Wereldoorlog I 1914-1918. in 
Zevenhonderdvijftigjaar Eeklo. Eeklo, 1990, p. 471. 

85. de Eikens = de Heikens, beboste heide tussen Peperstraat. Sint-Vincentiusstraat 
en de Vlotte. 

86. Botermarkt: nu Ledeganckplein. 
87. Landwehr. landweer. deel van het leger ter plaatselijke bescherming. eerste reser

ve van het leger. 
88. Met vader bedoelt August Van den Neste zichzelf. zijn vader was al in 1906 over

leden. Op het Rijselhof in Kaprijke, in de buurt van de ·t Kleemkapelleke. woon
de een nicht Coleta Van de Slycke. 

89. wambuis: korte nauwsluitende jas. 
90. Remi De Temmerman (St.-Cornelis-Hoorebeke 29 jun 1860-Eeklo 24 maa 1940), 

pastoor-deken van Eeklo van 1910 tot 1940. 
91. het muziek van ste Cecilia: de harmonie St.-Cedlia of een van de muziekmaat

schappijenen die rondgaat ter gelegenheid van Sint-Cecilia. Geschut. donder en 
tromgeroffel lijken op elkaar. 

92. per %0: per duizend. 
93. De Vliegher Julius (Bellem 20 apr 1886-7). koopman, Molenstraat 20. getrouwd 

met Maria Debisschop. weduwe van Prosper Bockaert. koopvrouw in kolen. 1 
dochter: Paula Bockaert. 

94. t Ryselhqf: in Kaprijke, waar zijn neven en nichten Van de Slycke woonden. 
95. Passchein: toelating om zich ergens naartoe te begeven. 
96. Pieter Bernard Goethals (Sint-Laureins 28 nov 1845-Eeklo 24 jul 1921). politie-

commissaris, Brugschestraat 88. 
97. den Katholieken Kring: de Gouden Leeuw op de Markt. 
98. We Buyck en zoons: weduwe Frederic Buyck-Coucke, Stationsstmat 17-19 
99. Desiré Goethals (14 sept 1874-), wijnkoopman. zoutzieder. Grote Markt -18. 

getrouwd met Anna Mortier, vijf kinderen (w.o. Fermmd en Marc). tUdt'I1S de oor
log wnd. schepen. 

100 

Jozef Roegiers (9 aug 1873-), wijnkoopman, Brugsch('strnnt 29. ongehuwd. 
PhiIlbert Van Hoorebeke (24 feb 1863-feb 1931). wiJnkoopmnn. Grote Mnrkt 1 15-
117, nu Koning Albertstraat 19-21. ZIJn mugml;l.ln Iit'p tot dt' Vlmnlng~trnnt t'n 
was toegankelijk vla de Cocquytstraat 7. 



OORLOGSDAGBOEK AUGUST VAN DEN NESTE 

100. Jozef Vermeulen (20 mei 1892-Schiplaken 25 aug 1914). zoon van Alfons 
Vermeulen. brood- en banketbakker. en van Camilla Van Hecke. Grote Markt 17. 

101. Het huis Charles Van Doorne. Grote Markt 45. Welke hoge officier daar woonde. 
is niet bekend. Of bedoelt Van den Neste het huis van René Van Doorne. Grote 
Markt 35. naast De Gouden Leeuw. (nu U. Van Den Berghe) dat door de Duitsers 
werd gebruikt als casino voor officieren? 

102. Gillis. weduwe van Charles Louis De Meyere. Brugsesteenweg 9. 
Angelus Mortier (14 feb 1841-25 sep 1927). landarbeider. Raverschootstraat 69. 

103. verkend: bekend. 
104. Servaas Francies Maes: deservitor. waarnemend pastoor. 

Valentin Veracx (?-21 mei 1796). pastoor van Eeklo van 19 juli 1786 tot zijn over
lijden. 

105. Karel Lod. Van de Slycke. een neef van August Van den Neste. 
106. Port Arthur. wijk aan de Gentse haven. omgeving Muide en Meulestede. 
107. Herman Enke junior. getrouwd met Lunt. veranderde na de oorlog zijn naam in 

Henry Peter Armstrong. 
108. Vliegenier. vliegtuig. 
109. Secretaris van Maldegem was Alfons Vermeerseh. Van den Neste kende natuur

lijk al de bezoekers op het stadhuis. 
110 Przemysl ligt in Galicië. een landstreek in het zuiden van Polen aan de voet van 

de Karpaten tegen de Slovaakse grens. Er is ook een Galicië in het noorden van 
Spanje met als belangrijkste steden La Coruna. Vigo en Santiago de Compostela. 
Przemysl ligt bij de grens met Oekraïne en maakte toen deel uit van Oostenrijk
Hongarije. Het Russische leger veroverde op 22 maart 1915 Przemysl op de 
Oostenrijks-Hongaarse troepen en maakte daarbij duizenden krijgsgevangenen. 
o.m. de kroaat Josip Broz. de latere Joegoslavische president Tito. 

111. RudeMerles: Merelstraat in Gent. 
112. Christine Seraphine Prudence Brumers (Lokeren 8 jul 1842-St.-Amandsberg 16 

apr 1915). weduwe van Charles Thijsebaert. een broer van Van de Nestes moe
der. Amelie. afkomstig uit Bassevelde. 

113. Broodpegel: eigenlijk broodpeil. rantsoen. Een pegel is een streepje of een merk
teken om de hoeveelheid aan te geven. 

114. eenen helm: voorheen droegen ze blijkbaar alleen een muts. 
115. Van den Neste bedoelt Lampaerts molen. De oude westmolen stond ernaast. op 

de plaats van de Grafkapel en werd afgebroken in 1898. Mattheus Lampaert: 
molenaar en herbergier. woonde naast de weduwe Verbiest. 

116. van 7 molens maar één meer over. namelijk de Zandvleugemolen tussen de 
Molenstraat en de Zandvleuge aan Verbiestes Menne. 

117. Roeikens: roedekens. verkleinwoord van roede. stok. 
118. 't kLuwen: opgewonden bol van bindtouw. garen. etc. 
119. Geknipt: in overtreding genomen en beboet. 
120. Loovers: bebladerte. bladgroen. 
121. Het kasteel van Martens de Vervier. het kasteel op de Dam in Waarschoot werd 

gebouwd en bewoond door Karel (Charles) Vervier, dichter. voormalig rijkskassier 
In Eeklo en mecenas van Ledeganek. Hij had in 1828 de eigendommen van de 
Priorij van Waarschoot verworven. Het wordl nu nog Verviers kasteel genoemd. 
hoewel het In handen kwam van de Gentse familie de Hemptlnne. Waarom 
August Van den Neste dit het kasteel van Martens de Vervler noemt. is miJ onbe
kend. 

122. 't PannenhuL<;: tot de jaren zeslIg een herberg op de Brugsesteenweg. 
12~j. Piket/en: zware palen met Ijzer beslagen en voorzien van ringen om lets aan vast 

t.e binden. hier om de elektrische draad aan vast te maken. 
124. hel voelbalplein I' einden de Molensiraai: lag tussen de molens en de Zandvleuge. 

nu nieuwe verkaveling LIjsterbesstraat. etc. liet was het eerste voetbalplein In 
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Eeklo bespeeld door Daling Eecloo en na de oorlog door de socialistische voet
balclub Vooruitzicht. 

125. de oude schietbaan der Burgerwacht: de Burgerwacht gebruikte het voormalige 
gebouw van de vrouwencongregatie in de Boelare, bereikbaar vanuit de 
Teirlinckstraat langs de toegang tot de kleuterschool. Aangezien de Burgerwacht 
ontbonden was, stond het gebouwtje leeg en werden er gevangeniscellen van 
gemaakt (eigendom Van Zandycke, nu Pascha keukens). 

126. Hij bedoelt natuurlijk dat ze ervoor geplaatst worden en dat de dliekleulige 
behangsels als achtergrond dienst doen. 

127. Fernand Nisol (Gent 31 jul 1868-1937), beeldhouwer o.m. van de engelen op de 
voorgevel van de Grafkapel. 

128. Vliegers: vliegtuigen. 
129. Petrus Josephus Aercke (16 maa 1872-24 aug 1946), wollewever, Molenstraat 

150, getrouwd met Malia Longueville (24 aug 1875-), dlie kinderen: Frans 
August (Halewijn 10 maa 1897-), Alfons Gerard (1 mei 1899-2 aug 1915) en 
Malia Julia (2 dec 1904-2 aug 1915). 

130. Prijsdeeling in het gesticht: Yolanda Verbiest deed sedert september 1914 het eer
ste studiejaar van de lagere school in weesschool van het Gesticht in de Moeie 
(later verpleegstersschool). Van 1858 tot 1898 hielden de zusters in hun klooster 
een lagere school. Daarna was het nog alleen een school voor de weeskinderen. 
Vanaf 1918 werd er weer een volledige lagere school ingelicht voor kinderen van 
de stad. Die bleef bestaan tot 1954. 

131. Ras: snel. 
132. eerwaarden pater Bestuurder in 't Gesticht H. Vincentius à Paulo: Volgens de over

eenkomst van 13 maart 1866 tussen de congregatie van de zusters van de H. 
Vincentius a Paulo en de Belgische provincie van de minderbroeders was een 
pater minderbroeder geestelijk directeur van het klooster (bestuurder van 't 
gesticht). Van 1897 tot 1910 was dat pater Timotheus (Verbiest). 

133. Alem, ook: alm/alaam: (stuk) gereedschap. 
134. Voor de gebeurtenissen van begin oktober 1915 zie: P. VAN DE WOESTIJNE, Uit 

het dagboek van Victor Roegiers, waarnemend burgemeester Vrol Eeklo 1914-
1918, in : Ons Meetjesland, jg. 17 (1984), p. 12-32. 

135. B. T.: Belgische Tijd. 
136. Werkmanswelzijn: het lokaal van de liberale coöperatie in de Stationsstraat 113-

115. 
137. Boelin: boeleerster, iemand die boeleert, zich overgeeft aan ontucht. 
138. Firmin Van Wassenhove (Eeklo 24 okt 1867-Bru~e 17 mei 1930). koopman in 

ellegoederen, Grote Markt 40, vijf dochters. 
Aimé Van Deputte (17 mei 1872-15 apr 1943), nijveraar (wol), Stationsstraat 93. 
in tweede huwelijk getrouwd met Alma Dauwe. 
die te veel Dui/scll vel hebben geë/en: die te veel omgang met de Duitsers hebben 
gehad. 

139. de Zondagse/wol: de zgn. Bouw in de Prinsenhofstraat. 
140. Pieter Everaert (7 jun 1856-Niederzwehren bij Cassel 3 maa 1918). tnunbedien

de, Gentsesteenweg 10, stierf als politiek gevangene. 
Pieter Vrombaut (15 apr 1880-). stoomtuiggt'leider op dt' tram. Oostwldstraat. 

141. salicylate de soude: salicylzuur. in de gt'neeskundt' gt'bruikt om z~ln sterk ont
smettend vermogen. 

142. De superior van '/ Collegie: Carlos Borrt'man (1874-1916) overleed onve\"\v,wht op 
25 januari 1916. 

143. Edgard Joseph Van Dt' Woestyne (24 aug 1889-7 npr W16). spoOl"\\'t'gnrbddt'l" 
Zuidmoerstraal 193. getrouwd met Marlt' LOllise Clallws. tWt't' kinderen. 
Leon De Kneef, lrambedlcnde, spioneerde voor de Britst' InIiC'lltlngt'IHHt'l1st. 

144. Molocycle/len: verkleinwoord van motocy(')c. llIotor(tkts). 
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1-15. het dak van het huis n° 56 Statiestraat: Het dak van het imposant huis van 
Edmond Goethals-Goethals, textielfabrikant. was afgeplat en met een terras afge
dekt dat dienst deed als observatiepost. 

1-16. Edgard Van De Woestyne werd terechtgesteld in het Gravensteen, niet in de 
Godshuizenlaan? 
pykenheer uit de Kerk: ook wel 'suisse' (zwitserse wacht) of 'pijke' genoemd, orde
handhaver in de kerk. Emiel Van De Woestyne, de vader van Edgard en Edmond, 
was pijke. 
Nog een andere Edgard Van De Woestyne, zoon van Juliaan. tot 15 j. dwangarbeid, 
daarvan is niets bekend. 
Pieter Everaert werd tot 12 jaar veroordeeld, werd overgebracht naar Duitsland 
en stierf in Niederzwehren op 3 maart 1918. 

147. barbier Van den Bossche in het Root je op de Markt. 
148. Het Hollands brood was vanaf april 1916 te koop met broodkaarten bij de wedu

we van Jules Nisol-Loosfelt. Molenstraat 7 (nu Decoratie De Vliegher). Het kwam 
van Aardenburg over de elektrische draad in Sint-Laureins. Gemiddeld kreeg 
Eeklo per week 1 000 broden van 1,5 kg. 

149. de trage/s van het Eecloosch Leiken: tragels zijn trekpaden. August Van den Neste 
bedoelt de bermen. 

150. de fabriek van Gerard Baudts. Kerkplein Noord: de vroegere textielfabriek van 
Baudts-Dobbelaere na de oorlog omgebouwd tot huizen (nu Kerkplein nrs.16 tot 
22). 
Gerard Baudts (3 okt 1848-). meester katoen- en lijnwaadwever, Kerkstraat nr. 
1. zette de weverij van zijn vader Louis verder. In 1911 bracht hij het machine
park over naar de nieuw opgerichte S.A. Textile d' Eec100 in de Zuidmoerstraat. 
Zijn broer Alphonse associeerde zich met Emile Van Deputte. Zie: F. DE COC
KER. Le peUt Verviers, de textielindustrie in Eeklo (1794-19401, Eeklo, 2003. 

151. tot aan de Nieuwstraat: De mensen stonden te wachten van de Molenstraat nr. 7 
tot de René Vermaststraat en soms verder! 

152. Marie Sylvia Verbiest. die in Nazareth woonde, kreeg een miskraam. 
153. Augustinus Meire (23 okt 1847-18 mei 1916), geneeskundige, Statiestraat 6 (nu 

Fortisbank). 
Isaac Antonissen, (Antwerpen 16 okt 1860-24 mei 1916), geneeskundige, 
Statie straat 58, gehuwd met Martha Goethals. 

154. Noemé De Sutter (20 feb 1870-), weduwe van Pieter Van Oaeie, trouwde op 18 
jun 1916 met haar schoonbroer Charles Louis Van Oaeie, waardoor hun kind 
Alice De Sutter gewettigd werd onder de naam Van Oaeie. 

155. Jan Verdonck (Sint-Jorls-ten-Dlstel 19 aug 1857-). landarbeider en spekslachter, 
Molenstraat 77. 

156. moeder naar Nazareth naar Tante Marie: August Van den Neste bedoelt zijn vrouw 
Vlrglnle die op bezoek gaat bij haar zus Marie, getrouwd met Remi D'Hondt. die 
In Nazareth woont. 

157. Eduard Van Hauwegem (14 jul 1862-). touwslager, Cocquytstraat 52, getrouwd 
met ,Julie Pots, naaister, 7 kinderen. De enige zoon die in aanmerking komt als 
krijgsgevangene Is Georges (3 jun 1896-). 

158. D.T.: Duitse tijd. 
159. RanseL,,: de bagage van de soldaten. 
160. Reisescheln: toelating om een reis te ondernemen. 
161. Porttuncula: 2 augustus. Porzloncula (kleine portie of st ukje land) is een gehucht 

van Assisi waar Sint -Franclseus In 121 1 naast een kapel zijn cel had en zijn eer
ste klooster bouwde. Daar weerstond hiJ aan de verleiding/bekoring om zijn pro
Ject op te geven en hiJ kreeg daarvoor een volle aflaat (kwijtschelding van straffen 
die men na de vergeving van de zonden moet ondergaan). Om dit te herdenken 
werd na ziJn dood aan Iedereen die op 2 augustus I'ortluncula bezocht, een volle 

103 



Ru DOLF DECLERCQ 

aflaat verleend. Later werd de aflaat uitgebreid tot het bezoek aan een kerk van 
de franciscaanse orde. De zusters en broeders derde-ordelingen van Eeklo wer
den daarom opgeroepen op 2 augustus naar de paterskerk te komen. Telkens 
men de kerk binnenging kreeg men die aflaat. wat leidde tot het in- en uitlopen 
van de kerk ('pertionkelen'). 

162. pater Bavo: Van 1910 tot 1919 was pater Bavo (Nivelle) geestelijk directeur van 't 
Gesticht (klooster en kliniek). 

163. Desiré Spittael (4 maa 1882-), dagloner, koopman, Cocquytstraat 86, getrouwd 
met Augustine Bauwens, herbergierster, drie kinderen. Waren die soldaten gede
serteerd uit het Belgisch leger dat achter de IJzer lag, of dateerde hun desertie 
van het begin van de oorlog in 1914? 

164. Ivo De Coeyere (14 jul 1880-), vellenbewerker, Blakstraat 1. getrouwd met Celina 
Bonte, vier kinderen. 

165. Fahrradkarte: kaart met toelating om met een fiets (Fahrrad) te rijden. 
166. Hebamme: Duits voor vroedvrouw. 
167. de villa van Nestor Goethals: villa Zonneschijn, nu Gentsesteenweg 18. Nestor 

Goethals (16 okt 1862-21 dec 1917), wolnijveraar, Gentsesteenweg 6. Zijn wedu
we, Marie Troch, verkocht de villa na de oorlog aan A. Baudts. 

168. over de IJzers: over de spoorweg (den ijzeren weg), nog steeds de gebruikelijke 
naam voor de wijk Oostveld, voorbij de spoorweg (Brugge-Eeklo-Gent) aan het 
station. 
de woningen over de IJzers electrisch verlicht: de elektriciteit werd opgewekt door 
de stoommachine van de textielfabriek De Beir-Van Wassenhove in de 
Hospitaalstraat. 

169. toestellen van lichtteekening: fototoestellen. 
170. Virginie Verbiest had als toelatingskaart om met de fiets te rijden nr. 38. 
171. Blijkbaar verbleven er in Eeklo kinderen van rijke Gentenaars, vermoedelijk 

omdat er hier gemakkelijker aan eten te geraken was. 
172. Louis Crommen (11 mei 1898-), zoon van Eduardus, klompenmaker, Molenstraat 

73. 
173. Bottienen: bottines, laarsjes. 
174. Van den Neste bedoelt 55% tarwe. 
175. Affuit: onderstel waarop de loop van een kanon of een mitralleur rust. 
176. alles vervallen, buiten bij 't begin: het legermateriaal is versleten, vergeleken bij 

het begin van de oorlog. 
177. Revue passeeren: gemonsterd, gecontroleerd worden. 
178. Aardige: eigenaardige. 
179. De oude Enke: Hermann Enke (Barmen 31 dec 1847-Eeklo 22 feb 19261, vellen

bewerker-meester, weduwnaar van Carolina Pötlng, Oostveldstraat 97. kinderen, 
o.m. Herman jr. (later Armstrong1, de tweeling Paula en Adelina die tot na de 
Tweede Wereldoorlog op de villa Oaklands bleven wonen. 

180. Florimond De Rljcke (26 apr 1897-), Raamstraat 25. 
181. binnen gevraagd: eufemisme voor 'opgeëist'. 
182. Angeline Bauwens woonde toen blUkbaar bij haar dochter Emllie, getrouwd met 

Leon Dlerkens, In Lochristi. 
183. achter het Wijnhuis: achter de herberg hel Wijnhuis, In de Molenstmat schuin 

over de Desiré Goethalsstraat, dichter bij het centrum. 
Molenberg: de molens in de Molenst raat stonden op zundbcrgt'n die na het atbre
ken van de molens alle zijn al~egraven. 

184. de nieuwe Kommandant Ie Eecloo: Generalnl<~lor Gustnv Gt'org Wilht'lm \'on 
Graevenitz. 

185. Moeder: Virginie Verbiest had cen paspoort om zil'h nis v\'(wdvrouw ook 's nachts 
vrij te kunnen bl'wegen. 
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het Poermagazijn: oude deels ondergrondse, opslagplaats van kruit tussen de 
Raverschootstraat en de Brugsesteenweg. 

186. Victor Verheecke (28 nov 1880-naar Merendree). vellenbewerker, Zandstraat 20. 
187. onkel Theo: Theofiel Verbiest. 
188. de Kroon: op de Gentsesteenweg ter hoogte van de Oude Gentweg, waar vroeger 

(tot de aanleg van de Gentsesteenweg tussen het station en de Gentweg) de her
berg De Kroon stond. 

189. Geweerd: weggenomen, weggehaald. 
190. Vliegher Bisschop: De Vliegher-Debisschop, Molenstraat 20 zie blz. 44. 
191. Troffelvuur: langdurig ononderbroken snelvuur. Contaminatie van trommelvuur 

en roffelvuur. 
192. D'havé Frandes uit den Werkmanskring: verlaat de Werkmanskring. Francies 

D'havé (7 dec 1845-25 mei 1930). huisbewaarder, Kaaistraat 34, getrouwd met 
Cordula De Coeyer, vier kinderen. 

193. Emiel Vital Beel (Wingene 5 maa 1898-Eeklo 20 aug 1917). landbouwer, Sint-Jan 
Wingene. zie: PAUL VAN DE WOESTIJNE, Emiel Beel in Eeklo gefusilleerd in 
1917, in: Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 15 (2001). 57-72. 

194. Alfons Vermeulen (13 dec 1865-8 apr 1932), brood-en banketbakker. Grote 
Markt 17. 
Serafien Piepers (17 sep 1852-13 sep 1937). aannemer van bouwwerken, her
bergier. getrouwd met Maria Burny, Grote Markt 19. 

195. Richard Temmerman, Eekloos priester? 
196. Louis Bottelberge (18 maa 1862-), broodbakker en herbergier, Kerkstraat 69-71. 

Rachel Kindts, 22 jaar, dochter van Charles Kindts, Kerkstraat 73. 
197. Jan Kamiel Philips (St.-Gillis-Dendermonde 8 apr 1878-). rijkswachtadjudant. 

Kaaistraat 33, werd in 1921 politiecommissaris. 
198. Arthur De Decker (4 aug 1875-Gent 17 aug 1939). landbouwer, Broeken 1. 
199. de kroonprins van Beieren: prins Rupprecht van Beieren. 
200. Bernardus (lIl) Huysman (Evergem 24 nov 1859-6 jun 1921). landbouwer. Bus 1. 
201. Jan Baptiste De Baets (Adegem 10 jun 1861-Eeklo 12 dec 1937). 

Raverschootstraat 79. 
202. Talpe, de suikerij man: Talpe van de gelijknamige chicoreifabriek. 
203. Amerikaanschen winkel: Stationsstraat 21 (vroegere kleerwinkel van Arthur 

Jocqué, later winkel van Camiel De Roover, dan Nopri, nu Cash and Fresh). 
204. vincentskoelges : op 22 januari, patroonsfeest van Sint-Vincentius, worden er in 

de parochiale kerk vinceniskoeken, kleine Sint-Vincentiusbroodjes, verkocht, een 
herinnering aan de broden die vroeger aan de armen werden uitgedeeld. 

205. Torenuur: gaf de Duitse lijd aan. 
206. Het Wijnhuis was de toen 150-jaar-oude herberg van de weduwe Pieter 

Lampaert. Molenstraat 210, schuin over de Desiré Goethalsstraat (toen 
Molenstraatjel. Daarachter stond de zgn. Zandvleugemolen waarvan hier sprake. 
Hij stond tussen de hoek van de huidige Lijsterbesstraat-Essenstraat en de 
MolenstraaL De molen was eigendom van de kinderen van Edouard-Norbert Van 
Waesberghe-Hellebaut. die hem in 1918 lieten slopen. 
Zie: P. VAN DE WOESTIJNE, Eeklose windmolens in de 1ge eeuw, In 
Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, jg. 13 (19991, p. 176-179. 

207. Si Quaeris: indien gij zoekt, een loflied op de H. Antonius van Paclua. 
208. Engel Lchoucq (27 nov 1844-26 feb 19181, glsthanclelaar, was getuige bij hun 

huwelijk In 1906. 
209. Edmond Goethals-Goethals (1833-19221, textlelnijveraar, Staliestraat 56. 

August Van Damme (10 apr 1 84~3-1921 I, tcxliclnijveraar, ThieItersteenweg 16 . 
. Jean Chefncux, dlredeur van weverij Penncman, Boelarc 81-83. 
Camlell..amtwrt (Maldegem 13 HCp 1866-24 Jun 19391, vclJenbewerker, handelaar 
In ho(~cJen, StaUcHtraat 68 
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Arthur Jocqué (15 feb 1875-27 nov 1935). kleermaker. Statie straat 21. had in 
1914 zijn kleerwinkel overgebracht naar het vroegere postgebouw op de hoek van 
de Stationsstraat (nr. 1) en de Markt (nu Leffecafé). Een deel van zijn huis werd 
gebruikt door de bevoorradingscommissie. 

210. P. Van Deputte & Co. fabriek van ontromers en karnmachines Van Deputte & 
Enke. Statiestraat 70-72. PieterVan Deputte (3juI1862-1 feb 1944). kunstsmid. 
Zie R. DECLERCQ. Kunstsmid Pieter Van Deputte. leven & werk. 52 blz .. Eeklo. 
1990. 

211. Adiel Huysman (1 jan 1904-30 mei 1918) en Camiel Huysman (16 okt 1908-30 
mei 1918). twee jongste zoons van Bernard Huysman. Bus 1. 
Theofiel Steyaert (7 nov 1905-14 maa 1938). Peperstraat. overleefde de klap. Zie 
A. VERSTRAETE. Het Groot Goed her-zien. in De Eeklose Dobbelgebakkene. jg. 
14 (2005). p. 134-141. 

212. G. Dumy meJecït Brugis 1764. G. Dumy heeft mij gemaakt te Brugge 1764. 
213. Ferdinand Van Hyfte (13 dec 1888-). wollewever. Lekestraat 4. 
214. Hermann Enke. villa Oaklands. Oostveldstraat en Arthur Gillis. villa Dageraad. 

Gentsesteenweg moesten hun villa uitruimen voor de staf van de Marine. 
215. Edmond Van De Woestyne (9 mei 1880-Gent 8 okt 1918). zoon van Emiel en van 

Nathalie Herst. Zuidmoerstraat 106. De gedenkplaat werd aangebracht aan het 
huis Koningin Astridplein 14. waar het gezin vroeger woonde. 

216. Gustaaf Reygaert (Kaprijke 23 nov 1901-17 okt 1918). hoeveknecht bij de kinde
ren De Decker. Bus 9. 
Oscar Dhont. Blommekens 95. stond aan zijn deur te kijken. 

217. Eugenia Wille (Biervliet 3 mei 1862-18 okt 1918). leurster. echtgenote van 
Jacobus Franciscus Van Damme. Roze. 

218. Alfons De Lange. (18 dec 1860-30 okt 1918). landarbeider. Moeie 22. 
219. Maurits Braet. (18 jan 1891-26 jun 1955). wollewever. Kaaistraat 41. getrouwd 

met Georgine Smitz. weduwe van Edgard Verhas. winkelierster. 
220. Pius Ryffranck geeft in zijn oorlogsdagboek een uitvoerige beschrijving van de 

verwoestingen en de schade. 
221. Edmond Verbiest. zijn schoonbroer. 

De Keyser gebroeders: Telesphore en Jules. Telesphorus (9 mei 1867-23 nov 
1928). nijveraar, Molenstraat 63-67 en Jules (21 jul 1863-29 dec 1929). nijve
raar. 

222. Jules Van De Gejuchte (14 maa 1866-Brugge 19 apr 1933). veekoopman. slach
ter. Kerkstraat 56. Had het onderzoek iets te maken met sluikhandel of illegaal 
slachten? 

223. bevlagging op 15 November. feest van de dynastie. 
224. Muziek van de verschiUige maatschappijen der stad: tijdens de oorlog lagen alle 

muzikale activiteiten stil. Het orkest dat hier bedoeld wordt. was samengesteld 
uit muzikanten van de drie harmonieën (St.-Cecilia. Amicitia en St.-Georges) en 
de twee fanfares (Vereenigde Vrienden en De Getrouwe). 

225. Dauwe en Vermast sedert 5 dagen tenlg in dienst: het schepencollege van 191-1. 
op uitzondering van Albert Euerard van wie het mandaat in 1916 was afgelopen. 
meldde aan het wnd. schepencollege (Roegiers. Goethals en Van Brabandtl dat 
het niet weer in functie wenste te treden. maar werd ertoe genoodzaakt. omdat er 
een onderzoek gestart was naar het doen en laten van het wnd schepencollege tU
dens de oorlog. 

226. Yolande Van den Neste (dochter). Clemens en Alfons Carnewal (zoons van zUn 
zwager Joris Carnewal). 

227. August Symynck (11 okt 1860-31 maa 1937). politlennchtwnkcr. Zuldmot'l'strnnt 
45. 

228. tanle Maria Vrombaul: vrouw van Bt'rnnrd Verbit'st. zit' blz. 1. 
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229. tante Maria in de stad. bij vriendin Georgine Vermeulen. 
230. Henri Jaspar (1870-1939). minister van Economische Zaken tussen 1918 en 

1820. Werd later eerste minister (1926-1931). 
231. De laatste vier bladzijden (a tot d) van het notitieboekje zijn sterk beschadigd 

door het vocht. Daardoor zijn bepaalde woorden onleesbaar. 
Op 4 april 1 71 7 heb ik gedoopt Theresia Livina dochter van het echtpaar Joannes 
Uppens en Maria Pinnie. Jacobus Buyck en Theresia Livina Weytssens hebben het 
als peter en meter aanvaard. het werd vorige nacht geboren ongeveer om 10 uur, 
zoals de vroedvrouw heeft verklaard. (is getekend) Joannes Bauwens onder
pastoor van Eeklo. 

232. Op 29 november 1678 is gedoopt petrus wettige zoon van het echtpaar Judocus 
van den nes te en Judoca Brey. Andreas [van den] Neste en Livina Geernaert heb
ben het aan de doopvont als peter en meter aanvaard. het werd geboren de 27e 
van deze maand om drie uur na de middag. 
Op 24 september van hetjaar 1708 is gedoopt Joannes wettige zoon van het echt
paar Guiliëlmus Van den Neste en Elisabeth van Vlassenbroeck. Andreas van den 
neste en Joanna Cloucquaert hebben het aan de doopvont als peter en meter aan
vaard. het werd vandaag geboren omstreeks vier uur van de morgen. zoals arnol
dina glas verklaard heeft. 
J.F. Kerremans pastoor van Eeklo en deken van het district Aardenburg. 

PLAATS- EN ZAAKNAMENREGISTER 

De nummers veIWijzen naar de bladzijden in het dagboek. 

Aalst 109 
Aardenburg 34, 101 
Adeg[h)em 26, 102, 108 
Aeltre [Aalter) 21, 23, 74, 108 
Aerschot [Aarschot) 21 
Amerikaanschen winkel 11 1 
Antwerpen 3, 24, 25, 27, 36, 

77, 103 
archiefzaal 45 
archieven 94 
armbureel 59 
Audeghem 17 

Baardegem 109 
Balgerhoeke 29, 38, 45, 79 

100, 104, 107-110, lIS 
Bassevelde 107 
Baudts, Gerard [fabriek] 101, 109 
Heernem 61, 106 
Hellem 61 , 69 
Ben t Ille I 04 

Beveren Waes 25 
Beverlo[o) 23 
Blakstraat 104, 115 
Blankenberg(h)e 115 
Blommekens 114, 115 
Boelaarstraat [Boelare] 4, 28, 48, 

51,61,77,79,84,97, lOS, 
107, 110 

Botermarkt [Ledeganckplein] 36 
Bottelberge, Louis [herberg, 

bakkerij] 109 
Bouw 102 
Brabançonne 53, 103, 1 17 
Broeken 115 
Brugge 21, 23-26, 31, 33-35, 39, 

41-45,47,52, SS, 56, 63, 
76-79, 87, 92, 94, 96, 98, 
102-104, 106, 107, 114, 116 

Brugschen sleenweg 
[Brugsesleenweg) 56 

Brugschepoorl [Brugsepoorl) 117 
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Brugschestraat 
[Koning Albertstraat] 23, 27, 
44, 45, 52, 57, 72, 73, 77, 79, 
100, 103, 106, 107 

Brussel 9, 43, 44, 97 
Busch(straat) [Bus] 110, 113-115 

Caprijcke [Kaprijke] 7, 13, 40, 
60, 90 

Celie 115 
Clercken [Klerken] 92 
Cleyt [Kleit] 103 
Cluysen [Kluizen] 18, 118 
Cocquytbrug 116 
Cocquytstraat 102, 116 
Collegie [Sint-Vincentiuscollege] 

11,97, 108, 115 
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INLEIDING 

Het historisch kadaster 
van Eeklo 
DEEL 5: ZUIDELIJK EEKLO (1) 

Erik DE SMET 

Voor het huizenonderzoek van de zuidzijde van Eeklo, met uitzon
dering van het gehucht Nieuwendorpe, kwamen niet minder dan 12 
belopen in aanmerking. In 1638 maakten zij 13,75% van de totale opper
vlakte van de stad uit, hetzij circa 254.934 roede of 378 ha 57 a 70 ca. 
Deze smalle lange streep situeert zich van oost naar west, vanaf de grens 
met Lembeke, ten zuiden van de Antwerpse heerweg, de huidige 
Oostveldstraat tot de Hospitaalstraat, de Zuidmoerstraat tot het Leiken 
en verder ten zuiden ervan tot de grens met Adegem, met aan de zuidzij
de de grens met Waarschoot en Zomergem. 
Dat we dit groot aantal belopen in één bijdrage konden onderbrengen, 
komt doordat een aanzienlijk deel ervan tijdens de 17de en 18de eeuw 
onbewoond was. 
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Indeling van zuidelfjk Eeklo volgensJ)f1 land boek van 1638. Binnen de belopen 1. 
4. 5. 6. 7 en 9 was er lfJdens de 17 e en 18de eeuw bewoning. 
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ERIK DE SMET 

l.CULTUURLANDSCHAP 

Voor een benadering van het cultuurlandschap binnen het behan
delde gebied zijn we genoodzaakt twee landschapsstructuren te vermel
den. 
Eén, de in het zuidoosten gelegen belopen één, vijf en zes, die te situeren 
zijn op het Oostveld, op de zuidzijde van de oude Antwerpse heerweg, die 
gelegen is op de met naaldhout beboste dekzandrug Maldegem tot 
Stekene, 50 kilometer lang en 1 tot 3 kilometer breed. Landbouwkundig 
was deze bodem vrij ongunstig. Hij werd dan ook vooral bebost. Deze 
droge rug was wel een goede bouwsite, bijvoorbeeld voor Eeklo-centrum. 
Deze droge zandrug was aangewezen als woongebied, maar te schraal om 
aan rendabele landbouw te doen, wat ook blijkt uit de oorspronkelijke 
naam: de schaperij. Vandaar ook de geringe bewoning op het Oostveld. 
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H ET HISfORlSCH KADASfER VAN E EKLO 

De zuidzijde van de heerweg valt binnen de asymetrische dwarsdoorsne
de van de zandrug. De zuidrand ervan, het door ons nu behandelde 
gebied, is gelegen aan de steile zuidrand van deze dekzandrug. Een deel 
ervan behoort tot de depressiezone waar we een bijna onbewoond moer
gebied aantroffen, dat zich uitstrekte van Waarschoot over Oostwinkel tot 
Adegem. Toponiemen als lockermeerschstraetien, nieuwen dam, broeken 
en zuÏdmoer verwijzen er nog naar l . Het oostelijk deel van de moer heet 
de Pokmoer en gaat westelijk langs de Ganzepoel en het 
Ganzepoelstraetjen over in de grote moer van Eeklo, het huidige Leen, 
wegens de bijna ontoegankelijkheid ook Wilde Moer genoemd. 
Dit wordt duidelijk geïllustreerd wanneer we in 1638 het landschapspa -
troon van de 12 belopen in kaart brengen. Bos en meers waren hier per
tinenter aanwezig dan in alle al eerder behandelde stadsdelen: 23,4% 
ervan was bedekt met bos en 8 ,1 % bestond uit meers , 58,6% was in cul
tuur gebracht en 2,6% (uitsluitend in het eerste beloop) was veld. 
Gemengde percelen als deels land en meers (1,7%), land en bos (2,1 %) en 
bos en veld (3 ,1%) maakten samen 6,9% uit. 

Op de Ferraris- en de Poppkaart merken we met wat goede wil de 
typisch dominerende perceelsvorm op, in het bijzonder in de Schaperij en 
in de Pokmoer. Deze zijn lang en zeer smal. De breedte is vaak minder 
dan 40 meter en de lengte meer dan 200 meter. Is de lengte-breedte-ver
houding groter dan 8 , dan spreekt men van een repelperceel. De repels 
strekken zich in noord-zuidelijke richting uit. Oorspronkelijk waren de 
percelen omgeven door grachten en door els en wilg. Langs de wegen 
stonden populieren. Onze streek was een sterk gesloten landschap. Was! 
Tegenwoordig ziet de regio er heel anders uit. Alleen de populierenrijen 
langs de buitenwegen vormen nog duidelijk schermen in het landschap2. 

2. WEGEN EN WATERLOPEN 

In de 17de en 18de eeuw vormde de Antwerpse Heerweg de as 
waarrond de stad groeide, althans voor wat het centrum betreft. Het 

Detall. van de zuldzYde van eekLo uLt de Ferrarlskaart (1771 -1778). (Kabinetskaart van 
de OoslenrYkse Nederlanden). 
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zuidoostelijk deel ervan, in het bijzonder het Oostveld, was op de zuidzij
de van de heerweg, vanaf de huidige Hospitaalstraat tot de grens met 
Lembeke zo goed als onbewoond. Dit is tevens de noordelijke grens van 
de belopen 6 en 1. Vanaf de Hospitaalstraat, de toenmalige (oude) 
Gentweg, troffen we in oostelijke richting de Kottemstraat, de Lekestraat 
(die we moeten zien als het verlengstuk van de Zuidmoerstraat) en de 
Magermansdreef aan. 
Zelfs in 1764 was de heerweg op het Oostveld nog van te verwaarlozen 
belang. In het schouwingsrapport van dat jaar wordt gesteld dat de weg 
vanaf Christoffel Dhanens tot de grens met Lembeke, dit was vanaf de 
splitsing van de Antwerpse Heerweg met de Oostveldstraat, "... tot als 
noch by provisie onverlet gebleven is mits aldaer van geen gebrnyck geno
men en wort ende dat het gebrnyck genomen wort langs de voorseide oost
veltstraete"3. 

De weg naar Gent was een zorgenkind voor het stadsbestuur. 
Hoewel vanuit economisch oogpunt minder belangrijk dan de verbinding 
met Brugge, was een degelijke weg naar Gent nu ook niet van belang ont
bloot. Het was een prochiewegh met een breedte van 20 voet (ca. 5,5 m). 
Vandaar ook dat het onderhoud ervan, mede doordat een deel weg op 
Eeklo door moergebied liep, zeer intensief was. De Gendtwegh . aude 
Gendtwegh of Ghentschen eerewegh zoals hij ook werd genoemd begon 
aan de hoek van de huidige Hospitaalstraat en Oostveldstraat. Via de 
Schaperijstraat en de Oude Gentweg bereikte hij dan de Dam en de grens 
met Waarschoot. De ganse 17de en 18de eeuw door noteren we herstel
lingswerken: ophogen van den waeghewegh ende voetweghel. vullen van 
eenen grachtien ofte dulleken liggende inde straete. het venvijderen van 
over de weg hangende bomen en takken voor passage van ougstwaeg
hens, andere voituren ende de gonne aldaer te peirde rydende en in 1742 
de bouw van een nieuwe Dambrngghe.4 

De ingrijpende wegenwerken op het einde van 18de en midden 19de 

eeuw, onder andere door het rechttrekken van de rijksweg Gent-Eeklo
Brugge en de aanleg van het spoor. isoleerden het Oostveld van de rest 
van de stad. Dit verschijnsel ligt mede aan de basis van de trage onhvik
keling van dit stadsgedeelte. 

Bezuiden de Lekestraai. rond de Clinckaertstraete (de huidige 
Schaperijstraat. Klinkaertstraat en Hoge Bosstraat). was de kern van wat 
gemeenschappelijk de Schapery wordt genoemd. te situeren. Het was een 
droge. schrale. onvruchtbare grond. die in 1638 voor 53.7% uit de op één 
na slechtste grondkwaliteit bestond. De grond werd er getaxeerd op een 
waarde van slechts 33%. Nochtans troffen we hier de grootste concen
tratie van hofsteden aan. 
Het gebied ten zuiden daarvan was meersgebied en zou pas na het g1'a
ven van het Leiken aan belang winnen. hoewel de bewoning hier uitbleeL 
In 1638 woonde hier welgeteld één gezin. De zuidel~jkste as. Leikensweg
Murkelstraat-Pokmoeren. was niet prioritair voor het stadsbestuur. Ik 
financiële input voor herstelling van dit wegennet was dan ook 1111nl1nnn1. 
Pas vanaf de 18de eeuw noteerden we ook regelmnt tg uitgaven voor dit 
deel van hei wegennet: In het Leenstmdiell q/le hogocrtl1loerstroclit'll 
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synde een lantwegh werden in 1737 de putten met aarde gevuld. In 1757 
kregen de wegels aen het Eecloots leyken vanden dullaert tot cocquyts
brugghe en deze langhs het aut leyken ofte antwerps vaerdeken een face
lift en in 1766 werd blijkbaar eenmalig wat geld besteed om het 
Paradysstraetien toegankelijk te houden. Daarvoor waren deze werken 
zeer sporadisch. In 1671 waren de putten in de murckelstraete met grof 
hout en aarde opgevuld. 

Aan de waterhuishouding werd degelijk gewerkt. Met de regelmaat 
van de klok troffen we aanbestedingen aan voor het" hoog hen van de bar
rem aen het vaerdeken indervoeghen dat het water binnen boorde blufven 
saL ". "voor het maecken ende repareren vande caeye van het leyken". Ook 
het vaerdeken op den eecloodam. het Kluizenvaardeken of 
Burggravenstroom. deelde in de belangstelling van de Wet en werd ook 
regelmatig onderhouden. 

3. HISTORISCH KADASTER 

In 1638 telden de 12 belopen samen 410 kavels. met een opper
vlakte van 382 ha 63 a 10 ca. zijnde 13.9% van het totale Eeklo. 
Een eeuw later. in 1707, was er weinig gewijzigd. Het kleine verschil in 
oppervlakte was meer te wijten aan meetfouten (enkele correcties) dan 
aan een wijziging in het grens patroon. In 1707 noteerden we 382 ha 83 
a 60 ca. Het aantal kavels was met 423 eveneens onveranderd gebleven. 
Enige evolutie binnen het gebied was nauwelijks waarneembaar. 
In 1796 werd 381 ha 96 a 71 ca opgegeven als oppervlakte. Een grens
correctie met Waarschoot en Zomergem. alsook nauwkeuriger meetme
thoden. waren daar zeker niet vreemd aan. 

4. GRONDEIGENAARS-GEBRUIKERS 

Tot de toptien van grondbezitters onder de 122 binnen het behan
delde stuk Eeklo. telden we vier geestelijk stichten. Koploper was het 
klooster van Waarschoot met 31 ha 50 a 58 ca of 9.0%. Het klooster Ten 
Doorn kwam op de tweede plaats met 6.7%. het St.-Janshospitaal was de 
vierde grootste grondbezitter met 2.7% en de Predikheren te Gent ston
den negende met 1.8%. De familie Van Urssen (Ursel) spande de kroon 
bij de particuliere bezitters: Inghelbert was eigenaar van 5,7% en Jan van 
2.7%. Samen bezaten ze 8,4% of 29 ha 32 a 13 ca. Jonker Jan Staelens, 
een niet-ingezetene. hield 3.9% in bezit. Vincent van Hyfte (Hiefte of 
Hieste) heerste in en rond de woonkern langs de Hoge Bosstraat en 
mocht zich bezitter noemen van 2,6%. Pieter de Smet en Jacques Lippens 
sloten als particulieren de rij met 1.9 en 1,8%. 
De twaalf belopen kenden in 1638 126 gebruikers. Veertig eigenaars of 
31,7% ervan hadden eigen grond in uitbating, sommigen hun volledig 
areaal, anderen slechts een gedeelte. Pieter Wille was de grootste pach
ter. Niet minder dan 9,3% van de 350 ha 60 ca werd door hem gepacht, 
want eigendom hinnen deze hel open hezal hij niet. Wille was de enige van 
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de grote gebruikers die uitsluitend pachtte. De overige pachtten grond bij 
en verpachtten zelf nog een deel van hun bezit: Boudewijn en Jan 
Meuleman. Jacques Lippens. Pieter van Lantschoot. Pieter de Vos. 
Pauwel Maeschalck. Vincent van Hyfte. de weduwe van Maerten Soetaert. 
Joos Zoetaert en Balthasar de Bruyckers. 
In 1796 was de eigendomsverhouding enigszins gewijzigd. De twee groot
ste eigenaars waren geestelijke instellingen: het klooster van Waarschoot 
bezat 7.8%. de Penitenten op St.-Pieters te Gent 5.9%. De overige acht 
uit de toptien waren bijna uitsluitend Gentenaars: Jan Frans Diericx 
5.5%. Joannes Nuytens 3.9%. Lieven de Block 3.5%. Marie Josepha 
Cardon 3.1 %. Frans Ghysens 2.8%. Jan Baptiste Kervyn 2.7%. De twee 
stadsgenoten waren Jan de Schepper met 4% en Francies Everaert 
(Euraert) met 2.6%. 

5. BEWONING 

Niettegenstaande we met 12 belopen een omvangrijk deel van het 
Eekloos grondgebied behandelen. is de bewoning zeer schraal. Aan de 
basis ligt ongetwijfeld het ongunstige cultuurlandschap om aan land
bouw te doen. De zuidzijde van Eeklo is een weing vruchtbaar gebied. 
onvruchtbaar op de flank van de zandrug en geheel zuidelijk van oost 
naar west een bijna ontoegankelijk moergebied. 
Het wekt dan ook geen verwondering dat er in 1638 slechts een vijftal hof
stedekens te vinden waren. Een eeuw later was het gebied nog weinig 
ontsloten en noteerden we amper 11 woonsites. Ofschoon - door het 
gering aantal - het cijfermateriaal weing relevant is. stellen we toch vast 
dat de eerder gevonden gebruikersverhouding eigenaar-gebruiker. dat bij 
de noordelijke kavels op 33% lag. hier niet van toepassing is. In 1638 
bewoonde slechts 25% van de eigenaars zijn eigendom. In 1707 was dit 
cijfer opgelopen tot circa 50%. Oorzaak van die sterke stijging was de 
woonkern in de huidige Hoge Bosstraat. waar de kinderen van de twee 
dominant aanwezige families De Pau en Van Hyfte bij huwel~jk snel over 
een nieuw gecreëerde hofstede beschikten. In 1797 had de bouw van 
arbeiderswoningen zijn intrede gedaan en steeg het aantal pachters der
mate. dat het oude evenwicht bijna opnieuw werd hersteld. De verhou
ding eigenaar-gebruiker kwam op 28.5% te liggen. Nogmaals ,villen we 
wijzen op de geringe relevantie van het cijfermateriaal door de beperkte 
bewoning. 
Toch opvallend is de zeer geringe bewoning op de zuidzijde van het 
Oostveld. Vanaf de huidige Hospitaalstraat tot de grens met Lembeke 
vonden we welgeteld drie woonsites: het hospitaal op de hoek van de 
Oostveldstraat en Hospitaalstraat. een kleine hofstede op de westhoek 
van de Oostveldstraat met de Lekestraai (huidige hofstede Van 
Belleghem: waar bewoner Pieter Wille op grond van het klooster van 
Waarschoot zelf zijn woning had gebouwd) en de grote hofsteek van de 
familie Van Ursel (Ursen) aan de splitsing van de Antwerpse heenveg en 
de Oostveldstraat. 

De clinclcaerlslraele. nu lIoge Bosstrnnt. telde in 163R twct' hofstt'
den. In 1707 lag het Oost veld er nog even desolaat bij nIs l'en ecuw 
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tevoor. De woonsite waar Wille verbleven had, was zelfs verdwenen. 
Expansie was enkel merkbaar in de Hoge Bosstraat, waar zich rond de 
twee hofsteden een echte woonkern had ontwikkeld. De inmiddels zeven 
hofstedekens waren een uitvloeisel van de huwelijken tussen de families 
De Pau en Van Hyfte. Tussen de kinderen van de twee families was het 
een trouwerij van jewelste. Grond was er voldoende en elk koppel kreeg 
er zijn stek. 

Iets dichter tegen het centrum, op de zuidzijde van de toenmalige 
Zuidmoerstraat, tegenover de huidige Hospitaalstraat bevond zich de 
Oostmolen, die tijdens de 17de en 18de eeuw veelal maalvaardig was. 
Pachters noteerden we bij de vleet, zelden baatten ze evenwel de molen 
zelf uit. Vandaar dat we de echte mulders slechts zelden aantroffen. 

Voor de volgende woning dienen we ons een heel stuk westwaarts 
te verplaatsen. Op het einde van de Dullaert, waar de latere herberg Het 
Motje stond, kwam omstreeks 1670 een huyseken bewoond door Lieven 
Vinghers. 

Op het einde van het ancien régime, en hiermee bevinden we ons 
in 1796, was er nog weinig evolutie vast te stellen. De zuidzijde van het 
Oostveld lag er met twee woonsites nog ongewijzigd bij. De concentratie 
in de Hoge Bosstraat was teruggevallen tot vier hofsteden en twee huis
jes. Langs het stuk Zuidmoerstraat, tussen de Hospitaalstraat en het 
Leiken bevond zich één hofstede, een huis met een schuur. Op het einde 
van de Dullaert was ten oosten van het al aanwezige huisje een tweede 
bijgekomen. 
Met een totaal van veertien gebouwen moest dit deel van Eeklo, dat toch 
13,9% van de totale oppervlakte bestreek, het stellen. 

6. TOELICHTING 

Voor een volledige toelichting bij onze werkwijze verwijzen we naar 
de bijdrage in Appeltjes van het Meetjesland nr. 53 (2002). Voor wie niet 
over dit jaarboek beschikt, volgt hier een beknopte versie. 
Elk perceel kreeg een nummer dat gelinkt is aan het landboek van 1638, 
het basisdocument voor deze studie. 
De summiere gegevens van vóór 1638 werden pas opgenomen als er 
absolute zekerheid rond het toewijzen bestaat. 
Elk nummer bestaat uit het beloopnummer, van één tot vierenzestig, 
gevolgd door het artikelnummer binnen het beloop. 
Niet het huis of de hofstede zijn dus aan het nummer gekoppeld, maar 
wel het perceel. Vandaar ook dat in de bijdrage hiaten in de nummering 
voorkomen. De tussenliggende, ontbrekende nummers slaan op onbe
bouwde percelen. 
Ook wanneer de landboeken van 1640, 1676, 1709 en 1758 (met aan
vullingen) werden verwerkt, bleef het oorspronkelijke nummer van 1638 
behouden. Gesplitste kavels bleven onder het oorspronkelijke nummer, 
maar kregen, wanneer dit nodig bleek, een letter als aanvulling. 
Dergelljke opdelingen, die hier slechts sporadisch voorkwamen, zijn bij 
de bronvermeldingen opgenomen. 
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7. BEWONING BELOOP 1 

In de landboeken van de 17de en 18de eeuw wordt het 1 ste beloop 
gesitueerd in het zuidoosten van de stad "op de suytsyde vanden 
Antwerpsche heerwech (huidige Oostveldstraat en Antwerpse Heirweg) 
die maer ghemeten is totten kloetstruyck ojte schootkant op de westsyde 
van tghescheet tusschen dese keure ende de prochie van Lembeke, op de 
noortsyde vande dynckers straete (huidige Hoge Bosstraat) westwaert 
streckende tot ande dreve (huidige Schaapsdreef) ghaende metten goede 
van tdooster van Waerschoot (SAE, 383 fol. Iv, a01638), (SAE, 384 fol. 
lv .. aoI640), (SAE, 388 fol. lv.,aol758, kopie van landboek van 1707). 

01050 

Situering 

Aard 

Clynckers straete (Hoge Bosstraat) ende Magermansdreej 
(NO-hoek) 

1638: bos 
1681-1709: gherodden bosch alsnu een hojstedeken 
1796: land ende hojstedeken 

Oppervlakte 2352r (3 ha 49 a 27 ca) 

Eigenaar 

1638: 
vóór 1643: 
1643: 
na 1659: 

1667: 
1670-1685: 
1685-1693: 

1686-1698: 
1699-1705: 
1703: 
1703-1724: 
1724: 
1796: 

Gebruiker 

1638-40: 
1680-1685: 
1685-1693: 
1686-1698: 
1699-1705: 

De Smet Pieter (E) 
De Smet Jan, Callant Pieter x Joorynken de Smet (E) 
De Smet Anthone (E) 
De Smet Pieter & Jan; Berjans Wernerus x 
De Smet Elisabeth (+) fa Anthone (E) 
Boulé Anthone (E-l /2) en Rougier (E-l /2) 
Boulé (Boelé) Rougier (E/G) 
De Wispelaere Jooryntien fa Marten, wed. Boulé 
(E/G-l/2) & kinderen (E-l/2) 
Boele (Boule) Guilleaeme (E/G) 
Boelé Jooris (E/G) 
Boelé Guilleaeme weduwe en erfgenamen (E) 
De Smet Carel & wed.Berians Wernerus en (E) 
Van Vooren Jan (E) 
Martens Joris Francies (E) 

Van Lantschool Pieler fG-V 
Houlé (Hoelé) Rougier (G/E) 
De Wispelaere JoorynUen fa Marten (G/E) 
Hoele (Houlé) Gu1lleaeme (G/E) 
Hoelé (Soelle) Jooris (G/E) 

123 



ERIK DE SMET 

1705-1707: 
1706-1709: 
1714-1718: 
1719: 
1730: 
1746-1757: 
1758-1773: 
1762: 
1776: 
1783: 

Historiek 

De Smet Pieter fs Jan (G) 
Van Wynsberghe Pieter (G) 
Vande Walle Gabriel (G-l) 
Van Vooren Janfs Vincent (G-l) 
Tollens Joseph (G-l) 
Vande Velde Jan Baptiste (G-l) 
Vande Velde Jan Baptiste x wed. Pieter van Hecke (G-l) 
Tollens Judocus (G-l) 
VanderVennetFrans(G-l) 
Vanden Berghe Dionidius (G-l) 

De vroegste bewoning op deze kavel moet worden gezocht tijdens 
het laatste kwart van de 17ae eeuw. 

Wanneer op 3 juni 1643 Jan De Smet en Pieter Callant, gehuwd 
met Jooryntken De Smet, de zeven gemet voor 52 p. gr. ~boven eenen 
ducaet voor een hooftcleet" verkopen aan Anthone De Smet, getrouwd met 
Janneken IJman, is er enkel sprake van bosch. Een kwart eeuw later, op 
9 maart 1667 verkopen Jan, Pieter, Jacobus en Elisabeth De Smet, 
gehuwd met Wernerus Berejans, allen erfgenamen van Anthone, het goed 
voor 400 gulden aan Anthone en Rougier Boele (Boulé). De akte wordt 
pas op 5 februari 1674 voor de Eeklose schepenbank geregistreerd. Ook 
dan is het nog "eene partye lants ende bosch hemlieden competerende 
elck tot een vierde ... groot seven ghemeten ... oost daerme schole binnen 
gendt. suyt de clynckaertstraete, west magermansdreve ende noort pieter 
van lantschoot". 

Het waren Rougier (Rogier) en zijn echtgenote Georgia of Jooryntien 
de Wispelaere die de woning lieten bouwen en er ook gingen wonen. In 
1681 komt Rougier voor het eerst in de belastinglijsten voor, wat erop 
wijst dat de woning werd betrokken in de tweede heltt van 1680 of begin 
168l. Rougier had duidelijk grootser plannen. Op 27 april 1684 had hij 
nog de grote hoeve van de familie Van Ursen op het Oostveld gehuurd 
(01067). Helaas overleed hij op 23 april 1685. Hij liet een weduwe en vijf 
minderjarige kinderen na: Pieter, Jooris, Jaecquemyntien en Cathelyne 
uit een eerste huwelijk met Tanneken Patteels fa Jan, en Marieken. het 
enige kind uit hei huwelijk mei De Wispelaere. De weduwe bleef in de 
Hoge Bostraat wonen en baatte de hoeve voort uit met Guilleaeme Boulé. 
een oom van Rougier. Keuterboerkens waren het in geen geval! Naast 
hun eigen hofstede en twee stukken meers pachtten ze niet minder dan 
33 percelen land. De staat van goed van Boulé werd afgesloten met een 
negatief saldo. Dit was geen goed voorteken! Op 18 november 1685 ver
kochten de weduwe en haar kinderen het goed aan Guilleaeme. Er was 
dan sprake van "eene belwysde hq{stede met den woonllllyse ende Sc!lll
ere daerop staende. midtsgaers den lande daermede gaende, groot 6 g. 
300 r. gheslaen ende gheleghen daermcnt noempt de scllaepc,?w. SI/ut het 
klynckerstraetken loopende naer de paelsteen. west l1lC1g1lCnnansdn't'c .. ", 
Financieel verliep het voor Guilleaeme ook niet nnnr wens, Op 21 i't'hnt· 
art 1703 werd het "llqj'stedeken met woollllllysC. sc!llIcrc. stCllly1lU11c ('ndc 

124 



HET HISTORISCH KADASTER VAN EEKW 

Jruyt ende ander boomen ende troncken" alsook het bijbehorende land bij 
decreet verkocht. De kerkfabriek van Eeklo en Wernerus Berejans stel
den zich partij voor het verhalen van achterstallige renten. De kerk was 
op 5 februari 1674 voor 2/3 in een rente begiftigd door Pieter de Smet fs 
Anthone. De weduwe Boelé, die inmiddels in Meulebeke woonde, en de 
erfgenamen van Guilleaeme Boelé zagen hun eigendom verloren gaan ten 
gunste van Berejans en Charles de Smet. De clan de Smet hield het per
ceel tot omstreeks 1724 in eigendom. Toen eigenaar "d'heer Charles de 
SmetJs d'heer Pieter; in syn leven greffier van de heerelichede ende leen
hove het waHant. ende procereur deser stede van Eedoo" hier op 17 
maart 1723 overleed, bleek uit zijn staat van goed dat de hofstede en lan
den al waren overgegaan in handen van Jan van Vooren: "Voorts heeJt de 
overledene vercocht syn paert met het paert van syne kinderen t' saemen 
tot eender helft, benelfen de weduwe van wernerus berians wie de ander 
helft was competerende van eene behuysde hoJstede met de schuere dae
rop staende ende de lande daermede gaende, t'saemen groot ontrent 8 g. 
t'eenen blocke, gheleghen inden dynckaerts acker ... synde de selve verko
ping gedaen aen Jan van vooren ". 
De laatste bewoner die we met zekerheid konden traceren was Pieter van 
Wynsberghe. Ook noteerden we enkele pachters, die naast deze hofstede 
ook nog een tweede op de Schaperij huurden en waarvan uit de 
belastinglijsten blijkt dat ze hier niet woonden. Na 1709 konden we geen 
bewoners meer aanduiden, hoewel op de Ferrariskaart van circa 1770 
nog een gebouw voorkomt. Ook in 1796 is nog sprake van "een hoJste
deken en land". Of er dan ook bewoning was, is niet zeker. 

Chronologie 

1638: "Pieter. de Smet met een partye busch ant suuthende daeran, strec
kende metten zuuthende tot ande dynekers straete ende metter oostside 
an d'aerm schole in ghendt, groot vg gem. gC 19 R. blilft van ses een goet". 
(SAE 383/10/2), (SAE 384/10/2) 

1707: "Wernerus berians ende Sr. Carel de smet an het suyteynde daeran, 
ligghende in twee part yen synde gherodden bosch, streckende metter suy
teynde ande dynckartstraete, danoj ten suyteynde alsnu een hoJstedeken 
is, ter oostsyde d'Aermschole, ter westsyde mag hermans dreve, groot 7 g 
252 r; blilft van ses deelen een goed" (SAE 386/10/3; SAE 388/10/3). 

1758: "Wernerus berians ende Sr. Carel de smet (Aanvulling: Jooris 
Martens) aen het suyteynde daeran, liggende in twee part yen synde ghe
rodden bosch, streckende metier suyteynde aende dynckaertstraete, 
danoj ten suyteynde alsnu een hojstedeken is, ter oostsyde d'aermschole, 
ter west.syde magermans dreve, groot 7 gemet 252 Roeden, blilft van ses 
deelen een goed" (SAE 388/ I 0/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 

163801050 
164001050 

SAE383/ 10/2 
SAE384/ 10/2 
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Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

170701053 
175801053 
179601060-61 

SAE386/10/3 
SAE388/10/3 
SAE Kl 
(wijk 01, nr.60 & 61, Schaperijwijk) 

SAE 823, Wettelijke passeringen van 3 juni 1643, fol. 295. 
SAE 827, Wettelijke passeringen van 5 februari 1674, fol. 305. 
SAE 1513, Verkopingen bij decreet van 21 februari 1703, fol. 10. 
SAE 1019, Staat van goed van Rougier Boule van 30 mei 1685, fol. 156. 
SAE 1025, Staat van goed van Charles de Smet van 19 januari 1724, fol. 
29l. 
DE SMET E., HAMERLYNCK W., De Immobilienmarkt te Eeklo tijdens het 
Ancien Régime, in De Eik, jg. 20 (1995), p.38; jg. 23 (1998), p.305. 
DE SMET E., Verkopingen bij dekreet binnen de Eeklose rechtspraak 
(1666-1 787), in De Eik, jg. 12 (1987), p.126. 
SAE 389, Kwoteboek 1696-1709. 
SAE Kl is de nieuwe nummering en vervangt het vroegere SAE-MI086a. 

01067 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Eigenaar 

vóór 1619-1654 

1619-vóór 1678: 
1689, 1707: 
vóór 1756: 
1796: 

Gebruiker 

vóór 1619-1627: 
1627/28-1631 : 
vóór 1619-1650: 
1631-1640: 
1640-1641: 
1645-1650: 
1651- 1676: 
1676- 1685: 
1684: 

1684: 

12G 

Antwerpschen heerweg (Antwerpse Heirweg) 

1638: hofstede 
1707: een hojstede ende lande 
1796: een hojstedeken & land 

1262 r. (4g 62r) (l ha 87 a 41 ca) 

Van Ursen (Urssen, Urssel. Ursel) Inghelbert x 
PetronelIa Mulaerts (E) 
Van Ursel Inghelbert & Jan (E) 
Van Ursel Jan Philippe (E- 1/2 ) en Louis (E- 1/2 ) 
Van Zuylen Jacques (E) 
Ryfranck Bernard wed. (E) 

De Manghelaere Jooris (G) 
De Manghelaere Jooris weduwe (G) 
Meuleman Bouduijn (G-naerpachter) 
Meuleman Bouduijn en Jan (+20/2/1640) (G) 
Meuleman Bouduijn en wed. Jan (G) 
De Sutter Vincent (G) 
Nowe Matthijs (G) 
Nowe Matthijs wed. (G) 
Boelé (Boulé) Rogier (G) i11 11acrpachtte [111('[111el'(,11 
aen Guillaeme Boulé 
Boulé Guillaeme (G-llaerpacllterl 
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1693-169 : 

1701-1754: 
1754-1795 

Historiek 

Opsommer Rogier "vande voorenstaende hofstede 
twee ghem" (G-l) 
Van Ba elaere Joos (G) 
Vanden Berghe Jan (G) 

Bij het begin van de 17de eeuw kwam Engelbert van Ursen zich te 
Eeklo ve tigen. Op dat ogenblik was hij gehuwd met Petronella Mulaerts . 

an dit gezin kennen we vijf kinderen: Adriaen, Jan, Jacquelyne , Joanna 
en Anna. Petronella overleed hier en werd op 14 januari 1619 begraven. 
Het volgende jaar hertrouwde Inghelbert met Judoca Geuns. Uit dit 
huwelijk werden nog eens acht kinderen geboren: Maria, Anthonus , 
Pauwel, Elisabeth. Jan Baptiste, Guillaeme en Engelbertus. Het gezin 
woonde op de Varkensmarkt en behoorde tot de toplaag van Eeklo . Da t 
hij hier h eel wat eigendom verwierf, ligt in de lijn der verwachting. Toen 
Petronella in 1619 overleed , bezat het gezin te Eeklo al 191 gemet. o.a. 
hofsteden op de Markt, Boelare, Raamstraat, de Groote straete. op het 
Oostveld , Raverschoot en Moerstraat. Hun totaal bezit aan onroerend 
goed werd geprijs d op ongeveer 3000 pond groot, een formidabel bedrag 
voor die tijd! Zijn beroepsactiviteiten waren divers , m aar allemaal top
functies binnen het kleinstedelijke Eeklo. Hij heeft zowat alle functies 
bekleed waarmee aanzien en geld gelinkt waren. Engelbert was meer 
maals burgemeester tu ssen 1619 en 1631 , schepen in 1617- 1618. ont
vanger van de Slependammewatering in 1614- 1618, kerkmeester, pach 
ter van stadsrechten en vermoedelijk waarnemend baljuw. Hij overleed 
hier op 13 november 1654. 

{) 'ol sLaLtg" hoJs de van w "Ie " 7; ct nnLa Lang 19 ndom van d JamiU 
Urss "n (van Urs "ij, he ifl duld i[.Jk n l van haar gior[ v rlo~ n. 
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De hofstede die Joos de Mangelaere pachtte. werd in 1619 
omschreven als "een behuysde hofstede mette schuere ende stallynghen. 
groot xx ghemet metten saeylandt ende bosch gheleghen upt oostvelt. 
hoofdende metten noorthende aende Antwerpschen Herwech". Bouduyn 
Meuleman bewoonde eveneens de hofstede. maar hij was naerpachter 
van Joos. Bij Bouduyn vond ook nog een Jan Meuleman met zijn gezin 
onderdak. 

Onder de familie Van Urssen werd de hofstede van het Oostveld 
herhaaldelijk als onderpand gegeven. Wat hen een bestaanszekerheid 
bood. hebben we niet nagegaan. maar de geldhandel was hun niet onbe
kend. Op 13 december 1631 leende Ingel 70 pond groot van Gentenaar 
Jan de Blieck. Van Urssen betaalde tot aflossing een jaarlijkse rente van 
4 p. 10 s. gr. en stelde zijn "behuusde hofstede. groot 15 ofte 16 ghemet. 
in dry diversche parceelen in een jeghehoote ghenaemt het oostvelt .. als 
pand. Op 16 november 1635 werd door Jan van Urssen fs Inghelbert een 
Constitutie van Rente onderschreven waaruit blijkt dat hij op 30 oktober 
van oom Jan Gheuns. de Eeklose pastoor. 80 p. 8 s. 6 gr. had geleend. 
waarvoor hij een jaarlijkse rente van 5 p. 6 gr. zou betalen. Op 12 novem
ber 1635 bezette Gheuns de obligatie op jonkvrouw Anna van Zeveren en 
consorten. Ook hier was de hypotheek "de behuysde hofstede hem an
ghalt ten sterjhuyse van zyne moedere zoo die ghestaen ende gheleghen 
is met alle de huysen. schueren. boomen ende landen ende catheylen dae
rop staende ... ophet oostvelt. groot xxij (22) ghemeten oft daerontrent. in 
twee blocken, de eerste partye groot xiv (14) ghemeten daer huys ende 
schuer op staet. noort den antwerpsehen herewech ... ". 

Op 23 december 1707 stelden Jan Philip en Louis van Urssen. die 
elk voor de helft eigenaar waren. diverse goederen als pand voor Joannes 
Baptiste van Urssen. geestelijke en studerende in Leuven. Onder de te 
pand gestelde bezittingen behoorde eveneens de" behuysde hq{stede met 
schueren ende stallen. gestaen ende geleghen op het Oostvelt. groot int 
geheele ontrent de xxitij (24) gemeten en alf. in twee part yen onder bosch 
ende saeylant. den bosch genaempt Harduynsdreve. suyt t' 
Clynckerstraetken. oost de susters van Eecloo. noort den Antwerpsehen 
Heerwech". In deze akte wordt verwezen naar een verkaveling van 11 
augustus 1627. Helaas is deze niet voorhanden op het stadsarchief in 
Eeklo. 

Wanneer pachter Matthijs Nowe op 25 maart 1676 overleed. werd 
een staat van goed opgemaakt. Daarin vernemen we dat hij een eerste 
maal was gehuwd met Maeyken van Ackere. van wie we zes kinderen 
kennen: Joos. Lieven. Jooris. Jooryntien en Joosyntien. Daarna ging h~i 
een tweede huwelijk aan met Marie Willems fa Jan. bij wie hij ook nog 
eens twee kinderen had. die beiden kort na hun vader overleden. Zelf 
bezat hei gezin geen onroerend goed. maar het pachtte veel land. onder 
andere van Van Urssel. Op 4 november 1676 werd uit het sterfhuis Vl'n
ditie gehouden. die met 238 p. 5 s. gr. hoog scoorde. Naast \:vnt IlH:'ubt'
len werd ook cooren. haever. schooven onghebooden lIlasdl. stroot. kOt'Jj

en en schaepen geveild. De staat van Mat t hijs werd a(~t'slott'n met l't'1l 
positief saldo van 206 pond groot. Een niet onnnllzit'nll.lkt' som. manr yt'l'-
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geten we niet dat het ook om een pachter ging van een landbouwbedrijf 
met status. 

Op kerstavond 1684 huurde Rogier Boelé. die dan in de Hoge 
Bosstraat (01050) woonde. de hofstede. Voorlopig liet hij zijn oom 
Guillaeme boeren. in afwachting dat hij er ook zijn intrek zou nemen. 
Zover is het evenwel nooit gekomen! Rogier overleed op 23 april 1685. 

Joos van Basselaere boerde bijna een halve eeuw op de gronden. 
Na zijn overlijden werd op 3 september 1756 een staat van goed opge
maakt. Daaruit blijkt dat het sterfhuis aan jonker Van Zuylen nog 13 
pond gr. schuldig was over een jaar pacht van de hofstede en land. Of Van 
Zuylen eigenaar of eventueel rentmeester van de familie Van Urssen was. 
weten we niet. 

Op het einde van het ancien régime was de hofstede eigendom van 
de weduwe van Bernard Ryffrank met Jan vanden Berghe als pachter. 

Chronologie 

1638; 1640: "Jan van Ursel met een hofstede synde opt zuuthende drie 
sticx. ant noorthende daeran. ende ten noorthende van Jaecques Lippens 
ende Gille Rouges bosch. streckende metten noorthende anden heerwech. 
metter oostside ant doos ter van Waerschoot voorschreven landt. groot iiij 
g. lxijR. ... afeen derde" (SAE 383/12v/3). (SAE 384/12v/3). 

1707 : Jor. Jan Philipe van Ursel met een hofstede ende lande daer achter 
an tnoorteynde daeraen streckende metten noorteynde anden heirwegh. 
mette oostsyde het Clooster van Waerschoot. groot 4 ghemet 62 r (1262r). 
(SAE 386/13/2). 

1707: Land van Van Ursel rond de hofstede: 
170701058 Ph. van Ursel land 464r 
170701059 Ph. van Ursel land 285r 
170701060 Ph. van Ursel land 927r 
170701061 Ph. van Ursel land 7g 175r gherodden bosch 
170701062 Ph. van Ursel land 873r gherodden bosch 
170701063 Ph. van Ursel I & b 398r Z:bos. N:land 
170701069 Ph. van Ursel & c100ster Waerschoot 

land 4g 142r gherodden bosch 
170701070 Ph. van Ursel 
170701071 Ph. van Ursel 
170701072 Ph. van Ursel 
170701073 Ph. van Ursel 
170701074 Ph. van Ursel 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

163801067 
164001067 
170701069 
175801069 
1 7960 1 078-79 

hofstede 4g 62r 
land 445r 
land 600r 
land 542r 
land 500r 

SAE383/12v/3 
SAE384/ 12v /3 
SAE386 /13 / 2 
SAE388/13/2 
SAEKI 
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SAE 822, Wettelijke passeringen van 13 dec.1631 en 16 nov. 1635, fol. 
254,392. 
SAE 887, Minuten wettelijke passeringen van 23 dec. 1707. 
SAE 1010, Staat van goed Nowe Matthijs van 16 dec. 1676, fol. 56l. 
SAE 1032, Staat van goed Joos van Basselaere van 3 sept. 1756, fol. 47. 
DE SMET E., HAMERLYNCK W., a.w., in De Eik, jg. 19 (1994), p.125, 
p.134. 
HAMERLYNCK W., Het geslacht "van Ursen" of "van Ursel" te Eeklo, in 
De Eik, jg. 3 (1978), nr.1, p. 2-34. 

01070 

Situering den heerwech (Oostveldstraat) 

Aard 1560: behuysde hofstede 
1638-1796: land 

Oppervlakte 542r (80 a 49 ca) 

Naam 1560: de verloren stede 
1638: de verloren hoifstede 
1707: de verloren hofstede 

Eigenaar 

1560: 
vóór 1619: 
1638: 
1649: 
1683: 
1689: 
1707: 
1796: 

Gebruiker 

1638: 
1638-40: 
16xx: 
1684: 
1696: 
1701: 
1753, 1796: 

Historiek 

Caes Heyndrick fs Adriaen (E) 
Van Ursel Inghelbert (E) 
Van Ursel Jan (E) 
Hauweel Balthazar x Anna van Urssen fa Inghelbert (E) 
Damman Jan & J oannes Maximiliaen (E) 
Van Ursel Jan Philippe en Louis (E) 
Van Ursel Jan Philipe (E) 
Ryffranck Bernard wed. (E) 

Meuleman Jan en Bouduijn (G-l) 
De Suller Vincent (G-l) 
Nowe Matthijs (G-l) 
Boele Rogier (G-l) 
Opsommer Rogier (G-I) 
Van Basselaere Joos (vol.) (G-i) 
Vanden Berghe Jan (G-I) 

Niettegenstaande we voor de 17de en 18de eeuw geen be\Vonin~ op 
deze kavel meer kunnen aantonen. hebben we !H'Ill todl Op~t'1l0111t'1l. 
omdat er in de 16de eeuw bewoning was. De 542 roede waarvan sprake. 
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zijn de twee percelen tegen de Oostveldstraat met daarop de woonsite. De 
2158 roede betrof aanpalend land, dat zich tot op de huidige Hoge 
Bosstraat uitstrekte. 

Uit de staat van goed van Heyndrick Caes fs Adriaen, gehuwd met 
Marykin Zoetaert fa Gheeraert, verleden voor de Eeklose schepenbank op 
4 september 1560, blijkt dat ze onder meer bezitter waren van "noch eene 
behuysde hofstede ghenaempt de verloren stede, groot neghen ghemeten 
(4 ha 1 a 8 ca) oft daerontrent. oost ende west Lieven Veroels, west 
tdooster van waerschot. noort Casin de muenc ende Jan dierckins ende 
zuudt thospitael in eekloo ende tdinkerstraetien". Het goed was belast met 
een jaarlijkse losrente van 45 gr. den penning 16, ten voordele van de 
weduwe en erfgenamen van Pieter vanden Hende. 
Heyndrick Caes was in 1538 in het vuldersambacht opgenomen als "vry
cnape" en het volgende jaar al "vrymeester" gemaakt. Hij genoot dit voor
recht omdat zijn vader eveneens deel uitmaakte van het ambacht. 

Vermoedelijk werd de hofstede tijdens de godsdienstoorlog ver
woest. In 1619 was het al "een vervallen hofstedeken", dat 165 p. gr. 
waard was. 

Op 22 november 1649 leenden jonker Balthazar Hauweel en echt
genote Anna van Urssen fa Inghelbert van meester Maximiliaan Hauweel. 
advokaat in de Raad van Vlaanderen 48 pond groot, waarvoor ze een 
jaarlijkse rente van 3 p. gr. betaalden. Als pand stelde het koppel "een 
partye Zandts eertyts gheweest hebbende eene hofstede ghenaempt de 
verloren stede", groot 15 gemet, gelegen op het Oostveld en komende met 
de zuidzijde tot tegen het dinckersstraetken als pand. 

Op 22 juni 1683 verkocht jonkheer Baltasar Hauweel de 15 gemet 
land aan Jan Damman, gehuwd met Joosijne Overmarts, en aan 
Joannes Maximiliaen Damman, presbiter. 
Tijdens de 17de en 18de eeuw verdween de woonfunctie van deze hofste
de. 

Chronologie 

1638 : "Den selven (Jan van Ursel) met twee sticx ande westside daeran, 
metten noorthende alsvooren (anden heerwech) ende zuuthende an 
lnghelbert van Ursels Zani, ghenaempt de verloren hQ[fstede ... groot 542r". 
(SAE 383/13/3). 

1707: "den selven (Jo.r Philips van Ursel) met twee stucx ande westsyde 
daeran streckende metten noorteynde alsvooren (den heirwech) ende 
tsuyteynde Jo.r Philipe van Ursel landt ghenaempt de verloren hQ{stede. 
groot 542 r., qIvan vu{deelen de twee". (SAE 388/13v/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

163801070 
164001070 
170701072 
175801072 
179601082 

SAE383/13/3 
SAE384 /13 / 3 
SAE386/ 13v /2 
SAE388/13v/2 
SAE Kl 
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SAE 1009, fol. 437. Staat van goed Heyndrick Caes Js Adriaen van 4 
sept. 1560. 
SAE 824, Wettelijke passeringen van 22 nov. 1649, fo1. 11Ov. 
SAE 829, Wettelijke passeringen van 22 juni 1683, f.3I. 
DE SMET E., HAMERLYNCK W., a.w., in De Eik, jg. 21 (1996), p.87. 

8. BEWONING BELOOP 4 

Het vierde beloop lag ten zuidwesten van het eerste, aan de zuidzijde van 
de Hoge Bosstraat, Klinkaartstraat en Schaperijstraat. Werd in 1638 
gesitueerd als gelegen "Ande noortside vant lokermeersch straetken 
(Dam), ande oostside vanden ghentwech (oude Gentweg). ande zuutside 
vande clynckers straete ende opde westside vande dreve vant Clooster 
van Waerschoot (zandwegel op de grens met Waarschoot, die voor enkele 
jaren door een landbouwer is afgesloten!). (SAE 383 fol. 22, a01638), (SAE 
384 fol. 22, a01640), (SAE 386 fo1.22, a01707). 
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04028 

Situering Clinckaertstraete (Hoge Bosstraat) 

Aard 1638: land 
1664-1796: hofstede 

Opperolakte 290 r (43 a 07 ca) 

Eigenaar 

vóór 1584: 
vóór 1638: 
1638: 
1641: 

De Pau Andries x Mayken Soetaerts (E-I) 
De Pau Andries fs Andries x Pierynken van Se Ie (E-I) 
De Pau Andries, erfgenamen (E-I) 
De Pau Pieter fs Pieter x Mayken de Pau fa Andries 
(E-1/3) 

1641: 
1664: 
1707: 
1724: 
1796: 

Van Hieste (Hyfte) Joos x Tanneken de Pau (E-1/3, G-Q 
Van Hyfte Joos & kinderen Pieter en Pauwel (E) 

Gebruiker 

1638, 1640: 
1664-1688: 
1689-1709: 
1676-1678: 
1691: 
1691-1694: 
1696-1722: 
1705-1708: 
1705-1708: 
1706-1708: 
1706-1714: 
1714-1718: 
1715-1716: 
1713-1719: 
1719: 
1716-1735: 
1730-1732: 
1730-1732: 
1730-1732: 
1730-1732: 
1730-1731 : 
1730-1743: 
1743-1767: 
1754-1767: 

Van Hooghbroeck (Hoochbrouck) Philippe Ignatius (E) 
Lampaert Christoffel (E) 
Mestdagh Cornelis (E) 

Van H!1fte Joos (EIG-l) 
Van Hyfte Pauwel fs Joos (G/E) 
Van Hyfte Pauwel, wed. (G/E) 
Geernaert Jooris (G-inw) 
Van Lantscfwot Pieter Js Laureyns (G-l) 
Lampaert Lieven (G-inw) 
Cap pel man Pieter (G) 
Ryckaert Francies (G-inw) 
Van Hecke Jan wed. (G-inw) 
Van Hyfte Joos (inw-arb) 
Van Wynsberghe Pieter (G-inw-arb.) 
Vande Walle Gabriel (G-inw-arb.) 
Martens Jooris (G-inw-arb.) 
Robert Jan (G) 
De Vos Jan fs Jan x Petronelle Frans (G) 
Van Hyfte Carel (G- inw-arb.) 
Van Eechaute Pieter (G-inw-arb.) 
Van Brussel Guilliaeme (G-inw-arb.) 
Mariman Joannes (G-inw-arb.) 
Pauwels Jooris (G-inw-arb.) 
Vermeulen Jacobus (G-inw-arb.) 
Haeck Jan (G-inw-arb.) 
De Neve Pieter (G-arb.) 
Colpaert Jooris (G) 
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1768-1783: 
1783-1796: 
1779-1781: 
1782: 
1783-1796: 
1791-1796: 
1794: 
1795-1796: 
1792-1796: 

Historiek 

De Beir Pieter (G) (a) 
De Pau Joanna Livina, wed Pieter de Beir (G) (a) 
De Taeye Frans (G) (b) 
Van Killeghem Cornelis (G) (b) 
Vanden Berghe Pieter fs Pieter (G) (b) 
Gabriel Pieter Frans (G-inw) 
Garnaey Guille (G-inw) 
Standaert Pieter Frans (G-inw) 
Martens Jooris Francies (G) 

Al in het midden van de 16de eeuw was de familie De Pau (Paeu) 
eigenaar van verscheidene kavels in de Schaperij. 

Andries de Pau fs Andries, gehuwd met Pierynken van Sele. was de 
eerste ons bekende eigenaar in de 17de eeuw. In 1638 waren de erfgena
men van Andries onder meer bezitter van drie naast elkaar gelegen kavels 
(04027 tot en met 04029) met een oppervlakte van respectievelijk 345. 
290 en 297 roede. Joos van Hyfte fs Marten, gehuwd met Tanneken de 
Pau, pachtte de kavel maar woonde ernaast, op 04029. Door erfenis en 
aankoop verwierf Joos de hele kavel. Op 14 maart 1641 verkocht Pieter 
de Pau fs Pieter, getrouwd met erfgename Mayken de Pau fa Andries. zijn 
derde part van de kavels aan Joos. Toen Tanneken op 14 maart 1664 
overleed, werden de kinderen Pieter en Pauwel mede-eigenaars. 
Pauwels van Hyfte, in eerste huwelijk met Livyne Staendaert, pachtte 
vanaf 1664 de hofstede van vader Joos. Hij was tevens de eerste bewo
ner. Echtgenote Livyne overleed in de loop van 1664. Uit haar staat van 
goed weten we dat ze een jaarlijkse pacht betaalden van 5 p. gr.: "Item 
aen den selven shauders vader (Joos van Hyfte) de somme van 5 ponden 
grooten over de ghebruycke van thuys. schuere ende bogaert ...... De huur 
werd jaarlijks op 30 april betaald, wat ons mag laten veronderstellen dat 
rond deze datum de hofstede haar eerste bewoning kreeg. Pauwel her
trouwde met Pieryntken de Suttere. Ook zij stierf vóór haar man. Op 16 
december 1671 werd ook haar staat van goed voor de schepenbank neer
gelegd. In 1671 pachtten ze nog steeds van vader Joos. Nu betaalden ze 
4 pond 15 schellin~en ~root aan )oos van h!1fte satlders vader pan huys 
ende landpacht". 

Slecht boerde Pauwel niet, want op de loonlijst stonden Pieter 
Dobbelaere als knecht en Tanneken Geernaert als dienstmaerte. Bij het 
afsluiten van de staat van goed van Pielyntken. op een ogenblik dat onze 
gewesten zwaar te lijden hadden onder militaire lasten. wc:'rd nog ec:'n 
batig saldo geboekt van 147 p. 3 s. 6 gr. 3d. Pauwel bleef achtc:'r met twc:'c:' 
minderjarige kinderen. Marie en Andriesyntken. waarvan laatstgenoem
de kort na haar moeder overleed. Marie zou later ook met een Jan de Pat! 
trouwen. Het duo Pauwel en Pieryne koesterde g1'00tse bouwplalllu'll. 
Helaas. het noodlot besliste er anders over. Op llt't st uk grond wnnrop de 
schuur stond. lagen ter waarde van 10 p.gr. "sevcn dl/!Jst ende tlllCC hon
de rl nieuwe carreel steen tot het maecken POll het (nieuw) llloonhuys". Ik 
schuur was gedeeltelijk. voor 20 p, gr "stacllde wecrde", Hl hun eigen-
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dom. De tegenslagen in zijn huwelijksleven weerhielden Pauwel niet bij 
het uitvoeren van zijn bouwplannen. Uit zijn staat van goed. die op 12 
april 1689 was opgemaakt werd gesteld dat "den overlenene (pauwel) sta
ende desen houwelycke heeft doen maecken een huys ende schuere". 
Wanneer we het hier hebben over desen houwelycke, gaat het om 
Pauwels derde huwelijk. ditmaal met Marie van Hende. Marie zou Pauwel 
overleven en bleef tot 1709 op de hofstede. Uit dit huwelijk kennen we 
drie kinderen: Jan 18 jaar. Joos 9 en CarelIjaar. Op de Schaperij was 
het duidelijk een gezellig onderonsje tussen de Van Hyftes en de De Pau's! 

Tijdens de pachtperiode van Pieter Cappelman en Jan Robert 
noteerden we uitermate veel inwonende gezinnen. Van 1691 tot 1694 ver
bleef Lieven Lampaert er. Tussen 1705-1709 en 1730-1732 vonden ver
scheidene personen of families, zij het kortstondig, een onderkomen op 
de hoeve. Frans Ryckaert, Jan van Hecke, Pieter van Wynsberghe, Pieter 
van Eechaute, Guilliaeme van Brussel, Joannes Mariman, Jooris 
Pauwels en Jacobus Vermeulen noteerden we als kortsitter. Jan Haeck 
hield het iets langer uit, van 1730 tot 1743. Het zo uitgesproken "in blok" 
voorkomen van inwonende arbeiders in de belastinglijsten lijkt ons net 
iets van het goede te veel! Daarom ook dat we ze met enige terughou
dendheid vermelden. 
Jan De Vos fs Jan, gehuwd met PetronelIa Frans, pachtte ook een deel 
van de hofstede en leefde er met zijn gezin. Toen hij hier overleed, werd 
op 20 januari 1720 een staat van goed opgemaakt. Daaruit bleek dat hij 
een weduwe met zes kinderen naliet, waarvan slechts één meerdeIjarig. 
Hun veestapel bestond dan uit "hoenders en een haene, 2 vigghen. 2 
coyen met een ca/f'. Aan Charles de Smet verhuurden ze de schuur en de 
schaap stal. Aan eigenaar jonckheer Philippe Ignace van Hoobroeck 
(HooghbrouckJ, heere van Reijage en ghewesen Tresorier der stadt ghent, 
gehuwd met douariere Appolonia Haerens, waren ze nog 21 p. gr. schul
dig over Utweejaeren huys ende lantpacht". 
Op 15 juni 1724 verkocht de weduwe van Hooghbroeck de hofstede met 
land, groot 565 roede, aan Christoffel Lampaert voor 66 p. gr. Het ging 
om "een behuysde hofstede met de schuere, stallen. landen daermede 
gaende, gheleghen opden wyck de Schaeperije, hoofdende daeraene ten 
noorteynde de dynckaertstraete, opde oostsyde t'sterjhuys Joos van 
heyste (HyJte) , suyt de lockermeersch straete, in pachte by de weduwe 
Jan de vos ten elf ponden thien schellynghen graoten t'siaers ... ". 
Carel van Hyfte. die aanvankelijk genoteerd stond als arbeider. werd 
vanaf 1721 gebruiker van 2 gemet 227 roede land. 
Pieter Cappelman (ook vaak Petrus Cappele genoemd). gehuwd met 
Pieternelle van Zele fa Jan. zou hier met zijn gezin van 1703 tot 1722 ver
blijven. Echtgenote Pieternelle overleed er op 15 september 1719. Toen 
op 24 Juli 1721 haar staat van goed werd overgegeven woonde Pieter er 
met nog 5 kinderen: Jan (meerderjarig), Jaecquemyntien 22 jaar, 
Elisabeth 19 Jaar, Joanna 16 en Anneken 13 jaar. Het gezin had geen 
onroerend bezit. 
In 1748 woonde aerbetJder Pieter de Neve er met echtgenote Joanne 
Therese de Vos en hun drie kinderen. . 
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Hoe we ons de toemalige bewoning moeten voorstellen is me echt niet 
duidelijk. In 1795 woonden niet minder dan vier families op de hofstede: 
Joanna Livina de Pau, weduwe van Pieter de Beir met vier kinderen die 
tussen de 13 en 27 jaar oud waren; arbeider Pieter vanden Berghe met 
echtgenote Dorothea Lampaert met drie minderjarige kinderen en haar 
zuster Jacoba Lampaert; koehauder Jooris Francies Martens met vrouw 
Marie Pacque en hun acht kinderen en koeyhauder Pieter Francies 
Standaert, gehuwd met Marie de Neve. 
In 1796 was Cornelis Mestdagh eigenaar van deze en de oostelijk aanlig
gende kavel (04029). 

Chronologie 

1638: "De selve (Dhoors van Andries de Pau) met een stick ande oostside 
daeran streckende met beede henden alsvooren (vande dynckers straete 
tot den dweersgracht) , groot 290 r". (SAE 383/26v /2). 

1707/1758: "Mijnheer hooghbrouck een hofstede ... groot 290 R". (SAE 
386/27/2; SAE 388/27/2) 

Noten 
Lb 1638 : 163804028 
Lb 1640 : 164004028 
Lb1707: 170704031 
Lb1758: 175804031 
F1796: 179601164-165 
SAE 390, Kwoteboek 1709 tot 1721. 
SAE 391, Kwoteboek 1721 tot 1733. 

SAE383/26v/2 
SAE384 /26v /2 
SAE386/27/2 
SAE388/27/2 
SAE Kl 

SAE 823, Wettelijke passeringen van 14 maart 1641. fol. 189. 
SAE 1015, Staat van goed van Pieryntken de Suttere van 16 december 
1671, fol. 430. 
SAE 1014, StaaL van goed van Livyne Staendaert van 17 december 1664. 
fol. 29. 
SAE 1020, Staat van goed van Pauwel van Hyfte fs Joos van 12 april 
1689, fol. 133v. 
SAE 1024, Staat van goed van Jan de Vos fs Jan van 20 jan. 1721. fol. 
173v. 
SAE 1024, Staat van goed van Pieternelle van Zele fa Jan van 24 .Juli 
1721, fol. 179v. 
DE SMET E., HAMERLYNCK W., a.w .. in De Eik. jg. 20 (1995). p.27. 
DE CROP C., HAMERLYNCK W., HERMIE G., De Volkstelling l'aTl 1795 te 
Eeklo, in De Eik. jg. 16 (1991). p. 3-60. p. 62-106. 
BAUWENS-COPPENS M .. Volkstelling van 1748 te Eeklo. in De Eik. jg. 19 
(1993). p. 115-200. p. 206-227. 
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04029 

Situering Clynckers straete (Hoge Bosstraat) 

Aard 1550, 1638: hofstede 
1707 11758: een deel hofstede 
1796: huyseken 

Oppervlakte 1638,1640: 297 r (44 a 10 ca) 

Eigenaar 

vóórl550: 
1550: 
vóór 1584: 
1584-1638: 

1641: 

1641-1680: 

1680: 
1688: 

1692: 
1693: 
1710: 
1715: 
1796: 

Gebruiker 

vóór 1584: 
1627-1679: 

1629-1630: 
1639-1640: 
1680-1688: 
1688-1709: 
J 707: 
1709: 
1709- 1720: 
1721 : 
1728: 
1729: 
1730: 

1707, 1758, 1796: 447 r (66 a 38 ca) 

Vrancke Janneken (E) 
De Paeu (Pau) Pieter fs Yewyns & kinderen (E) 
De Pau Andries x Mayken Soetaerts (E/G) 
dhoors De Pau Andries (E) o.a.Van Hyfte Joos x 
Zoethaert Paeschyne fa Vincent (+) & kinderen (E) 
De Pau Pieter fs Pieter x Mayken de Pau fa Andries 
(E-1/3) 
Van Hieste (Hyfte) Joos fs Marten x Tanneken de Pau 
(E-1/3, G-I) 
Van Hyfte Joos fs Marten erfgenamen (E) 
Van Hyfte Pauwel fs Joos (E/G-125r), Dhaene Abraham fs 
Jacques (E/G-ij (311~, 
Van Schoonacker Jan wed. (E-57r) 
Dhaene Abraham fs Jacques (E) (447r) 
Marteyn Lieven (E/G) 368 r 
Marteyn Philips & Lieven (E/G) 368 r 
Dhaene Abraham fs Jacques (E) (368r) 
Mestdagh Cornelis (E) 

De Pau Andries x Mayken Soetaerts (G/E) 
Van Hyfte (Hief te, Hieste) Joos fs Marten x 
Tanneken de Pau (G/E) 
Bonne Michiel (G-inw) 
Stevins Pieter (G-inw) 
Van Hyfte Pauwel (G-576r) 
Van Hyfte Pauwel wed. (G-125r), 
Dhaene Abrahamjs Jacques (G-V E) 
Marteyn Philips (G 1 12) &Lieven (G 1 14) 
Van Hyfte Joos fs rauwel (G) 
Ryckaert Gillis (G-300r), Loeke Pieter (G-91 r) 
I.Jket Jan (G) 
De H.oef Jacobus (G) 
Van Ilecke Pleter fs Pleter (G) 
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1730-1756: 
1757-1763: 
1764-1776: 

1776-1782: 
1783: 
1784-1796: 

1758: 
1773-1781: 
1782-1790: 
1791-1796: 

Historiek 

T(h)ollens Joseph x Elisabeth van Lantschoot (G) 
T(h)ollens Joseph wed. (G) 
Thollens Judocus fs Joseph x Joanna Marie de Jaeg(h)er 
(G) 

Vander Vennet Frans xx Joanna Marie de Jaeg(h)er (G) 
Vanden Berghe Dionisius (G) 
Vande Velde Jan Baptist x Jacobe Bollée (G) 

Vande Velde Jan, x wed. Pieter van Hecke (G) 
De Vliegher Pieter fs Pieter (G) 
De Taeye Frans (G) 
Goethals Joannes (G) 

Van deze kavel kennen we de eigenaars-bewoners vanaf het 
midden van de 16de eeuw. 
Toen op 19 januari 1548 de staat van goed van Jozyne Vrancke fa Zegher 
werd afgesloten, bleek het gezin, bestaande uit echtgenoot Pieter de Paeu 
(Pau) en de kinderen Jan, Copkin, Sentkin, Pierkin en Betkin. bezitter te 
zijn van "dheljt van vier ghemeten lants ghenaempt de harp, ligghende up 
de noort ende zuudhende van tclynckerstraetken". Bij die staat van goed 
werd op 5 juli 1550 de nalatenschap gevoegd van Janneken Vrancke. 
waaruit bleek dat ze der kind ren grootvrauwe was en hun een deel "van 
een behuusde hofstede met vi ghemete landts ligghende metten zuudside 
ant lokermeerschstraetken. noortwaerts tot clynckerstraetken" naliet. Dit 
is het vroegste signaal van bewoning die we op deze kavel aantroffen. 

Op 24 februari 1584 werd de staat van goed van Paeschyne 
Zoethaert (Zoetaert, Soetaert), gehuwd met Joos van Hyfte. neergelegd 
voor de schepenbank te Eeklo. Erfgenamen waren hier de weduwnaar en 
de twee kinderen Sentkin en Betkin. Uit de boedelbeschrijving blijkt dat 
deze kavel, waarop ze ook woonden. in hun bezit was gekomen uit de 
nalatenschap van Andries de Pau en Mayken Soetaerts (+). Het perceel 
werd beschreven als "een stick landts. inde steille daer maye dheest te 
woonen plach met een stick landts zuydt daer thenden. met een ander 
stick landts streckende zuidt tot opt lockermeersch straetkin ... west 
andries de pau deser hynlieder oom .. ". Joos van Hyfte en de kinderen 
werden elk voor de helft eigenaar. 

In 1629-30 stond Michiel Bonne voor één Jaar geboekt als inwo
nende belastingplichtige. In 1639-40 noteerden we een gelijkaardige situ
atie met Pieter Stevins. In het landboek van 1638 kreeg de kavd een 
oppervlakte van 297 roeden. 

Op 14 maart 1641 verkochten Pieter de Pau fs Piet er. getrouwd met 
erfgename Mayken de Pau fa Andries. hun derde part van de hofstede 
"aboutterende oost dhq[stede van vincent van hieste. zllyt ende (l'est./oo...:; 
van hieste Ji.lius martens. noort de clinckerstraete. synde derde ded in 
er:fve. groot tweentsestich roeden" voor vijf pond groot aan Joos Van 
Hiesie (Hyste. Hyfte) l's Marten. gehuwd met Tnnnt'kt'n Ik PUll. 

Vermoedelijk was Tal111eken eveneens ét.'11 vnn de erfgenamen. 
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Na het overlijden van Joos van Hyfte fs Marten bood zich een grote 
schare erfgenamen aan, met o.a. de families Van Hyfte, Van Hende, 
Buysse, Gheernaert en Buyck. Hieruit dienen we Pauwel van Hyfte, 
haudtsten sone, en dochter Lieveyne te onthouden. De overigen waren 
aanverwanten van Joos. Tot de eigendommen van Pauwel en Lievyne 
behoorden onder andere "dhojstede met het woonhuys endejruytbommen 
daerop staende, groot metden lande daeraene gheleghen den nombre van 
vj ghemet /.xxix roeden, commende met het noortynde opde 
Clynckaertstraete, aende oostseyde dhojstede ende lande van Andries 
van hyJte (04030) ende bosch van dheer Jaecques veltganck streckende 
met tsuyteynde op het lokermeerschstraetken ende aende westseyde 
dhojstede ende lande van Pauwels van hyfte". Al in 1679 hadden de erf
genamen de schuur van de hofstede verkocht aan Joos van Maldeghem 
voor 19 pond groot. Aan Adriaen Geirnaert was "al het steen daer de selve 
schuere mede is ghesolement gheweest" voor 12 s. 6 gr. verkocht. We had
den hier dus te maken met een schuur in vakwerk, die een stenen fun
dering had. Het westelijk deel van de hofstede ging naar zoon Pauwel, het 
oostelijk naar Lievyne van Hyfte. Hierdoor werd het woonhuis zelfs virtu
eel opgedeeld: "de westsyde van een woonhuys ende hojstede, groot in 
eTjve een ghemet ende 1j roeden, te weten de keuken met een kelderken 
ende camerken, scheedende op een middel muer" ging naar Pauwel, de 
oostzijde van het huis en erf naar Lievyne. Op 15 februari 1679 had de 
openbare verkoop van de veldvruchten plaats, die brachten 42 p. 4 s. gr. 
op. Op 23 december 1680 werd dan de staat van goed van Joos overge
geven. De echtgenote (vermoedelijk Tanneken de Pau) was toen al overle
den. 

Op 3 januari 1680 nam Pauwel van Hyfte de hofstede in gebruik. 
Op dat ogenblik verbleef hij op de westelijk aangrenzende hofstede. 
Waarschijnlijk is hij dan naar hier verhuisd en dit zou de aanwezigheid 
van de vele arbeyders op die kavel kunnen verklaren aan wie hij onder
verhuurde. 
Na zijn overlijden bleef de weduwe er wonen, zij het vanaf 27 december 
1688 met een beperkt grondgebruik. 

Vermoedelijk op 10 maart 1692 werd Abraham Dhaene eigenaar 
van deze kavel en die aan de oostzijde (04030). De twee percelen werden 
in de land boeken samengevoegd en hadden een oppervlakte van 447 
roede. Bijna gelijktijdig werd 109 roede van de oorspronkelijke kavel, aan 
de noordzijde tegen de huidige Hoge Bosstraat afgesplitst (komt verder 
aan bod als 04029aJ. Het feit dat alles in handen was van dezelfde fami
lie, maakte het er niet gemakkelijker op. In wezen bleef de perceelstruc
tuur behouden, met op elk stuk eigen bewoning, waardoor de oppervlak
te door verschuiving van akkerland vaak wijzigde. 

Na het overlijden van Marie van Honacker, echtgenote van 
Abraham Dha(eJne fs Jaecques werd op 6 maart 1709 een staat van goed 
opgesteld. Uit de vele onroerende eigendommen blijkt het om een zeer 
bemiddelde familie te gaan. Tot hun bezit behoorden ook "twee stucxkens 
landt.~ nevens elcanderen met een deel hq{stede opden noorloosthoeck. 
bestaen met een keucken ende camerken. schuerken ende watIruytboom
kens, gheleghen opde schaeperye, ten westsyde dhq{stede van myn heere 
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hooehbrouek (04028), ten noorteynde de dynekaertstraete ende weduwe 
van pauwels van hyfte (de 109 roede op de noordwestzijde), ten suyteyn
de den dweirsgraeht, groot tsaemen ontrent 447 roeden. commende by 
eoope van dhoirs van pieter, maeyken en lieve van hyfte". 
Binnen het vierde beloop bezat het gezin nog vier kavels, samen goed voor 
2088 roede land. Met inbegrip van de hofstede bezaten ze 10,7% van dit 
beloop. 

LcmtsmanJoseph Thollens, gehuwd met Elisabeth van Lantschoot. 
kwam in 1730 op de hofstede wonen. In 1748 staat hij genoteerd met vijf 
kinderen. De oudste zoon Judocus zou in 1764 de pacht overnemen. 

Toen pachter Judocus Thollens op 2 januari 1776 overleed, liet hij 
een weduwe en vijf kinderen na: Pieter Judocus 13 jaar, Judoca 
Petronella 14, Arnbrosius 11, Joannes Bernard 6 en Joannes Carolus 
Benedictus 3 jaar. Met een dergelijk kroost kon de weduwe het niet lang 
rooien zonder man. Op 11 mei 1776 verbond ze zich aan Frans Vander 
Vennet. Het gezin zou nog tot 1782 op de hofstede blijven. 

Joannes Goethals, eveneens pachter en bewoner van de hofstede. 
was gehuwd met Anna Coleta Lievens, weduwe van de vorige pachter 
Frans de Taeye. In 1795 verbleef het gezin er met drie mindeIjarige kin
deren en stiefzoon Pieter de Taeye. 

In de loop van de 17de en 18de eeuw werden meermaals kleine per
celen uit de hofstede door diverse pachters gebruikt. 

Chronologie 

1638: "De selve (dhoors van Andries de Pau) met een stick ande oostside 
daeran streekende met beede henden alsvooren ende is een hofstede 
groot..297 r" (SAE 383/26v /3) 
correctie: in LB 1640: "De selve ande oosts. daeraen. streekende met 
beede henden als voren met twee sticxkens nevens t'zuiteynde aen elc
kander, groot 576 r". 

1 707/1758: "Abraham Dhaene ande oostsyde daeran (04028) twee 
sticxkens nevens ele anderen met een deel hQ/stede streekende metten 
noortoosthouek opde dynekaert straete ten sllijteijnde de dweirsgracht. 
groot 1 g.147r". (SAE 388/27/3). 

Noten 
Lb1638: 163804029 SAE383/26v/3 
Lb1640: 164004029 SAE384/26v/3 
Lb1707: 170704032 SAE386/27/3 
Lb1758: 175804032 SAE388/27/3 
F 1 796 : 179601 166-167 SAE KI 
SAE 393, Kwoteboek 1746 met aantekeningen tot 1758. 
SAE 1009, Staat van goed van Jozyne Vrancke Ja Zegller van 19 jnnunri 
1548, en Janneken Vrancke van 5 Juli 1550, 1'01. 25R 
SAE 1010, Staat van goed van Paeschyne Zoe(/l(Ier( Ja VinceTl( vnn 24 
februari 1584. 1'01. 831. 
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SAE 1017, Staat van goed van Joos van HyJte Is Marten van 23 decem
ber 1680, fol. 356v. 
SAE 1017, Staat van goed van Jan van Schoonacker van 12 mei 1679, fol. 
229. 
SAE 1020, Staat van goed van PauweLs van HyJte Is Joos van 3 novem-
ber 1689, fol. 133v. 
SAE 1022, Staat van goed van Marie van Honackervan 6 maart 1709, fol. 
313. 
SAE 1036, Staat van goed van Judocus ThoUens Is Joseph van 23 mei 
1 776, fol. 167v. 

04029a 

Situering CLynckers straete (Hoge Bosstraat) 

Aard 1707: hoistedeken 
1796: land 

OppervLakte vóór 1688-1 796 109 r (16 a 19 ca) 

Eigenaar 

1707: 
1709: 
1731 : 
1788: 
1796: 

Gebruiker 

1706-1720: 
1721-1760: 
1721 : 
1731 : 
1753-1767: 
1768-1773: 
1758: 
1791 : 
1796: 

Historiek 

Van Hyfte Pauwels wed. (E) 
Van Hyfte Joos fs Pauwels (E) 
Van Hecke Pieter fs Jooris (E/G) 
Van Hecke Vincent (E) 
Van Hecke Jan (E-Iand) 

Van Hyfte Joos Is PauweL (G-U E) 
Vande Putte Bauduyn (G) 
Locke ?ieter (G-V 
Van Hecke ?ie ter Is Jooris (G-U E) 
Colpart Jooris (G) 
De Neve Pieter (G) 
Vande Velde Jan x wed. Pieter van Hecke (G-V 
Van Hecke Jan (G-U E) 
Slandaert Francies (G-l) 

Het ontstaan van deze kavel gaat terug tot de eerste helft van de 17de 

eeuwen was het gevolg van een verkaveling van de 297 roede (04029) 
tussen de erfgenamen van Andrles de Pau. 
Bauduyn vande Putte, gehuwd met Godelieve Verlé, was vermoedelijk de 
eerste bewoner van deze kavel. Als aerbeyder werkte hiJ op één van de 
Wotere boerderijen en voorzag hiJ op ziJn kleine hofstede in de levensbe-
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hoeften van zijn gezin, dat vier kinderen telde. Het is niet uitgesloten dat 
tussen 1753 en 1773 de pachters Jooris Colpaert en Pieter de Neve er ook 
kortstondig verbleven, hoewel ze ook de naastgelegen hofstede in gebruik 
hadden. 

Chronologie 

1707/1758: "de weduwe Pauwels van h!:lfte heeft oost ande hofstede van 
mijn heere hoochbroeck ende suyt de twee voorgaende partykens een hoj
stedeken noort de clynckaertstraete, groot l09r". (SAE 386, 388/27v/1). 

Noten 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

04030 

170704033 
175804033 
179601168 

SAE386/27v /1 
SAE388/27v /1 
SAE Kl 

Situering Clynckers straete (Hoge Bosstraat) 

Aard 1638: hofstede 
1707: land, hofstedeken (samen met 04029) 
1796: land 

Oppervlakte 1638: 268 r (39 a 80 ca) 

Eigenaar 

vóór 1622: 
1641-1646: 
1641-1680: 

1641: 

1647: 

vóór1688: 
1691: 
1692: 
1693: 
1710: 
1715: 
1796: 
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+1640 (04030+04031): 576 r (85 a 54 ca) 
1707-1796: 447 r (66 a 38 ca) 

Van Hyfte Vincent x Margriete Ruyters (Reytere) (E/G) 
De Pau Jan fs Lieven xx Margriete Ruyters (Reytere) (E/G) 
Van Hyfte Andries 78r (E) by successie van vader. 
noordkant = hofstede 
Van Hyfte Paesschijnken 198r (E) by successie van 
vader.zuutcandt = land 
De Pau Jan fs Lieven (E/G) 
Duerinck (Dierinck) Pieter xxx Margriete Ruyters 
(Reytere) (E/G) 
Van Hecke Jan. kinderen (E-3/4) 
Van Landschoot Pieter fs Laureijns (E-447r) 
Dhaene Abraham fs Jacques (E-447r) 
Marteyn Lieven (E/G) (368 r) 
Marteyn Philips (E-1 /2) & Lieven (E-I /4/G) (368r) 
Dhaene Abraham l's Jacques (E) (3681') 
Mestdagh Cornelis (El 



GebnLUcer 

vóór 1622-1641: 
1632/33-1637: 
1641-1646: 

1646: 
1647-1651: 

1651-1657: 
1657-1676: 
1677-1678: 
1665-1673: 
1673: 
1670-1685: 
1686-1690: 
1685-1689: 
1689-1695: 
1687-1696: 
1697-1719: 
1678-1688: 
1689-1701: 
1702-1727: 
1728-1736: 
1707: 
1710: 
1721: 
1721 : 
1728-1732: 
1730-1759: 
1730-1736: 
17xx: 
1773: 
1775-1791 : 
1792-1796: 

Historiek 

HET HISTORISCH KADASTE:R VAN EE:KLO 

Van Hyfte Vincent (G/E) 
Van Hecke Matthys (G 1 12) 198r 
De Pau Jan fs Lieven x Margriete Ruyters (Reyter) 
(E/G) 
De Pau Jan fs Lieven, weduwe (G/E) 
Duerinck (Dierinck) Pieter (E/G) xx 
Margriete Ruyters 
Duerinck Pieter wed. (E/G) 
Van Hecke Jan (G-V 198 r 
Van Hecke Jan wed. (G-V 
De Vos Lieven (G) 78 r 
De Vos Lieven wed. (G) 78 r 
Van Hyfte Andries (G IE) 78 r 
Van Hyfte Andries wed. (G/E) 
Blomme Joos (G-inw) 
Van Hecke Jooris fs Jan (G) 
Van Schoonackere Jan wed. (G-inw) 
Marteijn Lieven (G) 
Meire (Meere) Bouduyn (G/E-1/4) 
Meire Bouduyn wed. (G IE) 
Van Hecke Jooris (G) 
Van Hecke Jooris wed. (G) 
Dhaene Abrahamfs Jacques (G-VE) 
Van Hyfte Joos (G-V 
Ryckaert Gillis (G-V (300r) 
wcke Pieter (G-V (91 r) 
IJket Jan (G) 
De Roef Jacobus (G) 
Van Hecke Pieter fs Jooris (G-V 
Van de Velde Jan (G-V 
De Vlieger Pieter fs Pieter (G-l) 
De Schepper Judocus (G) 
Mariman Joannes (G) 

In de loop van de 17de eeuw werd het perceel kortstondig samen 
genoemd met de in het oosten aangrenzende kavel 04031, zodoende kre
gen we een oppervlakte 576 roede. Dit is niet zo verwonderlijk, daar beide 
kavels dezelfde eigenaars kenden. Door erfenis en uitgroting kwamen de 
oorspronkelijke 268 roede bij de westelijke kavel 04029 en kregen we tot 
het einde van het ancien régime een oppervlakte van 447 roede. 
Aangezien er op de twee percelen bewoning was, troffen we er verschil
lende families aan en was vaak sprake van "een deel hqjstedeken". 

Na het overlijden op 12 maart 1641 van eigenaar-bewoner Vincent 
van flyfte fs Joos. gehuwd met Margriete de Reytere fa Andries. werd op 
20 juni 1641 de staat van goed voor de schepenbank neergelegd. Daaruit 
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bleek dat Margriete, minder dan drie maanden na het overlijden van haar 
man, op 2 juni opnieuw was getrouwd. Gegadigde was Jan de Pau fs 
Lieven. De weduwe en de kinderen, Paesschyntken en Driesken, werden 
elk voor de helft eigenaar van een niet onaardig onroerend goed. Daartoe 
behoorden heel wat gronden op de Schaeperye, waaronder ook deze 
kavel, beschreven als "de hofstede met het hl1ys ende de fruytboomen 
ende ander boomen hierop staende, alsoo ghestaen ende gheleghen up de 
schaeperye daer den voorseiden Vincent van h!1fte wt verstoTjen is. groot 
284 roeden. commende metten noorthende op de dinckerstraete. oost 
Jooris de backere, zuyt ende west Joos van hyfte, angaende de scheure 
die op tvoornoemde hof staedt en hebben de kinders gheen recht aen. 
midts die aende zelfve kinders moeder gheheel aenghepresen is. ghe
merckt dat ze seer vervallen is ende gheruwineert door staeten legher". 

Jan de Pau overleed op 16 december 1646 op 35-jarige leeftijd. Bij 
Margriet de Reytere had hij een dochterken, Pauwelynken "die gheheel 
blendt van ghesichte, syn leden niet ghebruikich. onoosel ende innocent 
van sinnekens" was. Op 23 februari 1647 werd de staat van goed van Jan 
voorgelegd, waaruit bleek dat de helft van het bezit naar de weduwe en 
de wees ging en de andere helft naar de twee wezen van Vincent van Hyfte 
met de Reytere. Onder het onroerende goed noteerden we voor de wedu
we "dhelft vande behl1ysde hofstede met dhelft vande fruytboomen ende 
de gheheele schl1ere". In de schuur hadden de kinderen van Vincent geen 
rechten. 
Margriete trad nog een derde maal in het huwelijk, op 19 oktober 1647. 
ditmaal met Pieter Duerinck fs Pauwels. Pieter was al weduwnaar van 
Joanna de Pau(w). Op 4 december 1647 leende het kersverse paar geld 
van Jacques Veltganck fs Jan. Tot aflossing betaalden ze een jaarlijkse 
rente van 10 p. gr. Als waarborg gaven ze de helft van een hofstede met 
land in de dinckerstraete, land in de Leke en een moer. Een jaar later, op 
1 december 1648, verkocht Duerinck de hofstede "daer de comparanten 
op woonen. ligghende op schaperye metten noorteynde op t'clinckerstraet
ken, west joos van hyIte, zuyt den selven. oost de comparanten. groot 1 
ghemet" aan Veltganck voor het geleende bedrag. plus een opleg van 32 
p. gr. 
Duerinck stierf op 16 april 1651. Margriete bleef er als weduwe tot haar 
overlijden op 10 mei 1657. 
Na het overlijden van Passchyntken van Hyfte op 11 mei 1661 werd een 
boedelbeschrijving opgemaakt. die pas het jaar nadien voor de schepen
bank werd neergelegd. Blijkt daaruit dat het gezin over heel wat onroe
rend bezit beschikte. In het kader van ons onderzoek gaat onze belang
stelling naar het perceel dat "desen ster:lhuyse competeert. den nomber 
van 198 roeden landis mei de schuere daeroppe staende. wesende treste
rende in het hq[ met het bilcxken achter de selve sclluere daer wylent gl1e
woont he~[t vincent van hulie daerment noernpt Schaperye", 
Op de boerderij stonden op dit ogenblik "dry coeyen. een relldcken, een 
cal[veken ende een vercken ", Bij de verkaveling van ci<' goederen diende 
Passchyntken haar broer Andries een surplus VHn 2 p, gl', te betalen, In 
1661 was daar nog niet aan voldaan, 
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Wanneer Bouduyn Meire (Meere) op 12 april 1687 hier overleed, 
werd op 4 maart 1688 zijn staat van goed overgegeven door weduwe 
Petronelle Boelens en hun enig kind Tanneken. Daaruit bleek dat ze 
onder meer voor een kwart eigenaar waren "van 296 roeden lant met een 
woonhuys. t'schuerken ende stal. ligghende noch ghemeene ende onver
deelt. commende metten noorteynde aende klynckaertstraete opde oostsy
de daer aen ghehuyst ende ghelant marten van hyJte .. op de westsyde 
tlandt ende dhoJstede van andries van hyJte". De resterende 3/4 behoor
de toe aan de kinderen van Jan van Hecke en Paesschyntken van Hyfte 
uit 1 ste huwelijk. van Janneken de Zuttere uit 2de en van Petronelle 
Boelens uit 3de huwelijk. Joos van Hecke fs Jan, die mede-eigenaar was, 
werd door Meire vergoed voor "verlegghen van 175 gheley stroot. verleyt 
opden huyse ende schuere" die hij bewoonde en betaalde aan Joos ook 
huis- en landpacht. Bouduyn beschikte over een veestapel, die in 1687 
bestond uit twee koeien. een rent, varken en zeven kippen. 

Vanaf 1692 zijn de eigenaars dezelfde als voor kavel 04029. 
De laatste pachter was landtman Joannes Mariman, een niet

Eeklonaar, die hier sedert 1783 verbleef en gehuwd was met Joanne 
Marie Geeraert. Het gezin boerde niet zo slecht, daar niet minder dan drie 
arbeidskrachten op de loonlijst stonden: Ambrosius Staelens was inwo
nende dienstknecht, Jan vanden Berge koeywagter. en Isabelle Therese 
Geeraert fungeerde als meid. 

Chronologie 

1638/1640: "vincent van HyJte met een stick landts ende hoJstede ande 
oostseijde daeran, streckende met beede henden alsvooren vanden 
dweersgracht totte clynckers straete .. groot 268r" 

(aanvulling): "andries van HyJte bij succesie van sijnen voorn. Vader. 
competeert den noortcant vande voorn. HoJstede sijnde groot 78r bij ander 
metijnghe" 

"paesschijnken van HyJte bij successie alsvooren den zuutcant, groot 
bevonden 198r" (SAE384 / 2 7 / 1). (04030) 

1638/1640: "Den zelven (vincent van HyJte) met een stick ande oostside 
daeran, streckende met beede henden alsvooren .. groot 275r" (SAE 
384/27/2).(04031) 

In het LB 1640 werd kavel 04031 geschrapt met vermelding: "desen Item 
behoort ande voorgaende hQfstede van hoors van Andries de palL,(Joos 
van Hyfte) het stael hier vooren by de hQfslede ghelell". 

Notcn 
Lb 1638 : 163804030 SAE383/26v /3 
Lb 1640 : I 64004030 SAE384 / 26v /3 
Lb) 707 : 170704032 SAE386/27/3 
Lb 1758 : 175804032 SAE388/27/3 
F I 796 : ) 7960 I ) 66-167 SAE K) 
SAf: 824, Wettelijke passeringen van 4 dcc. ) 647, 1'01. 62. 

I LJ5 
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SAE 1011. Staat van goed van Vincent van H!:lfte js Joos van 20 juni 
1641. 
SAE 1013, Staat van goed vanPasschyntken van Hufteja Vincent van 25 
mei 1662. 
SAE 1012, Staat van goed van Jan de Paujs Lieven van 23 februari 1647, 
fol. 79. 
SAE 1020, Staat van goed van Bouduyn Meire (Meere) van 4 maart 1688, 
fol. 8. 
DE SMET E., HAMERLYNCK W., a.w., in De Eik, jg. 21 (1996), p. 79. 

04031 

Situering 

Aard 

Clynckers straete (Hoge Bosstraat) 

1638: land 
1707: land, "hojstede gheweest" 
1796: huyseken en land 

Oppervlakte 1638: 275 r (40 a 84 ca) 

Eigenaar 

1638: 
1641-1646: 
1641: 

1647: 
1648: 
1681: 
vóór 1688: 
1719: 
1707-58: 
1773: 
1796: 

Gebruiker 

(1707-1796) 268 r (39 a 80 ca) 

Van Hyfte Vincent x Margriete Ruyters (Reytere) (E/O) 
De Pau Jan fs Lieven xx Margriete Ruyters (Reytere) (E/O) 
Van Hyfte Andries & Paesschijnken (E).De Pau Jan fs 
Lieven (E/O) 
Duerinck (Dierinck) Pieter (E/O) 
Veltganck Jaecques fs Jan (E) 
Van Landschoot Pieter fs Laureijns (E gheheeO 
Van Hecke Jan, kinderen (E-3/4) 
Ohyssens Ouilliaeme (E/O) 
Kervyn advocaei (E) 
De Beir Pieter (E) 
De Beir (Beer) Pieter wed. (E-huyseken) & 
Ohysens Francois (E-Iand) 

1638: Van H!lfte Vincent (G-I/ E) 
1632/33-1637: Van Hecke Matthys (G-I) 198r 
1640: Van H!lfte Joos (G-I) 
1641-1646: De Pau JanJs Lieven ;'(x Margriete Ruyters (Reytere) (0-1/ El 
1646: De Pau JanJs Lieven. weduwe (G-I/E) 
1647 -1651: Duerinck (Dierinck) Pieter (E/O) xx."i: Marg'rie-te- Huytel"s 
1651-1657: Duerinck Pieter wed. (E/O) 
1697-1719: Marieljn Lieven (G-I) 
1710: Cappellernan Pieter (0-1) 
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1715: 
1719: 
1735: 
1758: 
1773-1796: 

Historiek 

Robert Jan (G-l) 
Ghyssens Guilliaeme (G-l) 
Van Hec1ce Pieter Js Jooris (G-l) 
Vande Velde Jan (G-l) 
De Beir Pieter (G/E) 

HET HISTORISCH KADASTER VAN EEKLO 

Het bezitspatroon van deze kavel loopt voor de eerste helft van de 
17de eeuw volledig parallel met dat van de voorgaande (04030). Na Pieter 
Duerinck kwam daar verandering in. 
Duerinck stierf op 16 april 1651. Margriete bleef er als weduwe tot haar 
overlijden op 10 mei 1657. 
Vermoedelijk verdween dan de woonfunctie. Pas laat in de 18de eeuw, 
waarschijnlijk vanaf 1773, liet Pieter De Beir er een huyseken bouwen. 

Chronologie 

1638: "Den zelven (vincent van Hyfte) met een stick ande oostside daeran. 
streekende met beede henden alsvooren .. groot 275r" (SAE 383/27/2). 
In het LB 1640 werd kavel 04031 geschrapt met vermelding: "desen Item 
behoort ande voorgaende hoJstede van hoors van Andries de pau. (Joos 
van Hyfte) het staet hier vooren by de hoJstede ghetelt". (SAE 384/27/2). 

1707 -58: "Den Advocaet kervyn heeJt ande oostsijde vande tweede voor
gaende partye een stuck landts hoJstede gheweest, streekende met beede 
eynden alsvooren vande dweirsgracht tot de clynckaertstraete, groot 
268r." (SAE 388/27v/2). 

Noten 
Lb 1638 : 163804031 SAE383/ 27/ 1 
Lb 1640 : 164004031 SAE384/ 27/ 1 
Lb1707: 170704034 SAE386/27v/2 
Lb 1758 : 175804034 SAE388/ 27v /2 
F 1 796 : 179601 169-170 SAE Kl 
SAE 824, Wettelijke passeringen van 4 dec. 1647, fol. 62. 
SAE 101 1, Staat van goed van Vincent van Hyfte Js Joos van 20 juni 
1641, fol. 227. 
SAE 1013, Staat van goed van Passchyntken van Hyfte Ja Vincent van 25 
mei 1662, fol. 202v. 
SAE 1012, Staat van goed van Jan de PauJs Lieven van 23 februari 1647, 
fol. 79. 



ERIK DE SMET 

04032 

Situering CLynckers straete (Hoge Bosstraat) 

Aard 1638: land 
1707: opgedeeld in 04032a hofstedeken & land 
1707: opgedeeld in 04032b hofstedeken & land 

OppervLakte 1638: 731 r (1 ha 8 a 55 ca) 
1707-1796: 04032a 96 r (43 a 96 ca) 
1707-1796: 04032b 416 r (61 a 78 ca) 

Eigenaar 

1638: 
1641: 

Gebruiker 

1638: 
1641 -1646: 
1647-1651: 
1657-1676: 

De Backere Jooris (E) 731 r 
Van Hyfte Andries & Paesschijnken (E) & De Pau Jan fs 
Lieven (EjG) 

De Munck Jan (G-V 
De Pau Janfs Lieven (G-VE) 
Duerinclc Pieter (G-V 
Van Hecke Jan (G-V 

E n v mallen schuur i zowat h t n.lg ,., t.eml dat rest CIn d oud b tv nh\q k. rn in 
de huidig Hog Bo U"aaL. 
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Historiek 

De oorspronkelijke kavel had een oppervlakte van 731 roede 
(1638). Door successie tussen Andries en Paesschijnke van Hyfte (idem 
als bij 04030) werden de gronden opgedeeld in een westelijke kavel van 
296 roede met Paesschijnken als eigenares, en een oostelijke van 416 
roede met Andries als eigenaar. Op dit ogenblik was nog geen sprake van 
enige bebouwing. 

Chronologie 

1638, 1640: oOJooris de Backere met een stick ande oostside daeraen, 
streckende met beede henden alsvooren, groot 731 r " (SAE 383/27/3) 
(SAE 384/27/3) 
Aam'ulling in LB 1640: "Andries van hyfte by successie als vooren heeft 
in het voorn. stick landt, te weten opde oostzyde iiijc xvi R" (416 r). nu 
Manen van hyfte by coope vande voorn. andries. nu pieter de Baets thu
welyck hebbende de wed van voorn. Marten. 
Aanvulling in LB 1640: "Paesschynken van hyfte by ghelycke successie 
heeft ijc xcvi R" (296 r). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 

04032 a 

163804032 
164004032 

SAE3831 27/3 
SAE3841 27/3 

Situering Clynckers straete (Hoge Bosstraat) 

Aard 1638: land 
1707 -1796 : hofstedeken & land 

Oppervlakte 1638: origineel 04032 731 r (1 ha 8 a 55 ca) 
1707 -1796: 04032a 296 r (43 a 96 ca) 

Eigenaar 

1641: 
16xx: 
1680: 
1703: 
1707: 
1709: 
1709: 
172H-1736: 
17HH: 
1791-96: 

Van Hyfte Paesschynken (E) 296 r 
Van Hyfte Marten (E) 
De Baets Pieter x wed. Marten van Hyfte (E) 
De Baets Pleter wed. (E/G) 
Boelens Pieternelle dhoirs (E) 
Van lIecke Joorls fs Jan (E/G-I OOr) 
De Munck Jan & kinderen (E-200r) 
Van Hecke Joorls wed. & kinderen (E/G-I OOr) 
Van Heeke Vincent (E) 
Van lIecke Jan (E) 
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Gebruiker 

1657: 
1691: 
1702: 
1702: 
1703: 
1713: 
1730: 
1733-1749: 
1737-1745: 
1773-1781: 
1782-1790: 
1791-1796: 
1788: 
1795: 

Historiek 

Van Hecke Jan (G-l) 
Van Lantschoot Pieter (G-l) 
Maerteyn Lieven (G-l) 
Van Hecke Jooris (G-lj E-1 OOr) 
De Baets Pieter wed. (G-l) 
Van Hecke Jooris wed. (G-lj E-1 OOr) 
Van Hecke Pieter wed. fs Jooris (G-l) 
Ryckaert Gillis fs Adriaen (G) 
Vande Velde Jan x wed. Pieter van Hecke (G) 
De Vlieger Pieter fs Pieter (G) 
De Taeije Francies (G) 
Goethals Jan fs Jooris (G) 
Van Hecke Vincent (GjE) 
Standaert Pieter Francies (G) 

Bij het begin van de 18de eeuw was Pieternelle Boelens eigenares 
van de kavel. Na haar overlijden op 27 februari 1709 werden de vele 
onroerende bezittingen verkaveld onder de erfgenamen. De gronden wer
den opgedeeld, maar men behield in gemeensaemheyd de kavels. De 296 
roede kreeg twee eigenaars: Jooris van Hecke verwierf hier Meen huys 
ende hofstedeken, groot ontrent 100 roeden gheleghen opden wyck vande 
schaeperye, commende metten noorteynde opde klynckaertstraete. oost de 
vidua pieter de baets, suyt den naervolghende caevel B (met Jan de 
Muynck en kinderen als nieuwe eigenaar) west mre francies kervyn 
scheedende op eenen hels boom staende opde westsyde van de voornoem
de hofstedeende op de oostsyde afgheteekent met eenen staeek ofte ander 
baecken". Het huis, de fruitbomen en grond waren 34 p. 4 s. gr. waard. 
Het zuidelijk deel, circa 200 roede. werd door een denkbeeldig lijn. van 
west naar oost, van een elsboom naar een staak. gescheiden. en ging 
naar Jan de Muynck en kinderen. Hierop bevond zich de schuur van de 
hofstede. De hele kavel werd gehuurd door de toenmalige mede-eigenaar 
Jooris van Hecke fs Jan. wiens contract nog tot ba~rmisse 1712 liep. Al 
de tijd zou hij pacht bet'alen en kwamen de herstellingskosten aan de hof
stede ten laste van de gemeenschappelijke eigenaars. 
Jan de Muynck verkocht nog in 1709 zijn part waarop de schuur stond 
aan Van Hecke, zodat de kavel opnieuw "alsnu in een ghebracht es gl1e
lyck het selve voor desen in een gheleghen l1adde. voor daete [l(lllde l'er
cavelynghe". 

Na het overlijden op 11 Juni 1728 van JOOl-is van I-leeke l's Jan. 
getrouwd met Marie de Pau fa Pieter werd op 19 Juli 1728 een staat van 
goed voor de Eeklose schepenbank neergelegd. Daaruit bleek dat de 
eigendomsverhoudingen nog steeds golden. zij het dat de wedu\V(' samen 
met de kinderen Pieter. Vincent. Pieternelle el1 Marlt:' van Ht'cke dl' nit'u
we eigenaar werd. Na het overlijden van Marle dl' Patt op 26 oktober 1733 
werd op 25 februari 1734 de staat van goed 1H't'rgdt'gd. Ofschoon dl' l'l'I1-

wo 
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making al in 1709 had plaatsgevonden, werd de omschrijving van de per
celen nog in gesplitste vorm weergegeven. 

De vroegste bewoner die we met zekerheid kunnen aanduiden was 
Gillis Ryckaert. Hij boerde hier van 1733 tot 1749. Van 1737 tot 1745 
verbleven hier Jan vande Velde, gehuwd met de weduwe van Pieter van 
Hecke. Daarna gingen ze op 04035 wonen. Wanneer we de gebruikers 
van de kavels in het vierde beloop overlopen, komen we de naam van Jan 
nog veelvuldig tegen: zo o.a. op 04029, 04029a, 04030, 04031 en 
04032a. 

Chronologie 

1638, 1640: "Jooris de Backere met een stick ande oostside daeraen, 
streckende met beede henden alsvooren, groot 731 r " (SAE 383/27/3) 
(SAE 384/27/3) 
Aanvulling in LB 1640: "Paesschynken van hyfte by ghelycke successie 
heeJt ft xcvi R. " (296 r). 

1707: "dhoirs pieternelle boelens ande oostsfjde daeran (04031) een hof
stedeken ende partfjken landts daer achter streckende met beede de efjn
den opde dweirsgracht ende dfjnkaertstraete. groot 296 r..... (SAE 
386/27v 13). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

163804032 
164004032 
170704035 
175804035 
1 7960 1 1 71- 1 72 

SAE3831 27/3 
SAE3841 27/3 
SAE386/27v 13 
SAE388/27v/3 
SAE Kl 

SAE 1253. Verkavelingen en uitgrotingen van 27 februari 1709. fol. 43v. 
SAE 1026. Staat van goed van Jooris van HeckeJs Jan van 19 juli 1728, 
fol. 26v. 
SAE 1027, Staat van goed van Marie de PauJa Pieter van 25 februari 
1734. fol. 54. 
DE SMET E. Verkavelingen en Uitgrotingen gepasseerd voor de schepen
bank Eeklo (1601 -1793), in De Eik, jg. 6 (1981), p. 150. 

04032 b 

Situering Clynckers straete (Hoge Bosstraat) 

Aard 1638: land 
1664-1796 : hoJstedeken & land 

Oppervlakte 1638: voor opdeling 731 r (1 ha 8 a 55 ca) 
1707-1796: 04032 b 416 r (61 a 78 ca) 
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Eigenaar 

1641: 
1665-1678: 
1678-1679: 
1680-1694: 
1695-1708: 
1709-1712: 
1713: 
1773-1782: 
1796: 

Gebruiker 

1664-1677: 
1678-1679: 
1680-1694: 
1695-1708: 
1709-1712: 
1713: 
1715: 
1717: 
1720-1760: 
1729-1759: 
1711-1730: 
1731-1740: 
land 
1748-1759: 
1760-1762: 
1761-1772: 
1773-1782: 
1783-1796: 

Historiek 

Van Hyfte Andries (E-416r) by successie 
Van Hyfte Marten fs Joos by coope (E/G) 
Van Hyfte Marten fs Joos, wed. (G/E) 
De Baets Pieter x wed. Marten van Hyfte (E/G) 
De Baets Pieter wed. (E/G) 
Van Hyfte Jan & Pieter fs Marten (E/G) ( elk 1/2) 
Van Damme Pieter fs Laureyns (E) 
Betssens Pieter fs Jan (E/G) 
Betssens Pieter wezen (E) 

Van Hyfte Marten fs Joos (G/E) 
Van Hyfte Marten fs Joos, wed. (G/E) 
De Baets Pieter x wed. Marten van Hyfte (G /E) 
De Baets Pieter wed. (G/E) 
Van Hyfte Jan (G /E) 
Cappeleman Pieter (G-l) 
Mertens (Martens) Jooris (G-l) 
Van Vooren JanJs Vincent (G-l) 
Vande Putte Bauduyn (G-l) 
De Roef Jacobus (G) 
De Meester Joos (G-156r) 
De Meester Joannes wed (G/E) arbeider. gebruikt 156 r 

De Boever (Bouver) Joseph (G) 
Bauwens Pieter (G) 
Vande Putte Pieter fs Bauduyn (G) 
Betssens Pieter fs Jan (G/E) 
De Clercq Pieter Judocus (G ) 

Marten van Hyfté fs Joos was de eerste bewoner. HU runde de boer
derij tot zijn overlijden op 3 januari 1678. Weduwe Passchyne Buysse fa 
Lieven en de kinderen Jan. Pieter. Tanneken en Marie van Hyfte bleven 
er wonen. Toen op 21 november de staat van goed van Marten werd ver
leden. werd het goed beschreven als zijnde "dhqrstede groot met het stuck 
landt ligghende suyt daeraene. met het woonhuys. de schuere ende frHyt
boomen daer op staend daer den overleden de werelt is ghepnsseert ende 
de weduwe is woonende. gheleghen met den voorhoqrde ten Iloorteynde 
aende klinc1caertstraete. aende oostseyde de kinderen {lnn pider bU!Jck. 
ten suyteynde dheer Jaecques veltganck met cenen bosch ende nende 
westseyde de weduwe ende kindc>ren Jnn vnn ltecke". 

In 1713 lagen de 416 roede. ziJ het vlrt Ht'el. In twee op~t'dt't'l(i. Dl' 
westzijde was eigendom van Pieter van Ilynt' Is Marlen. Joos dl' Met'ster 
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pachtte en bewoonde de hofstede. Op 10 januari 1713 verkocht hij zijn 
200 roede "wesende den westcant van een hojstedeken. abouterende 
noort de clynckaertstraete. oost jan van h!:lfte met de wederhilJt. zynde den 
oostcant van het voormelde hojstedeken. westjooris van Hecke ende suyt 
dhr Jacques Veltganck" aan Pieter van Damme fs Laureyns. Drie maan
den later. op 5 april 1713. kon Van Damme ook de resterende 200 roede 
binnenhalen. "wesende de oostsyde van diere met de schuere ende stal
lynghen". De verkopers waren hier Pieter en Marie van Hyfte. 

Chronologie 

1638. 1640: "Jooris de Backere met een stick ande oostside daeraen. 
streckende met beede henden alsvooren. groot 731 r" (SAE 383/27/3) 
(SAE 384/27/3) 
Aanvulling in LB 1640: "Andries van h!:lfte by successie als vooren heejt 
in het voorn. stick landt. te weten opde oostzyde iiijc xvi R. (416 r). nu 
Marten van hyJte by coope vande voorn. andries, nu pieter de Baets thu
welyck hebbende de wed van voorn. Marten". 

1707: "de weduwe Pieter de baets ande oostsijde daeran (04032aJ een 
hojstedeken ende partyken landts daerachter streckende met beede de 
eynden alsvooren (opde dweirsgracht ende clynkaertstraeteJ. groot 416 
r ..... (SAE 386/28/1). 

Noten 
Lb1638: 163804032 SAE383/ 27/3 
Lb 1640 : 164004032 SAE384/ 27 / 3 
Lb1707: 170704036 SAE386/28/1 
Lb1758: 175804036 SAE388/28/1 
F 1 796 : 179601 173-174 SAE KI 
SAE 835. Wettelijke passeringen van 2 jan. 1713. fol. 30 en van 5 april 
1713. fol. 45v. 
SAE 1017. Staat van goed van Marten van H!:lfte js Joos van 21 novem
ber 1680, fol. 35l. 

04035 

Situering Clynckers straete (Hoge Bosstraat) 

Aard 1638: land 
1707 : hofstede 
1796: hoJstedeken & land 

Oppervlakte 1638-1796: 281 r (41 a 73 ca) 

Eigenaar 

1638: Dlerkens Pleter dholrs (E-I) 
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1688: 

1707: 
1725: 
1739: 
1748: 
1760: 
1796: 

Gebruiker 

1638: 
16xx: 
1654-1660: 
1665-1684: 
1685-1698: 
1699-1724: 
1725-1731: 
1746-1773: 
1777-1796: 

Historiek 

Van Schoonacker Jan by successie causa uxoris Ja 
Joos van HWte (E) 
Dierkens Andries (Gent) (E) 
Dobbelaere Pieter fs Andries (E) 
Dobbelaere Lieven fs Andries (E) 
Garneay Pieter (E) 
Garneay Jan (E/G) 
Dobbelaere Pieter dhoirs • Sleidinge (E) 

Van Bouchaute Pieter (G-l) 
De Munck Jan tot Waerschoot (G-l) 
De Bruycker Denys (G) 
Van Bouchaute Jan (G) 
De Smet Pieter fs Jan x wed. Jan van Bouchaute (G) 
De Muynck Jan fs Elias (G) 
De Muynck Jan fs Elias. wed. (G) 
Vande Velde Jan x wed. Pieter van Hecke (G) 
Garneay Jan (G/E) 

In 1654 troffen we hier de eerste sporen van bewoning aan. Denys 
de Bruycker pachtte de hofstede van de erfgenamen van Pieter Dierkens. 
Het is niet uitgesloten en ongebruikelijk dat het woongedeelte door Denys 
zelf werd opgetrokken. Daarna bleef de hofstede onafgebroken bewoond. 
Jan vande Velde. die hier van 1746 tot 1773 boerde. woonde voordien iets 
meer westwaarts, op 04032a. Het feit dat de behandelde kavels in het 4de 

beloop in oorsprong bijna alle aan één familie toebehoorden. maakt het 
exact toewijzen extra moeilijk. Niettegenstaande de land boeken slechts 
één eigenaar vermelden, blijkt uit de akten van verkaveling dat soms 
diverse families voor een deel mede-eigenaar waren. 

Chronologie 

1640: "dhoirs pr dierkens met een stick ande oostside daeran. streckende 
met beede henden alsvdoren. groot!jc ~1 R" (281 r) (SAE 383/27v/3). 

1707: "Andries Dierkens lot Ghendt heeft een hq[stede ende lochtYTlckbil
cxken oost daeran (van 04034) streckende met beede de eynden alSl100ren 
(met beede de e!jnden opde dweirsgracht ende clfjnkaertstraeteJ. groot 281 
r ... " (SAE 386/28v/l), (SAE 388/28v/1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 
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9. BEWONING BELOOP 5 

Het valt moeilijk te geloven. maar het vijfde beloop. dat te situeren is aan 
de noordzijde van de huidige Hoge Bosstraat en Schaperijstraat. aan de 
zuidzijde van de Lekestraat en westzijde van de Schaapsdreef. was onbe
woond. Enkel op de spits. gevormd door de Schaperijstraat en 
Lekestraat. stond een windmolen. In 1638 omschreef men dit beloop als 
zijnde gelegen .. Ande noortside vande Clynckers straete ande oostside 
vanden ghentwech. ande suutside vande leke straete ende ande westside 
vande dreve vant voornoemde dooster". (SAE 383 fo1.28v. a01638). (SAE 
384 fo1. 28v. aOI640). (SAE 386 fo1.29v. a01707). 

cijnsgrond. west van 05028 

Situering 

Aard 

auden gentweg (hoek Lekestraat en Schaperijstraat) 

1638: cheyns daer den meulen op staet 
1707: cheyns daer voortyts een meulen heeft op gestaen 
1796: beplanting 

~ 
1 -

8J~ 

27 22 20 
18 (IJ? 

"J~ 
8.1' 8"'0 8y/ 4~~ 

23 21 19 

17 
5de beloop 

Detall uil hel. Sde beloop, anno] 638, bewerkte kaart van P.e. Popp (ca. ] 860). Uit F. Pil/e, 
Het Eeklose /andboek (J 638), dl I, beloop 1, p. ] 1. uitgave Eeklose Bibliotheek, reeks 
werkinstrumenten, nr: 4, 2001. 
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Oppervlakte 

Naam 

Eigenaar 

vóór 1617: 
1617: 

1841-43: 
1860: 

Gebruiker 

1617: 

Historiek 

1860: 53 a 20 ca (Popp, sectie D nr 828) 

1638: heindrijck de croocqs meulen 

Bate (Baete) Marten fs Lieven x Vincentyne de Coninc (E) 
De Croocq Heindrijck (EjG) 

Della Faille d'Assenede (E) 
Depeser J oannes (E) schoenmaker 

De Croocq Heindrijck (GjE) 

Nogmaals blijkt dus dat cijnsgrond niet in het landboek werd opge
nomen. Trouwens een gelijkaardig hiaat troffen we ook aan bij het root
jen op de Markt. De gegevens van deze kavel werden gehaald uit de aan
grenzende gronden. Kavel 05028 is de laatste opgenomen binnen het vijf
de beloop. Het perceel cijnsgrond, de bek gevormd tussen de huidige 
Leke- en Schaperijstraat, heeft dus geen vermelding gekregen in de land
boeken. 

De geschiedenis van de molenactiviteit op dit perceel gaat een heel 
stuk verder in de tijd terug dan de door ons behandelde periode. Zeker is 
dat Marten Bate fs Lieven aan Heinderiek de Croocq 1's Guilleaeme een 
molenwal verkocht waarop waarschijnlijk nog een vervallen molen stond. 
Op 3 februari 1620 ontving Heyndrick uit handen van Loys de Blasere. 
heer van Y dewalle en watergraaf van Vlaanderen. een octrooi voor het 
oprichten van een oliestampmolen "op sekeren melLlen van alldts gena
empt den schorssenmeulenwal omme daermede te stampen alle sorten 
van zaedt". Zolang de molen zou draaien "qjèe de staeke rechte staen" 
was hij jaarlijks 6 pond par. schuldig aan de watergraaf. Bij verandering 
van eigenaar verdubbeide de cijns. 
Op 14 februari 1625 was de molen maalvaardig, want van dit ogenblik 
ving de negenjarige pacht aan. De Croocq zou jaarlijks 100 gulden beta
len. Eeklo was nog net eigendom van de vorst en de overeenkomst 
spreekt dan ook in die zin. Wanneer Jan vander Speeten. de kersverse 
heer van Eeklo zijn agendaboek opstelde. noteerd hij dat na de pacht van 
negen jaar "syne Mat. ende nu iele (Vander Speetenl. wiens acte ende recht 
ick vercreghen hebbe. den selven mLLelen mach aenveirdell indien m!} goe
dynckl mits betalende de waerde volghende den extra.ckte vllyt den llC1.nt
bouele van hel. incommcn vanden heere on{/èl.l1gl1er genemd piersscm ... ". 
Tot 1634 noteerden we de jaarlijkse betalingen van J-It'inderil'k o"er Iwt 
cijnsrecht. 
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Chronologie 

1638: ~tkijnt pieter de sutter met een stick ... metter westsijde ande cheijns 
daer heindrijck de crooqs meulen op staet" (SAE 384/33/2). 

1707 -58: ~De weduwe pauwels de langhe met een stuck ... metter westsij
de aenden cheijns daer voortijts een meulen heeft op gestaen" (SAE 
388/34/3) 

Noten 
Geen identificatie in de landboeken. Driehoekstuk west van kavel 05028, 
op splitsing van huidige Leke en Schaperijstraat. 
SAE 822, Wettelijke passeringen van 8 maart 1617, fol. 483. 
RAG familiefonds 2100, Extrait uit de boeken van de watergrave van de 
oktrooien uitgegeven van 1613 tot 1629. 
RAG familiefonds 2101, Extrait uit de boeken van de watergrave van de 
oktrooien van 2 september 1700. 
RAG Wetachtige kamer 110, fol. 7l. 
RAG familiefonds 2413, Agendaboek vander Speeten, beginnende in 
1628, z.p. 
DE SMET E., HAMERLYNCK W., a.w., in De Eik. jg. 19 (1994), p. 97. 

10. BEWONING BELOOP 6 

Het toenmalige zesde beloop, gelegen tussen de Oostveldstraat, 
Lekestraat en Hospitaalstraat, nu een dichtbebouwde smalle strook, 
kende in de 17de en 18de eeuw zo goed als geen bewoning. In de taal van 
toen omschreef men het beloop als zijnde gelegen "ande noortside vande 
leke straete. ande oostside vanden ghentwech. ande suutside vanden ant
werpschen heerwech. ende ande westside vande dooster dreve daer het 
hospitael in staet" (SAE 383 fo1.33v, aOI638),(SAE 384 fo1.33v, a01640), 
(SAE 386 fol.34v, aO 1707). 

(.!lr brlrmp 

Het fJlle beloop. anno J 6a8. bewerkte kaart van P.C. Popp (ca. J 860). Uil F. Pil/eo I Iel 
&!klose landb(x'k (J 6:38), dl I. beloop 1. p. 11, ui/gave Eeklose Blbllot heek. reeks werk
lru,lrumenten. nr. 4. 2001. 
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06001 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Eigenaar 

1638-1795: 

Gebruiker 

1631-1647: 

1650-1651: 
1682: 
1684: 
1748-1775: 
1776-1796: 
1786-1796: 

Historiek 

hoek antwerpschen heerwech ende clooster dreve 
( Oostveldstraat) 

1638: woonst 
1707 -1796: land 

1638-1758: 1330 r (1 ha 97 a 50 ca) 

T'clooster van waerschoot (E) 

Wille Pieter (G) 
Van Lantschoot Pieter (G-l) 
Van Lantschoot Baudwijn (G-l) 
T'clooster van waerschoot (G-l/ E) 
Van Sele Jan (G-l) 
De Schepper Jan & Betssens Jan (elk 1/2) (G) 
De Schepper Jan wed. (G) 
Betssens Jan fs Jan (G) 

iJ 

Vermoedelijk gaat de bewoning terug tot de 16de eeuw. Vast staat 
dat Pieter Wille er van 1631 tot 1645 woonde. Dat jaar verhuisde hij naar 
het hospitael (06023). waar hij slechts één jaar als belastingbetaler voor
komt. In 1650-51 was Baudwijn van Lantschoot de pachter. Op 8 april 
1682 nam het Klooster van Waarschoot de kavel zelf in gebruik. Voor de 
tweede helft van de 18de eeuw staan Jan de Schepper en Jan Betssens 
als pachters geboekt. Beiden waren getrouwd met gezusters: De 
Schepper met Peironella en Betssens met Anne Marie Geernaert. Beide 
gezinnen woonden op het Oostvelt. zoniet op deze kavel dan toch in de 
onmiddellijke omgeving. Voor het ogenblik beschikken we over te weini?: 
gegevens om dit te bevestigen. 

Chronologie 

1638: "T'clooster van waerschoot met ij stic.,x daer pieter wille op woont 
metter oostseijde an heurlieden dreve. streckende metten noorthende 
anden antwerpschen heerwech. ende metten zuuthende llQnt oosterseijde 
slick an heurlieder se~rs lant ... " (SAE 383/33v /1). 

1707 -58: : "T'clooster van waersscllool met twee stucken metter oostsWic 
an haerlieder dreve streckende metten noorteyllde aendcT! alltwerpscheTl 
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heirwech. ende metten suyteynde van t'oostersche stuck aen hemlieden 
selfs landt int 1e beloop. groot 4 gem 135 r ..... (SAE 388/34v /1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

06011-12 

163806001 
164006001 
170706001 
175806001 
179601210 

SAE383 / 33v / 1 
SAE384 / 33v / 1 
SAE386/34v /1 
SAE388/34v/1 
SAE Kl 

Situering antwerpsehen heerwech (Oostveldstraat) 

Aard 1619, 1632: hofstede 
1638-1796: land 

Naam 1632: Cottems hofs tee. Cotthemstede 

Oppervlakte 1632: 1500 r (2 ha 22 a 75 ca) 

Eigenaar 

vóór 1619: 

1619: 
1632: 

1632: 
vóór 1661: 
1661: 
1662: 
1671 : 
1707: 
1796: 

Gebruiker 

1619: 
1638: 
1707: 

Historiek 

1638: 1499 r (06011: 481 r + 06012: 1018 r) 

Van Urssen (Ursen, Ursel) Inghelbert x 
Petronella Mulaerts (E) 
Van Urssen Inghelbert & kinderen (E) 
Van Urssen Jacquelyne, Adriaen , Jan, Joanna, Anna 
(E-deel) 
Van Ursel Inghelbert xx Joosyne Gheuns (E) 
Van Ursel Inghelbert fs Inghelbert (E) 
De Neuker Guillaume x Louise Robijn (E) 
Standaert Joos x Cornelia de Buyck (E) 
Grootaert Anna fa Jooris (E) 
Welvaert Pauwels wed. (E/G) 
Lagaet Francies fs Jan & Bovyn Gregorius (E) 

De Mangelaere Jooris (G-i) 
De Vos Pieier (G-i) 
Welvaert Pauwels wed. (G-lj E) 

Rond de COllhem.<;ied.e hangt nog steeds een waas van ondUideliJkheid. In 
1619 is sprake van "een hq{stede. genaemd Colihemstede". Helaas wordt 
nergens gerefereerd aan een "behuysde hqIstede". De toenmalige gebrul-
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ker, Jooris de Mangelaere, was op dit ogenblik pachter van de grote boer
derij op het Oostveld (01067), eveneens eigendom van de Van Urssens. 
Mogelijks had hij de Cotternstede onderverhuurd of was er toen al geen 
bewoning meer. De kavel van 5 gemet werd toen geprijsd op circa 55 pond 
gr. Een te lage schatting om de aanwezigheid van bewoning te recht
vaardigen, tenzij de pachter zelf zijn (houten) huis had gebouwd. 
Wanneer op 1 juli 1632 Jacquelyne, Adriaen, Jan, Joanna en Anna van 
Urssen, kinderen van Inghelbert en Petronella Mulaerts, hun deel uit de 
erfenis van hun overleden moeder verkopen aan hun vader, Inghelbert en 
diens tweede echtgenote Joosyne Gheuns, is in de akte nog sprake van 
"een hofstede ghenaempt Cotternshofstee", gelegen "metten noorteynde 
aende Antwerpschen errewech, oost joos de zuttere, zuut de zuutmoer
straete (de huidige Lekestraat) ende west t'cotternstraetken, groot 5 ghe
meten .. ". Of het hier om een nog behuisde hofstede gaat. wordt ook al 
niet vermeld. Zes jaar later, in 1638, is er zeker geen bewoning meer, er 
wordt zelfs niet meer verwezen naar een hofstede. 
Op 19 maart 1661 verkoopt Inghelbert van Urssen (Urssel) fs Inghelbert 
de 5 gemet land, "ghenaempt cotternstede, noort d'oostveltstraete ... suyt 
de lekestraete ende west het cotthemstraetken" voor 500 gulden aan 
meester Guillaume de Neuckere, gehuwd met Louise Robijn. 
Een jaar later, op 22 april 1662, doet De Neuckere ze van de hand ten 
voordele van schepen Joos Standaert fs Jan, gehuwd met Cornelia de 
Buck (Buyck). 
Op 18 januari 1671 verkoopt Joos Standaert, weduwnaar van Cornelia 
de Buyck, die voordien weduwe was van meester Lieven Beeckman en 
meester Lieven Geeraert samen met de erfgenamen. zijnde Jacobus. 
Marie en Janneken Beeckman, de nog steeds 5 gemet grote 
Cotthernstede, aan Anna Grootaert fa Jooris. De bewoning op deze kavel 
is zeker te zoeken vóór 1638. 

Chronologie 

1638: "Inghelbert van Ursel met een stick ande westside daeran strecken
de met beede henden alsvooren, groot 481 r ... " (SAE 383/35/3) 
(1638060 1 1). 
1638: "Den selven met een stick ande wesiside daeran sireckende met 
beede henden alsvooreh. metter westside ani cottens straetken a~r mede 
ghemeten. groot 1018 r ... " (SAE 383/35v/1). (163806012). 

1707: "De weduwe van Pauwels Welvaerl met een siuck ande westsyde 
daeran, streckende met beede eynden alsvooren. groot 481 r ... " (SAE 
386/36/3) (170706011). 
1707: "Den voornoemde weduwe Welvaert met een stuck ande westsydc 
daeran streckende met beede eynden alsvooren. met ter westsyde aH 

Coitens straelken ha~rmedeghemeien. groot 1018 r ..... (SAE 386/36\'/1) 
(170706012). 
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Noten 
Lb1638: 163806011-12 SAE383/35/3 -35v/l 
Lb1640: 164006011-12 SAE384/35/3 -35v/l 
Lb1707: 170706011-12 SAE386/36/3 -36v/l 
F1796: 179601220-223 SAE Kl 
SAE 822, Wettelijke passeringen van 1 juli 1632, fol. 265. 
SAE 825, Wettelijke passeringen van 19 maart 1661, fol. 751 ; 22 april 
1662 fol. 882. 
SAE 827, Wettelijke passeringen van 18 jan. 1671, fol. 152. 
DE SMET E., HAMERLYNCK W., a.w., in De Eik, jg. 19 (1994), p. 127., 
jg. 22 (1997), p. 30, 35; jg. 23 (1998), p. 23. 

06023 

Situering hoek antwerpsehen heenvech ende gentwech 
(Oostveldstraat & Hospitaalstraat) 

Aard 1638-1796: hospitael 

Opperolakte 105 r (15 a 59 ca) 

Eigenaar 

13-14de E.: 
1796: 

Gebruiker 

1560-61 : 
1627-31: 
1631-32: 
1636-42: 
1642-45: 
1645-46: 
1646-82: 
1682-84: 
1684-91 : 
1691-1716: 
1716-33: 
1734-64: 
1764-76: 
1776-84: 
1784-88: 
1790: 

Historiek 

hospitael van Eedoo (E) 
Armendis van Eeklo (E) 

De Brauwere Jan (G) 
Peers Jan (G) 
Saboth Jan (G) 
Peers Jan wed (G) 
Saey Jan (G) 
Wille Pieter (G) 
Sabot Jan (G) 
Bailliu Arnoudt (G) 
Weytsens Lieven; De Coninck Jan naarpachter (G) 
Baele Pieter (wed.) (G) 
Baele Jaecques (G) 
Lampaert Jan fs Pieter (G) 
Lampaert Boudin (G) 
Borré Jan (G) 
Bourgeois Arnold (G) 
De Vos Augustln (G) 

Het ontstaan van de instellingen die men gemeenlijk "hospitalen" 
noemde, Is te situeren in de 12de en 13cle eeuwen liep parallel met de 
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stedelijke ontwikkeling. Om zich te ontdoen van sociaá1 ontwortelden 
werden op de stadsgrenzen huizen geopend waar deze marginalen een 
kortstondig onderdak vonden . Het is duidelijk dat het lwspitael in Eeklo, 
gelegen langs de heerweg, op de oostelijke grens van Eeklo-binnen, in 
deze geest werd gesticht. 

Detail uit de flguraLi v kaart anno 1562 naar Pi t r 
Hospitaal (C) (06023) m t Lw molen (r ht 0 02 ) n d 
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Het is pas vanaf de 17de eeuw dat we de werking van de instelling 
op de voet kunnen volgen. Helaas, op dit ogenblik was de doelstelling al 
yoorbijgestreefd en ging er van de stedelijke overheid maar weinig belang
stelling meer uit naar dit passantenhuis. Het was trouwens een vrij klein 
opvangcentrum. 
Het domein mat naargelang de bron 105 à 109 roeden (ca. 1607 m 2) 
waarop een stenen huis van het trapgevel type met pannen bedekt, een 
dito stal en waterput. was opgetrokken. Het geheel was afgesloten met 
een doornen haag en een "baillie ende sluytstaeck met den propstaeek". 
De voorzijde van het huis was in de huidige Hospitaalstraat te situeren. 
Benevens de ingang met "een haifve deure" bevatte de voorgevel zeker 
drie "arduynen veinsters". 
De benedenverdieping bestond uit de gelagzaal van de herberg en de keu
ken, boven was de ruimte voor de passanten. Deze werd 's nachts afge
sloten om escapades te vermijden. 
Het beheer was in handen van de hospitaalmeesters. Zij wezen de pas
santen aan die een onderkomen in het tehuis kregen, de pachter zorgde 
tegen een vergoeding van één schelling daags voor de opvang. Ofschoon 
de pachter een behoorlijk inkomen verwierf, was de plaats, gezien de 
omgang met marginalen, weinig gegeerd, vandaar ook dat de pachters er 
vrij lang verbleven. 

In de 18de eeuw vergde het uitgeleefde hospitaal steeds grotere 
herstellingen. Eind 1787 werd een punt gezet achter het bestaan van de 
instelling. Op 8 oktober 1788 bekrachtigde Jozef 11 de overdracht van het 
hospitaal aan de Eeklose armendis. 
Voor de geschiedenis van het Hospitaal verwijzen we naar de bijdrage in 
ons jaarboek, jaargang 31, 1980. 

Chronologie 

1638: "het hospitael van Eedoo ... noort den antwerpsehen heerwech ende 
west den gentwech, groot 105 r" (SAE 384/37/2). 

1707: "Het hospitael van Eedoo noort ende west daeran noort den 
Antwerpsehen heirwech ende west den Gendtwech. groot 105 r" (SAE 
388/38/3). 

Noten 
Lb 1638 : 163806023 SAE383 / 37/2 
Lb1640: 164006023 SAE384/37/2 
Lb I 707 : 170706023 SAE386 / 38 / 3 
Lb 1758 : 175806023 SAE388/ 38/3 
F1796: 179601234-235 SAE Kl 
De Smet E., Het voormalig Hospitaal oJ Passantenhuis, in Appeltjes van 
het Meetjesland, Jb 31 (1980), pg. 278-349. 
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11. BEWONING BELOOP 7 

Het 7de beloop, dat in het zuidelijk deel van de stad lag, behoorde 
gedeeltelijk tot het moergebied en kende dan ook bijna geen bewoni~. 
Het gaat hier om een hofstedeken en twee huisjes, die pas in de late 18 e 
eeuw tot stand kwamen. Het beloop werd omschreven als gelegen "ande 
westside vanden dam ofte ghentwech, ande noortside vant pocmoer 
straetken, ande oostside vant deen leyken dat naer duysen loopt ende 
zuutside vande zuut ofte hooghe moerstraete". (SAE 383 fo1.37v, a01638), 
(SAE 384 fo1.37v, aO 1640), (SAE 386 fo1.38v, aO 1707). 

07018 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Naam 

Ghentwech (Schaperijstraat) 

1638: een muelewal 
1707-58: eenen muelenwal ende muelen 
1796: meulenberg & meulen 

114 r (16 a 93 ca) 

den oostmuelne 

7dl' hl'looJ) 

De/ai/uil l1e/ 7de bdaop. (IIl/lO 1638. bewcrkte koor/ {l01l EC. T'opp (('(I. 18(1()). lIit F. ['iUt'. 
lIe/ Eeklose landhoe/c (16:38). dl I. beloop 1. p. 1 1. 11 it{1o {I(' E('klm~t' Hihliotll('('k. In'k~ 
wer/dnslrurnen/ell. 11/: 4. 20() I. 



Eigenaar 

vóór 1357: 
vóór 1357: 

1357: 
1391: 
1422: 

1442: 
1638: 
1640: 
1640: 
1672: 
1701: 
1707: 
1711 : 
1719: 
1723-1727: 
1727-1741: 
1744-1754: 
1755-1769: 

1770-1774: 
1775: 
1775-1779: 
1780-96: 

Gebruiker 

1372: 
1382: 
1391: 
1394: 
1412: 
1419: 
1440: 

1454: 
1472: 
1502: 
1550: 
1580: 
1584: 
1587-1589: 
1595: 
1618: 
1624-1646: 
1640: 

I-h:r HISTORISCH KADASTEH VAN EEKLO 

Graaf van Vlaanderen 1/2, De Mirabello Simon 1/2 
Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen 1/2, 
Van Rommene Arnout 1/2 
Graaf van Vlaanderen 1/2, heer van Gruuthuuse 1/2 
Graaf van Vlaanderen 1/2, Le Foulon Gillis 1/2 
Graaf van Vlaanderen 1/2, Craye Amplonis x 
Margriete Cupins 1/2 
Graaf van Vlaanderen, geheel 
De Nokere Christiaen dhoirs (E) 
Vande Kerchove Charles dheer (E) 
Willems Charles (E/G) 
Willems Charles & Jan (E/G) 
Willems Jan (E) 
Willems Jan d'hoirs & wed. Willems Charles (E) 
Willems Charles wed. en d'hoirs & Laros Jan (E) 
Willems Charles wed. & Van Damme Pieter (E) 
De Rycke Judocus & Laros Jan wed. (E) 
De Rycke Judocus & Laros Jan kinderen (E) 
Laros Jacobus (E) 
Laros Jan Frans (E) De Rijcke Judocus wed. (38r), 
De Rijcke Frans (19r) 
Van Damme Simon J oseph (E) 
De Rijcke Frans (E), (l14r) 
De Rijcke Marie Cornelia (E), (l14r) 
De Jaegher Judocus (E) 

Hoverghars Jan (pachter) 
De Moenc Joos (pachter) 
Gheraard Pieter (pachter) 
Boongaard Jan (pachter) 
Bacheler Arnout (pachter) 
Van Westvoorde Pieter (pachter 1/2) 
Fierens Jan & Craye Amplonis x Margriete Cupins 
(pachters) 
Sanders Aernou t (pachter) 
Lampaert Jan (pachter) 
De Ketelboeter Victor (pachter) 
Daelman Jaecques (pachter) 
Michiels Michiel (pachter) 
De Rave Joos & De Hacker Guilleaeme (pachter) 
Stuvacrt Vincent (pachter) 
Splllebeen Jehan (pachter) 
Van J lerekes Andrien (pachter) 
Van Ooteghem Jan (pachter) 
stampers van Willems Charles (G) 
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1646: 
1673-1678: 
1678-1683: 
1788: 
1793-1796: 

Historiek 

Van Ooteghem Jan de jonghe (pachter) 
De Croocq Lieven stamper (G) 
Spe lier Joos oliestamper (G) 
De Vos Jan (pachter) 
De Jaegher Carel Frans (G) 

Over de molens te Eeklo is al heel wat gepubliceerd. In het bijzon
der over de vroegste periode heeft wijlen Luc Stockman een bijdrage gele
verd. Het is niet onze bedoeling dit alles nog eens te herhalen. De meer 
geïnteresseerde lezer verwijzen we naar de bronvermelding. 
De molens in Eeklo vielen onder een stelsel waarbij de helft eigendom van 
de graaf was en de andere helft toebehoorde aan een begunstigde van de 
graaf. Simon de Mirabello is de eerste bekende bezitter van de muteer
bare helft. Later hertrouwde de weduwe van Simon, Isabella van Lierde. 
met Arnout van Rommene. Toen de bezittingen van Arnout werden 
geconfisqueerd, schonk graaf Lodewijk van Male de helft van acht molens 
in Eeklo, Kaprijke en Waarschoot in 1357 aan de heer van Gruuthuuse. 
Vermoedelijk in 1391 liet Gillis Ie Foulon de molen herbouwen, waarvoor 
hij de helft van het eigendomsrecht en de pacht ontving. In 1442 was 
deze helft in bezit van Amplonis Craye en zijn echtgenote Margriete 
Cupins, die hem voor 100 p. gr. vI. verkochten aan de hertog van 
Bourgondië. Met deze koop kwamen de twee Eeklose molens weer in volle 
bezit van de graaf van Vlaanderen. 

Vanaf 1372 was een wijziging in het uitbatingsregime doorgevoerd. 
De molens van Eeklo en Kaprijke werden gezamenlijk verpacht. Jan 
Hoverghars was de eerste pachter ervan. Daar hij vanaf de 28ste van de 
hooimaand 1372 meerdere molens in pacht hield, zal hij die ongetwijfeld 
onderverhuurd hebben. Jan bleef niet lang pachter. want in 1375 stond 
hij terecht voor moord op Jacob Utenhove. 
In 1378 vielen de molens tijdens de zesjarige oorlog ten prooi aan oor
logsgeweld. Over de oostmolen is niet zoveel geweten. Zeker is dat de 
molens in Eeklo in 1382 weer operationeel waren. Joos de Moenc was 
toen pachter tegen een jaarlijkse som van 12 p. gr. In de rekening van 
1382 kijkt hij tegen een achterstand van 12 p. gr. aan. waanlit mag blij
ken dat hij zeker in 1381 de molens al pachtte. Waarschijnlijk werd de 
pacht nooit meer betaald. Nog in de loop van '82 werden de molens door 
de Gentenaars platgebrand. 

Op 8 april 1419 noteren we Pieter van Westvoorde als pachter van 
de grafelijke helft. De volgende bekende pachters waren Jan Fierins en 
Ampolonis Craye. Laatstgenoemde was trouwens eigenaar van de andere 
helft. 

Toen op 22 maart 1502 Victor de Ketelboeter de twee molens in 
Eeklo in pacht nam. was de oost molen 1180 p. 12 s. par. waard. 

In 1638 is enkel sprake van een molenwal. Wanneer de nieuwe 
molen er kwam. vonden we niet meteen terug. Wel ontvingen de toenma
lige eigenaars Jan en Pieter Willems rs Jacques op 1 manrt 1672 l'en 
octrooi van Pie(er della Faille. heer van Eeklo. voor het oprichten ,'nn l'en 
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~stampoliemeulen .. Op eenen ouden meulenbergh. suyt oost vande Kercke. 
hoqfdende daeran den Ghentschen heirwegh ande noortoostsyde .. " voor 
het malen en breken van allerlei zaadsoorten. Daarvoor zouden ze jaar
lijks 6 gulden betalen. Tot 1 711 betaalden Jan en Charles jaarlijks hun 
rechten aan de heer. Daarna konden we tot het einde van het ancien régi
me de diverse eigenaars volgen aan de hand van hun betaalde cijns. 

Chronologie 

1638: "Dhoirs Christiaen de Nokere met een meulewal ande westside by 
tnoorthende daeran. streckende metten noorthende anden ghentwech ... 
groot 114 r" (SAE 283/40/3). 

1640: "dheer Charles vande kerchove met een meulewal ... metten noor
thende aende ghentwech .. groot 114 r" (SAE 384/40/3). 

1707-58: "Dhoirs Jan Willems ende de weduwe Charles Willems met 
eenen meulenwal ende meulen daerop staende .. metten noorteynde anden 
Ghendtwech ... groot 114r." (SAE 388/41v/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

163807018 
164007018 
170707019 
175807019 
179601254-255 

SAE383/40/3 
SAE384/40/3 
SAE386 / 41 v / 2 
SAE388 /41 v / 2 
SAE Kl 

RAG familiefonds 2101, Bouck vande cheynsen 1680-1 710. 
RAG familiefonds 2412, Bouck vande cheynsen van meulens, inslaeghen 
binnen Eedoo compt. J.Frans DeUa Faille. 
STOCKMAN L., De Grafelijke Molens te Eeklo, Kaprijke en Waarschoot 
(1357-1456), in Appeltjes van het Meetjesland. jg18 (1967), p. 219. 
STOCKMAN L., Pachters van de grafelijke molens te Eeklo en te Kaprijke 
(1372-1441), in Biekorj, jg. 70 (1969), p. 268. 
STABEL P. & STOCKMAN L., Economische ontwikkeling in Zevenhon
derdvYfligjaar Eeklo, 1990, p. 59-60. 
DE SMET E., Economische structuren en coryunctuur in Zevenhonderd
vYfligjaar Eeklo, 1990, p. 113-115. 
PILLE F., Ondergang en wederopbouw van de Eeklose molens (1580-
1650), in De Eeklose Dobbelgebakkene, jg. 10 (2001), p. 2-11. 

07055 

Situering 

Aard 

hooge moerslraete (Zuidmoerstraat) 

1638: land 
1707 -58: kmi ende een vervallen hq[..<;tede 
I 796: land & hqfsledeken 
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Oppervlakte 

Eigenaar 

1638: 
+1640: 
16xx: 
1680: 
1691: 

1692: 
1707-58: 
1731: 
1762-96: 
1796: 

Gebruiker 

1638: 
+ 1640: 

1680-1689: 

1690-1691 : 
1692: 
1712: 
1731: 
1746: 
1762-96: 

Historiek 

·U 

1638: 1011 r (1 ha 50 a 13 ca) 
1707 -1796: 811 r (1 ha 20 a 43 ca) 

Rougiers Christoffel fs Jan & Rougiers Pieter (E/G) 
Rougiers Pieter (E/G) 
Rougiers Pieter wed. (G/E) (608r) 
De Bleeckere Jooris wed. (E/G) (608r) 
Van Hulle Gabriel (608r en opsplitsing) (E/G) 
De Zutter Jooris (E) (150r) iJ 
Van Hulle Gabriel wed. (E/G) (811r) 
Van Hulle Gabriel de jonghe (E/G) (811r) 
De Zutter Jooris erfgenamen (E) (150r) 
Gryp Pieter (E-hofstedeken) 
Lippens Pieter (E-land) 

Rougiers ChristoifelJs Jan & Rougiers Pieter (G-VE) 
Rougiers Pieter (G-V E) 
Van Hulle Gabriel (opsplitsing) (G-V E) 
De Bleeckere Jooris wed. (G-V E) 
Rougiers Pieter wed. (GIE) 
De Raedt Roelant (G) 
Van Hulle Gabriel wed. (811 r) (G IE) 
Van Hulle Zacharias (G-l) 
De Zutter Jooris hoirs (G-V 
De Vos Guilleaeme (G) 
Gryp Pieter (G/E-hofstedeken) 

De oorspronkelijke kavel bedroeg nog vóór 1638 1604 roede. In het 
land boek van '38 is het perceel opgesplitst. maar ligt het nog steeds 
veurghemeens. in 593'(07054) en 1011 roede (07055). Toen werd geen 
melding gemaakt van bewoning. Een eeuw later, in 1707. had de verka
veling nogmaals toegeslagen. De kinderen van Jooris de Suttere (Zuttere) 
beschikten over 200 roede land: de weduwe van Gabriel van Hulle was 
eigenares van de westzijde. Op deze 811 roede stond een vervallen hof .. 
stede. Bij het. einde van de 18de eeuw was Pieter Glyp bezitter van een 
heropgebouwd hqfstedeken. 

Chronologie 

1638: "Cristq[fel Rougiers Js Jans ende Pieter Hougiers tlelwgllcmct'ns. 
noort daeran Int selve stick. streckcnde metten noortlwllde (lilde 1loOg1lC 
moerstraete ende oostside alsllooren. groot 101lr" (SAE 38~~1 46\'1 \). 

WH 
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1707 -58: ~De weduwe Gabrïel van hulle heeft ter westsijde daeraen (van 
07054) een stuck lant ende vervallen hofstede metten noorteijnde aende 
hoogemoerstraete groot 2 gem. 211 R. danof een deel grootte is uytte twee
de voorgaende partije, ende bij den auden bunderboeck af een vierde .. " 
(SAE 388/47v/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

07069 

Situering 

Aard 

163807055 
164007055 
170707055 
175807055 
179601293-294 

SAE383 I 46v I 1 
SAE384 I 46v I 1 
SAE386/47v/2 
SAE388 14 7v I 2 
SAE Kl 

hooge moerstraete (Zuidmoerstraat) 

1638-1707: land 
1796: huyseken & land 

Oppervlakte 354 r (1638-1 796) 

Eigenaar 

1638: 
1707-58: 
1763-1794: 
1793-1796: 

Gebruiker 

1638: 
16xx: 
16xx: 
16xx, 1707: 
1744: 
1763-1794: 

Historiek 

Claissone Thomaes (E) 
Lambrecht Jan (E) 
Ohercker Jacobus (E/G) 
Oherkers Judocus (E) 

DobbeLaere Adriaen (G-l) 
Veltganck Jacques (G-l) 
Van Ghenachte Berthelmeeus (G-l) 
Wille Pieter (G-l) 
Sr (Van) Crombrugghe (G-l) 
Dhercker Jacohus (G/E) 

De vroegste bewoning kwam er pas in 1773. Jacobus Ohercker ver
wierf de kavel in 1763, maar het zou nog tien jaar duren vooraleer het 
huyseken er kwam. 

Chronologie 

1638: HIJen selven (Tlwrnaes Claiss.) met een stick noort daeran, mei 
beede syden aLc;vooren ende noorlhende ande slraele, grool 1 g 54 r" (SAE 
383/48v/3) (SAE 384/48v/3). 
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1707: "Den selven Lambrecht (Jan Lambrecht) met een stuck noort daeran 
met beede syden alsvooren ende noorteynde ande straete. groot 354 f' 
(SAE 386/50/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

07074 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Eigenaar 

1638: 
1707: 
1796: 

Gebruiker 

1638: 
1707: 
1752-1784: 
1785-1796: 

Historiek 

163807069 
164007069 
170707071 
175807071 
179601310-311 

SAE383 / 48v /3 
SAE384 / 48v /3 
SAE386/50/3 
SAE388/50/3 
SAE Kl 

hooge moerstraete (Zuidmoerstraat) 

1638-1707: land 
1796: huys & land 

1068 r (1 ha 58 a 60 ca) 

Vander Speeten Jan (E)) 
Quenon Michel (E) 
Everaert Jan Baptist (E) 

Vanden Kerchove Charles (G-l) 
Iket Jaecque Sr (G-l) 
De Smet Adriaen fs Frans (C) 
Van Hyfte Elisabeth (C) 

De eigenaars van dit perceel waren nu niet de eerste de beste. Jan 
vander Speete was niemand minder dan "heere van Eecloo" en Michel 
Quenon was griffier van Boekhoute en verwant met de Vanden Kerchoves 
en De Smets, die te Eeklo sterk vertegenwoordigd waren in de magistra
tuur. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen als we midden 18de 

eeuw als eerste bewoner een De Smet aantroffen. Adriaen l's Frans kwam 
er in 1752 wonen en bleef er tot 1784. Elisabeth van Hyfte mankte dan 
vanaf 1785 de eeuw vol. 

Chronologie 

1638: "Den selven (Jor Jan vander Speete) (lilt Tloorthcnele eloemn, stn>('
kende metten noorlhende ande stmele metier Dostsiele on PncssclliCT" 
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Claiss. voorschreven lant synde opt suuthende 3 stycx ende upt noorthen
de maer een. groot 3 9 168 r" (SAE 383/49v/2) (SAE 384/49v/2). 

1707: "Den selven (Dheer Michiel Quenon Greffier van Bouchoute) ant 
noorteynde daeran. streekende metten noorteynde de straete ter oostsyde 
tlandt vande weduwe Gabriel van HuUe synde op tsuyteynde dry stucx 
ende op tnoorteynde twee. groot 3 9 168 r" (SAE 386/51/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

163807074 
164007074 
170707076 
175807076 
179601316-31 7 

12. BEWONING BELOOP 9 

SAE383 / 49v /2 
SAE384/ 49v /2 
SAE386/51/2 
SAE388/51/2 
SAE Kl 

Met het negende beloop bevinden we ons midden in de Eeklose moeren. 
De twee woonsites die we aantroffen, zijn te situeren binnen het beloop 
gelegen "over ende ande westsyde van Leyken (Burggravenstroom en 
Kraaiweg) ande noortside vant ghescheet vande keure teghen het amb
ocht van MaLdeghem ende ande zuutside vant ander leyken dat naer 
Veldeken damme loopt (Leiken en Leikensweg), westwaert tot anden boga
ert moerstraete alfende alfghemeten" (SAE 383 fo1.54, a01638), (SAE 384 
fol. 54, a01640), (SAE 386 fol. 55v, a01707). 

\ 
1 

9de beloop 
I 

-

I L--

I 

î 

Detail uit het gde heloop, anno 1638, hewerkte kaart van P.C. Popp (ca. 1860). Uit F. 
PlJle, lIet Eeklose landboek (J 6,'38), dl I. heloop I, p. I I, uitgave Eeklose Bibliotheek. 
reek.'i werkinstrumenten, nr. 4, 200 I. 
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09002 

Situering 

Aard 

de straete ant leyken dat naer veldekensdamme loopt 
(Leikensweg) 

1638-1707: land 
1796: huyseken, land & bos 

Oppervlakte 1638-1707: 828 r (1 ha 22 a 96 ca) 
1796: 574,5 r + 253,5 r 

Eigenaar 

1638: 
1640: 
16xx: 
16xx: 
16xx: 
16xx: 
1690: 
1695: 
1705: 

1717: 
1717: 

1722: 
1728: 
1732: 
1736: 
1737: 
1755: 

1763-1774: 
1762: 
1767: 
1785-1796: 
1767: 
1796: 

Gebruiker 

1638: 
1707: 
1763-1774: 

172 

Tdooster van SaJfelaere (E) 
Stels Gillis (E) 
De Coorebyter Gillis (E) 
De Coorebyter Liven (E-507r) & Corniel Pieter (E-321r) 
Vinghers (Vynghers) Lieven (E-321 r) 
Verbrugghe Jan (E-507r) 
Pynckel Jan (E-321 r) 
De Coorebyter Cornelis (E-507r) 
Pauwels Pieter fs Pieter (E-160,5r) &joncxste kinders 
Pynckel Jan (E-160,5r) & De Coorebyter Cornelis (E-507r) 
De Smet Charles (E-160,5r) 
De Coorebyter Cornelis (E-253,5r) & 
De Brabander Laureyns wed. (E-253,5r) 
Vermast Jacques (E-321r) 
De Brabander Pieter (E-253.5r) 
Van Damme Simoen (E-253,5r) 
De Brabander Jan Francies (E-253.5r) 
Van Waesberghe Norbertus Antonius (E-253.5r) 
De Brabander Jan Francies (E-574.5r) & 
De Prest Jacobus (E-253,5r) 
Van Acker Arnoldus (E-574,5r) 
Van Waesbcrghe Norbertus Antonius wed. (E-253.5r) 
Van Waesberghe Gysbertus (E-253.5r) 
De Clerck (Clercq) Pieter (E-253,5r) 
Noë Pieter (E-574,5r) 
Breydel Adriaen (E-574,5r) 

Standaerl Jan (G-I) 
Pauwels Pieter (G) 
Van Acker Arnoldus (G/E-574,5r) 



HET HISTORISCH KADASTER VAN EEKLO 

Historiek 

Tijdens de tweede helft van de 17de eeuw viel de kavel in meerde
re percelen uiteen. hoewel hij administratief als een eenheid behouden 
bleef. Door het herhaalde schuiven met stukjes land. ontstonden er per
ceelverschillen en een netwerk van eigenaars. Vanaf 1755 werd de confi
guratie gevormd die uiteindelijk stand hield tot het einde van het ancien 
régime. 
Vanaf het midden van de 18de eeuw kregen we twee percelen: één van 
253.5 roede. zijnde land en bos (wijk 1 nr. 342) en een ander van 574.5 
roede. waarop het huisje stond (wijk 1 nr. 343-344). 
Voor wat de bewoning betreft. zijn we karig ingelicht. De enige bewoner 
die we met enige zekerheid kunnen aanwijzen is Arnoldus van Acker. Hij 
pachtte hier van 1763 tot 1774. Ofschoon in 1796 sprake is van de aan
wezigheid van een huyseken op het perceel van 574.5 roede. konden we 
geen bewoner aanwijzen. 

Chronologie 

1638: 'Tclooster van saJfelaere met twee sticx meersch ande westside 
daeran streekende metten noorthende aLsvooren en metten noorthende als
vooren ende metten zuuthende an Jan Joos lant. groot 828 r" (SAE 
383/54/2). 

1640: "Gillis steLs met ij sticx meersch ande westside daeran streekende 
metten noorthende aLsvooren (de straete ant leyken dat naer veldekens
damme loopt) en metten noorthende aLsvooren ende metten suythende an 
Jan Joos landt. groot 828 r" (SAE 384/54/2). 

1707: "?ieter PauweLs Is Pieter ende de kinderen Jan Pynckel elck dheelft 
met twee stucken ande westsyde daeran streekende metten noorteynde 
alsvooren en metten suyteynde hun selfs naervolghende landt. groot 828 
r" (SAE 386/55v /2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

09014 

Situering 

Aard 

163809002 
164009002 
170709002 
175809002 
179601342-344 

SAE383/54/2 
SAE384/54/2 
SAE386/55v/2 
SAE388/55v /2 
SAE Kl 

de straete ant leyken dat naer veldekensdamme loopt 
(Lelkensweg) 

1638: land 
1707: woonhuyseken & land 
1796: huys en bleekerye. meersch 
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Oppervlakte 268 r (39 a 80 ca) 

Eigenaar 

1638: 
1707: 
1736: 
1767-1787: 
1784-1796: 

Gebruiker 

1638: 
16xx: 
16xx: 
1670-1689: 
1690-1696: 
1690-17xx: 
1718-1744: 
1767-1787: 

Historiek 

De cellebroeders in ghendt (E) 
De Cellebroeders in Ghendt (E) 
De Brabander Jan Francies en Elisabeth (E) 
Beelaert Pieter Joannes (E/G) 
Rombaut Jaecques (E) 

De Croocq Heindrie rG-l) 
De Vos Pieter (G-I) 
De Smet Anthone rG-l) 
Vynghers (Vinghers) Lieven (G) 
Vynghers Lieven wed. (G) 
Vynghers Domyn (G) 
Frodure Adriaen (G) 
Beelaert Pieter Joannes (G/E) 

Met Lieven Vynghers (Vinghers) en echtgenote Marie Jacoba Daene 
in 1670 zijn we bij de vroegste bewoners. In 1690 nam zoon Domyn de 
pacht over. Van circa 1718 tot 1744 verbleef het gezin van Adriaen 
Frodure er, en vervolgens van 1768 tot 1787 Pieter Joannes Beelaert. 
Verder vonden we geen bewoners terug. Het is niet uitgesloten dat eige
naar Jaecques Rombaut, die huidenvetter van beroep was. de bleekerye 
gebruikte om zijn vellen te drogen. In 1796 was de oorspronkelijke opper
vlakte gereduceerd tot 238 roede. 

Chronologie 

1638: "De cellebroeders in ghent noort ende west daeran metten noor
thende alsvooren. groot 286 r" (SAE 383/56/3). 

1707: "De Cellebroeders in Ghendt noort ende west daerml metten noorte
ynde alsvooren een party ken alsnu bestaen ten noorteynde met een woon
huyseken bewoont by Domyn Vynghers. groot 268 r. (SAE 386/57,,/3). 

1758: "De Cellebroeders in Ghent. metten noorteynde oen t'leyken. een 
party ken alsnu bestaen ten noorleynde met een tL'oonlluysekcn bewoont 
by Domyn Vynghers, groot 268 r" (SAE 388/57,,/3). 
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Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
Lb1758 : 
F1796 : 

NOTEN 

163809014 
164009014 
170709014 
175809014 
179601357-358 

SAE383/56/3 
SAE384/56/3 
SAE386/57v/3 
SAE388/57v /3 
SAE Kl 

1. VAN DE WOESTIJNE P .. Meetjeslandse Toponiemen tot 1600. Deel IV, De Keuren 
van Eeklo-Lembeke en Kaprijke. Band 1 Eeklo. Uitg. Stichting Achiel De Vos. 1994. 
p.9. A. DE VOS. Eeklo: van natuurlandschap tot stratennet. in Appeltjes van het 
Meetjesland. jb. 22 (1971), p. 6-102. 

2. ANECA N .. DECAMBRAY R.. DE FACg F., HEYSE 1., MARINS C., MARTIN J., PEEL 
R., VAN BASTELAERE G., VAN HECKE M., VERHOEVE A., De open ruimte in 
Vlaanderen. Een geografISch-landschappelijke en biologische verkenning. 2. Tussen 
Gent en Brugge, Binnen-Vlaanderen West, 1987, p. 22-23. 

3. SAE 291, Schauwinghe ende visitatie van 3 maart 1764. 
4. DE SMET E., Straatschouwingen te Eeklo tijdens de 17de en lsde eeuw, in 

Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, jg. 17 (2003), p.169-182, jg. 18 (2004), 
p. 1-19. PILLE F .. Het Eeklose wegennet in vroegere eeuwen, in De Eeklose 
Dobbelgebakkene, jg. 13 (2004), p. 70-80. 
Aan de heer Freddy Pille onze hartelijke dank voor het nalezen van de tekst. 
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Vande Woestijnes 
in het Meetjesland 
Dor den keer van eenen woude 
Quam hi gheloepen dor eene wostine 
Daer Reynaert hadde de pade sine 

DEEL I: VIER HOMONIEME NIET-VERWANTE STRUIKEN 

Herman MEIRHAEGHE 

1. TOPONIEM EN PATRONIEM 

Meegesland en woestine, ze hebben alles met elkaar te maken. 
Toen er tussen de 11 de en de 13de eeuw houtschaarste ontstond - door 
intensieve ontginning en een grote vraag vanwege de demografische groei 
van de Vlaamse steden - werd uitgekeken naar een alternatieve brand
stof. Die werd gevonden in de veengronden die het Meetjesland bedekten. 
Kapitaalkrachtige lieden kochten grote blokken veenland op en organi
seerden de turfwinning. Deze blokken, die verdeeld werden in smalle 
stroken, werden maten of meten genoemd. Een kleine, smalle meet was 
een meege en volgens sommigen zou dit de oorsprong zijn van de naam 
Meetjesland. Nadat de turflaag in die meten systematisch tot op de zand
bodem was afgegraven, bleef er alleen nog waardeloze woestine over. 

De betekenis en de verklaring van de familienaam Vande Woestijne 
leveren geen problemen op. Zoals alle patroniemen met het voorzetsel van 
of vande{n/ r), is hij afgeleid van een toponiem of aardrijkskundige plaats
naam. Hier verwijst het patroniem naar de oude veldnaam wastine of 
wostine, waarin wij meteen onze hedendaagse woorden woest. woestenij 
en woestijn herkennen. Volgens Van Dale betekent woest o.m. niet in cul
tuur gebracht. verwilderd, ruw oJ onbeschaafd. Een woestenij is een onbe
bouwde, wilde streek en een woestijn is een barre landstreek zonder 
water en plantengroei. Het aloude wasiine of wostine betekent dus 
woeste, verwilderde, niet-gecultiveerde grond. Dit slaat dan op een gebied 
dat meestal door roofbouw van de mens werd verwoest. Die verwoesting 
voltrok zich door ontginning van het oorspronkelijke bos of, zoals gezegd, 
door het verwijderen van de bovenste vruchtbare grondlagen - bv. door 
het afsteken van de laag turf die als brandstof werd gebruikt - waardoor 
de bodem degenereerde tot waardeloos heideland. In latere fases werden 
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vaak pogingen ondernomen om die onvruchtbare wostinen weer in cul
tuur te brengen. 

Familienamen zoals Vande Woestijne die het prefix van bevatten. 
worden herkomstnamen genoemd. Ze verwijzen naar de plaats van her
komst die een land (Van Inghelandt). een stad (Van Gendt) of een dorp 
(Van Caeneghem) kan zijn. Wanneer ze verwijzen naar nog specifiekere 
plekjes zoals huizen. straten, waterlopen en veldnamen, worden ze ook 
wel adresnamen genoemd. De naam Vande Woestijne is dus een adres
naam. Hoe eenvoudig het is om de betekenis van de familienaam Vande 
Woestijne te achterhalen, des te moeilijker is het om het precieze 
Woestijne-adres te bepalen of te lokaliseren. Voor sommige patroniemen, 
zoals dat van ondergetekende - (Van) Meirhaeghe - was dit een eenvoudi
ge zaak omdat er in het middeleeuwse Vlaanderen slechts één enkel topo
niem bestond met de naam Meerhage (gelegen op de grens van Wortegem 
en Ooike). Bijgevolg voeren alle genealogische sporen naar dit ene plekje 
terug, dat dus de enige bakermat is van het geslacht Van Meirhaeghe. 
Het toponiem wastine of wostine daarentegen kwam bij manier van spre
ken in zowat alle dorpen van Vlaanderen voor... Het Woordenboek der 
Toponymie van K. De Flou geeft alleen al voor West-en Frans-Vlaanderen 
tientallen woestijne- en wastine-toponiemen en het gaat hier dan nog 
maar om een fractie van het totaal 1. De kans is dus groot dat de familie
naam Vande Woestijne her en der ontstaan is en dat de dragers ervan 
niet verwant zijn. Ons onderzoek wees inderdaad uit dat er in het aloude 
Vlaanderen minstens een vijftal autonome Vande Woestijne-struiken ont
sproten zijn en dat de naam bijgevolg niet ontleend werd aan één welbe
paalde plaatsnaam, maar teruggaat op verschillende woestine-toponie
men uit verschillende streken van Vlaanderen. 

Dat de klemtoon in het woord woestine op de tweede lettergreep 
ligt, is ongewoon. Volgens de Germaanse beginaccentuering had de 
Nederlandse vorm wóésten moeten luiden (zoals in Woesten. dorpje in de 
Westhoek). Dat de klemtoon op de tweede lettergreep sti ligt. komt door
dat woesiine beïnvloed werd door zijn Picardische (Franse) zustervorm 
wastina, waar de klemtoon inderdaad op de tweede lettergreep valt. 
Volgens het Nederlands Instituut Meertens is het bijgevolg geen toeval dat 
de toponymische verspreiding van woestine nagenoeg beperkt blijft tot 
het gebied dat het meest aan Picardische taalinvloeden blootstond. n1. 
westelijk Vlaanderen2 . Dat laatste klopt zeker wat wastine betreft. maar 
voor woesiine moet het gebied volgens ons toch veel ruimer gezien wor
den. Zoals we meteen zullen zien, kwam het woestine-toponiem ook in 
Oost(elijk)-Vlaanderen - en zeker in het Meetjesland - ti-equent voor. 

Wat de spelling van de familienaam betreft, gebruiken we in onder
havige bijdrage. gemakshalve en omwille van de eenvonnig~1eid. de 
moderne schrijfwijze Vallde Woesttfne. De oorspronkelijke oJ oudste 
schrijfwijze zag er echter anders uit. In de 13de en 14de eeuw trerfen Wt' 

deze drie hoofdvormen aan: van der woestinc(n) - l'ml der wostine(n) - l'ml 

der wousline(ll). De naam werd toentertijd zonder hoofdlt'ttt:'rs en In drk 
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van elkaar gescheiden delen genoteerd: voorzetsel (van) + lidwoord (der) 
+ zelfstandig naamwoord (woestine). Het middenstuk of lidwoord werd 
bijna altijd in de oude verbuigingsvorm der - en een enkele keer als den 
- gespeld. Het zelfstandig naamwoord of het derde stuk - Woestine(n) -
werd soms mét en soms zonder de meervouds-n geschreven. De ver
smelting van voorzetsel en lidwoord tot vande, het wegvallen van de 
meervouds-n en de evolutie van "i" in woestine naar "ij" of "y" (ey,eij), zijn 
van veel jongere datum. De naam Vande Rostijne is eveneens een ver
bastering van de naam van der wostijne en ontstond door het typische 
wegvallen van de begin-w : van der (w)ostijne (zie bv in het West-Vlaams 
dialect: oensdag i.p.v. woensdag). Uit deze drie oorspronkelijke grondvor
men groeide in de loop der eeuwen een groot aantal varianten - o.m. ook 
de vorm Vande(rjn) Hostijne die tijdens het Ancien Régime vrij frequent 
voorkwam. Vandaag de dag bestaan er, volgens de tellingen van de 
Université Catholique de Louvain (UCL) in België een twintigtal verschil
lende schrijfwijzen van de naam Vande Woestijne en negen van de naam 
Vande Rostijne3 . De schrijfwijze Van de Woestyne komt veruit het meeste 
voor en haalt 30 % van het totaal. Een viertal schrijfwijzen haalt een klei
ne 10%: Vande Woestyne (9,82 %), Vandewoestyne (9,65%), Van de 
Woestijne (9,6 %) en Van De Woestyne (8,47 %). De overige vijftien schrijf
wijzen halen amper een percentage van 0 tot 2,2 %. Van de 147 vermel
de Vande Rostijnes, haalt de schrijfwijze Van de Rostyne 63 %, 
Vanderostyne 48 % en Van de Rostijne 31 %. 

Vandaag de dag noteren we de hoogste concentraties van de fami
lienaam Vande Woestijne in de provincie Oost-Vlaanderen en meer 
bepaald in de streek die zich situeert ten oosten van de lijn Gent-Eeklo 
en de Nederlandse grens, een gebied waartoe ook het Meetjesland gedeel
telijk behoort. De geografische spreiding van o.m. deze familienaam werd 
eveneens door de UCL in haar project Patronymica Romanica in kaart 
gebracht. Wat betreft de verdeling over het Vlaamse Gewest, overtreft 
Oost-Vlaanderen anno 2000 met 54 % van het totaal aantal Vande 
Woestijnes veruit alle andere provincies. West-Vlaanderen haalt 24 %, 
Antwerpen: 8 %, Vlaams Brabant: 4 % en Limburg 0 %. In Oost- en West
Vlaanderen samen, woont vandaag de dag 78 % of ruim driekwart van 
alle Belgische Vande Woestijnes. Op basis van de telefoongids Oost
Vlaanderen (2005-2006) - waarin 213 Vande Woestijnes (waarvan 29 % 
Vande Rostijnes) vermeld staan - gingen we na waar zich in deze provin
cie de hoogste concentraties situeren4 . Van de Oost-Vlaamse Vande 
Woestijnes woont 18 % in en om Groot Gent en 12 % in het Oudenaardse 
(Oudenaarde, Wortegem-Petegem). De overgrote meerderheid - 63% -
woont in het Meetjesland, met een sterke aanwezigheid in Evergem 
08%), Assenede, Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins. De vraag dringt zich 
op of de7..e Meetjeslandse Vande Woestijnes allemaal afstammen van een 
autochtone familie Vande Woestijne uit het Meetjesland? Met autochtoon 
bedoelen we dat de familienaam of het geslacht er wortel schoot vanaf de 
12

de
-13de eeuwen er continu aanwezig was tot op vandaag. Deze studie 

wees uit dat dit niet het geval is. Het Meetjesland telt slechts één au toch
Ieme familie Vande Woesll.lne - als we in dit geval niet eerder van een toe-
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naam dan van een echte familienaam moeten spreken - en dat is die van 
de adellijke heren van Zomergem-Woestijne uit Aalter. Zoals we in Deel II 
zullen zien, hadden die van Aalter geen blijvend mannelijk nageslacht en 
doofde deze lijn reeds begin 14de eeuw uit. De diepste wortels van de 
hedendaagse Vande Woestijnes uit het Meetjesland liggen dus niet in het 
Meetjesland zelf (zie verder: 2.2. Lembeke-Kaprijke). 

Zich baserend op de foutieve en niet zelden vervalste informatie 
van 17de- en lSde- eeuwse wapenherauten, hebben verschillende 19de-
eeuwse genealogen - het is niet altijd duidelijk wie bij wie leentjebuur 
speelde, maar dat ze elkaar citeerden is klaar - de stelling naar Vóor 
gebracht dat alle Vande Woestijnes en dus ook de hierna behandelde 
Vande Woestijne-struiken onderling verwant waren. Tot nu toe hebben 
we daar geen enkel waterdicht bewijs voor gevonden. De familienaam 
blijkt integendeel ongeveer gelijktijdig op diverse plaatsen in Vlaanderen 
ontstaan te zijn en van daaruit groeiden verschillende familiestruiken die 
onderling niet noodzakelijk of zelf helemaal niet verwant zijn. Naar gelang 
van de plaats (stad, dorp, streek) waar ze zich ontwikkelden, maken we 
onderscheid tussen een aantal verschillende Vande Woestijne-struiken: 
Zomergem-Aalter, Gent, Meetjesland, Geluwe-Beselare, Oudenaarde. 
Kortrijk-Ieper, Brugge, Moeskroen, Doornik, etc. Die van Aalter en van 
Geluwe-Beselare behoorden van oudsher tot de adel en anderen - zoals 
die van Oudenaarde - veroverden in de loop van de 17de en de lSde eeuw 
adellijke titels. Al behoren ze tot verschillende struiken. toch hebben de 
Vande Woestijnes één opvallend ding gemeen: allen - ook de niet-adellij
ken - waren redelijk tot erg gefortuneerd en behoorden tot het stads pa
triciaat of tot de klasse der dorpsnotabelen. Waar ze ook wortel schoten. 
overal vinden we hen terug in openbare functies. als baljuw. schepen. 
ontvanger, griffier, oppervoogden of weesmeesters etc. Ze brachten ook 
heel wat geestelijken voort: kanunniken. pastoors in steden en dorpen. 
kloosterlingen, nonnen. 

Leden van de struiken Gent. Lembeke-Kaprijke. Geluwe-Beselare 
en Oudenaarde, treffen we in de dorpen van het Meetjesland aan. 
Vooraleer we in Deel II de genealogie van de heren - en dames - van 
Zomergem-Woestijne uit Aalter in het volgende jaarboek gedetailleerd in 
beeld brengen, maken' we in dit eerste deel een round up van de sporen 
die de andere homonieme struiken in het Meetjesland achtergelaten heb
ben. Geen makkelijke opdracht om die allemaal uit elkaar te houden. 
temeer omdat ook andere geslachten zoals de Van Gisteis. de Van 
Vlaanderen-Praets en de Sersanders. vanwege het bezit van het Aalterse 
Woestijnegoed, vaak ook onder de naam van de Woestjjne geboekstaatä 
staan. 

2. GENEALOGISCHE FRAGMENTEN 

2.1. SrRUIK GENT 

Van oudsher investeerden kapitaalkrachtige Gentenaars in buiten-
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steeds bezit. Patriciërsfamilies bezaten niet alleen binnen de stad, maar 
ook op den buiten onroerende goederen - lenen, heerlijkheden, boerderij
en. landerijen - die aan de plaatselijke boeren verpacht werden of die 
door de eigenaars gebruikt werden als huys van plaisancie of buitenver
blijf. Reeds in de 13de en de 14de eeuw bezaten Gentse Vande Woestijnes 
omvangrijke bezittingen te Evergem, dat toentertijd geliefkoosd terrein 
was voor beleggers in onroerend goed. Het dorp telde naast drie grote 
heerlijkheden - het graafschap Evergem, Belzele en Doornzele - nog een 
twaalftal geënclaveerde heerlijkheden, waarvan er tien tot het leenpatri
monium van de Gentse Sint-Baafsabdij behoorden. Deze lenen waren 
bijna allemaal in het bezit van Gentenaars met bekende namen als 
Borluut. Rijnvisch, Vander Moeren, Vanden Spieghele, Haddin en ... 
Vande Woestijne. 

2.1.1. Rogier Vande Woestijne 

De ontwikkeling van Evergem was niet los te denken van de stad 
Gent én van de Sint-Baafsabdij die in 1215 van gravin Joanna van 
Constantinopel het volledige ontginningsrecht van woeste gronden te 
Evergem had gekregen. Op 9 april 1217 beval de gravin haar baljuw 
Walter van Zomergem om erover te waken dat Sint-Baafs niet gestoord 
zou worden in haar bezit van de Wastina te Evergem. Het Cartularium 
van Sint-Baafs bevat, naast oorkonden, ook lijsten van rentebetalers die 
pachtgeld aan de abdij verschuldigd waren5 . Daarin wordt o.m. ene 
Rogerus van der Wostinen genoemd die omstreeks 1220 in Nativitate 
Dominis - met Kerstmis - viii solidi - 8 schellingen - betaalde voor gron
den die hij gebruikte te Evergem6 . Dit is, afgezien van de toenaam van de 
Woestijne die de heren van Zomergem omstreeks diezelfde tijd gebruik
ten, de oudste vermelding van de familienaam Vande Woestijne als dus
danig. Misschien had Roegier de bijnaam van der Wosiinen ontleend aan 
zijn bezittingen die in de wastina of wostine te Evergem gelegen waren. 
Was deze Rogier een Gentenaar of woonde hij te Evergem? Het zou kun
nen dat hij een voorzaat is van de hierna volgende Gents-Evergemse 
Vande Woestijnes die eveneens te Evergem uitgebreide eigendommen 
bezaten. 

2.1.2. Gherolve Vande Woestijne 

Gherolve Vande Woestijne wordt te Evergem genoemd in een akte 
van 29 november 1294 waarbij Boidin Van Rode een rente, gaande uit 
landerijen te Sleidinge, schenkt aan Aneese Van Brigghe, non te 
Doornzele: Utwee scelghe {schellingenJ op 2 buunre {bunderJ land die ligg
hen ten ende van den vorseiden sevene ghemeten suulwaerd die hi coch
te Jeghen Gherolve van der Wostinen"7. Het is twijfelachtig of verkoper 
Gherolve Vande Woestljne ook effectief te Evergem of te Sleidinge woon
de. De kans is groot dat hij een Gentenaar was die te Evergem buiten
steedse gronden had. Ook hij kan een verwant of een voorvader zijn van 
de Gents-Evergemse Vande WoesU.lnes (zie verder), temeer daar 
Sleldlnge-Slnt-Baafs tot het Graafschap Evergem behoorde. Misschien 
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mogen we Gherolve Vande Woestijne identificeren met Gherelinus de 
Wastine die omstreeks. 1270 baljuw van Gent was8 . 

Doornzele, dat in deze akte genoemd wordt, was toentertijd een 
gehucht dat parochiaal deel uitmaakte van Evergem en dat volledig res
sorteerde onder de Keure van Desteldonk, een buurdorp van Evergem 
waar, net zoals te Evergem zelf, een Goed Ter Woestine (Rostijne) bestond. 
De heerlijkheid Ter Woestine vormde zelfs het voornaamste leen van 
Desteldonk. Hofsteden met de naam Ter Woestine waren ooit het cen
trum geweest van waaruit de omliggende wostinen ontgonnen werden. De 
vraag rijst of de naam van het goed of de heerlijkheid vanuit die achtér
grond gegroeid was, of dat de eigenaars - bv. de Gentse Vande Woestijnes 
- hun naam aan het goed gegeven hadden. Hoe dan ook. omstreeks 1350 
was het Goed Ter Woestine te Evergem in ieder geval in het bezit van een 
clan Gentse Vande Woestijnes (zie verder 2.1.5 t.e.m. 2.1.14). Het ziet er 
naar uit dat dit goed opgesplitst werd in twee stukken die Kleine of Lage 
Wostyne en Grote of Hoge Wostyne (Rostijne) genoemd werden. Zou er een 
verband kunnen zijn met ene Gilles de la Haute Wastine of Gillis van de 
Hoge Wostijne die omstreeks 1292 genoemd wordt in een lijst met zegel
afdrukken van Franse edelen uit de 13de eeuw9? 

2.1.3. Jan Vande Woestyne 
2.1.4. Gillis Vande Woestijne 

De Gents-Evergemse Vande Woestijnes waren wegens hun leen
heerlijke relatie met de Sint-Baafsabdij (leen)mannen van de Gentse 
abdij. In een charter van 24 december 1313. waarbij Nicolaes De Jonghe. 
abt van Sint-Baafs, bekendmaakt dat Willem Bernard uit Assenede ver
klaarde postulant te zijn in de abdij van Boudelo en leengrond gelegen te 
Evergem aan Boudelo wilde overmaken. worden Janne van den Wostinen 
en zijn broer Gillise van den Wostinen. als leenmannen van Sint-Baais 
genoemd 10. Wellicht is laatstgenoemde de Gillis Vande Woestijne die eind 
13de eeuw in het Portierschap van Sint-Baafs vermeld wordtIl. Het zou 
zijn broer Jan kunnen zijn die geboekstaafd staat in een rolrekening uit 
1294 van klerk Bartolomeus Van Bassevelde omtrent de inkomsten van 
woestinen en moeren in Aardenburg. Watervliet en Groede. Daarin lezen 
we dat ene Johanne dé Wastina of Jan Vande Woestijne cijns betaalt over 
4 bunder wasiine die hij aldaar bezat 12. Er wordt niet gespecifieerd waar 
deze Jan woonde. maar de kans bestaat dat hij Gentenaar was. In de dlie 
items die onmiddellijk aan hem voorafgaan is er n1. telkens sprake van 
Gentse eigenaars (leprozij en Sint-ElisabethbegijnhoO en dit zijn de enige 
Gentse vermeldingen tussen het honderdtal rentebetalers. En ene Jan 
Vande Woestijne was in 1327 scouteet in de heerlijkheid van Evergem die 
afhing van Sint-Baafs te Gent 13. 

Ook Jan en Gillis kunnen tot de clan van Gents-Evergems(' Vande 
Woestijnes behoren die hierna volgt. net als Jmllle en Willenl 1'<l11 der 
Woesl.inen die respectievelijk in 1287 ('11 1296 g('no('md worden nIs bal
JUw van de Gentse Slnt-BaafsabdiJ 14, 
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1\vee familiekernen 

Halfweg de 14de eeuw dook dus te Evergem een groep van Gentse 
Vande Woestijnes op als grootgrondbezitters. maar het kan best dat ze er 
reeds een halve eeuw vroeger aanwezig waren. Misschien waren ze de 
nazaten van de hiervoor genoemde Vande Woestijnes. Net zoals die hun 
goed doorgaven aan hun kinderen. kunnen ook zij het van hun ouders of 
grootouders geërfd hebben. Op die Evergemse leenheerlijkheden van 
Sint-Baafs treffen we. afgezien van hun kinderen-erfgenamen. minstens 
een vijftal Vande Woestijnes uit Gent aan. Dat hun gronden niet alleen in 
hetzelfde dorp. maar ook grotendeels in dezelfde wijken - Wippelgem. 
Droogte. Doornzele. Langerbrugge - gesitueerd waren. kan een aanwij
zing zijn dat de eigenaars nauwe bloedverwanten waren. Deze Vande 
Woestijnes bezaten te Evergem een indrukwekkende reeks eigendommen: 
het Goed Ter Woestine. het Goed te Elslo. het Goed Ter Beke. de heerlijk
heid van Coppinsdamme. de heerlijkheid van Klaverbeke en de heerlijk
heid van Mals rode. Dit omvangrijk onroerend goed besloeg vele tientallen 
hectaren land en misschien had het ooit één groot Vande Woestijne-patri
monium gevormd dat naderhand onder de erfgenamen verdeeld werd en 
aldus versplinterd raakte. 

De hierna volgende informatie omtrent Evergem werd ontleend aan 
de Geschiedenis van Evergem, het voortreffelijke werk van A. De Vos -
Werkgroep 15. In combinatie met gegevens uit de Gentse stadsrekeningen. 
de Jaarregisters van de Keure. de staten van goed en andere bronnen. 
werd geprobeerd. waar mogelijk. een en ander genealogisch aan elkaar te 
linken. Enig voorbehoud omtrent deze familiale verbindingen is zeker 
geboden. 

Eerste familiekern: 

Fransois 
xN 

I 

Sophie 
x L.Wicrick 

Kateline vd Woestijne 
xl. J. Sersanders 
x2. J. vd Meersch 
x3. V. vd Zickelen 

I 
N. dochter 

x. Lievin Sneevoet 

I 
Joozijne Sncevoet 

x Boudin Oe Gruutere 

Jan Vande Woestijne 
x Kateline N. 

I 

Beatrijs Lisbette Jan 
x J.vd Hecke x J Roelijns I 

Sibelien 

Margriete 
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Het lijkt erop dat twee families Vande Woestijne. die wellicht nauw 
verwant waren. te Evergem eigendommen hadden. Beide families waren 
erg kapitaalkrachtig en behoorden zeker tot Gentse stedelijke elite. Alleen 
al de namen van hun huwelijkspartners (zie stamtafel eerste en tweede 
familiekern) wijzen daarop: Sersanders. Vander Meersch. Vander 
Zickelen, Sneevoet, De Gruutere, De Busere. De Jaghere. 

2.1.5. Jan Vande Woestfjne 

Het Goed Ter Beken - ook Heylweghen genoemd - vijftien bunder 
groot - situeerde zich op het Evergemse gehucht Langerbrugge en was 
oorspronkelijk een huys van plaisanee of buitenverblijf van rijke 
Gentenaars. Omstreeks 1350 was Jan van der Woestinen de eigenaar16. 

Is hij dezelfde Jan Vande Woestijne die op 11 november 1355 te 
Lovendegem genoemd wordt in een akte waarbij ene Jan Kesel een stuk 
grond, gelegen "binnen der prochien van Lovendeghem", schenkt aan het 
Sint -Elisabethbegijnhof te Gent 17 ? 

Rerum GandavcnfiuIJLJ. '73 

-~. 
,"' ... _ •.... :: .. , 

. ';':"M _':~::-- ,'" 
-I'," 

Vilimr & in ejus pom.rrüs fplcndida donlIls Hdw~glorum in nrab~nti'l cekurilln1 : & norlutiomm n.1uclC'llfillnl G8l1\LtI'l. 

L-__________________ ---- -- .. --

Een uitspraak van de schepenen van Oede1e Ü' O<:'nt vnn 21 kbru
ari 1379 wijst uit dat het goed Ter Ueken na hel overliJden van Jnns l'cht
genote KATELlNE N., In gemeenzaamheid toebehoorde aun hUil vkr kindt'
ren 18: 

lH4 



VANOE WOESTIJNES IN HET MEETJESUNO 

a. Fransois Vande Woestijne, volgt onder 2.1.6 

b. Sophie Vande Woestijne, huwde met Laurens Wierick 

c. Beatrijs Vande Woestijne, huwde met Jehan Van den Heckine 

d. Lijsbette Vande Woestijne, huwde met Jhan Roelijns 

De kinderen van de inmiddels overleden zoon Fransois Vande 
Woestijne verwierven het grootste deel van van het Goed ter Beken, waar
van echter ~alle de huussinghen, boemme, bezaissele ende cateille inne 
ende upt goed ter Beken wesende ende die de pachtere onder hem heeft" 
aan Fransois' drie zusters toekwamen. Naderhand kwam Ter Beken via 
de familie Teerpenninc nog vóór 1400 in het bezit van de bekende Gentse 
patriciër en schepen Lieven Papal. 

Het gezin van Jan Vande Woestijne ontmoeten we opnieuw in het 
Zoendmcbouc anno 1380-1381 waar hij en zijn echtgenote Kateline 
genoemd worden na het overlijden van Jan de Hond ig. In die tekst is 
sprake van schoonzoon Lauwer Wieric als voogd van zijn echtgenote 
Juffrouw Sophien, van Jan van den Heckene als voogd over zijn echtge
note Juffrouw Beatrysse en over Jhan Roelijns die gehuwd was met 
Lijsbette Vande Woestijne. Verder worden er nog twee kinderen genoemd 
die misschien uit een tweede huwelijk stammen, m.n. Margriete en Jan 
Vande Woestijne: 

e. Margriete Vande Woestijne 

f. Jan Vande Woestijne, die misschien dezelfde Jan Vande Woestijne is 
die in 1395 twee gemeten meersen, die hij "wettelic ghespleten" had 
van zijn groot leen ter woslinen te Langerbrugge, aan zijn dochter 
Sibilien Vande Woestijne schonk en dit ter gelegenheid van haar 
huwelijk20 , 

Omstreeks 1360 inde Raes Onredene een deel van de boetegelden 
en rechten binnen van het ammanschap van Evergem en tussen de debi
teuren worden Jan en Fransoys van der Woestinen genoemd2I . In een 
charter dat de titel draagt "Acte van gaderinghe ende serkemenagie van 
de voogdye van Everghem", worden Jan Vande Woestijne - eigenaar van 
Ter Beken - en zijn zoon Fransois Vande Woestijne - eigenaar van Ter 
Woestine - samen met Pieter de Rike, de baljuw van de Sint-Baafsabdij 
en nog een vijf tiental anderen, genoemd als "man ne van ons heeren 
tsabts ende der kerken van senie BaeJs te Gendi ", Deze vergadering vond 
plaats op donderdag na Sint-Christoffelsdag in 1361 22 , 

Jan Vande Woestijne had niet alleen te Evergem, maar ook in het 
Ambacht van Assenede geïnvesteerd In onroerend goed. Hij wordt half
weg de 14de eeuw een vijftal keer genoemd In het Carlularium van 
Lodew!}k van Male, graaf van Vlaanderen,Laatstgenoemde verkocht er 
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moergronden aan o.m. Jan Vande Woestijne en Jan Busteel. die deze 
gronden op hun beurt verkochten aan de Sint-Pietersabdij te Gent. In 
deze teksten wordt Jan Vande Woestijne omschreven als poorter van 
Gent. Een drietal citaten: 

"Miin heer Jhanne van der Wostinen es quitte ghescolden van minen 
here van den achterstellen van den renten die hi sculdich es ten brieven 
van Hassenede van denjaren 1347, '48 en '49, e1xjaers LXlJ lib. VlIJ 
deniers parisis, daeroJ open lettren ghegheven ziin te Brugghe den XX1J 
dach van speurkle intjaer XLIX [22.2.1350 n.s.]. "23 

Op 10 oktober 1356 verkocht graaf Lodewijk aan Jhan Busteel en 
Jhanne van der Westinen, "poerters in onse stede van Ghenf', elk een 
bunder "moers metten gronde ligghende in Hassenede ambacht boven 
Zelsate"24. Over deze transactie bestaat er ook een oorkonde van de 
Gentse Sint-Pietersabdij: Lodewijk van Male verkoopt zestien bunder aan 
abdij van Ename, waarvan twaalf bunder in Assenede Ambacht bij 
Zelzate en vier in het Ambacht van Waredonck dat men noemt Zelzate. 
Hierin worden Jehan Busteel en Jhan van der Woestinen genoemd met 
"elc een bunre moers25 . Getuige "bi minen heere in sinen raede was 
Meester Testaert van den Woestinen. kanunnik en raadsheer van de graaf 
die binnen de groep van raadsheren een bijzondere positie bekleedde. 
niet alleen door zijn zeer intense activiteit in de Audiëntie. maar ook 
omdat hij tegelijk werd belast met de controle van de rekeningen en het 
nazicht van de collatie van grafelijke oorkonden. 

Op 22 juni 1358 verwierf de Abdij van Sint-Pieters te Gent o.m. 
zestien bunders moergronden te Assenede, verkocht door personen die 
deze gronden gekocht hadden van de graaf, o.m. "Janne Bosteele ende 
Janne van der Woestine, poorters te Ghend" elk een bunder26. 

Is hij dezelfde Jan Vande Woestijne die respectievelijk in 1343 en 
1349 genoemd wordt in de Jaarregisters van de Keure? Het eerste citaat 
betreft een borgstelling voor de schepenen door Pieter van Overdwater en 
Jacop Borluute door Jan Vande WoestiJne voor Hughe den Jonghen die 
te Brugge aan de leenmannen van de graaf beloofde te zorgen voor de 
opvoeding van de kinderen van Clais sMoers (Nicolaes De Moor)27. Het 
tweede citaat betreft een vonnis van de schepenbank inzake een eis van 
Jan Vande WoestiJne die wever genoemd wordt en waarin de Gentse topo
niemen Sloppelstrate en de Brandekins steghe vermeld worden28. In de 
stadsrekening van 1351-1364 wordt Jan Vande WoestUne in de rubriek 
rekening van hel weversleerknapengeld genoemd als meester in het wer
versambacht. Hij ressorteerde onder dovercosterie van de Sint
Michielsparochie29. 

2.1.6. Fransois Vande Woeslyne 

In 1350 heette de oudst gekende eigenaar van dl' heerli.1kht'id \'1.\11 

Coppinsdamme te Evergem, een leen van Sint-Hanls dal op lwl gehucht 

186 



VANDE WOESTIJNES IN HET MEETJESLAND 

Wippelgem gelegen was en om en bij de 33 bunders (43 ha) groot was, 
FrWlsois van der Woestine30 . Hij was de zoon van Jan 2.1.5. Bij zijn echt
genote, van wie we de naam niet konden achterhalen, had hij een doch
ter: 

a. Kateline Vande Woestijne, volgt onder 2.1.7 

Nog op Wippelgem, in de buurt van de Droogte, situeerde zich ook 
het al eerder genoemde Goed Ter Woestine dat eveneens in het bezit was 
van diezelfde Fransois Vande Woestijne. Tussen pachter en verhuurder 
rees een conflict dat in 1388 voor de Gentse schepenen werd beslecht. 
Deze betwisting biedt ons, naast kostbare gegevens omtrent de pacht
overeenkomst zelf, ook belangrijke genealogische informatie. In novem
ber 1378 had Heinric de Brune een zesjarig pachtcontract afgesloten met 
de erfgenamen van Fransois Vande Woestijne die kort daarvoor overleden 
moet zijn3l . Aangezien er iets misgelopen was met de betaling van de 
pacht voor de jaren 1379 tot 1382, met de teruggave van het startkapi
taal aan graan én met de eindafrekening na de schatting, had CLAIS 
DAENs, die inmiddels hertrouwd was met de weduwe van Fransois Vande 
Woestijne, de zaak voor het gerecht gebracht. Pachter De Brune betoog
de dat hij omwille van de oorlogsomstandigheden zijn goed "niet paysive
lie sijnen termijn besitten en mochte" en dat "de huusinghe heel ende al 
verbrant waren". Ondanks deze verzachtende omstandigheden dienden 
de eigenaars toch niet het volledige verlies te dragen en moesten de bor
gen van de pachter een compromisbedrag betalen. Die borgen waren Jan 
Brisinc en Roegier Vande Woestijne32 . 

Door de schepenen van de Keure werd ook een copie gemaakt van 
het pachtcontract van 1378 dat daarmee één van de twee bewaard geble
ven Evergemse pachtcontracten van vóór 1400 is33. Daaruit blijkt dat het 
Goed Ter Woestine 32 bunder (42 ha) besloeg en verpacht werd tegen 6 
schellingen 6 deniers per bunder. De eigenaar leverde aan de pachter bij 
wijze van startkapitaal: 7 koeien, 8 runderen, 2 paarden, een wagen, een 
ploeg, 1000 schoven rogge, 1200 schoven haver, 200 schoven masteluin 
en evenveel gerst. Bij het verlopen van de pachttermijn moest de pachter 
dit terugbetalen. 

Over Clais Daens, de man met wie de weduwe van Fransois Vande 
Woestijne hertrouwd was, weten we dat hij in 1343 ook nog vier bunder 
moer bezat te Moerbeke34. Op 9 december 1349 is Willem Van Artevelde 
30 pond schuldig aan zowel Willem Bette als aan Clais Daens35. 
Misschien was Clais Daens een van de vinderen van de Neder- en 
Opperkosterij van de Sint-Michielsparochie36. Zijn zoon. Clais Daens fs 
Clais, was in 1401 in ieder geval armenmeester van Sint -Michiels37. 

2.1.7. Kateline Vande Woestljne 

Wellicht is ziJ dezelfde als vrauwe Kateline Vande WoesUjne die in 
1373 genoemd wordt in de Gentse Stads- en Baljuwsrekeningen LV.m. de 
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verkoop van zestien gemeten wostinen aan Daneel den Cammere38. Het 
predicaat vrauwe wijst erop dat Kateline tot de stadsnotabelen behoorde. 
Zij trad driemaal in het huwelijk. Haar echtgenoten stamden allen uit de 
hoogste kringen van Gent. 

Ze huwde een eerste maal met JAN VANDER MEERSCH. Hij was 
hoogstwaarschijnlijk de zoon van Pieter Vander Meersch die gedurende 
decennia, als schepen en ontvanger én als medestander van Jacop Van 
Artevelde, een eersterangsrol speelde in het politieke leven van Gent. Dit 
eerste huwelijk werd met minstens drie kinderen gezegend: Jan, Willem 
en Margriete Vander Meersch. In zijn boek over de Vlaamse adel wijdt Ph. 
de l'Espinoy ook enkele bladzijden aan deze familie39. Hij heeft het o.m. 
over de overeenkomst die de broers Jan en Willem Vander Meersch op 17 
december 1397 sloten aangaande de successie van goederen van moe
derszijde. Van moederszijde betekent hier vanwege de Vande Woestijnes, 
want zij waren de zonen van Jan Vander Meersch en Kateline Vande 
Woestijne. Op 22 juni 1403 verschijnt de voornoemde Willem Vander 
Meersch samen met zijn zuster Margriete Vander Meersch, om met stief
vader Vincent Vander Zickelen en moeder Kateline Vande Woestijne een 
regeling te treffen omtrent de erfenis40. 

Katelines tweede echtgenoot, JAN SERSANDERS, stamde eveneens uit 
een Gents patriciërsgeslacht dat eeuwenlang een eersterangsrol speelde 
in het politieke leven van Gent41 . Tijdens de 17de en 18de eeuw droegen 
telgen uit dit geslacht het predikaat heer van der Woestijne: In 1659 was 
Gijselbrecht Sersanders. heer van der Woestijne. deken van de beenhou
wersgilde; in 1664 was diezelfde Gijselbrecht Sersanders. heer van der 
Woestijne. deken van de Sint-Michielsgilde der schermers die "de conste 
vanden zweerde" of de kunst van het zwaardvechten beoefenden; 
Hubrecht Sersanders. heer van der Woestijne, was deken van de been
houwersgilde in 1660 en 1667; in 1710 was Philip-Frans Sersanders. 
heer van de Woestijne. hoogbaljuw van Gent42. 

Jan Sersanders was de zoon van Filip Sersanders en Margriete Van 
Calcken die in de Sint-Jacobskerk te Gent begraven werden43. Zijn broer 
Filip Sersanders was gehuwd met Kateline Utenhove, dochter uit alweer 
een Gentse topfamilie. 'Jan Sersanders en Kateline Vande Wot>stiJnt> had
den minstens één kind. een dochter: Kateline Sersanders. die huwdt> mt>t 
Loys Vander Moeren. een zoon uit een bekend adellijk gt>slacht. Jan 
Sersanders overleed omstreeks 1400 te Gent. Zijn wt>duwt> Katt>lint> 
Vande Woestijne en zijn dochter Kateline Sersanders worden op 14 mei 
1401 genoemd in verband met de vt>rdeling van de erfenis. Op 31 Juli 
1410 treffen we moeder Kateline Vande Woestijne. doch1t>r Kateline 
Sersanders en schoonzoon Loys Vander Moeren no~maals aan In verband 
met erfenisperikelen. waarbij ook ene Lisbelte pan der Wostine gt>noemd 
wordt. Lisbette was wellicht de tante van Katdine Vandt> Woes1hle44. 

Kateline Vande WoestiJnt> hertrouwde na de dood VHn hunr tWt'ede 
echtgenoot met VINcr-:NT VANDEH ZIclmLEN. zoon vnn Slmoel1 t'n Mark Vnn 
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Lamsweerde (Lanckzweerd). Een generatie later huwde een andere Simon 
Vander Zickelen met Laurette Vande Woestijne, dochter van Rogier, heer 
van Beselare, en Marie Gherbode (zie 2.3 -struik Geluwe-Beselare). De 
clan Vander Zickelen vormde een machtig Gents patriciërsgeslacht dat 
zowel in de grafelijke ambtenarij als op het politieke vlak actief was en 
dat van Anjou afkomstig zou zijn45. Reeds in de 13de eeuw leverden ze 
stadsschepenen en omstreeks 1290 was ene Nicolaas Vander Zickelen 
pastoor van Sint-JansjSint-Baafskerk. In 1305 was Simoen Vander 
Zickelen één van de vijftig mannen van Gent die met de Franse koning 
Philips de Schone het verdrag van Athies bezegelden en in 1359 was een 
andere telg, Jan Vander Zickelen, ontvanger van de graaf van 
Vlaanderen. In 1370 zetelde Jan Vander Zickelen, samen met de al eer
der genoemde meester Teestaert Vande Woestijne, in de Raad van 
Vlaanderen. Halfweg de 14de eeuw hadden de Vander Zickelen zich reeds 
in de Hoogpoort gevestigd waar drie historische huizen, die vandaag de 
dag nog steeds bestaan, naar hen genoemd werden: de Grote Sikkel (twee 
laatste huizen van Hoogpoort in Doornikse kalksteen, rechtover 
Zandberg), de Achtersikkel met de bekende toren (Biezekapelstraatje, 
vlakbij Sint -Baafs) en de Kleine Sikkel (gekanteelde schermgevel in 
Doornikse kalksteen met gevelinscripties: gebouwd ca 1200 en het fami
liewapen: drie sikkels; Nederpolder nr. 2). Op een bepaald moment waren 
alle huizen in de Hoogpoort vanaf het Sint-Jorishof rechtover het 
Stadhuis tot en met Grote Sikkel in hun bezit46. 
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Omstreeks 1398 waren Simoen Vander Zickelen en zijn echtgeno
te Marie Van Lamsweerde de eigenaars van deze stenen die ze bij leven in 
een aantal acten, verleden voor de schepenen van Gent, verdeelden onder 
hun drie kinderen Victor, Barbara (die achtereenvolgens gehuwd was met 
Robrecht Van Gavere-Schorisse en Pieter Mettenye, raadsheer van graaf 
Filips de Goede) en Vincent Vander Zickelen. Net als zijn vader Simoen in 
1377, was ook Victor Vander Zickelen schepen van Gent tussen 1404 en 
1425. In 1410 werd hij door de Hertog van Boergondië en de Vier Leden 
van Vlaanderen naar Engeland gestuurd om er besprekingen te voeren 
LV.m. de hernieuwing van de handelsbetrekkingen. 

Zoon Vincent Vander Zickelen huwde dus met Kateline Vande 
Woestijne en op 29 november 1403 verklaarden Vincent en Kateline dat 
zij het huis en de grond, genoemd de grote zickele verkocht hadden aan 
Symoen Vander Zickelen. Het huis was belast met een lijfrente van 24 
schellingen per jaar ten voordele van Clara Clocmans fa Jan, non in het 
Sint-Clara-klooster. Verder verkochten Vincent en Kateline het aangren
zende huis, genoemd de nieuwe sale, met tuin uitgevend in de 
Rijngasse47. 

Net als Coppinsdamme ging ook het Goed Ter Woestine over van 
vader Fransois op dochter Kateline Vande Woestijne en in 1425 heette de 
eigenaar Vincent Vander Zickelen. Op 15 december 1425 werd het Goed 
Ter Woestine door Vincent Vander Zickelen en Jonkvrouw Kateline Vande 
Woestijne voor de som van 33 pond 10 schellingen 10 deniers voor een 
periode van 7 jaar verpacht aan Jan Vande Velde fs Dierick en zijn echt
genote Lijsbette De Vos fa Lieven48. In 1462 kwam het Goed Ter Woestine 
in het bezit van Josine Sneevoet, dochter van Lieven Sneevoet en echtge
note van Boudin De Gruutere. Josine had Ter Woestine geërfd van 
Kateline Vande Woestijne. Wellicht was Josines vader. Lieven Sneevoet. 
gehuwd met een dochter uit een van de huwelijken van Kateline Vande 
Woestijne. Josine liet het goed na aan haar dochter Jonkvrouw Pauweline 
De Gruutere49. 

Vincent Vander Zickelen en Kateline Vande Woestijne bezaten ook 
buiten Evergem nog buitensteeds bezit. Zo verkochten ze in 1402 zes 
gemeten en 255 roeden land. gelegen in de parochie Hulst in de polder 
van Dullaerts, aan Loys Van Lamsweerde50. Deze laatste was wellicht een 
verwant van Vincents moeder Marie Van Lamsweerde. 

2.1.8. Godeverde Vande Woestijne 

Volgens de stadsrekening van 1331-1332 oefende ene Godeverde 
Vande Woestijne te Gent de politionele functie van amman uit. De 
amman was een gerechtsofficier die er op toezag dat de beslissingen van 
de baljuw ten uitvoer werden gebracht 51 . 

In de stadsrekening van 1340 staat Goocll(l(>rt l'all rlt>l' \\'ostillt' 
genoteerd onder de rubriek Ostelit>l's wanr hIJ zich borg stelt over 
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Tweede familiekern: 

Jan Beatrice 
x M.De Busere 

Godeverde Vande W oestijne 

I 
Jan 

x Lysbette Heymans 

I 
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Roegier Mergriete Gillis 

x M.Van Heylen 

I . 
Roegier 

I 
Jan 

I 
Margriete 

x L. De Jaghere 
I 

I 

Joanna Joozijne Lisbette 

x K. V d Brande 

Wasselins kindeken52 . Osteliers of hoteliers, die beroepshalve binnen- en 
buitenlandse zakenlui herbergden, waren vaak makelaars die hun 
waardschap combineerden met allerlei handelspraktijken en ze behoor
den tot de gefortuneerde bovenlaag van de stad. Het ostel dat Godeverde 
uitbaatte zou wel eens De Pelikaan kunnen geweest zijn, een herberg in 
het centrum van de stad, gelegen vlakbij de Sint-Niklaaskerk en het 
Belfort53 . Volgens de stad rekening van 1363-1364 ontving ene 
Godeverde huten Pellicane, naar aanleiding van het plaatsen van "eenen 
tent maste ende houte staken" 12 pond uit de stadskas54. Wellicht is deze 
Godeverde uit de Pelikaan te identificeren met ostelier Godeverde Vande 
Woestijne. Een generatie later was Jan Vande Woestijne - die volgt onder 
2.1.9 - de waard van de Pelikaan. Jan was wellicht de zoon van 
Godeverde die zijn vader als uitbater was opgevolgd. 

Op 16 augustus 1358 beloofde Godevert van der Wostinen voor de 
schepenen van de Keure, op boete van 1000 pond parisis, geen onrust te 
zaaien binnen de stad. Jan uten Hove, Zegher van der Wostinen en Pieter 
uten Wulghen stelden zich borg voor hem55. Blijkbaar was Godeverde 
Vande Woestijne betrokken bij de explosieve politieke gebeurtenissen 
waarvan Gent gedurende de hele waanzinnige 14de eeuw het toneel was. 
Wellicht was borgstelIer Zegher Vande Woestijne een familielid van 
Godeverde, misschien zijn broer. De enige Zegher Vande Woestijne die 
toentertijd te Gent leefde, droeg de bijnaam de scildere. Samen met een 
paar collega's behoort meester Segher de scildere tot de eerste groep bij 
naam gekende Gentse kunstenaars die in de stadsrekeningen vermeld 
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worden LV.m. opdrachten die het stadsbestuur hen toewees. Tot die half
artistieke, semi-ambachtelijke opdrachten behoorden het maken van het 
jaarlijkse stadsgeschenk, het beschilderen van beelden en ornamenten, 
het aanbrengen van het stadswapen op schilden en vlaggen etc. Hij had 
een zoon Roegier Vande Woestijne die net als zijn vader scildere was56. 

2.1.9. Jan Vande Woestyne 

"Jan van Woestynen die men hiet [heet. noemt] uten Pellicane" was 
vermoedelijk de zoon van Godeverde Vande Woestijne. Zijn bijnaam uit de 
Pelikaan wijst erop dat hij de waard was van de herberg De Pellicaer:'of 
op zijn minst nauw verwant was met de uitbater ervan. 

Jan Vande Woestijne huwde met buurmeisje Jonkvrouw LIJSBETfE 
HEY(N)MANS. Zij was een van de kinderen van Jan Hey(n)mans, de oudst 
gekende eigenaar van De Spiegel, een hUis/herberg op de hoek van het 
huidige Gouden Leeuwplein (nr. 4-6) en Klein Turkije (nr. 1-2), vlakbij het 
Belfort en de Sint-Niklaaskerk. Haar vader Heer Jan Heymans was wel
licht gehuwd met N. Vander Galeyden. Hij was schepen van Gedele in 
1357 en schepen van de Keure in 1365, 1368, 1371 en 137457. Hij was 
een erg gefortuneerd huidenvetter en was verschillende keren deken van 
die nering. Na een hevige ruzie binnen dit ambacht tussen zijn zoon 
Jacop Heymans en Symoen Vander Haghe, werden Jan en zijn drie zonen 
- o.a. Jacop Heyman gehuwd met Jonkvrouw Kateline Vanden Steene -
veroordeeld tot een pelgrimstocht naar respectievelijk Avignon. Tours. 
Marseille en Lübeck. Jan Heymans bezat uitgebreid buitensteeds bezit 
in Hamme, Buggenhout, Sint-Blasius-Boekel en Rozebeke. Lijsbette had 
ook nog een zuster, Anna Heymans die huwde met Pieter De Hoghe. een 
zoon uit het befaamde huidenvettersgeslacht Dhooghe. De twee dochters 
verwierven in 1405 ieder de helft van De Spiegel. Ze vatten het plan op 
om de kant van Klein Turkije te scheiden van die van het Gouden 
Leeuwplein, plan dat pas in 1420 gerealiseerd werd. waarbij Margriete 
Heymans het deel in Klein Turkije verwierf en Jan De Ronghe het deel 
aan het Gouden Leeuwplein58. 

Jan Vande Woestijne en Lijsbette Heymans hadden vijf kinderen 
die omstreeks 1350-1360 te Gent geboren werden: 
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a. Jan Vande Woestijne volgt. onder 2.1.10 

b. Roegier Vande Woestijne, volgt. onder 2.1.11 

c. Gillis Vande Woestijne. volgt. onder 2.1.12 

d. Mergriete Vande Woestijne, non in de abdij van Spermalie. 

e. Beatrice Vande Woestijne. was net als haar zustt'r non in het 
klooster van Spermalie. zoals blijkt uit volgt'nd citaat uit 1376: 
"Kenlic sy dat Jan van der WostiTleTl endejoTlcl'l"(> Lijsbdte. si/Tl wette
lic WÜr come voor scepen vand. kt/ere in Gllc/!d. kendc/! ('Tl '[Iden dat 
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sij hebben ghegheven ende overghedregen Rogiere vand[er] Wostinen 
huerl[ieden] sone twee ghemeete m[er]ssche lettel min oJ meer, mits dat 
Roeg[er] vors. al nu betalen sal joncvr. Merg[riete] en Beatricen sinen 
sust[er]en. non[n]en te Spermaelyen elken tien scell. gro[ten]"59. 

Blijkbaar kreeg Jan Vande Woestijne het aan de stok met zijn 
schoonvader Jan Heymans. In een tekst van 24 december 1376 lezen we: 
-Kenlic dat van den scoffierliken misgrepen en mesdoene dat Jan vand[er] 
Wostinen die men eedt Uten Pellicane, mesgriep en mesdoen heeJt met 
sinen overenwille jeghen Janne Heymans ... ''60. 

Uit een citaat van 3 april 1386 blijkt dat Jan Vande Woestijne op 
dat ogenblik reeds gestorven is. Op die dag kocht zijn weduwe Jonkvrouw 
Lijsbetten Heymans het achtste deel "vanden huus ende herve [huis en 
erj] dat men eedt [heet] den Spieghel, staende te Pitte [Leeuw-ten-Pitte, 
Gouden Leeuwplaats], streckende achteromme jeghen sente Nidaus ker
choj61. De Spiegel, die ooit samen met De Rode Hoed in Klein Turkije één 
gebouw vormde, was eveneens een herberg en situeerde zich dus naast 
het Sint-Niklaaskerkhof aan het Gouden Leeuwplein hartje Gent. 
Weduwe Lijsbette Heymans kocht dit achtste deel van haar boer (?) Jan 
Hey(n)mans en Jonkvrouw J uete sijn wettelic wilf. Overigens was ene 
David Vande Woestyne vier eeuwen later eigenaar van de herberg de 
Gulden Leeuw nadat hij die in 1740 gekocht had van de weduwe van 
Jacobus Hamerlynck62. 

Lijsbette Heymans was in 1406 nog in leven. Op 11 februari van 
dat jaar verkocht ze nl. een rente van 10 schellingen: "Kenlic sij datjoncvr. 
Lisbette Heymans, Jans wede we vand[er] Wostinen al. Uten Pellicane 
comen es kende ende lijde dat sij vercocht wel en redel. Amelberghen van
den Keere 10 scheU"63. 

De 19de-eeuwse genealoog Baron Stein d'Altenstein smeedde, 
onterecht en zonder enig argument of bewijsstuk, in een handomdraai de 
struiken Oudenaarde, Gent en Geluwe-Beselare aan elkaar, door van Jan 
Vande Woestijne-uil-de-Pelikaan een poorter van Oudenaarde te maken, 
hem te laten verhuizen naar Gent en door vervolgens zijn kleinzoon 
Roegier (Zie 2.1.11.9) als heer van Beselare en Grandmetz op te voeren! 
Alsof er toentertijd op die drie plaatsen maar één enkele Jan of Roegier 
Vande Woestijne zou geleefd hebben ... 64 . 

Mogen we Jan-uit-de-Pelikaan identificeren met Jan Vande 
Woestijne die omstreeks 1359-1360, samen met Heclor De Coninck, en 
Jan De Cuyper, in opdracht van het stadsbestuur, gedurende 37 dagen 
de dorpen uit het Land van Aalst bezocht, om er op grote schaal koren 
aan te kopen? Citaat uit de stadsrekening: "Item Ector de Coniinc, Jan de 
Cupre ende Jan van der Wostinen trocken ute Sondages, den achtersten 
dagh van Meye, int Lant van Haelst omme tcoren te soukene ende dat te 
Ghent waerd te sendene ute allen prochten omme den Corenard te dede
ne met coorne. ende waren ute elc 37 daghe. ende adde elc 12 groten sda-
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ges. dat comt: 5 pond. 11 sch. gr.; maken 222 pond"65. Het is overigens 
een quasi onmogelijke opdracht om de diverse Jannen Vande Woestijne 
die in de tweede helft van de 14de eeuw in Gent actief waren uit elkaar 
te houden. 

De Doornikse kroniekschrijver en dichter Gilles Li Muisis (1272-
1353). tevens abt van de Sint-Maartensabdij. schrijft in zijn Breve 
Chronicon dat ene Jan van der Woestinen de moordenaar was van de 
Italiaans-Vlaamse bankier en toppoliticus Sim on de Mirabell066. Het is 
niet gemakkelijk om de uitvoerder van de moordaanslag. die plaatsvond 
in 1346, te identificeren. Omstreeks de tijd van de moord, leefden er zóals 
we daarnet zagen te Gent minstens twee - en wellicht nog meer - Jan 
Vande Woestijnes: Jan 2.1.5 uit de eerste familiekern die te Evergem 
gronden had en Jan 2.l.9, de waard uit de Pelikaan uit de tweede fami
liekern. Simon de Mirabello (vervlaamst: van Mierabeelen). heer van 
Halen, was de bastaardzoon van de Lombardische koopman en bankier 
Giovanni of Jan de Mirabello die zich vanuit Italië (Asti, Turijn) omstreeks 
1300 in de Lage Landen vestigde en o.m. rentmeester werd van Jan lIl. 
hertog van Brabant, bij wie hij later in ongenade viel. Toen Jan de 
Mirabello in de kerker overleed, kocht Simon het lichaam van zijn dode 
vader af van de hertog om het in Gent te laten begraven. Naast 
bastaardzoon Simon, had Jan minstens nog een dochter Clara de 
Mirabello die huwde met Simon Van Maelstede. Simon de Mirabello zelf 
huwde achtereenvolgens met Isabelle Van Lierde en met Lisbette Mijns. 
die na zijn dood hertrouwde met Arnout Van Heurne. Zijn kinderen huw
den met partners uit de hoogste kringen: zoon Vranke met Marie Van 
Giste!, dochter Lisbette met Gentenaar Ywein Van Vaernewijck. dochter 
Kateline met Gerem Uten Zwane en Filip Van Massemen. Het is hier niet 
de plaats om de politieke loopbaan van Simon de Mirabello gedetailleerd 
uit de doeken te doen. Laten we ons beperken met te zeggen dat deze 
schatrijke Lombard als financier van koningen. graven. hertogen. edelen. 
patriciërs en steden. én als grafelijk ambtenaar. een van de belangrijkste 
publieke figuren van zijn tijd was. In het conflict tussen graaf van 
Vlaanderen Lodewijk van Nevers en Jacob Van Artevelde. koos de 
Mirabello de kant van Van Artevelde. die Mirabello aanstelde als gouver
neur of Ruwaard van Vlaanderen. Net als zijn politieke compagnon Van 
Artevelde, die op 17 juli 1345 te Gent werd vermoord. werd ook Simon de 
Mirabello het slachtoffer van een politiek complot. Op 9 mei 1346 werd 
Simon te Gent dus vermoord door Jan van der Woestinen. Uiteraard 
gebeurde dit op bevel van de graaf. Ook de adellijke familie vander 
Moeren zou hier de hand in gehad hebben67. 

2.l.10. Jan Vande Woestijne 

Hij huwde met Jonkvrouw Mer14riete De Busere. dochter van Jan 
De Busere en Mergriete Van Heylen68. De bruid was een dochter uit het 
adellijke geslacht De Busere uit Bassevelde. Gedurende drie eeuwen -
tussen 1180 en 1480 - waren de De Buseres errachtige ontvangers van 
de brevia of brieven (ontvan14stbllreau van reut en) van Anlter. 111I11 mmm 
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of bijnaam busere of hoornblazer ontleenden ze aan hun functie: bij ver
koop van grafelijke woestinen en moeren werd het gebied nl. omgereden 
om het af te grenzen, waarbij op de hoorn werd geblazen en waarvoor de 
busere van dienst rideghelt of blaseghelt ontving. De eerste bekende ont
vanger van de brieven van Aalter (ca 1183) was Walter Busere, die we 
misschien mogen identificeren met Walter van Zomergem, heer van 
Heule. In ieder geval was Alard van Heule, zoon van Walter van 
Zomergem-Heule, in 1233 ontvanger en busere van de brieven van Aalter. 
Hij huwde met Lauretta van Bassevelde en verwierf op die wijze het leen
hof van Bassevelde. Zijn zoon, ridder Hugo dictum Buzere de Basse Velda 
of Hugo De Busere. heer van Bassevelde, nam net als al zijn nakomelin
gen de naam (De) Busere aan. Het geslacht De Busere is dus, via het huis 
van Heule en Zomergem, verwant met de heren van de Woestine uit 
Aalter (zie Deel II: stamtafel Zomergem-Woestine)69. 

Na het overlijden van haar echtgenoot Jan De Busere, hertrouwde 
weduwe Mergriete Van Heylen met Roegier Vande Woestijne, broer van 
Jan. Zo werd de schoonmoeder van Jan Vande Woestijne eveneens zijn 
schoonzuster. Ter gelegenheid van het huwelijk van Jan Vande Woestijne 
met Mergriete De Busere, schonk schoonmoeder Mergriete Van Heylen op 
13 mei 1387. met toestemming van haar tweede man Roegier Vande 
Woestijne. gronden aan haar dochter, o.a. 22 gemeten in Axelambacht en 
3 gemeten in Spaerxpole: "Kenlic sij allen lieden dat comen sijn voer sce
pen van der kue{reJ in Ghend Jan van d{erJ Wostine, Jans sone, Roeg{erJ 
vand{erJ Wostine en joncv{rauweJ Mergriete van Heyle des vors{eidsJ 
Roegers wettelic wijf. kennen ende lijden dat een huwelic besprocken es 
tusschen den vors. Janne van d{erJ Wostine deensijde ende joncv. 
Mergrieten Sbusers, Jans Sbusers wetteghe docht{erJ die hij hadde bij 
joncv. M{arJgr{ieteJ. van Heyle vors. aen dand{erJ sijde, ten welken huweli-
ke ende in vormen van huwelicken vorwaerden de vors. Jonc. Mergrieten 
van Heyle by consente van de vors. Roeg{erJ haren wettelic man ende 
voocht heeft ghegheven der vors. joncv. Merg. Sbusers harere dochter de 
p{erJchele van goedinghen hier naer v{erJdaert, eerst twee ende twintich 
ghemete lands lieghende in Axelambacht, drie ghemete liegende in 
Spaerxpolre etc .. "70. 

2.1.11. Roegier Vande Woestijne 

Roegier Vande Woestijne sr huwde met MERGRIE'fE VAN HEYLEN, de 
weduwe van Jan De Busere. Ze hadden minstens één zoon: 

a. Roel4ier Vande Woestijne, volgt onder 2.1.13 

Het Goed te Elslo te Evergem situeerde zich ter hoogte van het Goed 
Ter Woestlne en het is dus niet verbazend dat we bij de vroegste bezitters 
de Vande Woestljnes aantreffen. In 1371 was Elslo. dat afhing van Sint
Baafs, eigendom van Roegier Vande Woestijne sr71 . Hij is heel zeker dege
ne die borg stond voor I Jeinrlc de Brune. pachter van het Goed ter 
Woestlne dat, zoals we zagen, toebehoorde aan Fransois Vande WoesUjne, 
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die een neef kan geweest zijn (zie 2.1.6). Wellicht was Roegier sr. de broer 
van de hiernavolgende Gillis Vande Woestijne, die ook bezittingen onder 
Elslo had. 

Dat Roegier Vande Woestijne sr. vóór 1404 overleden was. leren ons 
de jaarregisters van de Keure te Gent. Op 14 mei 1404 wordt nl. aldaar 
geacteerd dat Mergriete, de weduwe van Roegier Vande Woestijne. per
soonlijk en in naam van haar zoon Roegier Vande Woestijne. de som van 
2 pond groot schuldig is aan Jacop Doedine72 . Roegier sr. mag niet ver
ward worden met de schilder Roegier Vande Woestijne fs Zegher die in 
1413 nog leefde. daar waar de eerstgenoemde reeds in 1404 overleàen 
was. Er leefden omstreeks 1400 te Gent minstens drie Roegiers Vande 
Woestijne: Roegier sr., zijn zoon Roegier jr. en schilder Roegier. zoon van 
Zegher de schilder. 

2.1.12. Gillis Vande Woestyne 

De heerlijkheid Klaverbeke te Evergem was eveneens een leen van 
Sint-Baafs te Gent. Zij situeerde zich aan de huidige Droogte en omvatte 
zeven gemeten en een tiende op 35 gemeten. waarvan 17 gemeten in 
cijns. De oudst gekende eigenaar uit 1371 was Gillis van der Woestinen73 . 
In datzelfde jaar bezat hij. net als zijn broer Roegier. buitensteeds goed in 
Elslo te Evergem. m.n. de nederstede Elslo die twee bunder groot was. Op 
12 december 1388 stelde Gillis zich. samen met zijn broer Jan Vande 
Woestijne en Raes Onredene. borg voor hun broer Roegier Vande 
Woestijne en zijn vrouw74. 

Meer dan een eeuw later - in het jaar 1500 - werd voor heer Gillis 
Vande Woestijne in de kerk van Evergem nog altijd een jaargetijde gehou
den waarvoor de pastoor. de kapelaan en de koster resp. 5 groten. 18 
deniers en 1 groot ontvingen 75. 

Ook hier weer is het vanwege verschillende Gillissen Vande 
Woestijne die omstreeks die tijd in Gent leefden. moeilijk te achterhalen 
wie wie is. Misschien is hij de Gillis Vande Woestijne die huwde met 
Kateline Vanden Brande. Of de Gillis Vande Woestijne die op 14 augustus 
1388 13de schepen, in' 1394 11 de schepen en in 1398 13de schepen van 
Gedele was? De 17de- eeuwse historiograaf P. de I'Espinoy noemt in zijn 
werk Recherche des antiquitez et noblesse de Flandres ene Gillis van der 
Woestine in 1389 als dertiende schepen bij de hernieuwing van de twee
de schepenbank van Gedele76. Hij zegt dat de door hem genoemde sche
pen Gillis Vande Woestijne "waarvan de nakomelingen gekend zyn tussen 
de edelen van Vlaanderen" een ander wapen (dan het ankerkruis van 
Zomergem-Woestine-Aalter) voerde, nl. "d' argent all chevron et tmis CO('

quilles de sable"of "van zilver. vergezeld van drie schelpen l'an sabel 
(zwarO". Dit wapen, dat in het boek staat at~ebeeJd, is duiddijk een vari
ant - meer bepaald het spiegelbeeld wat de kleuren betI-eft - op het wapen 
van de tak Geluwe-Beselare, waar we het verder nog zullen over hebben. 
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2.1.13. Roegier Vande Woestijne 

Roegier Vande Woestijne jr. erfde het Goed te Elslo van zijn vader 
Roegier sr. Met wie hij huwde is ons niet bekend. Hij had minstens een 
zoon: 

2.1.14. Jan Vande Woestijne 

Hij erfde van zijn vader Jan het Goed te Elslo dat tot omstreeks 
1445 in familiebezit bleef. Jan Vande Woestijne had een dochter, 
MARGRIETE VANDEWOESTIJNE, die huwde met LIEVIN DE JAGHERE. 
Laatstgenoemden hadden minstens drie dochters: Joanna, Joozijne en 
Lisbette De Jaghere. Uit de nalatenschap van Jan Vande Woestijne duikt 
omstreeks 1462 te Evergem een leen van 14 gemeten op dat de stede ter 
Woestine genoemd wordt. Het werd geërfd door zijn dochter Margriete 
Vande Woestijne. Dit leen werd naderhand geërfd door haar dochter 
Joanna De Jaghere en omstreeks 1500 door de familie Van Hembize77. 

Jan Vande Woestijne was in 1430 ook de oudst gekende eigenaar van de 
heerlijkheid Malsrode die afhing van de Oudburg te Gent, tien bunder 
groot was en op Doornzeledries gesitueerd was. Schoonzoon Lieven De 
Jaghere erfde Malsrode in 1463. Zijn dochters - Jonkvrouw Joozijne De 
Jaghere, gehuwd met Gillis Maelghefeers, en Jonkvrouw Lisbette De 
Jaghere - erfden het goed respectievelijk in 1504 en 151878 . 

Waren de voornoemde Vande Woestijnes autochtone Gentenaars 
die hun familienaam ontleend hadden aan het bezit van woestinen in de 
buurt van Gent. bvb. te Evergem? Binnen de stad bestonden er per defi
nitie geen woestinen waarvan hun naam zou kunnen afgeleid zijn. Of 
stamden ze op de een of andere manier - bv als bastaard tak - af van de 
heren van de Woestijne uit Aalter? Een bewijs van verwantschap werd 
vooralsnog niet gevonden. De Gentse Vande Woestijnes mogen dan al niet 
genoemd worden bij de zogenaamde eTjachtige lieden offamilies, ze vorm
den in ieder geval reeds in de 13de en 14de eeuw een prominent geslacht. 
Hun status en vermogen, hun endogame huwelijkspolitiek en hun poli
tieke mandaten wijzen erop dat ze tot de klasse der stadsnotabelen 
behoorden. Voor zover we konden nagaan, hadden de voorgaande Vande 
Woestijnes, ondanks hun buitensteeds bezit in Evergem, aldaar geen 
nakomelingen die er zich blijvend vestigden. De hedendaagse, 
Meetjeslandse Vande Woestijnes blijken af te stammen van een andere 
gefortuneerde Gentenaar die in vastgoed geïnvesteerd had te Lembeke
Kaprijke. 

2.2. SmulK LEMBEKE-KAI'RI,JKf: 

Tijdens de 13de en de 14de eeuw treffen we in het Meetjesland 
alleen Vande Woestijnes aan die er onroerend goed bezaten, er een bui
tenverblijf hadden, maar er niet permanent woonden, laat staan er wor
tel Jchoten en er blijvend nageslacht hadden. Pas vanaf het einde van de 
15 e eeuw noteren we er, met de vestiging te Lembeke-Kaprijke van 
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Gentenaar NICOLAES VANDE WOESTIJNE, een permanente aanwezigheid van 
de familienaam Vande Woestijne en het ontstaan van een echte stam
boom. Deze Nicolaes Vande Woestijne had, net als zijn voornoemde stads
en naamgenoten, geïnvesteerd in buitensteeds bezit. Zijn onroerend 
goed, dat minstens twee hofsteden omvatte, situeerde zich te Lembeke
Kaprijke. Omstreeks 1477 vestigde Nicolaes zich, blijkbaar wegens oor
logsomstandigheden, uiteindelijk zelf op zijn buitengoed dat hij voordien 
moet verpacht hebben aan plaatselijke landbouwers. We zijn ervan over
tuigd dat de meerderheid van de Vande Woestijnes die vanaf de 16de 
eeuw in het Meetjesland leefden, afstammelingen zijn van deze stamva
der Nicolaes Vande Woestijne. Hij was de betovergrootvader van kanun
nik Nicolaes Vande Woestijne, stichter van de Studiebeurs Vander 
Woestyne-Luck waaruit we onderstaande genealogische gegevens geplukt 
hebben79 . 

Bij testament van 7 april 1607 stichtte Nicolaes van der Woestijne, 
kanunnik aan de Sint-Donaaskathedraal te Brugge, de naar hem 
genoemde Studiebeurs Vander Woestyne-Luck. Deze beurs. die de fami
lieleden van de stichter begunstigde en overigens nog steeds bestaat, was 
bedoeld voor het bekostigen van middelbare en universitaire studies of 
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voor het aanleren van een beroep. Het surplus mocht gebruikt worden 
Mom eenige van de aermste ten huwelijcken staet te helpen". Er werden 
twee begevers-bloedverwanten aangesteld: Maerten De Ruddere, kanun
nik te Veurne en Anthonis Maye, deken te Hulst en later kanunnik te 
Aalst en te Brugge, twee neven wiens studies bekostigd werden door oom 
Nicolaes Vande Woestijne. Maerten De Ruddere en Anthonis Maye waren 
respectievelijk de zoon van Pierijne Vande Woestijne en van Catharina 
Vande Woestijne. twee zusters van kanunnik Nicolaes Vande Woestijne 
(zie stamtafel). 

Nicolaes. de stichter van deze studiebeurs, werd geboren 
omstreeks 1536 als zoon van Gillis Vande Woestijne en Catharina Luck. 
Hij studeerde vanaf 1559 aan de Universiteit van Leuven en werd priester 
gewijd op 4 oktober 1562. Tien jaar later werd hij kanunnik van de 
kathedraalkerk van Sint-Donaas te Brugge80. Hij overleed te Brugge op 
22 januari 1609 "subytelick overvallen sijnde met een catarrus, sittende 
tsynen huyse over tafel. oudt synde drieentseventigh jaeren". Hij werd 
begraven in de Sint-Donaaskerk. "in de capelle bij Carondelts bij den 
autaer ad latus ep is toli". Kanunnik Anthonis Maye schrijft over zijn oom 
Nicolaes dat hij "is gheweest een seer groot liejhebber ende weldoener van 
syne gheslachte; ende onder al willende doen studeeren ende tot priester
lieken staet ghebracht de Heeren Meesters Maerten De Ruddere ende 
Anthone Maeye" en dat hij een leven lang "seer sober ende ghesparigh 
gheweest" is. 

Het dossier bevat een uitgebreid handschrift van de hand van 
kanunnik Anthonis Maye dd. 17 september 1633 en 2 juni 1658 met erg 
interessante genealogische gegevens omtrent de families Vande Woestijne 
en Luck(x). Hij heeft het daarin niet alleen over de (toenmalig) actuele 
gegevens omtrent de neven en nichten van kanunnik Nicolaes Vande 
Woestijne als potentiële beursgenieters, maar ook over de voorouders van 
de stichter. Hij doet dat "omdat ons gheslachte weten soude van waer sij 
commen, princepaleliek over den naem Vander Woestyne, hebbe ick hier 
ghestelt het naer volgende uyt het gonne ick bevynde achtergelaten te sijne 
bij gheschriJte van den voorn. Heer Nicolays Vande Woestyne, fundateur 
van de voorschreven Jondatie, sulcx als hij heeft ghehadt bij traditie van 
syn ouders soo hij schrijft ". Maye baseerde zich dus op nagelaten geschrif
ten waarin kanunnik Nicolaes Vande WoesiiJne had vastgelegd wat hij 
van zijn ouders had horen vertellen hoe het zijn voorouders vergaan was: 

"De voorouders sijn van Gent commen wonen op hun goet tot 
Caprljcke corts naer de doodt van Carolus Audax {Karel de Stoute] die ver
slegen is voor Nancy, om hun god selve te cultiveren, daerdien het landt 
seere veroorlooght was ende vaeghe lagh {ongecuLUveerd en braak door 
oorlogsom<;Landtgheden],ende in teecken van dien was den oudl-oudl
groodtvader van den selven fundaleur. dienende met drie peerden op sijn 
burse - in de grooLe oorlfJghe die Maximilianus Auslriacus {Maximiliaan van 
Oost.enr!Jk] nQer de doodt van sUn hysvrauwe Marie de Valois {= Maria van 
Hourgondlëj hadde .Jegens Vlaenderen vers legen - op sUn god in den 
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Oosthouck tot Caprijcke, van die van Hulst synde gheschoten met een sta
elen booghe, desen was ghenaemt Nicolays ende was een seer rijck man 
ende heeft achtergelaten seven soonen ... " 

De betovergrootvader van kanunnik Nicolaes Vande Woestijne, die 
eveneens Nicolaes Vande Woestijne heette, was dus afkomstig van Gent 
en hij had zich kort na de dood van de hertog van Bourgondië, Karel de 
Stoute, die in 1477 te Nancy sneuvelde, te Kaprijke gevestigd. Hij betrok 
er zijn goed dat in de Oosthoek van het dorp gelegen was en dat erg te lij
den had gehad van het oorlogsgeweld. Stamvader Nicolaes Vande 
Woestijne had op eigen kosten drie paarden geleverd voor de grote oofiog 
die Maximiliaan van Oostenrijk, na de dood van zijn vrouw Maria van 
Bourgondië (t 27 maart 1482), in Vlaanderen gevoerd had. In de jaren 
tachtig was er nl. in Vlaanderen, vooral onder leiding van Gent, voortdu
rend verzet en rebellie tegen Maximiliaan, die vOOIjaar 1488 zelfs een tijd
lang werd gevangen gehouden te Brugge. Tijdens één van die schermut
selingen was Nicolaes Vande Woestijne door die van Hulst geschoten 
geweest met een stalen boog. Of hij dit overleefd had, wordt niet vermeld. 
De familieoverlevering wist wel nog dat deze Nicolaes een zeer rijk man 
was en zeven zonen had. Van deze zeven zonen, worden er in het manu
script twee bij naam genoemd: 

" ... seven soonen, ende onder ander eenen Jan ende Nicolays syn 
blyven te Caperijcke wonen op hun goet in den Oosthouck te Caperijcke 
voorn[oem}t. Jan heeft ghehad een hofstede voor patrimonie liggende op de 
zuytsyde van de strate, ende Nicolays een hofstede op de noortsyde van 
de strate, beede bewalt, seer nours [schuin} jegens over elcanderen. De 
andere kynderen syn ghegoet gheweest in Lembeke. Niclays vande 
Woestyne is ghehuwet met Petronelle vander Meere alias Rogiers, by welc
ke hy heeft ghehadt verscheyden kynderen, te weten. Niclays. den welc
kenjonckman ghestorven is: Gillis welcken is gheweest vader van den fon
dateur voornoemt, Jan heeft een dochter achtergelaten. ende een Adriaen. 
Tanneken ende Janneken. Gillis als voorseyt is. heeft ghehadt onder ande
re den Heere fondateur vornoomt [= Nicolaes}. Godt wil hun syelen [zielen] 
al gheven de eeuwighe ruste. amen." 

Van de zeven zonen worden alleen die twee genoemd die te Kaprijke 
bleven wonen: Jan Vande Woestijne en Nicolaes Vande Woest~jne. die 
hospitaalmeester was en schepen van Eeklo anno 1509. Ze betrokken 
ieder op de Oosthoek een omwalde hoeve die schuin tegenover elkaar 
gelegen waren. Van de vijf andere kinderen wordt gezegd dat ze te 
Lembeke gegoed zijn geweest. Die overige vijf zonen waren Pieter Vallde 
Woestijne. die schepen was van Lembeke in 1489. 1490. 1--l-93 en 1--l-96 
en tevens ontvanger van de abdij van Oost-Eeklo (zie illustratie: zegel). 
Jacob Vande Woestijne. Andries Vande Woestijne. Gillis Vallde Woest~jl1t'. 
die schepen van Lembeke was in 1511 en Adriaen Vande \VoestUne. 

PaLlI Vande WoestiJne uit Eeklo. die tot deze strutk ht'hoort l'n 
genealop;isch zoekwerk verricht (e. rt'('Ollst rut'crdc het oorspronkt'lUkt' 
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patrimonium van stamvader Nicolaes Vande Woestijne en kwam tot het 
besluit dat het meer dan 100 gemet (ca. 50 hectaren) omvatte en groten
deels te Lembeke en te Kaprijke gelegen was81 . De afstammelingen van 
stamvader Nicolaes, die omstreeks 1430-1440 te Gent geboren moet zijn, 
verspreidden zich in de loop van de 16de en de 17de eeuw over dorpen, 
gemeenten en stadjes als Kaprijke, Lembeke, Boekhoute, Bassevelde, 
Oosteeklo, Sleidinge, Eeklo, Evergem en Sint-Laureins. Opvallend feit: 
ondanks het feit dat ze in de streek nieuwkomers waren, vinden we 
meteen minstens drie zonen terug in de plaatselijke schepenbanken of 
openbare functies. Ook in de volgende generaties bleven ze actief als 
schepenen: Clays Vander Woustinen was schepen van Lembeke in 1522, 
1523, 1529, 1534 en 1536; Andries vander Woestynen schepen van 
Lembeke in 1537, 1541, 1542, 1548 en 1549; Jan vander Woestyne, 
schepen van Lembeke in 1561; Pieter vander Woestyne schepen van 
Lembeke in 1562; Gillis vander Woestyne schepen van Lembeke in 1565; 
Pieter vander Hostine, schepen van Lembeke in 1584 en 1585, Pieter van 
Woestyne schepen van Eeklo in 1661, 1668 en 1669 etc. Dat alleen al 
wijst erop dat ze inderdaad tot een notabele familie behoorden82 . 

Alias Huyssens 

In Gent noteerden we in de 14de en 15de eeuw verschillende alias
namen die door Vande Woestijnes gebruikt werden: uten Pellicane, 
Valcke, Machet, Scipman, Seynnart, Crudenier, Vander Craghen... De 
Vande Woestijnes die ons hier aanbelangen droegen dan weer de alias
naam Huyssens (Huussins). Van één van de zeven zonen van stamvader 
Nicolaes, nl. Gillis Vande Woestijne die te Lembeke woonde, weten we dat 
hij deze bijnaam droeg. Ook beurs stichter kanunnik Nicolaes Vande 
Woestijne droeg de aliasnaam Huyssens, zoals blijkt uit zijn marmeren 
epitaaf in de Brugse Sint-Donaaskerk: "D.O.M. Et venerabili viro DO ac MD 
Nicolao van de Woestyne. alias Huyssens. Capricano [van Kap rfj keJ. pbro 
hz.yus ecclesiae cathedralis canonico. haeredes moesti posuerunt; vixit 
annos LXXII. Obiit Jundato sibi anniversario. 21 Kal. Feb. anno MD CLfI. 
Requiescat in Pace "83 . Tijdens de 17de eeuw was die bijnaam nog steeds 
in gebruik. Dat blijkt uit de geboorteakte van Maria Gryp, die op 21 april 
1620 te Lembeke geboren werd als dochter van Jan Gryp en Elisabeth 
Vande Woestijne en over wie grootvader Nicolaes Huyssens (= Nicolaes 
Vande Woestijne) het peterschap waarnam, en uit de geboorteakte van 
Joanna Huyssens. die op 15 januari 1654 te Eeklo geboren werd als 
dochter van Anthoon Vande Woestijne en Elisabeth Buyck. 

Ook in Gent treffen eind 15de - begin 16de eeuw de combinatie 
Vande Woestljne alias I-Iuyssen aan: Marten van de Woeslljne gheseit 
I-Iuussins die gehuwd was met Jonkvrouw Joozijne Van Leyns en die in 
1499 te Bachte-Maria-Leerne een pachtgoed van 28 bunder bezat84; 
Wülem van den WoesiinenJs Jacops gheseyl I-Iuussins (AD 1504)85; Jacop 
van der Houslljnen gheseyt Huussins (AD 1512)86. Zonder twijfel waren 
dit verwanten van de Meetjeslandse Vande Woestijnes. Het voormelde 
huwelijk van Marten met een dochter uit het prominente geslacht Van 
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Leyns, wijst erop dat deze Vande Woestijnes-alias-Huyssen inderdaad, 
zoals beurs stichter Nicolaes schreef, gefortuneerd waren. 

De naam Huussins tout court kwam eveneens te Gent voor. We 
troffen o.m. een zestal Huussins aan in het ambacht van de Meerseniers 
(kleinhandelaars zoals mesrnakers, schedemakers, waskaarsmakers 
enz)87: Martin HuussinsJs Gillis, meesterkind in 1487; Margrita Huussins 
Ja Gillis, opgenomen als meesterkind in 1487; Fransoeys Huus ins , die 
zijn meesterschap kocht in 1524; Pieter Huussins Js Fransoeys, die zijn 
meesterschap kocht in 1541; Jan Huussins, die zijn meesterschap kocht 
in 1558 en Jan Huyssens, die in 1639 zijn meesterschap kocht. Zoudl:tn 
sommigen van hen ook Vande Woestijnes geweest zijn? En zou de alias
naam te maken kunnen hebben het huusekin (huisje) van de meersenier 
waarin de koopwaar werd uitgestald? Het is niet helemaal duidelijk wat 
een huusekin grecies was, maar het moet een soort kraam of uitstal plaats 
geweest zijn8 . Of zou de aliasnaam Huussins verband houden met de 
naam Van Huussen, een notabele Gentse familie die reeds in de 14de 
eeuw schepenen, klerken, ontvangers en ambachtsdekens leverde? Ook 
te Brugge troffen we de naam Huussins / Huyssens aan in de 16de en 
17de eeuw. De naam komt reeds vanaf de 16de eeuw eveneens in 
Zeeuws-Vlaanderen voor: te Axel, Hulst, Terneuzen, Overslag etc. Het is 
nog niet uitgemaakt of het hier gaat om al dan niet vanuit het 
Meetjesland uitgeweken Vande Woestijnes. 

Heraldiek 

We konden de Meetjeslandse stamvader Nicolaes Vande Woestijne 
vooralsnog niet met zekerheid thuiswijzen binnen een bestaande Gentse 
familie. We bouwden drie werkhypotheses: ofwel kwam hij voort uit een 
autochtoon Gentse familie, ofwel behoort hij tot de Oudenaardse struik 
en kwam hij, via een ommetje naar Gent, in Kaprijke terecht, ofwel 
behoort hij tot de adellijke struik uit Geluwe-Beselare. Voor elk van deze 
hypotheses zijn aanwijzingen - de ene al iets aannemelijker dan de ande
re - aan te dragen. Op één ervan gaan we dieper in. 

Een van de hulpmiddelen om mogelijke verwantschap te achterha
len is de heraldiek of, wapenkunde. Nu wordt ons een op het eerste 
gezicht stevig heraldisch argument aangereikt door de voornoemde 
kanunnik Anthonis Maye. die een neef was van studiebeursstichter 
Nicolaes Vande Woestijne. Anthonis Maye sloot n1. zijn brieven af met een 
zegelring waarop zijn familiewapen stond afl2:ebeeld. Dit wapen droeg deze 
voorstelling: "een keper met drie sChelpen"89. Elders (zie o.m. 2.3 - struik 
Geluwe-Beselare en Deel 11 Zomergem-Woestine-Aalter. Heraldiek) zullen 
we zien dat dit hei wapen is van de adellijke heren van Geluwe - Beselare. 
dat als volgt beschreven wordt: "van sabel. een keper van zUlle,: met drie 
schelpen van hetze~rde". 

Het is duidelijk dat Anthonis Maye. indien hij het geërfd Imd. dit 
wapen van moederszijde - van de Vanc!t' Woest iJnes - had overgenolllen 
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(zie stamtafel). Blijft echter de vraag of de voorouders van zijn moeder dit 
familiewapen wel degelijk droegen en gebruikten. We vonden geen aan
wijzingen die ons lieten twijfelen aan de goede trouw van kanunnik Maye, 
maar voorzichtigheid en omzichtigheid zijn hier zeker geboden. Zo ont
dekten we dat omstreeks dezelfde tijd - 17de eeuw - Vande Woestijnes die 
tot de struik Oudenaarde behoren (zie 2.4: struik Oudenaarde) zich 
onrechtmatig, d.w.z. zonder sluitend bewijs van verwantschap of afstam
ming. het wapen van Geluwe Beselare hadden toegeëigend. Misschien 
had Maye zich voor het ontwerp van zijn zegelring wel geïnspireerd op het 
bewuste wapen dat in Brugge - waar hij als priester actief was - te zien 
was op diverse grafstenen van teJfeen uit het äeslacht Geluwe-Beselare die 
te Brugge leefden tijdens de 15 e en de 16 e eeuwen er in de plaatse
lijke kerken begraven lagen. 

Als we er, zonder bewijs van tegendeel, van uitgaan dat Maye dit 
familiewapen niet geüsurpeerd had, dan kan hij het via zijn moeder 
Catharina Vande Woestijne, zijn grootvader Gillis Vande Woestijne en 
overgrootvader Nicolaes Vande Woestijne overgeërfd hebben van zijn bet
overgrootvader Nicolaes Vande Woestijne, zoon van Nicolaes die 
omstreeks 1430-1440 te Gent geboren werd en circa 1477 van Gent naar 
Kaprijke verhuisd was. De vraag is of er omstreeks 1430-1440 te Gent 
een Vande Woestijne woonde die tot de tak Geluwe-Beselare behoorde en 
die dus de vader van Nicolaes zou kunnen zijn? Dit is inderdaad het 
geval: in die dagen leefde te Gent minstens één Geluwse of Beselaarse 
Vande Woestijne, nl. Gillis Vande Woestijne. Het zou ons te ver leiden om 
hier de bewogen levensloop en de eminente politieke carrière van Meester 
Gillis Vande Woestijne uit de doeken te doen. Toch deze enkele gegevens: 
Gillis (0 ca 1390 en + in 1460) was de bastaardzoon van Rogier Vande 
Woestijne, heer van Geluwe, Beselare en Grandmetz en stamvader van de 
latere Markiezen van Beselare (zie 2.3 Geluwe-Beselare, stamtafel). Na 
rechtsstudies in Bologna en Parijs, begon hij zijn carrière als Pensionaris 
van Gent (1418-1423). Gillis Vande Woestijne was als Raadsheer (vanaf 
1427) bij en Voorzitter (tussen 1449 en 1460) van de Raad van 
Vlaanderen en als Rekwestmeester van het Hof, een topambtenaar van 
Filips de Goede, de hertog van Bourgondië. Gillis huwde tweemaal, tel
kens met een dochter uit een Gents patriciërsgeslacht: ca 1430 met 
Catharina Triest en ca 1451 met Joozijne Vander Meersch. Te Gent bezat 
hij huizen die geconfisqueerd werden nadat hij tegen de hertog gecom
plotteerd had. Het wapen waarmee hij zegelde is bekend: "een keper met 
drie Sint-Jacobsschelpen", d.L het bekende wapen van de heren van 
Geluwe-Beselare90. 

Uit beide huwelijken had hij kinderen. Sommige auteurs vermel
den er één of twee, andere drie of vier: zelf vonden we er vijf: Joes, Philip, 
Simoene, Eustache en Philippina Vande Woestijne. En misschien waren 
er nog wel meer ... Zou Nicolaes een zoon of bastaardzoon van Gillis kun
nen geweest zijn? Het lijkt onwaarschijnlijk. Toch is er, naast de identie
ke familienaam en het identieke wapen, ook nog een link met het stadje 
Kaprijke, zoals blijkt uit dil citaat uit de stadsrekening van Kaprijke anno 
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1450-1451: "Item ter feeste van mr. GilLis van der Woestine ghesconcken 
van der stede weghe 3 lb 12 sch. par"91. Meester Gillis Vande Woestijne 
kreeg dus van het stadsbestuur van Kaprijke een som geld ten geschen
ke. Dit gebeurde heel zeker ter gelegenheid van zijn tweede huwelijk met 
Joozijne Vander Meersch . Net als koningen of hertogen, kregen ook 
topambtenaren toentertijd vaak geschenken van steden. Hoewel dat niet 
per se hoeft te wijzen op een speciale band met deze of gene stad, willen 
we dit toch niet onvermeld laten omdat uitgerekend Kaprijke de plaats 
was waar stamvader Nicolaes zich dertig jaar later gesetteld had. Gillis 
was trouwens als topambtenaar ook aanwezig bij de installatie van de 
schepenbank van Eeklo en Lembeke in het jaar 1435. ~I 

Volgens De Herckenrode droegen de Brugse Vande Woestijnes, die 
hoogstwaarschijnlijk een zijtak vormden van de adellijke struik van 
Geluwe, varianten op het wapen van Geluwe, bv. het volgend blazoen: 
"d'argent, au chevron de sable, chargé de trois coquilles d'or, et accom
pagneé de trois merlettes de sable" of "van zilver, een keper van sabel 
beladen met drie schelpen van goud, vergezeld van drie merlettes"92. Ze 
gebruikten dus, als verwanten, terecht een variant van het bekende 
wapen van de heren van Geluwe-Beselare: het veld droeg drie merlette 
Lp.v. de klassieke drie schelpen die hier op de keper werden geplaatst. 
Zoals gezegd zou kanunnik Maye hier zijn mosterd vandaan kunnen 
gehaald hebben om zijn persoonlijke zegelring te laten gra eren. 
Anderzijds zag het enige familiewapen dat we in deze struik aantroffen -
dat van Pieter van de Osti.en, een van de zeven zonen van tam ader 
Nicolaes - er heel anders uit. Zijn zegel droeg immers geen keper met drie 
schelpen, maar een gaffel, d.i. een vork die gevormd wordt door een paal 
die overgaat in een rechter en linker schuinbalk (zie illustratie). 

Rietstaps Arm01ial Général v rm ldt t 1'\..1 

famlli Vande Wo t.yne dit Hu!) n:" 11 zil 
beladen met. dri ch lp n van goud. r z l 
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voegt daar aan toe: [Huyssen de Kattendyeke]. Dit is het wapen dat vol
gens J.J. Gailliard werd gebruikt door Roegier Vande Woestijne, de stam
vader van de Brugse tak van de struik Geluwe-Beselare die in de eerste 
helft van de 15de eeuw leefde ... We zagen daarnet echter hoe de alias
naam Huyssen gebruikt werd binnen een bepaalde tak van de Gentse 
Vande Woestijnes én door de van hen afstammende tak die naderhand in 
het Meetjesland wortel schoot (Kaprijke, Lembeke). Is er een verband of 
onderlinge verwantschap? Nu was en is er in Nederland een adellijk 
geslacht Huyssen de Kattendycke, dat in de 19de eeuw ministers voort
bracht en waarvan de leden tot op vandaag de titel van ridder en baron 
voeren. Hun blazoen vertoont merkwaardige overeenkomsten met het 
wapen Vande Woestyne gezegd Huyssen ... 

De vroegere Ambachtsheerlijkheid van Kattendijke lag op Zuid
Beveland, in Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland. Begin 17de eeuw was Johan 
H uyssen - geboren in 1566 en overleden te Middelburg in 1634 - heer van 
Kattendijke. Deze promotor van kunsten en wetenschappen was ook poli
tiek actief als pensionaris van Goes, als gecommiteerde raad van Zeeland 
en vanaf 1602 als voorzitter van de Raad van Vlaanderen. In 1599 trok 
hij als ambassadeur naar Frankrijk waar hij in 1610 door Koning Louis 
XlII in de adelstand werd verheven, en in 1616 voer hij naar Engeland 
waar hij door Koning Jacobus I geridderd werd. Zijn nakomeling Johan 
Hieronymus Huijssen (1681-1720), heer van Kattendijke, was burge
meester van Middelburg. Het familiewapen is bekend: "in sabel een keper 
van goud. vergezeld van drie schelpen van zilver". Dit wapen werd, wat 
Johan Huyssen betreft, naar aanleiding van zijn Franse en Engelse con
tacten, respectievelijk uitgebreid of vermeerderd met lelies en een roos: 
"een schildzoom van lazuur (blauw) beladen met drie naar het sehildhari 
gerichte lelies van goud en van boven een paaltje van goud overladen met 
een roos van keel (rood)". Wapenspreuk: "Nee timide, nee iumide" (noch 
bescheiden, noch verwaand)94. Het is duidelijk dat het oorspronkelijk 
wapen Huyssen van Kattendyke quasi identiek is met het bekende Vande 
Woestijne-familiewapen. Heeft Rietstap die twee families louter op basis 
van hun toevallig identiek wapen en de identieke (alias)naam Huyssen 
aan elkaar gelinkt? Of was er echt verwantschap met de Vande 
Woestijnes? Dat beide geslachten én dezelfde aliasnaam én hetzelfde 
wapen dragen, is een toeval dat nader onderzoek verdient. .. 

2.3. STRUIK GELUWE-BESEI.ARE 

Over de adellijke familie Vande Woestijne van Geluwe en Beselare 
werd in het verleden al een en ander gepubliceerd door plaatselijke 
geschiedschrijvers als E. Huys (Geluwe)95 en J. Maes (Beselare)96, maar 
hun in kaart gebrachte genealogie is verre van volledig of waterdicht. 
Bovendien werd door 19de- eeuwse genealogen over de oudste generaties 
een hoop foute informatie verspreid. Zo liet Baron Stein d'Altenstein, 
7 .. oals eerder gezegd, de hierna genoemde Roegier Vande Woestijne te Gent 
geboren worden als kleinzoon van een Oudenaardse grootvader ... Roegier 
was echter, net als zijn vader en grootvader, van het West-Vlaamse 
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Geluwe afkomstig. De struik Vande Woestijne duikt vanaf het begin van 
de 14de eeuw op te Geluwe, maar het is niet duidelijk of daar ook hun 
oorsprong ligt. We vonden ernstige aanwijzingen dat hun roots in en om 
(Bas-)Warneton of (Neer-)Waasten en Komen zouden kunnen liggen97. Te 
WarnetonjWaasten bestond in ieder geval een leengoed Wostine en eind 
13de eeuw treffen we er reeds enkele naamdragers aan. Ook te Geluwe 
was er in 1331 een leengoed en een kasteel dat Ter Woestine heette en 
dat in het bezit was van deze Vande Woestijnes. Begin 15de eeuw ver
wierven zij de heerlijkheid van Grandmetz (in 1408) en die van Beselare 
(in 1418). Telgen van dit geslacht woonden in het Kortrijkse en het 
Ieperse en een tak settelde zich minstens vanaf het begin van de lSde 
eeuw te Brugge. De lijn van de heren van Grandmetz stamt eveneens af 
van die van Geluwe-Beselare. De markiezen van Beselare behoren 
uiteraard ook dit geslacht. 

vd woel-tine Ge1uwc-Bcsclarc gemc:entc!\\·apen Be:'.c1arr vd WoölÎnc Gduwc:-Be~dare 

In zijn artikel Het Goed ten Boomgaarde alias Van Pilkem in Ronsele 
heeft M. Ryckaert het o.m. over de eigenaars van dit pachtgoed98. Hij zegt 
dat Ten Boomgaerde omstreeks 1450 in het bezit was van Joos Vande 
Woestijne en naderhand van z~jn dochter Joanna Vande Woest~jne. 

2.3.1. Joos Vande Woestijne 

Joos Vande Woestijne was de zoon van Olivier Vande Woestijne. rid
der. heer van Beselare, en Catharina De Brievere. de kleinzoon van 
Olivier Vande Woestijne. ridder. heer van Beselare. en Anna Van Schoot en 
en de achterkleinzoon van Roegier Vande Woestijne. heer van Beselare en 
Grandmetz. en Elisabeth Vander Gracht. 

Joos Vande WoestiJne huwde omstreeks 1450 met JOANNA VANDEH 
MOEREN alias de Gand-Vilain. dochter van Jooris. vrouwe vnn Lnnrne. Ze 
hadden twee kinderen: 
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a. Jan Vande Woestijne, Heer van Laarne, huwde Catharina de 
Rosières, gezegd van Maulde. Het echtpaar betrok het bekende kasteel 
yan Laarne. Jan Vande Woestijne overleed kinderloos in 1515. 

B. JOANNA VANDER MOEREN, zij werd Vrouwe van Laarne na de dood van 
haar broer Jan. Zij huwde een eerste maal met Martin Vander Gracht 
zoon van Wouter, heer van Moorsele en Wevelgem, en Isabella van 
Heule. Zij hertrouwde met ridder Adriaen Van Gavere, zoon van 
Pieter-Jan en Margriete van Rokegem en weduwnaar van Marguerite 
de Harchies. Joanna Vande Woestijne liet bij testament van 27 okto
ber 1562 bepalen dat ze in Laarne begraven wil worden. Zij overleed 
in 1564. Het Goed ten Boomgaerde was halfWeg de 16de eeuw in haar 
bezit. 

Joos Vande Woestijne overleed omstreeks 1500 en werd te Ieper bij 
de Franciscanen begraven. Zijn weduwe Joanna Vander Moeren overleed 
te Brussel in het klooster van de Arme Klaren99. 

Jan 
tak Grandmetz • 

Stamtafel Geluwe-8eselare 

Roegier vande W oestijne 
x Elisabeth V d Gracht 

x Marie Gherbode 

Olivier Laurette 
x Anna V. Schooten 

I 
x S.Vd Zickelen 

Olivier 
x Catharina De Brievere 

I 
Joos (3.1) 

x Joanna V d Moeren 
I 

Joanna 
x M Vander Gracht 

x A. Van Gavere 

I 

Gillis 
bastaard 

Een citaat uit het artikel van M. Ryckaert over Ten Boomgaarde
PUkem "Het goed zou eindelijk aan de familie Van de Woestyne komen, 
door een alliantie van een Van der Moere met een Van de Woestyne. Deze 
familie was een zeer oud en voornaam geslacht waarvan wij reeds leden 
tegenkomen op het einde van de XIIIo eeuw te Oudenaarde. waar hun wieg 
zou gestaan hebben en haar leden ook meer dan vil! eeuwen hebben 
gewoond." 
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De auteur is niet de eerste en de enige die deze vergissing maakt 
en de roots van de adellijke Vande Woestijnes uit Geluwe-Beselare - die 
wel degelijk in Geluwe lagen - in het Oudenaardse situeert. Hij ontleen
de deze informatie wellicht aan het boek van Baron Stein d' Altenstein. 
Eind 13de eeuw woonden er inderdaad Vande Woestijnes te Oudenaarde 
- of in het Oudenaardse - maar die waren niet verwant met die van 
Geluwe. Wegens de toevallig gelijkluidende naam van de opeenvolgende 
eigenaars van Ten Boomgaarde, was een vergissing snel gemaakt. Het 
Goed Ten Boomgaarde ging halfweg de 16de eeuw nl. over van Joanna 
Vande Woestijne, Vrouwe van Laarne, naar ene Jacques Vande Woestijne. 
Een overdracht onder naamgenoten dus, die echter geen bloedverwanten 
waren. Jacques Vande Woestijne behoorde immers tot de struik
Oudenaarde. 

2.4. STRUIK OUDENAARDE 

Zoals gezegd ontstond halfweg de 13de eeuw in het Oudenaardse 
een struik Vande Woestijne die zich volledig onafhankelijk van de andere 

1 

Joos (2.4.2) 
x A. Van Schoone 

stamtafel Oudenaarde 

Lowijs Vande Woestijne 
x Marie Van Meirhaeghe 

1 
Jacques (2.4.1) 

x Marie De Craene 
x Margriete De Man 

Racs 
x 1. Haegedoom 

I Wil lcm 
François Maximilien (2.4.3) x B. Voet 
x M.B. Vd Woestijne _______ -"'1 

I 
François Maximilien (2.4.4) 
x M.AJ.Odcmacr 

1 
Arnold 

x El. Witspaen 

1 
François 

x 1.M. Mahieu 

Louis Bonaventurc 
x 1. Maelcanlp 

1 

I 
Jean Joseph Adolphe (2.4.5) Lucie Bemardine 

x eh.E. Stal ins 
Jean-Baptiste Charles Hennan (2.4.6) 

x M.A. Maclcamp x M.T. Jacobs 

20H 

Maria Anna Louise 
x 1.F.Vd Brugghen 

1 

Joseph Antoillc Louis (2.4.7) 
x J M. SChOOmlnIl 

Jeun Bnptilte Joseph (204.8) 
x L. A. de Culonne 
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struiken ontwikkelde 100. Heinric Vande Woestijne, de stamvader van 
deze struik. woonde omstreeks 1290 te Bevere-Oudenaarde, bij de 
Beverepoort waar zich in die dagen de wastina of woestine uitstrekte. 
Wellicht ontleende hij zijn familienaam aan dit plaatselijk woestine-topo
niem. Zijn nakomelingen droegen de aliasnaam Meerman die zeker vanaf 
de 14de tot in de 17de eeuw gebruikt werd. Telgen uit dit geslacht speel
den gedurende eeuwen hun rol in het openbare politieke leven van zowel 
de stad Oudenaarde als van de omliggende dorpen, als leveranciers van 
baljuws, schepenen, oppervoogden, geestelijken etc. 

2.4.1. Jacques Vande Woestijne 

Jacques Vande Woestijne werd omstreeks 1560 de nieuwe eigenaar 
van het Goed ten Boomgaarde-Pilkem te Ronsele toen hij het kocht van 
Joanna Vande Woestijne, Vrouw van Laarne. De heerlijkheid van Pilkem 
strekte zich uit over Ronseie, Oostwinkel, Zomergem en Waarschoot. 

Jacques Vande Woestijne werd omstreeks 1530-1540 te 
Oudenaarde geboren als zoon van Lowijs Vande Woestijne en Marie Van 
Meirhaeghe 101 . Hij was schepen van Oudenaarde, erg gefortuneerd en 
droeg de titel heer van Ter Waerden, waar hij die van heer van Pilkem aan 
toevoegde. De heerlijkheid van Ter Waerden vormde een enclave te 
Welden en Mater. Nadat Jacques deze heerlijkheid gekocht had van 
Jacob Vander Hameiden, bleef Ter Waerden gedurende een viertal gene
raties in het bezit van de familie Vande Woestijne. 

Jacques Vande Woestijne huwde met MARIE DE CRAENE, dochter van 
Willem De Craene en Jonkvrouw Joozijne Vander Brugghen. Marie De 
Craene overleed omstreeks 1583 in De Pauw, een herberg gelegen in de 
Broodstraat te Oudenaarde. Weduwnaar Jacques Vande Woestijne her
trouwde met MARGRIETE DE MAN, dochter van heer Gillis en Clara Vander 
Stichelen. Uit zijn beide huwelijken had Jacques Vande Woestijne 
(minstens) achttien kinderen, o.m. Joos Vande Woestijne die volgt onder 
2.4.2. Jacques Vande Woestijne overleed te Oudenaarde op 5 september 
1611 en werd begraven in de Sint-Walburgakerk. Zijn weduwe Margriete 
De Man overleed 25 jaar later te Oudenaarde op 17 juni 1636 en werd 
naast haar man begraven. Hun grafsteen was o.m. versierd met wapen 
Vande Woestijne, d.W.Z. het wapen dat door die van Geluwe-Beselare 
gebruikt werd: Heen keper. vergezeld van drie schelpen, twee en een". Ook 
een zegel van Jacques uit 1583 draagt ditzelfde wapen. Blijkbaar hadden 
de Oudenaardse Vande Woestijnes toen reeds het wapen van Geluwe
Beselare geüsurpeerd 102. Door de aankoop van Ten Boomgaarde van een 
Geluwse Vande Woestijne, moet Jacques zeker weet gehad hebben van 
het familiewapen dat door deze adellijke familie werd gebruikt. Misschien 
bracht dit hem op het idee om als naamgenoot van ditzelfde wapen 
gebruik te maken . 

. Jacques' ouders, Lowijs Vande Woestijne en Marie Van Melrhaeghe, had
den een z.eer talrijk nageslacht dat het plattelandsleven definitief vaarwel 
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zegde en zijn toekomst zocht en vond binnen de stad Oudenaarde, waar 
het aan een steile maatschappelijke opgang begon. Gedurende een eeuw 
- tussen 1577 en 1682 - behoorden ze tot de politieke elite van de stad 
en oefenden er functies uit als schepen, ontvanger of oppervoogd van de 
weeskamer. Dat ze daarna van het Oudenaardse politieke toneel verdwe
nen is vooral toe te schrijven aan hun emigratie naar Gent, waar ze 
meteen ook carrière maakten. Ze werden handelaars, belegden in vast
goed en oefenden functies uit als stadssecretaris, advocaat of raadsheer 
in de magistratuur en bij het Gentse stadsbestuur. Zo accumuleerden zij 
aanzienlijke kapitalen en vonden hun partners in adellijke kringen. 
Nakomelingen van Jacques Vande Woestijne deden hun aanvraag om 'zelf 
in de adelstand verheven te worden en verkregen een titel. Zij waren het 
ook die in de 17de en de 18de eeuw professionele genealogen en wapen
herauten inhuurden om een adellijke afstamming te bewijzen ... Deze 
duurbetaalde zoekers - o.m. de koninklijke wapenheraut Jaerens uit 
Brussel en de beruchte oplichters en vervalsers van genealogieën de 
broers Baron Pierre-Albert en Baron Jean de Launay - kwamen niet zel
den tegemoet aan de ambities van hun klanten en vonden vaak wat van 
hen verwacht werd ... Ze legden, soms via regelrechte vervalsingen, een 
foutieve link tussen de niet-adellijke Oudenaardse Vande Woestijnes. 
waartoe hun opdrachthouders behoorden, en het oude adellijke geslacht 
Vande Woestijne uit Geluwe-Beselare. Op basis van deze fictieve ver
wantschap. eigenden de Oudenaardse Vande Woestijnes zich ook onte
recht het familiewapen van de heren van Geluwe-Beselare toe: ~in sabel 
een keper van zilver. vergezeld van drie Sint-Jacobsschelpen van hetzelj
de, geplaatst twee en een". Latere. vooral 19de-eeuwse genealogen - Stein 
d'Altenstein, J.J. Gailliard. F.-V. Goethals 103, J. De Herckenrode e.a. -
hebben kennelijk deze onderlinge verwantschap voetstoots en voor waar 
aangenomen en van elkaar overgenomen in hun eigen publicaties. 

2.4.2. Joos Vande Woestijne 

Joos Vande Woestijne werd geboren te Oudenaarde op 24 januari 
1601 uit het tweede huwelijk van Jacques Vande Woestijne met Margriete 
De Man. Hij was de erfgenaam van Goed ten Boomgaarde-Pilkem. Hij 
huwde driemaal: in de Sint-Michielskerk te Gent op 16 augustus 1627 
met Françoise De Backer: in de Gentse Sint-Niklaaskerk op 23 septem
ber 1639 met ANNA VAN SCHOONE en een derde maal met Barbara 
Rysselinck. Uit het tweede huwelijk werd één kind geboren: François 
Maximilien Vande Woestijne die volgt onder 2.4.3. Meester Joos Vande 
Woestijne. die advocaat was bij de Raad van Vlaanderen, overleed te Gent 
op 9 januari 1649. 

2.4.3. Francois Maximilien Vande Woestjjne 

François Maximilien Vande Woestijne werd. een maand na het 
huwelijk van zijn ouders. geboren te Gent op 27 oktober 1639. HU wns dl' 
erfgenaam van het Goed ten Boomgaarde-PilkeJll en hi.11iet zich dan ook 
heer van Pilkem (Peelckem. Pikken) te ){onsele en ,'an Nekkl' te 
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Zomergem noemen. Hij was schepen van Gedele te Gent in 1667, 1668, 
1669 en 1678. 

Hij huwde op 45-jarige leeftijd in de Gentse Sint-Niklaaskerk op 27 
februari 1683 met zijn 25 jaar jongere nicht MARIA BARBARA BONAVENTURA 
VANDE WOESTIJNE, Vrouw van Ter Waerden, Schammelhout en Linden. Zij 
was de dochter van Willem Vande Woestijne, advocaat bij de Raad van 
Vlaanderen, en Barbara Voet, kleindochter van Raes Vande Woestijne en 
Jacoba Haeghedooren en achterkleindochter van Jacques Vande 
Woestijne en Marie De Craene (zie stamtafel). Uit dit huwelijk werden tus
sen 1683 en 1699 negen kinderen geboren, o.m. François Maximilien 
Vande Woestijne die volgt onder 2.4.4. 

François Maximilien Vande Woestijne overleed te Gent op 17 
december 1704. Zijn weduwe Marie-Barbara Bonaventura Vande 
Woestijne overleed er op 20 november 1707 en werd naast haar echtge
noot begraven vóór het linker zijaltaar in het koor van de kerk van 
Ronseie. De grafsteeninscriptie luidt als volgt: "SEPULTURE van MAXJMI
UANUS FRANCIES VAN DE WOESTIJNE, RIDDER, HERE van PILCKEM, 
Nekke. Overleden Den 17 december 1704, en van Vrouw MARIE BARBA
RA BONAVENTURA Vande WOES1YNE, Vrouwe van TERWAERDEN, 
SCHAMELHOur. LINDEN, syne Geselnede, overL den 20 Novem. 1707: 
mitsgaders van hunnen seven kinders, hoirs en nacommers. R.I.P.". De 
witmarmeren grafsteen, versierd met het familiewapen, werd tijdens de 
beschieting van de kerk in oktober 1918. zwaar beschadigd en de laatste 
resten ervan zijn verloren gegaan tijdens herstellingswerken in 1977 104. 

François Maximilien Vande Woestijne was de eerste - maar niet de 
laatste - van de Oudenaardse struik die stappen zette om een adellijke 
titel te verwerven. Daartoe richtte hij een verzoekschrift aan de koning 
van Spanje, waarin hij de wens uitdrukte de koning te willen dienen, net 
zoals zijn voorouders dat gedaan hadden, met name zijn grootvader 
Jacques Vande Woestijne, heer van Waerdes en schepen van de stad 
Oudenaarde en van zijn vader Joos Vande Woestijne "die in luister en in 
aanzien leeJde en paard en karos oJ koets hield", net als de aanvrager zelf. 
Aan deze aanvraag werd een goed gevolg gegeven en op 16 december 
1665 werd te Madrid aan François Maximilien Vande Woestijne door 
Koningin-Regentes Maria Anna de persoonlijke titel van Ridder verleend. 
Vijf jaar later - op 2 januari 1671- volgde te Madrid de bevestiging van de 
wapenvermeerdering toegekend aan ridder François Maximilien Vande 
Woestijne. heer van Ronsele en schepen van Gent. De beschrijving van dit 
wapen: "van sabel, een keper van zilver. vergezeld van drie schelpen van 
hetze{[de, geplaatst twee en een"105. Ondanks het ontbreken van legitie
me bewijsstukken - volgens zijn zeggen zouden die verloren gegaan zijn 
In het vuur en de plunderingen tijdens de voorbije oorlogen - werd hem 
hier dus het wapen toegekend van de adellijke familie Vande WoesUjne 
uit Geluwe-Beselare. Uit ziJn aanvraag blijkt dat zijn overgrootvader 
LowlJs Vande Woestljne ook al dit wapen zou gebruikt hebben l06 , Over 
deJl',.e usurpatie hebben we elders uitgebreid gepubliceerd 107, 
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2.4.4. Francois Maximilien Vande Woestijne 

François Maximilien Vande Woestijne werd geboren te Gent op 27 
november 1683 als zoon van de voornoemde François Maximilien Vande 
Woestijne en Maria Barbara Bonaventura Vande Woestijne. Hij was de 
erfgenaam van het Goed ten Boomgaarde-Pilkem en net als zijn vader was 
Jonkheer François Maximilien Vande Woestijne heer van Ronsele en 
Pilkem. Hij was schepen van Gedele te Gent (1709, 1711, 1712, 1717-
1724) en schepen van de Keure tussen 1739 en 1742. Deze grootgrond
bezitter bezat te Ronsele alleen al vier hoeven met een gezamenlijke 
oppervlakte van 41 hectaren. lJ 

François Maximilien Vande Woestijne huwde te Gent in de Sint
Baafskathedraal op 25 augustus 1737 met MARrE ANNA JOANNA OOEMAER, 
geboren te Gent op 13 januari 1713 en er overleden op 4 juli 1792. 
Tussen 1739 en 1747 werden te Gent zes kinderen geboren. Hun eerst
geborene en oudste zoon Jean Joseph Adolphe Vande Woestijne, die volgt 
onder 2.4.5, erfde het Goed ten Boomgaarde-Pilkem. François Maximilien 
Vande Woestijne overleed te Gent op 8 januari 1761. 

Op 21 februari 1718 verleende Keizer Karel VI hem en zijn broer 
Jacques François Vande Woestijne te Wenen de titel van Chevalier du 
Saint-Empire. Deze titel was overdraagbaar op alle mannelijke afstamme
lingen. Eveneens ontving hij ad els bevestiging, verlening van vier adellijke 
kwartieren en machtiging om zijn naam door Edler von te laten vooraf
gaan. Het blazoen was alweer dat van de heren van Geluwe-Beselare: Min 
sabel. een keper van zilver, vergezeld van drie schelpen van hetzelfde. 
geplaatst twee en een". Ook hier is iets merkwaardigs aan de hand. 
Hoewel zijn vader reeds, zij het niet-erfelijke. wapen- en adelbrieven had 
verkregen, ondernam François Maximilien, samen met zijn broer Jacques 
François Vande Woestijne, nieuwe stappen om met meer zekerheid 
bevestiging te vinden van erfelijk adeldom. Ze deden dit omdat een rid
derdiploma op zich inderdaad niet impliceert van oude adel te zijn en het 
bezit van een familiewapen evenmin een bewijs van adeldom is. De broers 
waren er dus op uit om bewijzen te vinden dat ze van oudsher tot een 
adellijk geslacht behoorden ... Namen ze daarbij een loopje met de histo
rische of genealogisché werkelijkheid? Feit is dat, zestien jaar na de toe
kenning, het diploma dat ze in 1718 verkregen hadden. b~j decreet van 
24 juli 1734 herroepen werd ... 108. Omtrent het gebruik van die titel van 
Jonker (Jonkheer) door François Maximilien Vande Woest~lne. had 
wapenkoning Boukelier hem voor de rechter gedaagd en het proces werd 
gevoerd voor de Raad van Vlaanderen 109. 

2.4.5. Jean Joseph Adolphe Vande Woestijne 

Jean Joseph Adolphe Vande Woest~jne werd op 16 juli 1739 te Gent 
geboren als zoon van François Maxim1l1en Vnnde Woest~jne en Maria 
Anna Odemaer. Hij was de erfgenaam van h('( Oo('d (en Boomganrdt'
Pilkem te Ronseie. 111.1 overleed te O('nt op 4 It'bnmri lH20 en werd bi.fgt'-
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zet in het familiegraf te Ronseie. Aangezien hij geen kinderen naliet, ging 
zijn goed Pilkem naar zijn jongere zuster LUCIE BERNARDINE VANOE 
WOESTIJNE, geboren te Gent op 20 oktober 1748 en er overleden op 18 
februari 1831. Zij huwde op 24 januari 1778 met Charles Gillis Jean 
Joseph Stalins, heer van Strijpen en van Straeten, geboren te Gent op 22 
juli 1749 en er overleden op 14 november 1821 110. Op deze wijze ver
dween het Goed Ten Boomgaarde. na twee eeuwen uit de familie Vande 
Woestijne. 

Nog andere leden van de struik Oudenaarde vestigden zich in het 
Meetjesland. meer bepaald in Hansbeke. een buurgemeente van 
Zomergem. 

2.4.6. Charles Herman Louis Vande Woestyne 

Charles Herman Louis Vande Woestijne werd geboren op 14 maart 
1708 als zoon van Louis Bonaventure Vande Woestijne, advocaat bij de 
Raad van Vlaanderen, schepen van Gedele en secretaris van Gent, en 
Isabelle Maelcamp. Zijn grootouders Franchois Vande Woestijne en 
Joanna Maria Mahieu verhuisden in 1667 met hun gezin vanuit 
Oudenaarde naar Gent. Zijn overgrootmoeder Elisabeth Witspaen, wedu
we van Arnold Vande Woestijne, was enkele jaren eerder ook al naar Gent 
verhuisd. waar zij op 14 februari 1660 ingeschreven werd in de poorterij 
(zie stamtafel) 111. Het provinciestadje Oudenaarde was duidelijk te klein 
geworden voor deze ambitieuze Vande Woestijnes. 

Charles Herman Louis Vande Woestijne huwde in Spanje met 
MARlE THERESE JACOBS, weduwe van Philippe Charles Maelcamp en doch
ter van Georges Emmanuel Jacobs en Thérèse Peellaert. Hij overleed in 
Sevilla - Spanje op 3 februari 1774. 

Op 11 december 1765 kocht Charles Herman Vande Woestijne de 
heerlijkheid van Hansbeke. Hij schonk het goed op 21 augustus 1772 
aan zijn neef Joseph Antoine Louis Vande Woestijne, die volgt onder 
2.4.7. 

2.4.7. Joseph Antoine Louis Vande Woestijne 

Joseph Antoine Louis Vande Woestijne werd geboren op 7 juli 1743 
als zoon van Jean-Baptiste Vande Woestijne, heer van Roborst. en van 
Marie Anne Maelcamp en als kleinzoon van Louis Bonaventure Vande 
Woestijne en Isabelle Maelcamp. Louis Bonaventure was de achterklein
zoon van Jacques Vande Woestijne, eigenaar van het Goed ten 
Boogaarde-Pilkem (zie stamtafel). 

De vader van Joseph Antoine Louis, Jean-Baptiste Vande 
Woestijne. had in 1736 de heerlijkheid van Hoborsl gekocht en betrok er 
het oude kasteel. Diens kleindochter Marie-CharIoUe Vande Woestijne 
liet er omstreeks 1799 het oude kasteel vervangen door een nieuw exem-
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plaar dat de exacte kopie was van de beroemde Bagatelle in het Bois de 
Boulogne bij Parijs. De originele Bagatelle werd in 1777 gebouwd naar 
aanleiding van een weddenschap - inzet 100.000 pond! het kasteel moest 
in een recordtijd van 2 maanden gebouwd worden - tussen de graaf van 
Artois. broer van de Franse koning Louis XVI. en zijn schoonzuster 
koningin Marie-Antoinette. Deze folie maakte heel wat ophef tot ver bui
ten Frankrijk en inspireerde twintig jaar later Madame Vande Woestijne 
tot de bouw van haar eigen Roborstiaanse Bagatelle ... 112. 

Joseph Antoine Louis Vande Woestijne huwde een eerste maal in 
de Sint-Michielskerk te Gent op 9 januari 1773 met JOANNA MARIA 
FRANCOISE SCHOORMAN. geboren te Gent op 20 april 1746 als doch
ter van Armand Benoit Schoorman en Isabelle Thérèse Vander Bruggen. 
Hij hertrouwde na het overlijden van zijn eerste echtgenote (t 7 juli 1784) 
op 25 juni 1791 met Angélique Philippine de Neve. weduwe van Charles 
Joseph Sersanders. markies van Luna. en dochter van Jean François 
baron de Neve. heer van Rode. en van Marie Marguerite d·Oosterlinck. 
Hun twee kinderen: 

a. Jean Baptiste Joseph Ghislain Vande Woestijne. volgt onder 2.4.8 

b. Amand Benoit Joseph Ghislain Vande Woestijne. geboren op 23 
augustus 1778 en op 23-jarige leeftijd ongehuwd overleden op 29 
november 1801. 

In 1765 verwierf Joseph Antoine Louis Vande Woestijne de heer
lijkheid van Hansbeke nadat zijn oom Charles Herman hem het goed bij 
wijze van donnatie tussen levenden geschonken had. Hij liet er omstreeks 
1790 een kasteel bouwen. Hij overleed aldaar op 3 november 1802. 

2.4.8. Jean Baptiste Joseph Ghislain Vande Woestyne 

Hij werd geboren te Gent op 23 maart 1775 als zoon van Joseph 
Antoine Louis Vande Woestijne. heer van Hansbeke en Winhem. en van 
Joanna Maria Schoorman. Na het overlijden van zijn vader erfde hij in 
1802 het kasteel van Hansbeke. Hij was burgemeester van Hansbeke van 
1825 tot 1830. 

Jean-Baptiste Vande Woestijne huwde te Gent op 20 februari 1811 
met LoUISE AMELIE DE CALONNE DE COURTEBOURNE. geboren te Calais op 10 
december 1786 als dochter van Eustache Amédée de Calonne. markies 
van Courtebourne. en van barones Théodore Jeanne Ghislaine de Plot ho 
d·Inghelmunster. Het echtpaar. dat niet permanent in het kasteel te 
Hansbeke woonde. betrok ook een herenhuis in de Gotlvernementstrnat 
(Opperschelclestraat 14) te Gent waar hun vier kinderen ~eboren werden: 
twee zoontjes die als kind overleden en twee dochters die on~ehtlwd ble
ven en ook vrij Jong stierven. 
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Toen Jean-Baptiste Vande Woestijne te Gent op 83-jarige leeftijd te 
Gent overleed op 20 mei 1858, had hij zijn echtgenote en zijn vier kinde
ren ten grave gedragen. Aangezien zijn broer Amand Benoit Vande 
Woestijne ongehuwd overleden was en hij zelf geen rechtstreekse erfge
namen had, ging de enorme erfenis naar achterneef François Ghislain 
Borluut (1799-1883). Deze was de zoon van Emmanuel Borluut en 
Amelie Vander Brugghen en de kleinzoon van Jan Frans Vander 
Brugghen en Marie Anne Louise Vande Woestijne. Laatstgenoemde was 
de dochter van Jean-Baptiste Vande Woestijne, heer van Roborst, en 
Marie Anna Maelcamp (zie stamtafel). F.G. Borluut was burgemeester van 
Hansbeke van 1861 tot aan zijn dood in 1883. 

Albert Martens heeft de figuur van Jean-Baptiste Vande Woestijne 
in verschillende artikels uitvoerig belicht 1 13. We vatten samen: Jean
Baptiste Vande Woestijne was als grootgrondbezitter een schatrijk man. 
Volgens de erfenisaangifte van 1858 bezat hij in een dertigtal gemeenten 
1.371 hectaren aan onroerend goed! Alleen al te Hansbeke bezat hij 17% 
van de gemeentegrond. Zijn bezit werd, samen met obligaties, lijfrenten 
en schuldbrieven, geschat op ruim 5 miljoen Belgische frank. Maar deze 
kapitalist was ook filantroop. Toen de steunkas van het Bureel van 
Weldadigheid (toenmalige OCMW) tijdens de donkere crisisjaren 1845-50 
(mislukte graan- en aardappeloogsten, hongersnood, tyfusepidemieën, 
armoede, werkloosheid) zelfs na verdubbelde collectes en verachtvoudig
de subsidies van de gemeente, leeg was, kwam de kasteelheer zijn dorps
genoten te hulp. Alle armen van het dorp werden op zijn kosten gedu
rende jaren gekleed en gevoed. Ook liet hij een dag- en kantwerkschool 
met bijbehorend kloosterpand bouwen, dat naderhand werd uitgebreid 
met een hospitael en weeshuis. Dit hospitaal was bestemd voor "oude 
zieke en gebrekkelijke menschen der gemeente Hansbeke. beroofd van 
genoegzame middelen om zich zelven te kunnen onderhouden. alsmede 
voor arme weeze kindren van het vrouwelijk geslacht originaire van het
zelve gemeente" 1 14. Ook in het naburige Knesselare en Ursel liet hij een 
klooster bouwen. 

BESLUIT 

Leden van minstens vier onderling niet verwante Vande Woestijne
struiken worden in het Meetjesland gesignaleerd. Alleen die van 
Lembeke-Kaprijke had er blijvend nageslacht. Vandaag de dag woont de 
overgrote meerderheid van de Belgische Vande Woestijnes (alle schrijfwij-
7-en) in het Meetjesland. ZIJ vinden hun bakermat in Lembeke-Kaprijke en 
stammen af van de Gentenaar Nicolaes Vande Woestijne die aldaar in de 
tweede helft van de 15de eeuw buitensteeds bezit had. In Deel 11 nemen 
we het enige, autochtone Woestljnegeslacht onder de loep: die van het 
adellijk huls van Zomergem-WoesUjne uit Aalter. 

(wordt vervolgd) 
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Uit de Grote Oorlog 
DE FRONTBLAADJES "URSEL BOVENAL" EN 

"VRIENDEN ONDEREEN" 

Jozef VANDEVEIRE 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Gaston Rombaut uit Ursel 
brancardier aan het IJzerfront. Zo nu en dan kwam hij een paar Urselse 
soldaten tegen en praatte met hen over Jan, Pier en Klaas en over hun 
gezin thuis, hoe het daar wel zou zijn in hun dorp. Hij stelde vast dat er 
een grote behoefte was om elkaar eens te ontmoeten en zeker om schrif
telijk contact te houden en noteerde hun adres. Het spreekt vanzelf dat 
een dergelijke behoefte ook bestond bij veel andere militairen in het 
Belgisch Leger. In tegenstelling tot de Fransen en de Engelsen zaten de 
Belgische soldaten aan het front in ongewone omstandigheden: ver van 
huis. Ze hadden nooit direct contact met de heimat, ook geen mogelijk
heid hun verlof in de huiselijke kring door te brengen. Niet te verwonde
ren dat ze in de IJzervlakte vereenzaamden en met anderen uit dezelfde 
plaats of streek contact wilden hebben. Er werden dan ook algauw 
vergaderingen belegd en frontblaadjes uitgegeven, waarvan de tekst 
uiteraard door de militaire overheid moest goedgekeurd worden en even
tueel ook gecensureerd werd. 

1. URSEL BOVENAL 

Voor Ursel kwam er een eerste teken van leven, toen in de "Stem uit 
België", een blad dat in Engeland werd gedrukt en aan het Belgisch front 
verspreid. een artikeltje werd opgenomen met een oproep tot de Urselse 
soldaten. Enige weken later. toen Gaston al een aantal adressen had ver
zameld. zond hij aan de Urselse makkers een brief - het EERSTE nummer 
van Ursel bovenal - die als volgt luidde: 

AAN MI.iN URSELSCIIE DORPSGENOOTEN 

Rond Nieuwjaar hebben we een lUst van een tachtig Urselsche sol
dalen - slechts van eenigen kenden we 't Juist adres - in de "Stem uil 
België" laten verscht}nen. Eenigen onder II hebben dat gezien. Van links en 
rechts kwam er ons een br~/keTl loe. waarin tevredenheid werd uilge-
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drukt. Dat zette ons aan nog meer te doen voor onze Urselsche stryders; 
we wilden aan elk een lijst bezorgen waarop de adressen van al onze 
dorpsgenooten in 't leger. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat we onze goede 
kennissen zouden bezoeken of hun een brieJje schryven, moesten we hun 
adres kennen? 't Doet immers zoo'n deugd eens bij vrienden van de streek 
te zijn of een woordje met hen te praten per brief 

Door de welwillende medewerking van onzen heer Doktoor Van Den 
Heuvel hebben we een nogal volledige lijst kunnen opmaken. Nochtans 
staan er op de lijst nog jongens waarvan we 't juist adres missen, soms 
zelfs alle adres. Zoo iemand onder u het kent, verzoeken we hem beleefd 
het ons te bezorgen. iJ 

Mogen we hier nog een woorclje bijvoegen? 't Is oorlog! hooren we 
dikwijls zeggen en daarmee wordt bedoeld: alles is toegelaten nLL 
Vloeken, drinken, stelen, slechte klap, enz. 't is geen kwaad meer, zeggen 
ze. 's Zondags de mis verzuimen, zijn paaschplicht niet volbrengen. alle
maal geen kwaad meer, beweren ze: 't Is oorlog! 

Jongens die dat meenen, zijn leelijk op den dool. Dit alles is kwaad 
zoowel in tijd van oorlog als in tijd van vrede. Wij, soldaten van Ursel. we 
zullen toonen dat we beter weten en dat we een goede, christelijke opvoe
ding ontvangen hebben van onze brave Ouders, Meesters en Priesters. We 
zullen altijd. nu zoowel als vroeger, naar de zondagmis gaan en al wat 
kwaad is vermijden. Den Ben April is 't Paschen. Rond dezen tijd zullen we 
te biechten en te communie gaan om aan onzen paaschplicht te voldoen. 

Laten we ons best doen om ons na den oorlog aan onze liefdevolle 
ouders, aan onze beminde vrouwen dierbare kinders terug te geven zoo
als wij hen verlaten hebben, opdat zij ons met fierheid terug in hun aan
genaam midden mogen ontvangen. Van Ursel weten we geen nieuws. Tot 
in Maart 1916 ontving Maurits De Pauw geregeld nieuws. Toen ging alles 
nog wel. 

Zoo iemand onder u nieuws heeft. hij mag het altijd zenden aan 
Rombaut. Gaston 

Brancardier C 131 1 e de 

Daarop volgt dan een (onvolledige) lijst met Urselse militairen. De 
fouten in de spelling van enkele familienamen heb ik zoveel mogelijk 
gecorrigeerd en de namen zijn alfabetisch geordend. Het militaire adres 
heb ik weggelaten. 

1. Almey August (in Gravelines) 
2. Banckaert Emiel (in Duitsland) 
3. Baute August 
4. Beirnaert Octaaf 
5. Blondia Adiel 
6. Bolle Henri 
7. Braet Aimé (gesneuveld in 

de slag bij Hofstade) 
8. Braet Arsène 
9. Brandt Cyrille (overleden) 
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10. Buysse PieITe 
11. Claeys Alfons (in FrankrUk) 
12. Claeys Cesar 
13. COl'neUs Gustaaf 
14. CorneUs Maurlee 
15. Crappë Raymond 
16. Cuypers Aug'ust 
17. De Baets Ad. (gesneuveld In 

(ie- slag bi.! Ilofstndel 
18. De Bnets Leo 



19. De Brauwer Edmond 
20. De Decker Ernest (in Holland) 
21. De Groote Victor 

(Elsendamme - baden) 
22. De Keyser Emiel (in Holland) 
23. De Lodder Raymond 
24. De Meyer Kamiel (De Panne -

krijgsbaden) 
25. De Muer Alfons 
26. De Muer August 
27. De Muer Henri 
28. De Neve August 
29. De Pauw Maurice (korporaal) 
30. De Prez Edward 
31. De Prez Emiel 
32. De Rijcke Emiel 
33. De Schrijver Georges 
34. De Schrijver Remi 
35. De Vliegher Petrus (Abattoir) 
36. De Vuyst Theophiel 
37. Fiers René 
38. Focke René (overleden) 
39. Gaudissabois Raymond 
40. Gillis Juul 
41. Gillis Maurice 
42. Goethals Juul (in Duitsland) 
43. Goethals Em. 
44. Goethals Kam. (Granville) 
45. Goethals Firmin 
46. Goossens Theophiel (Oceaan -

De Panne) 
47. Goossens Cyriel (Veurne -

IJzerweg) 
48. Goossens René 
49. Goossens Kamiel (Frankrijk) 
50. Lammens Gust (gestorven aan 

tyfus in Saint-Pol-sur-Mer) 
51. Lammens Theophiel 
52. Leeuwens Th. 
53. Lekens Kamiel (Holland) 
54. Lekens Theofiel 
55. Leunt jens Emlel 
56. Leunt jens Alfons (Frankrijk) 
57. Ups Achlel (R.G.E.-Hospltaal 

Margate. Engeland) 
58. Llps Raymond (Duitsland) 
59. Lootens Ach1lle 
60. Lootens Maurlce (werkers?) 
61. Maenhaut. Alfons (korporaal) 
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62. Maes Victor (veldgeschut) 
63. Maeyens Alfons (gesneuveld in 

Halen) 
64. Maeyens Achiel 
65. Mattheeuws Edmond 
66. Miel Emiel (Holland) 
67. Miel René (Holland) 
68. Miel Kamiel (Holland) 
69. Mortier Achiel 
70. Mortier René (Kamp van Auvours) 
71. Mortier Juul 
72. Mortier Alfons 
73. Mortier Em. (Holland) 
74. Mouton Edward (overleden 

dec.1916, begraven in Adinkerke) 
75. Neirynck Paul 
76. Neyrinck Adolf 
77. Piers Emiel (Duitsland) 
78. Pieters Leon 
79. Potteboom Raymond 

(lees: Notteboom) 
80. Potteboom Edmond (id.) 
81. Potteboom Juul (id.) 
82. Roelandts René 
83. Roelandts Raymond 
84. Roels Edm. (vervoercorps) 
85. Rombaut Clement 
86. Rombaut Gaston (brancardier) 
87. Rombaut Juul (veldgeschut) 
88. Ronse Kamiel (Ecole beige 

d'aviation, Etampes) 
89. Saelens Juul 
90. Scheirens Raymond 
91. Slock Kamiel 
92. Slock August 
93. Standaert Juul 
94. Timmermans Kamiel 

(poederfabriek Granville) 
95. Van Campe Carolus 
96. Van Cleemput Raymond 

(Frankrij k) 
97. Van Cleemput René (werkers) 
98. Van Cleemput Cyrlel 
99. Van den Berghe Alfons 

(détachement de garde) 
100. Van den Bossche Raymond 

(gesneuveld te Steenstrate 1915) 
101. Van den Bossche Edmond 
102. Van den Bossche Achiel 
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103. Van den Bossche Edmond 114. Vermeire Alfons (barak 29. Zeist. 
(Frankrijk) Holland) 

104. Van Den Heuvel Maurice (dokter) 115. Versrnesse Theophiel (Zeist. 
105. Van Deynse Kamiel Holland) 
106. Van Houcke Hector 116. Vervynckt Constant 
107. Van Renterghem Achiel (Holland) 117. Versrnesse Juul 
108. Van Renterghem Kamiel 118. Vyncke Henri 
109. Van Ryckeghem Th. (Granville) 119. Vyncke August (Holland) 
110. Verhelst Maurice 120. Vyncke Joseph 
111. Verhelst René 121. Wille Emiel 
112. Verheye Petrus (werkers) 122. Wille Juul J 
113. Vermeire Frans (krijgsbakkerij) 123. Wille Raymond 

Veel nieuws bevat dit eerste - niet gedateerde - nummer nog niet. 
Het is eerder een oproep tot alle Urselaars aan en achter het front om 
zich bekend te maken. Verscheidene dorpsgenoten zijn in Nederland 
terechtgekomen en er geïnterneerd. nadat ze noodgedwongen de grens 
waren overgestoken om niet in Duitse handen te vallen. Enkelen zitten in 
Frankrijk of Engeland. Ook de namen van de gestorven soldaten (gesneu
veld of aan een ziekte overleden) figureren in deze lijst. Verder bevat het 
blaadje ook een sterke aansporing om zich waardig te gedragen en zich 
niet te laten 'verbeesten'. 

Ook het lWEEDE nummer van Ursel bovenal is niet gedateerd. maar 
moet in het late voorjaar van 1917 geschreven zijn. De tekst verwijst 
immers naar de Urselse zomerkermis in juni. Een paar fragmenten: 

Zoete herinneringen 

Rond dezen tijd van 't jaar was het toch zoo aangenaam te Ursel 
voor ons allen. nietwaar? Het grootste veldwerk was gedaan. en met wel
gevallen mochten we neerzien op den frissehen groei der vruchten en met 
,fierheid wandelden we in ons hoven en velden. die er toch zoo net bewerkt 
lagen. dank [zijl de naarstigheid onzer Urselsche bevolking. Wat meer is. 
de kermis stond voor de deur en iedereen was in de weer om zijn doe
ningsken in orde te brengen. Op Kermis-Maandag werd de familie uitge
noodigd en 't was al leute rondom ons. Jong en oud. klein en groot. ieder
een genoot van 't zonnig leven. Dit jaar valt de kermis op Zondag lOden 
Juni. En dan verder de schoone zondagsche achternoenen. als wfj naar de 
bollingen gingen. naar 't gaaischieten. enz. Zuchtend zeggen we tot ons zd
ven: 0 Mocht die goede oude tijd weldra terugkeeren! Hoe gelukkig zouden 
we weer zijn! Laat ons geduld en moed hebben. li~rs(e dorpsgenooten. 
deze droeve tijden zullen toch niet blijven duren. nietwaar? Laat ons 
verstandig zijn en klagen we niet. want hierdoor wordt ons lel'en en dit 
onzer vrienden nog lastiger. Te meer Idagen en helpt (och niet. niettPaar? 

Daarop volgt weer een aansporing om zich bl'hoorlUk te gt'dmgen. 
Verder komt er in dit I1Ul1lm<:'r voor h<:'t eerst l'en nit'lIwsrubriek. 
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Vriendennieuws 

1. Achiel Van Renterghem. die in Holland geïnterneerd is. heeft van Ursel 
een briejken ontvangen. geschreven in Februari 191 7. Zijn Ouders laten 
er in weten dat het op de parochie nog steeds op~erbest gaat. 

2. Onze dappere vriend Firmin Goethals van 't 24s e werd onlangs veree
remerkt met de militaire medalie van 2de klasse en het oorlogskruis. 
Van harte proficiat. Firmin. van al uwe strijdende dorpsgenooten. 

3. De schoonbroeder van AlJons Claeys. Henri De Bouvre van Zomergem. 
is onlangs in het hospitaal "Cabour" overleden. 

4. De goede Moeder van onzen vriend René Buysse is te Ursel overleden. 
Vergeten we deze twee afgestorvenen niet in onze gebeden. 

5. De gezondheid van Theophiel Goossens is opperbest. Hij verblflft nog in 
't hospitaal van De Panne. Hij vreest dat zijn duim en zijn twee eerste 
vingeren van de linkerhand lam zullen blijven. 

6. Raymond De Lodder leert te Port-Villes den schoenmakersstiel. 
7. AlJons Leunljens is gereformeerd. Zijn adres is: S.M.B.A. Martin 

(Manche). Hij is daar ook getrouwd. 

Vervolgens nog een aantal kleine berichten. o.a. een aansporing om 
het Vlaamsch katholiek blad "Belgische Standaard" te lezen, en een aan
tal adresveranderingen. 

Het DERDE nummer - nog altijd niet gedateerd - begint met een 
nogal uitvoerig artikel over plicht. Aanleiding is een sfeer van ontmoedi
ging. omdat de oorlog zo lang duurt. teIWijl iedereen thuis broodnodig is 
bij zijn ouders. zijn vrouwen kinderen. Maar ons land en onze vrijheid 
zijn in gevaar en het is onze plicht te volharden. En verder: 

Wat het nieuws uit de streek aangaat. iedereen weet dat het moei
lijk. bijna onmogelijk is, nog een brief te ontvangen, alhoewel er nog middel 

--------- -- ---------------_______ ---J 
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is naar huis te schrijven op eenige adressen die zullen medegedeeld wor
den. Maar moest het dan zyn dat wy niets meer ontvangen. dat mag geen 
reden zyn om onze dierbare familieleden. die dag en nacht met ons bezig 
zyn. te vergeten. 

Het NIEUWS in dit nummer gaat weer over Urselaars die aan het 
front of elders iets bijzonders hebben meegemaakt. 

1. Alfons Claeys heeft zyn been gebroken en ligt in 't gasthuis te Bourbourg 
(Frankrij k). 

2. Alfons Leuntjens is vereeremerkt met de militaire medalie 2e klassd en 
't oorlogskruis. Hy woont nu te Neujbourg-par-Mortain (Manche). 

3. Clement Rombaut is over een jaar omtrent te Boesinghe gekwetst 
geweest door een kogel in de linkerhand. Hy is gebrekkelYk. Hy doet 
dienst in 't magazyn der Ie D.C. te Bourbourg. 

4. Heer Dr Vanden Heuvel heeft den 20en Juli een kaart ontvangen uit 
Holland. van Dr Maeyens. verzonden den 10en Juli. en meldende: te 
Ursel. alles betrekkelYk goed. 

Daarop volgen dan een aantal adressen om naar huis te schrijven 
via het Belgische Rode Kruis in Calais of in Den Haag. de Post der 
Geallieerden in Baarle-Hertog (dat niet bezet was). het adres van een 
zekere de Dorlodot in Folkestone en adressen in Londen. Den Haag en 
Rotterdam. Uiteraard mocht in die briefwisseling niets vermeld worden 
over het front en alles wat met het leger te maken had. 

Het VIERDE nummer is gedateerd op 3 september 1917 en begint 
alweer met een aansporing om zich waardig te gedragen. al blijkt dat aan 
het front niet altijd gemakkelijk. Gedurig rondom ons wordt hier gevloekt 
en getierd als bezetenen. schrijft iemand. Maar Gaston Rombaut dringt 
erop aan daar niet aan mee te doen. De rubriek NIEUWSJES bevat een paar 
berichten van thuis. 

1. Op 23sien Juli heefi Achiel Van Renterghem een brief gekregen van 
Ursel. Op onze parochie werden al de boomen afgekapt en de bosschen 
uitgeroeid. Alles is er plat. Er zyn omtrent 500 menschen die maanden 
en maanden reeds moeien werken voor de Duitschers. Alleman wordt 
aan 't werk gezet. 

2. Onze dorpsgenoot. Alfons Claeys. is nu in 't hospitaal "BonsecouT's", 
zaal 22. Hy gaat op krukken. Theqfzel Goossens is daar ook in zaal 16. 

3. Vriend Theofiel De Vuyst heeft hetJlewis gehad. HU is te Dieppe ... Nu is 
hy aan de beierhand. 

4. Iedereen drukt zyn tevredenheid uii over ons blaadje. Ze[ts ons geburen 
- Knesselare. Zomel-gem. enz. - vragen er ook nam: 

5. Onze goede A~rons Maenhaut hee::;./l vernomen dat z'n broer Tlwoooor een 
lweede kind gekregen hee::;.fi. 

6. Drie zonen van onzen hooggeachten olld-Iloq/donderw!lzel; Petrus 'Cl1! 
LanlscllOol. zt}n ook in 'i lege,; Arnold is Aalmoezenier hU de cudistcn in 
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een divisie cavalerie, en z'n twee broers. Herman en Wiljried. zijn bij 
hem als cyclist. 

7. Jozef Buyse van Knesselare. die door velen onder U geken~.~. ~erd den 
27s(en October 1914 gewond in den slag van den IJzer. Hy lS m achter
uitdienst gesteld en is den 4den Januari 1917 getrouwd met een juf
frouw van Wyngene. Hij woont te Parijs. 

8. Vriend Emiel Vanden Bossche is wederom "apte" verklaard om naar 't 
front te komen, doch nu komt hij af als kanonnier ... 

9. We hebben tegenwoordig twee "chaufeurs" onder ons Urselaars, weer 
Ge 't al? Juul en René Buysse. 

Laat ons onze dierbare gesneuvelde dorpsgenooten niet vergeten in onze 
gebeden! Aimé Braet. Cyriel Brandt. Adolj De Baets. René Focke. Gust 
Lammens. Aljons Maeyens. Eduard Mouton. Raymond Van den Bossche. 
Al namen die we nooit uit ons geheugen mogen wisschen . ... 

Het VIJFDE nummer verschijnt op 11 november 1917 en roept 
alweer de herinnering op aan de vredestijd. vooral aan de herfst op het 
platteland. als het werk op het veld bijna voorbij is. als Allerheiligen en 
Allerzielen met hun bijzonder ceremonieel de mensen tot inkeer en 
nadenken stemmen. als de winter nadert. 

Drie jaren reeds. dierbare Strijdmakkers. zijn wij door den vreeselij
ken oorlog van onze Familie en ons Geboortedorp gescheiden. Drie jaren 
dat wij geene regelmatige tijding. bijna geen briejken van onze Geliefden 
meer ontvangen. Niettegenstaande dat, doet het soms goed ons leven en 
streven uit vredestijd te herinneren. 

Met dezen tijd van 'tjaar was 't bijzonders te werk omtrent gedaan 
op den akker. Reeds lang was 't grootste deel der stroovruchten opeenge
stapeld in de schuren en stonden de overige in schoone schelven netjes 
gedekt. De aardappelen voorraad lag in de kelders weggelegd en de beeten 
in lange graven geschikt. Het grootste deel van 't land in bedden gelegd. 
lag bezaaid met koren en was zoo netjes opgekuischt. Een ander deel van 
den akker was bekleed met dikke rapen. En wij allen. christene Urselsche 
menschen. zorgden voor onze teergeli~rde Ouders en Familie. voor Vrouw 
en kindertjes. 

Geliefde Dorpsgenooten. denkt Gij soms aan die vroegere tijden? 
Toen waren wij gelukkig en volbrachten in den grootsten eenvoud en met 
vaste overtuiging onze plichten van ware katholiek en goede burger. En 
nu? Benevens navolgenswaardige voorbeelden zien wij rondom ons ook 
veel dat onlsticht.. .. 

En weer Is er een oproep om zich niet te laten meesleuren door al 
de negatieve aspecten van het soldatenleven In een oorlog die ontmense
liJkt. Daarop volgen dan weer de NIEUWSJES van het thuisfront. 

J. Een vriend kreeg een br~r van huis gedagteekend 3-8-1 7. Toen waren 
er veel DuiL';chers op hun ho): Ze schrt}ven dal ze minder beesten heb-
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ben. maar meer geld in kas. Twee zijner Onkels, een tante en schoon
zuster [zijn] overleden. 

2. Volgens een brief gedagteekend 19-9-1 7 nemen de Duitschers de jonge 
Urselsche mannen mee naar Duitschland. ZelJs zouden er jonge vrou
wen weg zijn. Raymond De Pré is bijna zeker in Duitschland. 

3. Uit goede bron weten we dat er uit Oostende veel vluchtelingen te Ursel 
aangekomen zijn, toen men begon te spreken van offensief in de 
Vlaanders. 

4. Volgens 't schijnt zijn de volgende parochianen overleden: AlJons Baute, 
August Gillis uit de Brugstrate, Vrouw August Gijselbrecht en z'n zoon 
Henri (HansbekeJ, Amandus Hautekeete, Oscar Baute van 't Keifjat. 
onder den tram verongelukt. Henri Looten en z'n vrouwen Charles Van 
de Velde. Wij bevelen hunne ziel in uwe gebeden. 

5. Het kleinste kindje van Theodoor Maenhaut is overleden. 
6. Onze vriend Kamiel Timmermen laat me nu weten dat hij z'n vrouw ver

loor in 't eerste van den oorlog. Kamiel is barbier in z'n kompagnie en 
heeft veel werk. 

7. AlJons Leuntjens schrflft duidelijk met z'n linkerhand. Zijn rechterhand 
is lam. Zijn vrouwen z'n kind zijnfrisch en gezond. 

Het ZESDE nummer is op 5 december 1917 gedateerd. Geen woord 
over Sinterklaas, maar wel al bij voorbaat een lange nieuwjaarswens met 
commentaar. 

"Een gelukkig en zalig Nieuwjaar!" Eenvoudige wensch. gelijk wij 
het van kindsgebeente af geleerd hebben van onze duurbare Ouders: maar 
nochtans veel beduidend omdat hij in zich alles omvat ... Mochtet gij op het 
front gespaard blijven in de menigvuldige gevaren waaraan gij zijt bloot
gesteld, maar waarin gij u zoo dapper en zoo koen weet te gedragen. ·t Is 
algemeen gekend: de Urselaars zijn geen kloppers ... Mochtet gij bijzon
derlijk gespaard blijven voor de gevaren van het achteT:front. die niet min
der talrijk zijn en veel noodlottiger omdat ze niet gevlucht worden gelUk de 
eerste ..... Is dat zeggen dat gij geen plezier moogt maken qlop geen verlqI 
moogt gaan? Neen, zulle, beste Makkers. in ·t geheel niet: wel integendeel. 
Er moet soms een keer een stevige pint gedronken worden ..... 

De NIEUWSJES zijn deze keer beperkt. 

1. Uit goede bron weten we dat Pier Ups nog altijd schoenen maakt in zUn 
zelfde huis: dat het nu 15 fr. kost om zolen te leggen: dat het leder bijna 
niet te koopen is: dat Juul en Maurits Ups in de bosschen werkcn en er 
goed geld verdienen: dat Maria Ups en haar kind het goed stellen. Geen 
armoede op Ursel. maar men is op rantsoen gesteld, Alles is een bec{ie 
duurder dan vroeger. gelijk overal. 

2. Miel De Keyser en Piet De V!fver [?] zouden te Ecde (Holland) gctrolHPd 
z!fn. Jozt:;f Lomme zou getrouwd zjin met WC' Man'e Claeys. 

3. Wie weet hetjuisle adres van ..... 
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Nummer ZEVEN is weer niet gedateerd, maar is waarschijnlijk in 
januari van 1918 geschreven. Het bevat een brief van een Ursels soldaat 
die bedankt voor ~Ursel bovenal" en een antwoord op een andere brief, 
waarin iemand zegt niet te kunnen begrijpen dat God de oorlog niet ver
hindert. als Hij een God van Vrede is. In de NIEUWSJES een paar prak
tische tips: wie niet weet waar hij zijn verlof kan doorbrengen en niet 
bang is om te werken, kan zijn naam opgeven en krijgt het adres van een 
Belgische boer in Frankrijk die hulpkrachten goed kan gebruiken. En sol
daten die al drie jaar geen verlof hebben gekregen, mogen op kosten van 
de Koning naar Parijs. Jozef Buysse is op zondag 16 december 1917 
vader geworden van een flinke zoon. De (leger)adressen van Urselse mili
tairen worden gevraagd. Dan volgt nog een lijst met Urselaars die in het 
buitenland verblijven, nl. in Duitsland, Nederland, Engeland en 
Frankrijk. 
Ten slotte nog een droevig bericht: Daarjuist verneem ik den dood van 
onzen goeden Juul Gillis. Hij werd getroffen door een torpille uit een vlieg
machien den 3en Januari 1918 te Oostvleteren. Te Westvleteren ligt hij 
begraven. 
Van dit nummer bestaan er twee versies in verschillend formaat. 

Het ACHTSTE nummer draagt als datum 25 februari 1918, maar 
loopt al vooruit op de lente, want het begint met een paaswens. Weer 
wordt herinnerd aan de toestand in vredestijd: 

Voor de 4de maal moeten wij dezen blijden hoogdag doorbrengen in 
't brutale geweld van den oorlog. Het schoonste der feesten brengt ons nog
maals dieperen weemoed en treuriger denken aan de heerlijke vreugden 
van weleer... De doeningskes stonden er fier te pronken. de velden be
gonnen heerlijk te groenen ... 

Deze keer wat meer NIEUWSJES: 

1. Onze hooggeachte dorpsgenoot. René De Pauw, missionaris in de 
Philippijnen (ten O. van Azia) laat geregeld nieuws weten aan zijn broe
der Maurits. Laatst schreefhij: "Niettegenstaande er maar weinig Paters 
zijn om te werken aan 't geluk der inboorlingen, toch zijn de Missiën 
bloeiend! De rijstoogst was er goed gelukt. hetgeen hun goed zal van 
pas komen. daar zij ginder ook den druk van den oorlog gevoelen". 

2. 't &hijnt dal Mr Benjamin Van Lierde goesting heeft om Ursel te verla
ten tot het einde van den oorlog. gezien de groote onaangenaamheden. 
waaraan zy daar blootgesteld zijn. Doch het is niet zeker! 

3. OT17..e vriend Alfons Claeys is onbekwaam (inapte) verklaard voor allen 
dienst. tengevolge van de wonde aan zyn zijde. Hij is plan/on van de 
boekery te Avekapelle. 

4. Gedekoreerd: Onze moedige Vriend. Gustaaf De Foore. is gedekoreerd 
met het oorlogskruis. Een harlelyken proficiat van ons allen. Mochtet Ge 
weldra met dat welverdiend eere(eeken op de borst. ons dierbaar Ursel 
binnenstappen! 
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5. Alfons Maenhaut is een weinig ontsteld geweest. Begin Februari was hij 
nog in het hospitaal te Porte-Gravelines, Zaal 62. Dat hij zich spoedig 
herstelle! 

6. Droeve mare: Juffrouw Lampaert zou overleden zijn. Een gebed a.u.b. 
voor die groote Urselsche Weldoenster. De Heer beloone haar in den 
hemel! 

7. Gesneuveld: M. Armand Olivier, te Ursel geboren, doch sedert verschil
lende jaren te Lootenhulle wonende, is niet meer. Einde Januari oJ begin 
Februari. werd die brave kristelijke jongen door de vijandelijke gassen 
verstikt. Waarschijnlijk begraven te Oeren. Vergeten wij hem niet in onze 
gebeden! 

Daarop volgt dan een In Memoriam voor Juulke Gillis en de mede
deling dat Edmond De Brouwer een omhaling zal doen bij de Urselse 
dorpsgenoten om twee grafkruisjes te kopen, een voor Edward Mouton en 
een voor Juul Gillis. Dr. Van den Heuvel zal ervoor zorgen dat ze op hun 
graf geplaatst worden. 

2. VRIENDEN ONDEREEN 

Er komt geen negende nummer van Ursel bovenal. De soldaten uit 
de buurgemeenten Knesselare en OostwinkeI wilden ook het blaadje krij
gen en dus werd de naam veranderd. Het EERSTE nummer van Vrienden 
ondereen verschijnt op 27 april 1918 en begint als volgt: 

Aan de soldaten van Knesselare 
Velen uwer zullen voorzeker verwonderd en wellicht verheugd 

opzien bij het ontvangen van dit bladje. Het zoo bloeiend gazetje "Ursel 
bovenal", dat sinds maanden aan de Urselsche soldaten nieuws en 
wetenswaardigheden aanbracht. zal voortaan ook hetzelfde doen voor de 
Knesselaarsche. Onnoodig te zeggen hoe zul/cs in oorlogstijd zal welkom 
zijn; dat zullen onze Urselsche vrienden bij ondervinding reeds weten. Niet 
dat er veel nieuws toekomt uit ons dierbaar Knesselare. wel integendeel. 
doch als iedereen het zijne bijbrengt. zullen we toch van iets weten en zul
len de talrijke soldaten van ons dorp met elkaar in nauwer betrekking zijn. 
Daarom verhopen wij dat iedereen zijn beste zal doen om ons alle nieuws 
te bezorgen over Knesselare en ook over onze makkers. die gekwetst wer
den. gedekoreerd. enz. Vooral zouden we graag de namen en de begmqf 
plaats weten der gesneuvelde Knesselaarsche soldaten. opdat we er lL 

binnenkort een lijst van bezorgen en uitzien qf er geen middel ware om er 
een doodsbeeldeke voor te maken en een zerlçje op hun grq{ te plaatsen. 
zooals het ook bij de soldaten van Ursel. Oedele171. enz. geschiedt. 
Vrienden van Knesselaere, we rekenen op uwe medewerking en hopen dat 
ons gazetje U allen zal welkom zijn. Alle inlichtingen en adressen pmI 

Knesselaersche dienen ge~tuurd te worden aan dcn E.H. llilain.' f~odts. 
Brankardier - Z 312 - 10 Kle. 
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Aan de soldaten van Oostwinkel 
De jongens van Oostwinkel ook zullen het bladje ontvangen. We 

hopen dat het hun ook welkom zal zijn. De Oostwinkelsche. mogen alle 
nieuws zenden aan den heer August Musschoot - Z 236 - 6 K le. 

In een volgende artikeltje roept Jozef Buysse iedereen op om zijn 
plicht te doen. opdat gij eens fier en vrij. 't hoofd omhoog, den geboorte
grond moget betreden die. laat ons hopen. misschien eerder dan wij wel 
denken. zal gezuiverd worden van 't ongenoodigde. schaamtelooze ras ... 
ons houdende aan de leuze van de fanfarenmaatschappij van Knesselare: 
Willen is kunnen. 

De NIEUWSJES zijn in dit nummer uitvoeriger geworden en ver
deeld over de drie gemeenten. In verband met URSEL wordt gemeld dat 
Edmond De Brouwer een schoon sommeke heeft bijeengekregen voor de 
twee Heldenhuldezerkjes en doodsprentjes van de twee gesneuvelde 
Urselaars. Tevens wordt meegedeeld dat men zich aan het station in 
Adinkerke kan laten fotograferen (elke zondag om 14 uur). Ieder portret 
kost 25 centiemen. E.H. Arnold Van Lantschoot (aalmoezenier) is krijgs
gevangen genomen op 18 maart 1918. Half februari is Emiel Wille naar 
het hospitaal in Port-Gravelines gebracht. Armand Olivier is begraven 
tussen De Panne en Adinkerke. Hector Van Parijs heeft een soort .fleuris 
en ligt in het Cabourhospitaal. René De Keyser en Achiel Vanden Bossche 
zijn gesneuveld. Ten slotte is uit Ursel het bericht gekomen dat pastoor 
E.H. Gustaaf Roegiers aldaar op 1 januari 1918 overleden is en dat op 23 
december 1917 E.H. Julien Roegiers. pastoor in Bellem, is gestorven. 
Wat KNESSEIARE betreft, is er ook al droevig nieuws. Jeroom Boekaert en 
Theophiel De Baets zijn op 20 maart 1918 krijgsgevangen genomen en 
Alfons De Spieghelaere is gesneuveld en in Hoogstade begraven. 
Van OOSlWINKEL is er rustig nieuws. De burgemeester woont in de 
Kapellestraat in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) en gendarme Jan Geirnaert 
is bediende in Baarle-Hertog. 
Gesneuvelden: Edward Roegiers is in Reninge begraven. Juul de Vusser 
in Oeren. 

VRIENDEN ONDEREEN 
URSEL - KNESSELARE - OOSTWINKEL - BELLEM 
Z()MEI~GEM - ADE(iEM - RONSELE - AALTER 

Het 'IWEEDE nummer van Vrienden ondereen (gedateerd 29 juni 
) 9) 8) is niet meer gestencild. maar gedrukt bij Alexis De Carne in 
Stavele. Het wordt nu ook bezorgd aan soldaten uit Ursel. Knesselare. 
Oostwinkcl. Bcllem, Zomergem. Adegem. Ronsele en Aalter. Behalve een 
inleidend artikel (Christelijke gedachten) bevat het ook een herdenkings
tekst over de Urselse pastoor Gustaaf Roegiers. die op 1 januari 1918 
overleden was. De rest van het blaadje (blz. 3 en 4) drukken we hierbij af. 
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Aalter, Adegem, Bellem, Zomergem en ~onsele. 
Voortaan zullen dejongens van A. A. B. Z. en R. ook het bladje 

ontvanRen van de streek. Zoo zal ons volkske ook wat meer van 
elkaar afweten. want tot nu toe, zijn wij veel ten achter bij de an
dere gewesten van « Bezet Belgie» en dat mag niet, nietwaar? In 
de vereeniging ligt de kracht. Eendracht maakt macht. ~ We moe
ten aan elkaar verkleeft zijn gelijk broeders. Malkaar aanwakkeren 
om ons gereed te maken tot het werk dat we nà den oorlog zullen 
verrichten. Van onze streek moeten we één der bloeienste maken 
van gansch Belgie. En dat kunnen we! Daarvoor zijn wij de man
nen! Van nu af dan, er aan gedacht! 

Iedereen zorge er voor, zijn lichaam zoo gezond mogelijk te hou
den. Past op voor den drank. 

Hebben we vooral een schrik van het naar-huis-keeren met de 
geslachtsziekte. Ten tweede, verijken we onzen geest met nuttige 
kennissen. Zijt ge van plan het edel landbouwbedrijf voort te doen, 
leest er boeken over, zijt ge stielman, tracht er u in te bekwamen, 
bereidt u voor den handel, leert de talen, bestudeert het boekhou
den, de aardrijkskunde. In één woord ontwikkeld u. Boeken kunt 
ge bekomen in Veurne, bij Z. E. H. Delbaere, bestuurder S. K. V. 
H, CoJlegie, mits ééne enkele storting van 2, 50 fr. Vraagd eene 
l<ataloog. En ten laatste blijft Godsdienstig.Als we met zulke man
nen in ons dierbaar « Meetjesland» terugkomen, dan mogen we 
met betrouwen de toekomst inzien. 

Die adressen kent van Bellemsche soldaten, hij sture ze aan Mr 
Raymont De Vliegher, Z. 82 -10e Kie. 

Voor Zomergem : Petrus De Wispelaere-Z. 274-1. C. M. A. 
Voor RonseIe: Camiel Barbier-Z. 122 -9cKle, 
Voor Aalter: TllYs Louis Z. 76 C. A. V. 
Voor Adegem: Alois Savat-Z 140 C. A. 
URSEL Theofiel Goossens verblijft in Le Hävre, leert er den 

stiel van hovenier en gaat alle dagen naar school om fransch en 
vlaamsch te leeren. 

2. Henri Vyncke schrijft dat hij in een aanval te Merckem -April 
laatst -een Duitschen officier heeft gekwetst en hem gevangen 
in onze liniën heeft gebracht, Ursel is nog een beetje daar, hé? 
3. Kamiel Goo~ s ~ns heeft eene kaart en een portret ontvangen van 

onzen vriend J uul Goethals (Re linie Soltau Z., 30 I 2 R;,~rak 5/2 Pr 
Hannover Duitschland.) Alhoewel vermagerd, IS Juul fnsch en ge-
zond zoo 't schijnt. , . 
4. Onze vriend, Edmond de Rrouwer, is dell 10 MeI ~,aar t 

hospitaal- Porte-Gravelines zaal 17 Kales. vertrokken. HIJ heeft 
zijn voet verstuikt. 

5 Het feest van H. Medardus, patroon ollzer parochie, "aH op 
zaterdag R Juni, dus is het den 9C11 kermis te lIrsel. 
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6 'k Heb nieuws gevraag aan 't ministerie over Adolf De Bél(:'l~ 
René Focke, Aimé Braet en All~. Lammens. Ziehit>r 't antwoord: 
Adolf de Baets gesneuveld te Semnst den 12 Sept. 19 14, René 
Focke, gestorven te Lyon, den () Ma:=trt 19 t 6. Aimé Braet, gesneu
veld in Aug. 1914 begraven te Kessel-Loo. Lammens Aug. gestor
ven te RosendSlel (Duinkerke ) den -18 Dec. 1914 en er begraven. 
ï. Weeral is de dood, met haar snijdend oorlogszeisen in onze 

I rangen komen maaien en onzen beminden dorpsgenoot, Achiel 
Lootens,neerge\'eld. Hij stiert in't hospitaal Cabour( Adinkerke )den 11 
Mei en werd begraven op 't krijg-skerkhof tusschen Adinkerke en 
de Panne. Weest zijne ziel indachtig. 
8. Onze geachte dorpsgenoot Amaat De Pauw, zal waarschijn

lijk priester gewijd zijn te Gent op Zaterdag 25 Mei. Een zegen 
voor de geëerde familie De Pauw, alsook voor gansch ons dorp. 

, Onze heilwpnschen aan onzen besten Maurits. 
KNESSELARE: 1. Gustaaf Verwilst, die in Holland zit 

en er nu getrouwd is, liet weten aan Hector Moret, dat ziine fami
, milie het in Knesselare steeds goed stelt. De Moeder en de vrouw 

van Petrus Mouton, den hovenier, zijn overleden. 
2. Gustaaf Martens (vaart) ontving een brief van zijn broeder 

uit Duitschland. Thuis ging nog alles goed; de eetwaren zijn heel 
duur. maar men komt er toch. 
3 OctaafScheyvinck werd verleden maand nog al erg gek werst. Leo

pold Buvse ligtin hethospitaalvan Rouaan met den vijt aan den duim. 
4. Wü hebben een zerk besteld voor het graf van Alfons Spie

ghelaere, op 't kerkhof van Hoogstade begraven. 
Dat allen, die iets kunnen geven tot versiering der graven onzer 

gesneuvelde makkers. van nu af hunne biidrage sturen of geven 
aan mij of aan Oscar De Vos Z. 104-3 Kie. Daar de grafzerken 
nu 50 fr. kosten in plaats van 30 fr. zullen wij maar één voor één 
kunnen bestellen. 

Iedereen zal er voorzeker aan houden het zijnebij te brengen om 
dezen laatsten huldeblijk te brengen aan onze g-esneuvelde broeders. 
5. Er ontbreken mil nog vele adressen. Dat iedereen een hand

je toesteke om mij te helpen; nogmaals druk ik er op mii alle 
nieuws te laten weten, niet allen van ons dorp, maar ook over de 
Knesselaarsche soldaten. Alle inlichtingen dienen steeds gestuurd 
te worden aan: 

Hilrlirp Rodtc-hpokardier-Z. 312- 10 Kie. 
OOSTWINCKEL: 1. Onze achtbare dorpgenoot Urbaan 

Bauwens zal ook heel waarschijnlijk de H. Priesterwijding ontvall
gengen hehben te Gent op Zaterdag 25 Mei. 

Dat de Heer zijne loopbaan zegene tot zijn eigen geluk en dit 
van ons volk! 

Drukkerij, ALEXIS DE CARNE, Stavele. 
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Het DERDE nummer verschijnt al op 14 juli 1918. U vindt de tekst 
met het streeknieuws in zijn geheel hierna. Het VIERDE is op 17 augustus 
gedateerd en begint met een uitvoerige oproep van Maurits De Pauw om 
de moed niet te laten zakken, fit te blijven, geregeld wat te lezen (krant, 
boeken) en hun kristelijke plichten niet te verwaarlozen. Ook van dit 
nummer nemen we het streeknieuws in zijn geheel over. Het vfjfde num
mer was al naar de drukker, maar werd niet meér afgewerkt. Want intus
sen was het grote offensief begonnen dat eindigde met de wapenstilstand 
op 11 november 1918. Toen waren de meesten al weer thuis. Geen 
Vrienden ondereen meer? Toch wel, maar dan een laatste nummer (het 
VIJFDE) op 1 december 1918. Gedrukt in Oostakker in de BeroepsschotH 
Glorieux. Dr. Maurits Van den Heuvel (huisarts in Ursel) schrijft het 
afscheidsartikel, want Vrienden ondereen houdt op te bestaan. In een 
laatste bijdrage roept Gaston Rombaut alle oud-strijders op om mee te 
bouwen aan een betere maatschappij en aan de vervlaamsing van de 
overheidsdiensten die tot dan toe meestal franstalig waren. 

Er kwam vrede, een erg broze vrede, want twintig jaar later dreig
de alweer een nieuwe oorlog. Het Belgisch leger mobiliseerde en de 
Urselse VOS-afdeling zond naar de opgeroepenen vanuit hun heimat 
nieuws en pakjes met geschenken. En nadat in 1940 een nieuwe pletwals 
over ons land was gerold en velen door krijgsgevangenschap of tewerk
stelling of anderszins in Duitsland of elders terechtgekomen waren, zond 
het thuisfront weer een contactblad: DE LICHTBAK. Maar dat is voor een 
volgende bijdrage. 

1919 q[ 1920. Op d r t rij dr. Mcutrit n n 
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VRIENDEN ONDEREEN 
URSEL - KNESSEL \RE - OOSTWINKEL - BELLEM 

ZOj\lERCEM - ADEGEM - HONSELE - AALTER - HANSBEKE 
. __ ~ ____ ... _~.I' ___ ""'_.'--._-...... ,.;,;;;;;,;=-....... =-_.-_-;;.;. -.. -_---.---=--.;;-;;ow .... -... - _.--_-........ 

EEN BROKKE WAARHEID 
« Bemint uwen evennaaste gelijk uw zelven », is een groot en 

voornaam ~~ehod van God, dat gelijk is aan het eerste « Gij zult 
(;od hemilJnen bovenal. » 

Wij zien tegenwoordig. en ondervinden het beter dan wie ook, 
hoc de « ikzucht )1, het «( al:es voor mij » en het « niets voor een 
;Illder " dikwijls de plaats inneemt der broederlijk beid en naasten
lil'fde. Als wij dit gebod onderhouden, zullen wij ons zeI ven geluk
kig maken en ook de anderen. Dan geven wij aan iedereen wat 
hem toekomt en niets zoujen wij willen, wat ons niet toebehoort. 
Ja meer zullen wij (Ioen. Als wij onze broeders kunnen helpen of 
e~nig- genoegen doen, zullen wij het niet laten. Wij zullen dit voor 
allen doen, maar bijzonder voor dezen oie wij beter kennen en 
aan wie wij nauwer verwant zijn, want het hemdeke is dichtf:f 
dan het rokske. 

Het is dikwijls zoo gemakkelijk onze broederliefde d )or daden 
te bewIjzen, walH zulke lJrocdellied.! alleen telt. Hoe dat'? Door 
hriefwisseling, of b\:.'zoek kunnen wIj elkaar steunen en troosten 
Î.l deze droeve tijden. waar men zoo dikwijls alleen staat. Elkan
der vrijwaren en verlossen van vele gevaren en noode11 naar ziel 
en lichaam; alsook door een goed wl>oru of kleine gift. Ook door 
het gebed moeten wij elkaar helpen en dit is een middel, die wij 
are:l aan de hand hebben, en niet 111 1gen verwaarloozen. Gij weet, 
beste Vrienden, dat niets onvergeld gelaten wordt bij den Heer. 
Hijzelf heeft gezegd: (( Al wat gij aan een der mijnen doet, zal U 
honderdvoudig tenlggeschonken worden in het eeuwig Vaderland. 
Indien \\ ij elkander helpen en bijstaan zullen wij ons gelukkig ge
voelen en ons lcyen zal vruchtbaar zijn. Hoe gelukkig en hoe fier 
zullen al onze Ouders en familieleden niet zijn als zij onder ons 
zoo eene goede verstandhouding en hroederliefde zullen ontwaren, 
den délg dat wij bij hen zullen wederkeeren: Geve God dat hij niet 
lang meer u'tblijve en wij allen dien dag mogen beleven! 

Ursel 1. We hebben het droevig nieuws vernomen dat de 
vrouw van Emiel Lootens overleden is. Een g-ebed a. lt. b. 

2. De ~choonbroer van Cyriel Goossens zou te Ursel v crong-c
lukt zijn. 

3. Onze dJppere dorpsgenoot Rcné Goossens krecg laatst cen 
hal in h~t been, tO'.!n hij 0) verkenning ging. We wenschen dcn 
goedcn R(~nc een spl)edig h(!rstel. . 

4· Onze vricnd f\hurit-; C )J1l:!lis is korrnraal bcnoeJ11~1. Beste 
heilwcnschen van ons alle!l! 
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5. Kamiel Neyrinck is den 29 Juni getrouwd met een fransch 
meisje. (medegedeeld). Wij wenschen aan onze jonggehuwden veel 
geluk en zegen op al hun wegen. 

6. Vriend Juul Saelens werd op 31 Mei licht gekwetst aan het 
hoofd door een obusscherf. Hij heeft g-eweigerd zijn ko~npagnie te 
verlaten. Op 't einde van Juni was om.e moedige dorpsgenoot 
reeds hersteld. 

/, INKOMSTEN: 
R7,oO De Brouwer Edmond (omhaling) 
40,00 Musschoot August. (omhaHng) . 

5,00 Rombaut Gasten (later opgtstuurd) \J 
5.00 De Lodder Raymond }) 
2':;0 Maenhout Altons >1 

2,50 De Muer Hemi }) 
1,00 Claeys AIfons )) 
2,50 De Pré Emile )} 
2,50 Roelandt René ) 
2,00 De Waele EmîeI ») 

1.~,50 Van Poucke 1) 

S,Ot) De Muer Aug. J) 

5,00 De Neve Remi » 
-10,00 Goossens Camiel » 
20,00 Lootens Maurits )) 
10,00 Lefevre Gustaaf ) 
25,00 1)' Van Jen HeuveL )) 

243.50 
UITGAVEN: 
45,00 Beeldekells voor GiIIis. M :,uton en y;m den Bossch.e 
30,00 id "De Kevz('j". Van den Bossche 
(lO,OO zerken ») Gillis èn \'an den Bos..'\che. 
6,00 voor nog 50 beeldekens (Mouton) 

30,00 zerk voor Manton. 
13,00 Beeldekens van Loó{efl's A( hiel 
50,00 zerk voor De Keyzer Rcné. 

:d4,00 
2 .... ,),50 

, - 2,~"",O() 

() • .10 in kas. 
N. B. Die nog iets willen geven, mogen hunne giften steeds len

den aan den heer Dr Van den Heuvel Z. 209 - 2~ groep - R Vt. 
want er moet nog een zerkske geplaatst worden op Ot graf vall on
zen betreurden vriend Achiel Lootel1s: n II en dan een H. Mis op
ge~lragen worden ter intentie onzer gesneuvelde Broeders, en voür 
alle mogelijke ongevallen. . 
, Aan allen dank in naalll der beproefde FamHii'n. 

H. Alle inlichtingen: Rornbaul, Gaston - Z. 29 - f K'~, . 
Knesselare: 1. Oskar Van Hulle gesneuveld v6ór BOl'slIlght', 

beg-raven te Westvlett'fell n° .92. 
2. Er komt ongelukkiglijk 'maar geen nÎ<.'U\\'s loe uit ons g(.'ll~\fd 
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dorr. Volgens het schrijven der krijgs&T-Cvangenen gaat ginder toch 
alles goed, want het stad.:ivolk komt naar den buiten wonen, om
dat zij daar beter aan eten geraken. 

3. Prudent de Jaegher (Bleie) en The.ophiel De Baets lieten we
ten dat zij nog in volle gezondheid zijn in Duitschland. Jcroo111 
Roekaert schreef dat hij ginder Alfons NeyrÎllck ontmoet heeft, 
die zei, dat op Knesselaere alles zijn gewo!le!1 gang gaat. Jerool11 
is dus niet naar huis gcw;·est. Zijn adres is: S4~B6 - Kie So B - Ba
rak 11 B - Gefangenenlager - Dülmen (Westfalen) 

4. In April laatst werd Kamiel WitUHlck VêU1 Eentveld ook krijgs
gevangen genomen. 

5. Besten dank aan allen' die huune bijdrage stuurdeu voor de 
gesneuvelden. Later daar meer over. Vergeet niet steeds nieuws 
en élClressen te bezorgen aan H. Rodts - Z. 312 - 10 Kie. 

Oostwin ~{el: 1. Met het geld der omhaling hebben wij reeds 
vijf zfrkskens laten plaahen: Voor Edward Mouton te Adinkerke, 
\'oor Richard Stul te Adinkerke, voor Juul De Vusser te Oeren, 
voor August De Groote te Steen kerke en voor Edward Roegiers te 
Renillg-he. Terzelfdertijd hebben wij voor elk een gedachtenis laten 
drukken. Aan U allen, vrienden van Oostwinkel en Adegem onzen 
besten dank! 

2. Krijgsgevangen in Duitschlancl: Cyriel Steygaertvan 't begin af. 
3. Edmond Pieters en Leopold Mathys zijn tot nu toe onvind

baar. 
-J. Kamiel Claeys is in een B M Halsook Edward Cocquit die 

er bediende is. 
J. . ontving in Januari '1R het portret van zijne broeders 

en zuster, zonder verder nieuws erbij. 
h. Zouden te Oostwinkel overleden zijn: Charles Van Vlaande

ren (Schepene), Arthur Van den Bossche (slachter) Gustaaf Baert 
(Timmerman), Boer Steyaert, René Mathys (zoon van den veld
wachter), Petrus Claeys (slachter), Mevrouw Neyt en haren zoon 
Alfons, rechter te Kaprycke. 

j. Liedjen Waele en M 11 ie Tanl:e verblijven bij den burgemee
ster, Kappcllestraat, Sluys (HollalId) 

X. Het schijnt dat de s::hoone bosschen de (l Vijvers ») genaamd, 
niet meer beSYdan. 

~). Onze vriend Prosper Wollaert, is korporaal - chauffeur be
noemd. Oprechtste gelu (wellschen ! 

10. Alle nieuws aan A Ig-ust Musschoot - Z LP - 2 Kie. 
Bellem: 1. E. H. C .Tiel Van Lantschoot, missionnaris in Chi

na, ~chrij.t dat ginder o)k maar slecht is, dat de pest er heerscllt 
en vele slachtoffers maa'(t. 

2. De vader van Raym )nd De Vliegher (kanonnier) is schielijk 
overleden den 23 Maart 191~. Een weesgegroet a u h voor den 
af~estorvel1e . 

. ~. Alle nieuws aan Raymond De Vliegher - Z ~2 - 10 KIf'. 
Zomergem : 1. At/.)If van Holsbeek sneuvelde te Steenstraete 

en werd begraven te Reninghe nll iS; en Van Spijbroeck ook te 
Stccnstraete en begraven aan Pypegaele. 
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WIj vernem .;11 ook dat de moeder van Fetrus ele Wispelaere over
leden is. Dat hunne ziel in vrede ruste! 

2. Juul D~ Wispelaere is krijgsge\'angen in Holland. 
Aalter ; Dank aan de bijzondere werking onzer naburigevrien

den van Ursel, Knesselaere, enz. zullen wij, Aaltersche soldaten. 
de gelegenheid hebben ons door dit blaadje te vereenigen en al
zoo vernemen hoe het gesteld is met onze vrienden, wie er geval
len is, krijgsgevangen. enz. We zouden een schoon en een goed 
werk verrichten konden wij onze dierbare strijdmakkers. (p het 
eereveld gevallen, voor ons aller Recht, een zerkjc van «( HeIden
hulde » op hun graf bezorgen, hetwelk betuigen zou dat wij hen 
niet vergeten. Nà den oorlog, als wanneer Vader, Moeder, Vrouw 
en kinders, geliefden, hen zullen komen beweenen, dan zullen zij 
zich wat troosten en met dankbare blikken op ons neerzien - Dit 
zij gezegd voor alle gemeenten - In de hoop weldra naar ons ge
liefd Aalter terug te keeren, rekenen wij op de medewerking en 
den steun aUer Aalternaren. 

Bid voor de zielen onzer overleden strijdmakkers: 
1. Van Damme, Raymond begraven te Adinkerke - FIorimond 

Van Hecke (uit Amerika teruggekeerd) begraven te Beveren -
Petrus Vaneeghem, begraven te Westvleteren n(l 3.,3 - Cyrid 
Vereecke - Adolf Van de Walle - Leo Van Wanzeeie, begraven 
te Adinkerke - Alfons Maes, begraven te Steen kerke -- TriptlOIl 
EUebode begraven Kamp van Auvours, Tbeodiel Stcyaert (oud
veldwachter) verongelukt in Frankrijk -

2. Juul Schellebaat is gekwetst door een bal in de bil 14-6-18. 
3. Krijgsgevangen in Duitschland: Gastaaf De Pauw. Modest De 

Roest, Marcel Goeminne, Juul Oe Gersen, Karel Raes, Modest 
Smessaert, Juul Lootens, Charles-Louis Coquyt, AHons \'an de 
Kerckhove, Marcel Van Laere, Leopold Vermeersch; 

Richard Laisnez in Holland. 
Alle nieuws zenden aan Louis Thys - Z 76 - C A V. 

A.degem :1. ..... 0ntving rond 2art!ar '1R llctportret zijner ran~i
lie, zonder verder nieuws. Op 't laatste van Mei 't portret zi]ner 
vrouwen kinderen, er bij gevoegd d;,t alles goed gaat. Er zou een 
kleinen brand ontstaan zijn op 't hof zijner Ouders: geen aan-
zienlijke schade. , . 

1. Vriend Benoît De Graote is zwaar ber roefel door het ycrl!rs 
van zijnen beminden broeder August. begl aven te Steen kerke. Wc 
deelen in uwe droefheid, BenoH, en be,loven U een gebed te stor
ten voor de zielerust van August. 

3. De Z. E. H. Pastoor is overleden den d Maart 19 18. 
4. De moeder van Edward De Bruyckerc is overleden in drn 

ouderdom van '100 jaar en 4 maanden; alsook AlI~lIst Buysse 
(Pijke in de kerk) en August De Metsenaere. Een gehed a II h.~ 

5. Alle nieuwjes en adressen aan Aloïs Savat - Z qo - C A. 
Ronseie: Adressen aan Kan i ~l Barbier Z 1:.l2 - 9 KIe 
Hansbeke: Adressen aan Leo Van Drifssche- Z 263- 11 1\1 ... 

DrukkeriJ, AI.EXIS DE CARNI~. Stavdt'. 
~-----------------
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VRIENDEN Ot~DEREEN 
--~-----~-~----~_.---

OPSTEL: GASTON ROMBAUT - Z 29 - Ie Kie - B.V.L. 

BR(EFWJSSELAAl~S: Voor HANSBEKE: Leo Van Driessclze, luite
l1llllt Z 263, I J Kie - Voor AALTER: Louis Thys, Z j6"C.A. V . . -
\'oor RO"lSELE: /ü/miel Barbier, Z 122, .9 Kie - Voor AOEGEM: 

..J loïs Savat, Z 1/0, C.A. - Voor ZO~1ERGEi>f: Petrus /Je lVispe
laere, Z J 12, E.N.fl- Voor BELLEM: Raymond De Vliegher, Z 82, 
10 Ki~ - Voor OOSTWJNI\EL: August Nus!JcllOot, Z l-Jl, 2 Ki"_ 
Voor K~ESSELARE: Hilaire Rodts, Z J 12, la Kie - Voor URSEL: 

Gastoll Rombauf, Z 2(), 1 Kie 
-' 

NUTTIG TIJDVE:RDRIJF 
De aloude, Vlaamsche spreuk « rust roest» blijft steeds 

waar, zelfs binst dezen gruwelijken oorlog. Waar niet gewerkt 
wordt, kan geen welstand heersellen en geraken ook alras de 
edelste vevoelens onder _de voeten. 

Slaan wij een blik rondom ons, algauw bemerken wij solda
ten, die thuis, onder het wakend oog van Vader en Moeder, neer
s:ige, onderdanige zonen, en goede kristenen waren, en nu
droevig om te he:;tatigen - heelemaal veranderd zijn. In den be
Rinne bij 't leger ging alles wel. Het goede voorbeeld van huis 
was nog levendig in hun geheugen en zij zouden zich geschaamd: 
h ~bben hunne plichten tegenover Kerk en Land te verzuimen. Zij 
!'.trekten hunne Familie tot eer. Helaas! Gebrek aan wilskracht, 
vonden zij het gemakkelijkst zich te laten gaan. Zij werden slor
d g over hunne kleederen, heknibbeld~n hunne oversten, en dien
cl n tot last aan hunne eigene makkers. Hun plichten worden hun 

I te zwaar. En voor later staat er hun zeker niets goeds te wachten. 
Het ware overbodig andere noodlottige gevolgen der luiheid 0 p 

te sommen. Duiden wij liever eenige middelen aan, om onzen 
vrijen tijd nuttig te gebruiken. 

Het spreekt van zelf dat niemand zijn lichaam de welverdiende 
rll~t mag weigeren. Immers: langdurige oefeningen, veranderen 
V,1Jl kantonnement, naar de loopgrachten gaan en terugkeeren~ 
~Iaaplooze nachten doorbrengen, werken door alle weer en winti; 
dil alles vergt van ons lichaam welverdiende rust. Doch dat belet 
niet d,,! we op ons zelven, onze kleedii en wapenen, net en zinde
lijk moelen zjjn. De netheid is de gezondheid des Iichaams en ie
dereen aangenaam. Den vrijën tijd kunnen wij besteden aan een 
deftig spel, waar het kaartspel ons zeker het aangcnaamste is en 
door Ol)'; allen wcl Rckent!. In onze streek hielden we toch zoo-

239 



JOZEF VANDEVElRE 

veel van kaarten !Welke aangenam.e oogenblikken roept het niet 
terug in ons geheugèB, toen wij in lange winteravonden thuis za
ten te kaarten in eeh \velverlichte, gezellige, warme keuken! 

Een ander middel om alle Z\;oraarmoedige gedachten uit hef hoofd 
te jaf,en is het bezighouden en het ontwikkelen van onzen gee~t 
en dat niet alleen in ons te~enwooniig beltlI1,g. maai" ook voor ons 
later welzijn. Dat kunnen we door het ;;:o;etïollW lezen van een 
dagblad. En we mogen onzen geest IiÎet alleenlijk opvullen met 
wat oorlogsnieuws; we moelen ook een hoofdartikel kunnen le
zen en er de zedeles op onz~ levenswijze weten aan toe te passen. 
Met veel gemak kunnen wij ons leer- en leesboeken aanschaffen. iJ 
Leest voorai boeken die u làter nuttig kunnen zijn, sprekende b. 
v. over landbouwmachienen, landbouwkennis, schrijnwerken. 
smeedwerk, schilderen, enz, enz. Gij kunt die boeken bekomen 
bij uwen Aalmoezenier of met te schrijven naar S. K. V. H., te 
Veurne. Schrijft ook al een briefje naar U\ve kameraden. De bij
zonderste manier om onzen tijd wel te gebruiken is voorzeker het 
20rgen voor ons zedelijk welzijn. Het is maar al te waar dat vele 
cnzer Vlaamsche soldaten hunne kristelijke plichten grootendeels 
vergeten hebben en dat niet enkel uit schaamte voor anderen maar 
ook uit luiheid. rIl plaats van op Zon- en Feestdag naar de H. 
Mis te gaan, zjjn er die nog den moed niet hebben hun kantonnc
ment te verlaten. Nochtans nu dat we gedurig in levensgevaar ver
keeren, zouden onze kristelijke plichten ons llaml,°er (1an ooit aan 
't harte moeten liggeIl. Zorgen wij er voor altijd de rust des g-ewe
tens te hebben; biechten \vij op tijd en gaan wij bij Jesus in de H. 
communie om sterkte. Dik\\ijls gt.'heurt het ook dat wij 's Zondags 
in de loopgrachten zijn. Het moest ons dan aan~enaam zijn, ons 
hart bij Jezus te ganl1 uitstorten Illet in de week het lof te gaan 
bijwonen. En zoo wij ons I'est 'doen, zal God ons zeker helpen. 
Dan zal ons dierdaar « Meetjesland» eens fier mogen zijn bij 0 het 
terugzien van zijne' kloeke verdedigers van Altaar en Haanlstêe! 

MAl'RITS DE PAUW. 

t t dcn Juli-Guldensporen- t9 t t{. 

URSEL: 1. Ziehier het adres van Emiel Piers. N° 7·~202-
Barak B. ï" K'c-55'l-détachement-Gielen. (Duttschland). HU 
schrijft aan Juul Standaert dat het te U rselzijnen gewonen ~ang ga:lt. 

2. Vriend Kamiel van Renter~lH:'ll1 moest hall J uil geopereerd 
worden. 

3. AllgU~t Vyncke is in Holland ~lls hovenier bij bllo,";~' s. 
4. Kamiel Mil! zou uil Holland gevlucht <n en in I ):litschlalld 

geno men als krijgsgevangenen. . 
5. Firlllin tSoelh.lls I.:ree,~ aieuws vall tIll;;". ,~liD OlH: ',s en Zll"-

ters stellen h('t 110rr I:'()<:'d. 0 

Z )rlI 33/3-illM :'Kl'ni:.!l D.' \V ~p !Iare, 1;.:)~1jn \":('l 1> • I';. li~t 
b;!.~r.Jv:,n te '.v'~.\'ldt"·~~~l: "'Pol\'~~d.' ,\.:"1 1 t-fl-Ij-N" ! 

Ä.DEGEM: L Is in 't huw":'lijk g!\tr~'dl'll )\t· 1.('0 lk Ulbolc!ln. 
L.-______ ~.- 0 ----0· .. 
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zoon V:1O seraflen. kloefkapper met juffrouw Bertha Coc!luit, kleer
maaksler te Maldegem (Cleit). \Vènschcn van Ve1uk en zegen! 

2. OVERLEDEN: Juul De Metsenacre, hOLltla~er - en De Laere 
Eduard. schoenmaker, de vader V<:[1 onzen betronlÎcil vriend Re
né De Laere, die sneuvelde aan den Y::er in f~ l'J; en b~::'Ta"€'ll te 
Steenkerke. Aan de familie biedt.'l1 we onze L1nig~ deelneming 
in de droefheid. 

3. Kamiel De Vogelaere ontving het oorlogskruis Ivoor moed en 
zelfopoffering en trouwde onlangs met jutT~r Eugenk,> .. \ntoinette 
Doueet woonachtig te Bay-Boissy (Oise). Dubbel proficiat!! 

-l. Juul 0' Have. die -f jaar vóór den oorlog naar Amerika ging 
is in 't leger der Kanadeezen als muzikant. Een artist. hoor! Z'jn 
adres: 1ïj15-l-~ï Canadien-Grelladier-Guard. B. E. P. 

';j. Onze vroegen' dorpsgenoot PhiIemon Vanden Bossche, ont
ving het droeviR nieuws dat zijn vader Karel Vande!1 Bossche 
overleden is. Gehed a. u. b. ' 

6. Zouden ook gestorven zijn; Bernar<l tekens, Celesta Van Hae
Ie (Vierweegsche) en Emma Kersebroeck (Vrouw Willems) en den 
heer Potvliege. schepene. , 

BELLEM: 1. Krijg-sgevangenen in Duitschland: August Loey, 
Achiel De Clercq, Arthur De Vreeze, Aehiel Delannoy. August Ver
wii~t. August Loey is in Friedrichsfeld B. 25 n~ 2088j bij \Vesel 
(Rheinland. Hij schrijft dat zijne gezondheid nOR opperbest is, dat 
alles nog wel'gaat te Bellem, maar dat Eduard De VHegher schie
lijk overleden is den 23 Maart 191 ft 

2. Zijn in Holland g-einterneerd; Leo Vanden Abeele, Emiel De 
C!ereq, Achiel Verheye, Emiel Van Renterghem, Karel SIDdünrc, 
Julcs Delannov. Desiré De Koster. 

3. Die nieu\\~s hebben over de gebroeders De Schrijver zenden 
het mij. 

4. Gesneuveld: Leo WanzeeIe: krij~skerkhof te Adinkerke. 
In den slagvan den Yzef1~)14: Joseph 0' Hooge, René De Roo, Baziel 
Maes. Weet iemand verder nieuws over deze drie laatste gevallenen. 

OOST WINKEL : 1. Urbaan Bauwens, onlangs priester ge
wijd is tot leeraar benoemd in 't kollegie te Ronse. 

2. Renaélt' De Wulf is naar 't groot simcnarie gegaan en Pros-
per Bauwens naar 't klein. ,. 

3. Aehiel Zwanckaert (uit 't gemeentehuis) is getrouwd. 
4. Vriend Edmond Claeys is in Holland geïnterneerd. 
5. Alfons Claeys is van 't begin af krij~sgeval1g-en in Duitsehland. 
6. Juffr. Cordula Rijckaert, zuster van ollzen heer Burgemees-

ter, i<; overle<.l(~Jl te Sluys (Zeeland). ' 
j. Hector De ~auw-Rendanne, \vachtmee!-.ter- is in 't R. M. H. 

Zaal 14 Cberh;)~lr5?:. Hij lijdt aan een soort rhum~tismc. 
H. Vriend Cyriel Steyaert, au camp de Limboul'g' a L- filial 145 

n" 1()(Ü~X knj:{:-,gev. in Duitschland ; ongekwdst. 
~. Die 11{J~ ~ten doodsbecldeke hebben van onze gesneuvelden 

ma~ mij nog t;él1 vragen. 
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A ALTER: De klas '19 onzer Gemeente geeft ons in 't korte 
versterking. Tillo Vande Gel1élchte. Albert Canepeel, en Maurit..; 
Beele zijn in Auvours C. 1. n<> 4. Wij vernemen dat de genaamtIen 
Honoré Van Paris, Emiel Van Doorneveldt, Renaat schellebroodt, 
Henri Lootens, en Kamiel Taghon, krijgsg-evangenen zijn in Duitsch
land; deze laatste laat weten dat zijne Moeder over 4 maand o\'er
leden. is. Men zegt dat August steenbeke onlangs van den mof ge
pakt IS rond Nieuwpoort. Zijn in Holland geïnterneerd; Alfons 
Taildeman, Renaat Cuwelé, August Waelput, August De Riviere, 
Octaaf Buysse en Cyriet Corvelijn. - Altons Van Laecke en Amaat 
De· Lannoy zijn Gegraven te Kales; een zekeren De Mil gevallerf' 
rond Dixmude, Emiel De Smet rond Luik, ook 't overlijden van 
Marcel Goeminne in Zwitserland geïnterneerd, en daar onlangs 
aan een kortstondige ziekte overleden; zijn broeder Leo is krijgs
gevangen in SoItau; George en Altoos hebben twee maanden vast 
gezeten in «'t soepekot» voor hunne te groote Vaderlandsliefde! 
Men meldt ons dat vriend Karel De Vos in 't huwelijksbootje is 
gestapt met Martha De. Sutter in Engeland verblijvende. Hartelijk 
pro:icîat l- Onze Gemeente zou reeds 3 maal 50. 000 mark boete 
opgeloopen hebben, E. Van Veideghem zou terechtgesteld zijn voor 
't briev~nsmokkelen. veel dorpsgenooten zouden geboet zijn en ge
straft. een zeppelin en vliegers verongelukt. 

HANSBEKE. In den Zomer van 1<.)15 overleed E. H. Pas
toor Maenhout, ieverige werker voor de instellingen der .parochie. 
Zijn opvolger is de Een\'. H. D~ Buysscher, onderpastoor van SI 
Baafs te Gent. Bij zijne inste'llillg werd het aan onze dorpsgenoo
ten verboden hunne huizen te bevlaggen of een stoet samen te 
stellen. Zijn nog overleden: Moeder overste uit 't klooster. Hippo
lit Reyniers, Heintje Maenhout, Henri Van Vinckt en zijne Moeder. 
Charles De Jaeger, de gezusters Gijzeis, de vrouw van August On
derbeke en Adolf De Muynck. 

Zijn gehuwd: Maurits Martens met j\'lartha De Grauwe. Aimé de 
Muynck zou het huis bewonen van 1\<l r Vanden Plaetsen. waar hi.; 
cene drogerij en confiturcfabriek zou gebouwd hehbell. Gustaaf 
Verplaatse 7.0U een n;('llw huis bewonen aan Philomene-kapel. 

KNESSELARE: t. Dokter Rodolf Wille is einde Juli, uit 
Kongo telTuggeket"rt naar Frankr.ijk. Hij heeft als kommandant
dokter, gansch den veldtocht medegemaakt. en er 0111 bewezen 
diensten vier dekoratiën verworven. Hartelijk proficiat! 

2. Valère De .Iae.~·her hee,ft nieuws ontvangen van zijn broedt'l" 
Oscar uit Duilschland. Alles gaat goed thuis en ze verlangen ginder 
ook om in't kort al onze mallllenin \'ollegezonJheiJteruglezien. 

:t Wij hebben reed" ecn rond SOl1ll11eke bijeen gekregen voor de 
zerken onzer gesneuvelden. gesten dank aan 31<1<.> nit'lldcll, dit'van 
hunne sOldij iets hebben W\:'t('11 Ie sparen voor ol1ze betrt'urde dorps
genooten, Een zerkske is l>l'sl(;'\(\ \'001' O~c(lr Hl1l1{' (kerkhol W('st
vleteren) en een voor !'aul V,lll de Keert' (slt't'nkerke) 

Drukkerij, ALEX!S DE CAR~\ SI:lvde. 



OLDAAT BIJ HET HJ:I.GISCII LEGEI{ 
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t 
TER ZALlGE GEDACli TEN IS VAN 

A I)Olj .~ I).: H :\ Er.,s 
SOLDAAT BIJ liET 23'''' LINIE 

Zoon van 
Frederic en v an wiilen Maria Loui sa BOGAERT 

geboren te Urst'l, de·!! t1 Dert~lIlber IS~Î en ~l·~llCIl\,t· l d 
\'oor het Vaderland tc Somp,t lkl! II September I~ H ; 

Hd van hd ge fl oot~cllflp \'311 dril tI Francb.· X:1VCfWS 

en val! den wekelij"" hCII krulswl'g 

Zij gingen j lig l'IIrl.t.!lln, eclllgcllootl..'ll. lltll:,)\,ildcr:-; 
ZlJ gingen w:.Jar tic s\t:1n l1l'~ plichls li l 11 Tlep . liJ 

gingeIl f:1l ~aredt'n liJ" dappt.·fl fI t'n veler! l< wamen niet 
terug c1el1ood maá lll e 111 !1l.Inn<: rnl1j.!ell t:11 ZIJ viele ll 
o p !Iel slagveld, lOO:1ls 111 strl'lJen IlltH:dig '-'IJ 011\ erSî1agtl 
. .. En zoo ging ,\doJ1 (lIJ k t'n '-treed el1 viel 

Droe\'e ûood, j:l. dil' OUI lI1an Wt'g11lilait in l1t: n h loei 
zijner jartll . Droe"t' dood, dit' den jongeling Il l'Prvelt, 
SI'H,:htof[t'f \'öll dl! hetf:,chz.ucllt t.'11 \';111 Ot::11 brocul!r
lla a t; drot've dood, dit! dt:ll 111011, den hroeder ontrukt 
aall dt' lidJe \':111 vaill-r, brot-oerf;, l'l1 ?l1o.,tcrs 1lli13f 

1e\«ns ook rOt:I11rlJhl dond, liie den moeû ('11 dl' d,1ppl'r
ht'id \'al1 ('t'n \'olk \'. r:<ondigt: rcgt'nrIJK(' dood, d il' d ell 
man doet Stl(!\('11 \'oor t;'t'nt..' 1I ... 'ilige nwk. voor hl't JllIlr
ha.,f V:l.l!t:rl;lIld: trofl::.t\ollc duod dil! Jen ~(rIJder dOt:l 
vallE.-tl op ht't \.t'lti VJlll'er, 1Iwrlt'la.1r v;\n zijnt: fl p,iCht 

A dolf, gij ~Ch(ll1)..t uw blot:'d. 11',1.' lev t' Tl a.))l uwen Vurst, 
aar! uw I anti, aal1 uwen Ond; ~IJ ~ljHft de dood Lltr he l 
uen , Uw g\ .. bunrtt.'llorp , dal \I b~trt:llTl. is 111:f D\rr u 
cn uw€' glJd.lcllt~nis 1.11 l'f in Ic),.!ening hIIJ\' l 'l1 

Vadcf, broedt:r~. 7l1stt'f, 11U(l1! d\: tlHtetl en wCl'sl niet 
70nder H oost: ZIJ. die: 711(, stlf\ t'11. 7:11 God oug et\\ïJh: ld 
in den f;,clloot 71J1H.'r hermhi.:'fligheid oTltvangen 

GOt'uerticrt'ne JeS1!5, gl'ef 1)(:111 ue t?cuwige f llSt. 
t ï jaren en 7 lJ lIadr ) 

De doodsprentjes van de eersLe Lwee Urselse gesneuvelden Aimé Bmet en AdolJ De 
Baets. Eronder dat van Gaston RombauL. 

.. Ik wIl goed zij n in alles . alt i jd en overa l , 
in alles mij-zelf geven , geheel , nooit half ; 
geheel overgegeven aan de wi l van Hem die 
over ons Leven staat. " 

Wies Moens, Celbroeven . 6ste brief 

A 
V V K 

V 

UW HERfNNERING EN UW GEBED VOOR 

Gaston ROMBAUT 
oud-stri jder 1914-1918 

licentiaat In de Pedagog ische Wetenschappen 
rUrJtend leraar 

gewewn secretaris van Gezinsopvoeding 
In Vlaanderen 

gewezen burgemeester van Sint-Amandsberg 
gewozen . chepen van Gent 

weduwnaar ven 

Hélêne DE SMET 

QlIbortn te Ureel op 22 februari 1890 en 
ovI,,'edon te Sint-Amandoborg op 31 ougulltu. 
lQ76. 

Hij was een rechtvaard ige in de strenge en 

bi jbelse beteken is van het woord . Rechtl i jn ig 

en dapper in de dienst van zijn ideaal . be

gaafd en toegewi jd leraar, moed ig brankar

d ier-soldaat , getrouwe echtgenoot en goede 

vader, Zijn ri jke talenten heeft hij ten dienste 

gesteld van zi jn gezin, zijn leerlingen . zi jn 

oud-soldaten , zij n d ierbare gezinsopvoed ing 

in Vlaanderen , zi jn medeburgers In de moei 

l i jke oorlog3jaren 

Dat het oordeel van somm igen hem zo hard 

heeft getroffen , verb i jsterde hem maar maakte 

hem niet bitter. ZIJn l iefde was groter, Tot 

zi jn laelate levensdagen bleef hij zijn jeugd

Idoalen trouw. verheug do zich over alles wat 

echoon on edel was on hield zijn hart open 

voor olio monaon, zondor ondersohold , 
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DE UITGEVER-REDACTEUR 

GASTON ROMBAUT is op 22 februari 1890 in Ursel geboren. Hij 
werd onderwijzer, dan via avondcursussen licentiaat pedagogie, oprichter 
en redacteur van het tijdschrift en de brochurenreeks School en Huis, 
oprichter van de V.O.S.-afdeling Sint-Amandsberg en in 1925 provinciaal 
voorzitter van V.O.S. Oost-Vlaanderen. Op aandringen van velen, maar 
tegen zijn zin werd hij in 1941 oorlogsburgemeester van Sint-Amands
berg tot het door Groot-Gent werd opgeslorpt, daarna schepen van 
onderwijs in diezelfde stad. In beide functies kwam hij geregeld in con
flict met de bezetter, werd na de oorlog tot de doodstraf (!) veroordeeld (die 
later tot een kleine straf verminderd werd) en tot een boete van drie mil
joen frank. Over zijn persoon en zijn werk heeft V.O.S. Gent in 1967 een 
kleine brochure (32 blz.) gepubliceerd. Daarin staan ook enkele alinea's 
over zijn werk aan het front: 

"De onderwijzer werd brankardier. Dat was toen de algemene regel: 
geestelijken en onderwijzers waren in vredestijd vrijgesteld van dienst. Ze 
moesten een verplegersbrevet halen en in oorlogstijd werden ze brankar
dier ( ... ). Ook aan het front bleef de jonge onderwijzer een idealistisch 
opvoeder ( ... ) Zowel voor de Waalse als voor de Vlaamse "Jassen" deed hij 
aan wat men vandaag "Milacwerk" zou noemen ( ... ). Brankardier Rombaut 
ontpopte zich tevens als een dinamischjournalist. Behalve zijn regelmati
ge bijdragen in de "Belgische Standaard" en later in "Ons Vaderland" (dat 
Vlaamser en vooruitstrevender was en dus zijn voorkeur genoot) gaJ hij zelf 
blaadjes uit voor de soldaten van een gemeente oJ streek. 

Zo verscheen "Ursel bovenal"; de kleine gemeente uit het 
Meetjesland had meer dan 1 00 van haar 2500 (lees: 2000) inwoners aan 
het front staan! Op algemene aanvraag werd dat later "Vrienden onder
een" voor al de soldaten uit het (zuidelijke) Meetjesland. Gaston Rombaut 
slaagde er herhaaldelijk in, "kopij" uit het door de Duitsers bezette Ursel in 
zijn Jrontkrantje te brengen ( ... ). Deze rusteloze aktiviteiten bezorgden de 
brankardier vanaJ 1917 de reputatie van "verdachtjlamingantisme". Grote 
moeilijkheden kreeg hij niet: zijn kommandant. een volbloed Waal met de 
merkwaardige naam "Flamand", legde alle klachten over de brankardier 
naast zich met de opmerking: "Moi aussi. je suis Flamand". De drie overi
ge officieren van de konipagnie waren eveneens Walen. Als gemobilizeerde 
universitairen stonden ze echter open voor de Vlaamse en de menselijke 
problemen in hetJrontleger ( ... )", 

NASCHRIFT 
Mijn hartelijke dank aan juffrouw Denise BAUWENS uit Ursel die m~j nlle 
exemplaren van beide oorlogskrantjes bezorgde. Zij had ze gekregen van 
haar familielid Maurits De Pauw, die ook aan het IJzerfront streed. 



De Appeltjes 
van het Meetjesland 

Paul VAN DE WOESTIJNE 

In kringen van historici en heemkundigen wordt ons jaarboek niet 
alleen geprezen om zijn degelijke inhoud, maar ook om de originaliteit 
van zijn naam. 

Het eerste jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland verscheen in 1949. Het bestuur bestond toen uit Edmond 
Tieleman (voorzitter), Prudent Ryckaert, Elisabeth Dhanens en Achiel De 
Vos (secretaris). Het was Tieleman (1902-1951) die de titel voor het jaar
boek bedacht 1. Hij liet zich bij het kiezen inspireren door het lied De 
Appeltjes van het Meetjesland van Maurits Sabbe (tekst) en Remi 
Ghesquière (muziek). De eerste voorzitter van het Genootschap was 
geboortig van Waterland-Oudeman en was na zijn middelbaar onderwijs 
in het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo naar Leuven getrokken om 
Germaanse filologie te studeren. Mon Tieleman was erg actief in het stu
dentenleven, niet alleen in Leuven als (bestuurs)lid van het Algemeen 
Katholiek Vlaamsch Hoogstudentenverbond. maar ook in het Meetjesland 
als bestuurslid van Eikels worden Boomen. van de Vlaamschen 
Studentenbond van Eekloo en van de Katholieke Vlaamsche Studiekring 
De Viking in WatervlieL Men zag hem in studentenbetogingen vaak 
opstappen "achter de fanfare, een zware wandelstok in de hand en 
Vlaamse liederen zingend"2. Edmond Tieleman zal dus de Vlaamse liede
ren goed gekend hebben en fier op zijn geboortegrond het lied De 
Appeltjes van het Meetjesland graag gezongen hebben. 

In het tweede nummer van Appeltjes van hel Meetjesland in 1950 
schreef Tieleman: "Het zal wel zijn door het lied van Maurits Sabbe en 
Remi Geskiere (twee niet-Meetjeslanders) dat de benaming populair is 
geworden" en hij vroeg zich af: "Waar koml die spreekwoordelijke bekend
heid vandaan?" Uit zijn overzicht blijkt dat er vooral in het Noorden van 
het Meetjesland veel boomgaarden stonden met hoofdzakelijk appelbo
men en dat appels vanaf de 17de eeuw erg in trek waren als geschenk 
voor de magistraat en voor de eigenaar van de pachthoeven3 . 
TekstschrIjver Maurlts Sabbe wijst op hel succes van de uitvoer van 
Meetjeslandse appelen naar het Verenigd Koninkrijk op hel einde van de 
19dc eeuw. 



PAUL VANDEWOESTIJNE 

Na het overlijden van Edmond Tieleman in 1951 vervaagt de her
innering aan het lied van Sabbe en Ghesquière. In het dokterstijdschrift 
Annalen van het Noorden Uaargang 1953) beveelt Dr. E. D. (Elisabeth 
Dhanens) de publicatie van het jaarboek aan als: "De aantrekkelijkejaar
lijkse publicatie van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. 
genoemd naar het populaire liedje van E. Hullebroek: APPELTJES VAN 
HET MEETJESLAND"4. Nu was Emiel Hullebroeck als componist van 
volkse liederen wel iets bekender dan Remi Ghesquière. maar toch. 

Daarna verdween de herinnering aan het lied voor lange tijd uit het 
geheugen van de Meetjeslandse heemkundigen. 1I 

In 1984 was Hugo Notteboom verrast bij de ontdekking van de 
woorden van het lied in een programma van een Zangfeest van het 
Meetjesland in 1943. Bij navraag wist niemand van het bestuur van het 
bestaan van het lied af. nochtans was Achiel De Vos toen nog voorzitter 
en Oscar Lippens bestuurslid. Notteboom heeft vermoedelijk geen 
navraag gedaan bij Elisabeth Dhanens. ere-voorzitster. en bij Prudent 
Ryckaert. ere-ondervoorzitter. die het wel konden weten. Dat wijst er 
mijns inziens op dat het lied nooit ruim bekend is geweest en na enkele 
generaties reeds vergeten was. Het Eeklose koor De Welgezinden had het 
niet op zijn repertoire staan en nam het niet op in zijn zangboek 
(Liederboek). gepubliceerd in 1930. Nochtans meldt Willy Hamerlynck dat 
hij het lied Appeltjes van het Meetjesland leerde in het vierde leerjaar 
(1937 -1938) bij meester Steegers in de Broederschool in Eekl05 . Gaston 
Steegers, een tijdgenoot van Tieleman. was geboortig van \Vatenrliet. 
Vandaag de dag vind je Appeltjes van het Meetjesland in geen enkele lied
verzameling meer terug. 

MAURITS SABBE 

Maurits Sabbe (1873-1938). de tekstdichter. was actief in 
Vlaamsgezinde Gentse studentenkrin~en en studeerde in 1896 af als 
doctor in de Germaanse filologie. De Bruggeling staat bekend als roman
cier en toneelschrijver. maar hij was ook folklorist met een uitgesproken 
belangstelling voor het 'volkslied. Daardoor kwam hij in contact met de 
wat oudere Remi Ghesquière. koster-organist in Geluwe. strUdbaar fla
mingant en componist van volkse liederen. Het lied De AppelUes l'an het 
Meetjesland moet tot stand zijn gekomen tussen 1900 en 1910. 
Ghesquière publiceerde het in eigen beheer in de bundel Zeven 
Schoolliederen, 1ste ree1cs6 . 
De grote bekendheid en verspreiding van het lied kwam er door de publi
catie ervan in De Vlaamsche Zanger. de populaire zesdeli~e reeks. waar
van het eerste deel tussen 1899 en 1930 zestien drukken cn 34.000 
exemplaren haalde!7 Het was een uitgave van de Limbur~se priestcr 
Marinus Coune (1873-1935). Ghesquières lied werd op~enolllt'n in het 
derde deel. verschenen in 1912. Ik vond het teru~ in de derck dru!, (5t' 
duizendtal) van het derde deel uit 1920H• 
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53. DE APPEI1TJES VAN l\fEETJESLAND!1) 

?\1. SAnTJE. R. GIIESQUIERE. 

::~Jend. ~ i= ~ ~ 
~19 jJ J JiJI 'r ËfE$g ~ 
.., Het sc hip moet voort naar En_gela1ld)tfeeft moeIte om heen te 

::> '" >- = 

va _ ren. De stoomfluit gilt ,het schroefwidstampt n slaat do 
~ :::> , 'D l :::I =l =l ' :we±tE$1 ~ ')1 I J J8FJ1 I ~ Ji W ~ I 

.., wil. rie ba. ren. 'tIII van den bo.dem tot he;.. dele He_ 

rood_ als 

blOl!ci, Mf:'t apo eLt~ sui _ ke;,; zoet. Zj worden gezocht ten 

Ji F ]dij!:J) ~ ~ n p I Ei F' ! rPfBFJ 
tJ aL l"nkant.tZijndêappe1tjellvan_het M",.Ljes _ land.(2lD.C. 

2 
Naar Vlaandren keert de stoomer weer, 
Tot vreugd der Bchipperslieden; 
Een watervo~el vlug en licht 
Kan vast niet Rneller vli,.den. 
De vracht is klein, die 'tschip nu vaart, 
Doch ze is gewis het dubbel waard. 
't Zijn guinjcs met gouden klank 
En schp llingen zih'er blank. 
Zij werrlen gehaald op't nritsche stranrl 
DIJor rie appeltjes van het Meetjesland! 

3 
\\rjj brengen 't boertje lof en eer~ 
Hem danken wij de vruchten, 
Al c!l)l!n hem hagel, rups en wind 
ZOI) 'laak h,.t ergste duchten. .. 
H ij waak t E'n zIJrgt met noeste VlIJt, 
Tot h,.m een heerlijke oogst gedijt 
Van appeltjes rood als bloed, 
Van appeltjes suiker. zoet. 
Dan lach!'n dl' boer1je~ zoo plezant 
Naar de a!Jpeltjcs van het Mp.etjeslanri: 

(OUit Zt!vt!n Sr;h or., 11 it' de ren , istl! ru/lS, mt!t b"trûáding 3,50 fr, 
i2> !\lef<f jesland kfln /'eJ'r'fll1!rc'n warde1/ door 't LoonBche Land, dat t!. 
unI liPT ,~. o/Jf'r zIjn " Kt!lt1f'1I/D 11 11 f'k,.,I."!" 

In de eerste strofe vaart een stoomschip volgeladen met rode, suikerzoe
te Meetjeslandse appelen naar Engeland, waar ze erg in trek zijn bij de 
bevolking (bij Jack, den Britschen Djek). In de tweede strofe keert het 
schip terug met gouden guinjes (guineas) en zilver schellingen (shillings) 
en in de slotstrofe wordt hulde gebracht aan de landman die er alles voor 
doet om een overvloedige oogst te hebben. Iedere strofe eindigt met 't 
Zijn/ Door/Naar d' appel{jes van hel Meetjesland! Waar Maurits Sabbe zijn 
inspiratie haalde. Is mij een raadsel. Over de export van Meetjeslandse 
appelen over het kanaal is verder weinig bekend, het was een kortston
dig verschijnsel aan het einde van de I gde en begin van de 20ste eeuw9. 
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REMl GHESQUl ÈRE (1866-1964) 

Remi Ghesquière werd geboren in Geluwe, studeerde voor koster
onderwijzer in Torhout en was tussen 1885 en 1890 organist van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk, waar Guido Gezelle kapelaan was. 
Ghesquière was actief in de katholieke Vlaamse studentenbeweging en 
werd onder invloed van Albrecht Rodenbach , Hugo Verriest en Gezelle 
een blijvende voorstander van het West-Vlaamse taalparticularisme. 
Wekelijks schreef hij in de Gazette van Kortrijk bijdragen met Vlaamse 
strekking. In 1888 behaalde hij de eerste prijs voor orgel aan het Gentse 
conservatorium. Hij gaf muziekles aan de Normaalschool in Torho-ut 
(1890-1894) en werd koster-organist in zijn geboortedorp. Hij stichtte er 
een koor (Vlaamsche Zangersgilde) en een muziekschool. Remi 
Ghesquière organiseerde concerten met Vlaamse cantates en compo-

REMI 
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neerde religieuze liederen. kinderliederen en studentenliederen die hij in 
eigen beheer uitgaf. Een belangrijk deel van zijn werk stond in het teken 
van de Vlaamse strijd: de bundels De Guldensporenslag bezongen, 
Rodenbach zingt en Liederen van Uylenspiegel. Een van zijn meest popu
laire liederen, De trommel slaat, werd voor het eerst op de 
Guldensporenviering van 1902 in Kortrijk uitgevoerd. 

In 1917 moest hij met zijn gezin vluchten voor de verschrikkingen 
van de oorlog en vestigde hij zich in Halle, waar hij tot 1945 organist aan 
de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek was. Ook daar was hij actief in het 
Vlaamse koorleven en stichtte in 1923 de zang- en dansgroep De 
Zingende Meisjes van Halle. Ghesquière was vooruitstrevend als voor
stander van de ritmische gymnastiek in zijn kinderliederen met uitbeel
ding, maar als liedcomponist bleef hij een 19de-eeuwse romanticus: 
Vlaams, volks, vroom en met pedagogisch-verheffende of strijdende 
bedoelingen 10. 

NOTEN 

1. ~ Aan zijn pittig taalgevoel hebben wij trouwens ook de originele benaming van ons 
Jaarboek te danken." Toespraak van voorzitter Achiel De Vos tijdens de acade
mische zitting, in: Appeltjes van het Meetjesland 23 (1972). 217. 

2. HUGO NOTTEBOOM. Edmond Tieleman. stichter van het Heemkundig 
Genootschap van het Meetjesland. in: Appeltjes van het Meetjesland 50 (1999). 87-
157. 

3. EDMOND TIELEMAN. Appeltjes van het Meetjesland. Een beetje folklore. in: 
Appeltjes van het Meetjesland 2 (1950). 5-7. 

4. Dr. E.D., Uit de brievenbus, in: Annalen van het Noorden 3 (1953). 36. 
5. WILLY HAMERLYNCK. De 5de klas van de St.-Jan Berchmansschool te Eeklo. 

Schooljaar 1938-1939, in: De Eik 30 (2005), 3. 
6. Zeven SchooUiederen, 1 ste reeks, met begeleiding fr. 3,5. bij M. R. Ghesquière te 

Gheluwe. Deze bundel wordt vermeld in De Vlaamsche Zanger, evenwel zonder 
opgave van het jaar van publicatie. Een belangrijk deel van Ghesquières liederen 
stond in het teken van de Vlaamse strijd. 

7. De Vlaamsche Zanger. (liederen) verzameld door M. c., priester uil het Land van 
Loon. In het derde deel nam Coune onder andere 22 kinderliederen van Arthur 
Meulemans en 20 kinderliederen van Remi Ghesquière op, vergezeld van een korte 
biografie van de componisten. Met de hulp van Ghesqulère publiceerde Coune ook 
twee delen van De godvruchtige zanger. 

8. Met dank aan Raf Seys (Koekelare) die er mij op attent maakte. 
9. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden In de mouterij Wijffels op de 

Gentsesleenweg In Eeklo door de Duitsers meisjes aan hel werk gezet om 
Meetjeslands frult te schillen en te drogen om het te kunnen conserveren. 

10 .• JOZEF GHESgUIÉRE en HENDHIK WILLAERT. Hemi Ghesquière, In: Nieuwe 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 
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Het lichten vanden ban 
en anier-ban en 
Henegouwse vluchtelingen 
in het Meetjesland (1655) 

Hugo NOTIEBOOM 

OORLOGSELLENDE 

Na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) wordt de strijdbijl tussen 
de Verenigde Provinciën en Spanje opnieuw opgegraven. Ver van ons. in 
Bohemen. ontstaat een bloedig conflict dat uitmondt in de Dertigjarige 
Oorlog (1618-1648). De geldverslindende oorlogsmachine brengt zowel 
Spanje als de Republiek op de rand van het failliet. In 1644 valt Sas van 
Gent in handen van de Verenigde Provinciën en het jaar daarop gaan 
Ieper. KasseI. Menen en Komen verloren aan de Fransen. Staatse troepen 
veroveren Gent en Brugge en maken zich op om Antwerpen in te nemen. 

Oorlogsmoe en gebukt onder enorme schuldenlasten. besluiten de 
oorlogvoerende partijen in West-Europa (Spanje. Verenigde Provinciën. 
Frankrijk. Oostenrijk. Pruisen) in 1648 de Vrede van Munster te onder
tekenen. Het vredesverdrag wordt nagenoeg onmiddellijk geschonden 
door de politieke aspiraties van zowel Spanje als van de Republiek. Ook 
de voortdurende strijd tussen Spanje en Frankrijk betekent een flagran
te schending van het verdrag. 

Voor de bevolking in Vlaanderen brengen die krijgsverrichtingen 
niets anders mee dan armoede en ellende. Niet alleen dient er betaald te 
worden voor de eigen troepen. ook legt vriend en vijand loodzware con
tributies op. Daarbij komen nog allerlei opeisingen van mensen. wagens 
en paarden en foerage. Pioniers worden opgeëist om in een of andere stad 
te spaeyghieren. om de haverklap heeft de lokale bevolking af te rekenen 
met inkwartiering van troepen van allerlei pluimage wat handenvol geld 
kost en dikwijls tot gespannen situaties lijdt als de bevolking niet 
onmiddellijk voldoet aan de eisen van de huurlingen. Niet zelden gebeurt 
het dat huizen worden geplunderd en daarna platgebrand. Soldaten ver
laten hun regiment. "vonl vagabonder dans le plat paljs en iravaillanl les 
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pauvres inhabitans, contre serment et obligation"l. Naast het hen toege
kende wettelijke rantsoen, eisen de part yen meestal ook een willecom En 
hoe dikwijls moet een parochie niet opdraaien voor logementkosten van 
elders gelogeerde troepen? Ondanks de plechtige belofte van landvoogd 
Leopold Willem dat de troepen zich onberispelijk zullen gedragen, maken 
huurlingen zich in december 1655 in Knesselare, Aalter, Bellem, 
Ruiselede, Hansbeke, Landegem en Nazareth schuldig aan "exactien en 
knevelingen" bij de bevolking. De burgemeesters worden naar Gent geroe
pen om de zaak te bespreken2 . 

LANDVOOGD LEOPOLD WILLEM 

Vlaanderen wordt bestuurd door een landvoogd die wordt aange
steld door de koning van Spanje en daar zijn meer zwakke dan sterke 
figuren bij. Leopold Willem (1614-1662), aartshertog van Oostenrijk. 
tweede zoon van keizer Ferdinand Il, valt een beetje tussen beide catego
rieën in. Hij wordt in 1625 bisschop van Passau en Straatsburg en later 
van nog enkele andere steden, hij is een gedreven kunstverzamelaar en 
kan maar niet genoeg schilderijen, tapijtwerk en juwelen in zijn bezit 
hebben. Ook is hij muziek- en theaterliefhebber, aan het hof wisselen 
muzikanten en komedianten elkaar in snel tempo af. In totaal worden in 
de eerste jaren van zijn gouverneurschap meer dan een miljoen gulden 
aan weeldeartikelen gespendeerd. 

Voor alles is Leopold Willem toch een militair die zich laat opmer
ken tijdens de Dertigjarige Oorlog als generalissimus in de strijd tegen 
Zweden3 . In 1647 wordt hij aangesteld als "Lieutenant. Gouverneur en 
Capiteyn generael vande Nederlanden ende van Bourgondiën" en ook hier 
ontpopt hij zich als een ervaren veldheer. In de strijd tegen de Fransen 
boekt hij verschillende successen. In 1651 worden Veurne en Sint
Winoksbergen heroverd en de veldtocht van 1652 levert Spanje een aan
tal opmerkelijke overwinningen: Duinkerken. Mardijk en Grevelingen 
komen terug onder Spaans gezag. De landvoogd wordt dan ook overal 
gehuldigd als bevrijder van Vlaanderen. De overwinningen van Leopold 
Willem kunnen echter niet worden geconsolideerd wegens de ontoerei
kende steun van Filips IV uit Spanje. Zo wordt in 1654 Atrecht prijsge
geven en een jaar later is Vlaanderen opnieuw het toneel van invallendt" 
en plunderende Franse troepen. Maarschalk Turenne. die in 1650 nog 
met het Spaanse leger ten strijde tegen Frankrijk trok. bt"~nt aan t"t"n 
succesvolle opmars door Artesië. Henegouwen en Vlaandt"rt"n. In 1655 
maakt hij zich meester van Landrecies. Condé t"n Saint-Ghislain4 . 

De laatste veldtocht van de landvoogd kan ~t"en succt"s wordt"n 
genoemd. Ziek en moe van de strijd vt"rtrekt hij in 111t"i 1656 naar Wt"l1en. 
Hij wordt vervangen door de hoo~hartl~e Don Junn van Oostenrijk. 
onechte zoon van de konin~ van Spanje. et"l1 bijzonder zwak Hguur dit' 
niets dan ellende over Vlaanderen brt"n~t5. 

252 



H ET LlCIiTEN VAN DEN B AN EN ARRI ER-BAN ... (1655) 

Larulvoogd Leopold WUlem wordL meL en Laurler1crans 9 1croond omwille van zijn 
(aanvankel{fkeJ succe sen Leg n de Frans n. IJ L schilderij is ajgel l.d van de prent 
"Flandrfa Liberala" ui ] 653, in het sLadhuis van Brugg . 
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De bevolking van het Meetjesland wordt in 1655 op twee verschil
lende manieren geconfronteerd met de krijgsverrichtingen tegen 
Frankrijk. Er is eerst en vooral de lichting van de tiende man "vanden 
Ban ende ATTier-Ban" en vanaf september 1655 krijgen tientallen paro
chies af te rekenen met honderden vluchtelingen uit Henegouwen. 

L E 

B A L E T 
DV MONDE, 

Accompagné d'une Comedie en mufique I 'ua 
~ l'atJtre donnez, 

A. lil resjouyffance Publique [ul' Ie fujet de r heureux },{ariage..: 
de feurs Majejle~: 

EN PRESENCE ET PAR ORDRE 

De fon Alcelfe Serme, l' Archiduc L EO POL DE, &C" 

A B R U X E L LES, 

Chez Hubert Anthoine relpiU1) lmprjmeur juré de hl Majcn~) 
& de S. A. L à l'Aigfe d'or prés du Palais. 1650' 

• 
Leopold Willem is een echte melomaan en laat lloor zifn gosteIl dit Frcl1Istolig ~o{'k
Je drukken met de Slj/wpsis van het ballet VWl de opt'm. opgt'{l(){'/-n "OIL POlCllS de 
Bruxelles le dernier Jeudy dIL Carnaval 1650" (UBOellt) 
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HET LICHTEN VANDEN BAN EN ARRJER-BAN ... (1655) 

LICHTING VAN DE TIENDE MAN 

In zijn strijd tegen de Fransen heeft Leopold Willem vanzelfspre
kend troepen nodig. Gewoonlijk wordt daarvoor een beroep gedaan op 
huurlingen of beroepsmilitairen: een mengelmoes van Spaanse, 
Italiaanse, Waalse en Duitse eenheden, voor het grootse deel avonturiers 
die zich ten dienste stellen van de meestbiedende of van die bevelhebber 
die hen af en toe eens duchtig laat plunderen. In de eerste dagen van 
1655 is de landvoogd de wanhoop nabij: soldaten en officieren deserte
ren bij bosjes, ze plunderen dorpen en ontzien daarbij niets of niemand6 . 

De kasseirij van de Oudburg levert een contingent van 600 cuer
l ing hen. vrijwilligers, die in augustus 1655 in Kortrijk dienst doen en 
handenvol geld kosten. Van die 600 keurlingen worden er 25 uit 
Watervliet verwacht en 20 uit Kaprijke, 33 uit Eeklo, 37 uit Boekhoute en 
80 uit Assenede, in totaal 195 man? In Kaprijke zijn er slechts 156 man
nen geschikt om wapens te hanteren, dus worden er maar 15 aangeduid. 
Kaprijke laat het college van de Oudburg overigens weten dat het niet 
ressorteert onder de Oudburg noch onder Assenede-Boekhoute: "a/zoo 
wij zijn wesende contribuante van de landen vanden Vrijen ende dat wij 
totnogtoe in zulke ende diergelijcke ander lasten te weten: leveren van de 
keurlijn ende wercklieden in den dienste van de zelve majesteijt altijt heb
ben gecontribueert metten voornoemde lande, soo zullen ter eerster order 
van mijn edele heeren bmre ende schepenen van de voornoemde lande (de 
mannen) aldaer sendenn8 . 

De landvoogd besluit echter een ander middel toe te passen om aan 
troepen te geraken, namelijk de opeising van de tiende man, of zoals het 
wordt genoemd "het lichten van de Ban ende Arrier-Ban door alle de 
Provincien van de Onderdanigheyt van Syne Coninghlicke Majesteyt". De 
ordonnantie daarvoor wordt op 27 augustus 1655 in Brussel uitge
vaardigd en alle steden. kasseirijen en jurisdicties krijgen bevel het plak
kaat w spoedig mogelijk te "kondighen ende publiceren alomme binnen de 
plaetsen ende limiten van hunne respectivejurisdiclien daermen gewoon
lick is uytroepinghen en publicatien te doene". Acht dagen na publicatie 
moet iedere tiende man die in staat is wapens te gebruiken. op de aan
geduide plaats aanwezig; zijn. In de gepubliceerde ordonnantie luidt de 
tekst van de oproeping als volgt: "dat ieder Prochie, Dorpe ofte Ghemeynte 
zal hebben te leveren en te senden promptelick ende ten uytersten binnen 
acht daghen naer de Publicatie van dese in het quarlier het welck in ieder 
Provintie sal gheordonneert worden den Thienden man met rapier ende 
snaphaen ende munitie daertoe noodich van alle deghene vande ghe
meynl.e bequaem wesende de wapenen te draghen op pene dat alle de 
Inwoonderen van het IJorpe, Prochie q{te Ghemeynte die hierin ne in ghe
brecke sal wesen sullen verbeuren hunne wapenen ende ombequaem blij
ven van eenighe te voeren in hel loecommende ende dat bovendien van 
elders sal worden in hunne plaetse gheslelt hel Dobbel van het ghetal van 
hunne Quote I.ot hunnen laste ende onkoste". 
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In 1647 wordt Landrecies belegerd door Leopold Willem die daarvoor in heel 
Vlaanderen wordt gehuldigd. De versterking wordt in 1655 opnieuw ingenomen 
door Turenne en la Ferté en komt door het Verdrag van de Pyreneeën in 1659 defi
nitief bij Frankrijk. De stad wordt in de 1 aae eeuw versterkt door Vauban. 

De baljuw, proost, meier of een ander offkier principael zal 
onmiddellijk "t'samen roepen alle de Inwoonderen van sijn ghebiet ende 
hun dWinghen lot verkiesinghe vanden thienden man onder hun door het 
Lot waer-van sij sullen hebben te senden pertinent relaes aenden 
Provinciaelen Raedt aJt andere Banc1ce van Justitie van hunne Jurisdictie 
immediaet" . 

Dit bevel tot wordt gegeven aan de belangrijkste gebieden en instellingen 
in de Nederlanden: 
- de hoofd presidenten en leden van "den Secreten ende Grooten Raede": 
- de kanselier en de leden van de Raad van Brabant: 
- de gouverneurpresident en leden van de provinciale Raad VHn 

Luxemburg; 
- de stadhouder, kanselier en leden van de Raad van Gelderland: 
- de president en de leden van de Raad van Vlaanderen: 
- de gouverneurpresident en de leden van de Raad van Artois: 
- de hoogbaljuw van Henegouwen en de leden van Hand van IkrgC'll: 
- de gouverneurpresident en de leden van de Rand van Namen: 
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- de gouverneur van Limburg: 
- de gouverneur van Rijsel. Douai en Orchies: 
- de ~prevost Ie Comte" van Valenciennes: 
- de baljuw van Doornik en van het Doornikse: 
- de schout van Mechelen9 . 

De verbazing en het ongeloof over het besluit zijn bijzonder groot., 
zowel bij de verantwoordelijke bestuurders als bij de bevolking. Nooit eer
der is een dergelijke massale lichting van jonge mannen voorgekomen. 
Wel worden geregeld spaeyghiers of pioniers opgeëist, om waar het nodig 
is versterkingen op te werpen of te slopen. Die opeisingen gebeuren vol
gens strikte regels en elke parochie weet precies hoeveel man er moet 
optrekken. Maar de lichting van elke tiende man, zonder rekening te hou
den met privilegies en gewoonten als bijvoorbeeld ieders aandeel in het 
Transport van Vlaanderen. dat is nooit eerder voorgekomen. 

De onrust over de opeising zwelt zodanig aan dat Leopold Willem 
zich al op 1 september 1655 genoodzaakt ziet enige toelichting te geven 
en de maatregel te verzachten. Voorlopig is het voldoende de tiende man 
uit te loten en er een lijst van op te stellen, van optrekken is geen spra
ke. 

De ordonnantie komt op 5 september 1655 aan op het kasseIrij
huis van de Oudburg in Gent en wordt onmiddellijk bekendgemaakt 10. 

De officieren die op 6 sept.ember voor de publicatie zorgen. krijgen het 
bevel de bevolking "te houden in de goede handt", men is dus beducht 
voor ongenoegen en eventuele opstootjes 11. Al een dag later, op 7 sep
tember komt de zoveelste omzendbrief waarin wordt benadrukt. dat ieder
een inspanningen moet leveren "pour repousser l'ennemij de l'interieur de 
nos provinces par la levée du dixième homme" en dat de gegeven orders 
strikt moeten worden uitgevoerd. Wel wordt. meegedeeld dat. het. in eerste 
instantie volstaat 1 0.000 man op t.e roepen op basis van het Transport 
van Vlaanderen. Nog op 7 september wordt. een decreet uitgevaardigd 
waarbij "les paysans vagabons", rondt.rekkende boeren uit Henegouwen, 
binnen de drie dagen na publicatie, verplicht worden dienst te nemen. 

Het Brugse Vrije blijft. echter prot.est.eren en de Oudburg st.eunt. dit 
verzet 1 2. Het. college schrijft. in de voormiddag van 9 september 1655 een 
brief aan de schepenen van het Vrije. waarbij gevraagd wordt. te "inlerce
deeren by syne hoogheid dal hij hei platte landt zoude willen excuseren 
ldecreteren van den ban nopende het looien den tienden man"13. In de 
namiddag wordt opnieuw vergaderd, want de graaf van Nassau laat de 
heren van het college van de Oudburg "met alle diligencie" wet.en, dat de 
loting van de tiende man hoe dan ook moet doorgaan en hij geeft wat 
meer uitleg hiJ de versoepelde maat.regelen. BiJvoorbeeld zullen de man
nen die cr zleh inlotcn of op een andere manier aangeduid worden. ook 
effectief worden opgeroepcn, maar het is "echt nog niet van noode tselve 
volck te delogeeren", hen nu al te latcn optrekken. Voorlopig volstaat het 
dat er lijsten worden gemaakt, zodat Iedereen hiJ de eerste verwittiging "in 
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compagnies gherangeert" kan worden. En als er gereclameerd wordt op de 
vijf stuivers soldij en het ammonitiebrood die de manschappen zullen krij
gen, dan mogen die gerust worden verhoogd, op de kosten van de 
Kasseirij wel te verstaan. De graaf van Nassau wijst het college van de 
Oudburg nog eens op het basisprincipe van de ordonnantie: "Nemende 
voor principael fondament d'obligatie die d'ondersaeten hebben hun 
vaderlant te deifenderen en daertoe mogen bedwong hen worden in noor. 
In elk geval moeten bij de loting alle voorzorgen worden in acht genomen 
om opstootjes en andere wanordelijkheden te vermijden l4 . 

Na de publicatie blijven protesten niet lang uit. vanuit verschillep
de parochies komen verzoeken om ontslagen te worden van de loting 
"aenghesien tselve in mensche gheduncken in dese provincie nooyt ghe
pratiqueert en is gheweest" en ook omdat de parochies niet in staat zijn 
nog meer af te dragen. Er wordt gewezen op de zware kosten die de uit
koop van de winter- en zomerkwartieren van troepen met zich mee
brengt, op de veelvuldige opeisingen van pioniers, het onderhoud van de 
keurlingen van de Oudburg in Kortrijk die geld opslorpen, op doortrek
kende militairen en "invallende part yen" die van alles en nog wat opeisen. 
Het kost de Oudburg tienduizenden ponden. En nog maar pas zijn er 
massaal veel vluchtelingen uit Henegouwen gearriveerd, wat opnieuw 
handenvol geld zal kosten. Als landvoogd Leopold Willem echter "in noot 
is van enich volck ofte ghelt te hebben" wordt hem aangeraden dit via de 
geijkte weg te doen 15. 

Leopold laat niet na te wijzen op "le danger extresme" waarin de 
provincies zich bevinden "par l'etablissement que l'ennemy tache defaire 
de ses armes dans leur intérieur" en over de moeite die men ondenrindt 
om de Fransen terug te dringen. De landvoogd herinnert er ook aan dat 
samen met de paus aan een vredesverdrag wordt gewerkt. maar daar is 
vooralsnog weinig van te merken l6 . Op 13 september 1655 zijn Condé, 
Saint-Ghislain, Landrecies en Quesnoy en andere steden in Henegouwen 
"durant ceste et la precendente campagne" bezet door de vijand die dreigt 
dieper het land binnen te dringen. Het wordt iedereen in Vlaanderen ten 
strengste verboden "denreés, vivres et provisions" aan de vijand te leve
ren, van welke aard die ook mogen zijn. Met de publicatie van deze ordon
nantie heeft men niet zoveel moeite, 's anderendaags al kunnen alle 
Gentenaren ze lezen: "gepubliceerd naer costuyme d'ordonnantie van de 
hoogheyd, jegens de landslieden, vagebonden vuijt tlandt en de province 
van henegouwe als van de gone verbiedende zijne ondersaeten resideren
de zoo in de Steden als ten platten lande van sijne ghehoorsaemheijt te 
draeghen, voeren Qfte doen voeren in Condé, etc. gheoccllpeert by den 
vyandt binnen de voornoemde provincie ennighe vivers, waeren etc. te le
vren" 17. 

Het protest over de voorgenomen lichting blijft annzwelkn. Op 15 
september laat Brussel de Oudburg weten dat "chassel' l'ennemy des pla
ces qui la nouvellernent uswpés et Ie l'cpollsscl' dans ses ancit'nncs lisiè
,-es" levensnoodzakelijk is om de bevolking te vrUwnrell voor verdere O\'er-
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ORDONNANTIE vanSJnC..>Ho~hrytghemaecktop het lichten van den Ban ende 
Anier.&!! • door alle: de Provincicn vandc Oodcrd2nighcyt van Sync: Coninghlickç Majefttyt. 
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last. Om echter de bevolking niet nog eens extra te belasten en "pour sou
lager les bons et fidèles subiects de sa majesté" volstaat het nu 6.000 
man uit te loten. Daarvan moet de Oudburg er 360 leveren. Dat is en 
blijft echter het absolute minimum en de landvoogd wenst dat de juris
dicties alles in het werk zullen stellen om aan die 6.000 man te geraken. 
met" le zèle que vous portez au service du roy et de l'amour à la Patrie~ 
moet dat lukken. In feite is de landvoogd en zijn entourage beducht voor 
eventuele onlusten. vandaar dat het aantal mannen wordt veminderd: " ... 
de nous adviser s'il ne seroit de practique plusfacile et moinsfrayeuse que 
la province de jlandre au lieu du dixièsme homme en livreront 6000 eIfec-
t ir. "18 !:Is... . lJ 

Met uitzondering van het Brugse Vrije, wordt in heel Vlaanderen 
geloot en "son Altesse Serenissime" spreekt op 20 september dan ook over 
een groot succes "touchant la levée du dixième homme du plat pays de 
cette province". Twee "conseillers deputez" die in de belangrijkste steden 
de vernieuwing van de wet bijwonen. rapporteren "d'avoir trouvé tout le 
plat pays bien prompt de bonne intention a cest eIfecC. wat wordt 
bevestigd door de lijsten met de namen van de lotelingen die worden toe
gestuurd. En wat het Brugse Vrije betreft: het bestuur ervan zal zich 
moeten neerleggen en "se conformer tout promptement à l'accomplisse
ment des ordres en tout le plat pays de leur districC. Ook de enkele dor
pen die zich blijven verzetten tegen de lichting. zullen tot gehoorzaamheid 
worden gedwongen. 

De uitgelote mannen worden ingezet bij de bewaking van de 
Schelde. de Leie. de Aa en de kuststreek. vooral in de omgeving van 
Gravelines. Daardoor kunnen troepen die deze plaatsen bewaken, elders 
worden ingezet 19. 

In de dorpen ebt de onrust over de voorgenomen maatregel maar 
niet weg. In Zomergem. Bellem en elders ontstaan er "groote murmuren", 
de schepenen van de Oudburg laten deze parochies haastig weten dat het 
college "dienaengaende niet anders ghedaen en had als behelsende de 
brieven van de beschryving" en dat men zich aan de inhoud van de ordon
nantie te houden heeft20. Ondanks de protesten, de onrust en het onge
noegen van de bevolking wordt in alle gemeenten toch "contre les dengers 
des tempestes de la guere" geloot. 

Zomergem, het dorp waar het meest wordt geprotesteerd, is merk
waardig genoeg een der eerste parochies waar wordt geloot. Er ztin onge
veer 500 mannen bekwaam wapens te dragen en daaruit worden op 20 
augustus 1655 vijftig mannen "opgelicht ende bfj lote aan hernlieden ghe
daen uyt crachte van dordonnaiie van Leopold Guillielmus op het lichten 
van den ban en den arriere ban". In Ursel worden alleen dt:' mannt:'n van 
het Gentse aangeduid. Baljuw Beghijn laat dt:' Oudburg wt:'tt:'n: "aen
gaende 'tVrfje van Ursel. en hebben alsnog geen ordonnantie onttlangcn". 
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CO P IE· 
ERSAEME ENDE"b I SCRETE: 

Syne Doorluc:htighfte Hoogheyt heeft by Placcaete 
vanden VI.dco de[er gheordonnc:e[c, dat alle de ghcvluchtc: 
landtflieden van Hc:negouwe, noch gheenen Milirair7n 
Dienft aellVC:CIC hebbende, ofte hun daer-van gherctircert, 

. ió felven fullen cómen ofte: keeren, op peyne van r'hcurlie-
" .~ der lafi:egheprocedeert re worden naer t'verheefch yanden 
fiucke, midtfgaders ten [elven c:ffeétec'rde om hemlieden te doen verO:aende con. 
clitien ende d~n tydt van heurlicder Dienfi:, foo pock de be:de:elinghe vande Q!!ar
tiercn ende accommodement van heurliedc~ Vrauwen ende Beftialen, ghc:commir
tecrt ons ondcrfchrcven, Raedcn ordinaire, ende Advocaet FiCcacl vanden Raede in 
Vlaendren, neffens den HcereGravevanSolrc,die'hun jeghenwoordigh zyn vin
dende binnen defer Stede van Audenaerde; Dies den fel ven Heere Grave de voor
feyde gherefugeerde is belafunde ende bevelende hemlieden te prc:(enteren inde 
Hofielrye aldaer ghenaemt qe Swaene, Sondagh, uyterlick Mael1dagh s'morghcris 
naeftcommende 7 iut[ regard vahde voorfeyde'gherefugc:erde. hun houdende,ofce 
heu.lieder Bdlialen hebbende binnen de Caac:lryen van-Audenaerde ende vander 
Auderburc;h van Ghendt, Ende intc ghe(agh vande ghone hemliedén houdende, 
ofte heudieder BeO:lalen hebbende binnen de landen van Aclfi ende Denddmon-
_~cl~Rx~~I~~ll~~~itrn ,.t'W~fP'U geaSmaer li~~ !-;.~,dt[-b~ys 
tot Geerards&rghen, vofghêöétè-zyrl0r'dre Eler g evoeghr, rode al1s cdat wy 
betrauwen dat in eenc faecke foo grootelickx ttnderende [en Dienfl:e van Syne Maje. 
fieyr, fdfs heurlieder particulier welvaerel1, gheen retardeme.nt en ral vallen, 11och
tansof miiIchie11 daerin eenighe te eort blevenJ hebben, in ghevolge vande, amho
rÏ1.atie verleent by brieven van Syn' Hoogheyt vanden [elven da[e, gheord neerr, 
ende Ordonneren by deren, aen alle Baillius, Meyer" W cthouders e e ,andere 
Officieren vandc: voorfeyde Landen ende Ca!felryen dck iri't zyne., i ien ec:nighe 
vaode voorfeyd~ gherefugeerdodies in ghebreke bleven, ,de fel ve te bedwillghen toC 
volcomminghe van diere naer behooren, nict-min overrçyndcnde de LyUe vande 
fclve Defaillanten I om daer.ill voorder te v()orfien foo den Qiéntl van Syne Majc
fieyt verheefchen fal, Ten weleken dfetle ghylieden d'Ordonnantie vanden voor
feyden Grave neffens deCe on re} prom ptelick Cult hebben te: Publiceren by het trec
ken vande Clocke, ontbiedende en vergaederende vande vQOrfeyde ghcretiJgeerde 
ter ordinaire plactCc ofte VierCchaere fonder re verwachten, den ordinairei1 dagh ; 
midts de, làcckc gheen uydl:el en is 3dmittereode, Op peyne dat jcghens V. L. a!bi. 
trairlick Cal ghepro~edeert worden. Ende bier mede blijft Gode bevolen: Tot .Áude
naerde... dm 16. September 1 6 11. Ende was ondcrteeckem : 

~. cI!. ~~~ ~ti-t:n9~, 
ID. VANVErJ( tJ3EI(E. ende... 1. GHEVSBrJ(B. 

HrleJ van Vander Heke en de Ghew.;ere over hel dienst nemen van de IIenegouwse 
vluchtelingen. Wie zich niel Iwudl aan de regeL "i , zal arnitrairlick vervolgd worden, 
aWGl 



HUGO NOTIEBOOM 

Het aantal uitgelote mannen van enkele andere parochies: 

PAROCHIE 

Aalter 
AANTAL 

30 

Drongen 
Hansbeke 
Landegem 
Lotenhulle 
Oostwinkei 
Poesele 
Ruiselede 't Gentse 
Sleidinge Keure 
Sleidinge Sint-Baafs 
Vinderhoute en Merendree 
Vinkt 
Wondelgem 

20 
13 
10 
10 

5 
3 

11 
13 
12 
15 

7 
6 22 

OPMERKINGEN 

loting van 9 september 1655 
"zijn bij lotte ende accorde gevallen 
voor tiende man" 
loting van 23 september 1655 
loting van 22 september 1655 

loting van 25 september 165521 

loting van 25 september 1655 
"met snaphaan en rapier" 

Het feit dat de weerbare mannen uitgeloot zijn, betekent volstrekt 
niet dat ze al moeten optrekken. Toch blijft de onzekerheid hangen. Op 
22 september heeft griffier Alstein van de Oudburg daarover een onder
houd met de graaf van Nassau, die hem verzoekt de lijst van de tiende 
man te overhandigen. Alstein antwoordt dat het college "gheen voorde re 
devoiren heeft gedaan en hadde, duerdien dat men presumeerde dat tsel
ve soude onderblijven, aenghesien men verstaen hadde dat zijn hoogheid 
aan de Vier Leden de keure ghegheven hadde, dat zijn hoogheid dus niet 
teghenstaande begheert de lijs te" . Alstein zal alle parochies vragen hem 
de lijsten binnen de drie dagen toe te sturen, hij zal die dan onverwijld 
aan de graaf van Nassau bezorgen23. Om hem wat gunstig te stemmen 
wordt Nassau "in de propositie van den tienden man een stuck wyns" aan
geboden24. 

Op 3 oktober wordt alle twijfel weggenomen. Na een vergadering 
eind september 1655 van de afgevaardigden van de Vier Leden over de 
twijfel van enkele gedeputeerde over het al dan niet oproepen van 6.000 
man, wordt te verstaan 'gegeven "d'intentie van zijne hoogheid te z!jne dat 
de voorzeide 6000 man zouden promptelijk gelicht worden en ghevonden 
en geleverd. behoorlijk gewapent op de voet van het transporf'25. 

Op 13 november 1655 komt het bevel dat de Oudbur~ 350 man
schappen moet klaar houden voor bewaking van het fort van Rodenhuize 
en andere versterkingen. De mannen zullen 10 stuivers per dag ontvan
gen en als ze uit hun dorp vertrekken, moeten ze voorzien zijn van 
wapens en van voedsel en geld voor ten minste drie da~en. Verder moet 
iemand hen vergezellen om in Gent "te 11001'en watter !loorder occurereJ! 
zal". 
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Het aantal manschappen dat de parochies moeten leveren: 

Aalter 12 Oostakker 6 
Bellem 3 Oostwinkei 5 
Destelbergen 7 Poesele en Bachte 4 
Desteldonk 5 Ronsele 2 
Deurle. Latem. Afsnee en Ruiselede 6 
Sint-Denijs 12 Sint-Martens-Leerne en 
Drongen 16 Vosselare 6 
Eke 7 Sleidinge 14 
Evergem 28 Maria -Leerne 5 
Hansbeke 6 Ursel 2 
Heusden 7 Vinderhoute 2 
Knesselare 7 Vinkt 5 
Latem 5 Waarschoot 10 
Lotenhulle 8 Wondelgem 6 
Lovendegem 10 Zaffelare 9 
Mariakerke 4 Zeveneken 6 
Meigem 5 Zeveren en Baarle 2 
Mendonk 2 Zevergem 4 
Merendree 7 Zomergem 18 
Nazaret 5 Zwijnaarde 6 
Nevele 19 Lochristi 1026 

De kosten voor de Oudburg rijzen de pan uit. Er zijn niet alleen de 
360 manschappen waarvoor 630-0-0 p. gr. gage wordt betaald. ook moet 
de Oudburg tienduizenden Jassijnen. pilotten. grote en kleine schrans
manden leveren voor versterkingen op de grens met Frankrijk. Al dat 
materiaal wordt verscheept en de nering van de vrije schippers in Gent 
rekent 220-10-0 p. gr. voor transport en nog eens 228-0-0 p. gr. voor lig
dagen (meer dan 6 weken blijven de schepen liggen met geschut en 
~ammonitie van oorloghe") en laden en lossen. De Oudburg betaalt voor 
soldaten en materiaal en voor transport enkele duizenden ponden en die 
worden omgeslagen op alle parochies die daar natuurlijk over klagen. 
temeer daar ze bijna dagelijks af te rekenen krijgen met doortrekkende 
troepen die de dorpen gewoon leegzuigen27. De dragonders beginnen des
orders te doen. ze stelen levensmiddelen bij gebrek aan levering van het 
pain de munition of ammoniLieboord28• men kan de conjusien enkel belet
ten als de soldaten anderhalf pond per dag krijgen voor voeding. En tegen 
de winter van 1655 moeten de parochies nog eens honderdduizend gul
den ophoesten ~van tlogement van oorlogsvolck van het wintersaysoen". 

VLUCI fTENDE HENEGOUWERS 

Als in augustus 1655 het gerucht de ronde doet dat Franse troe
pen Henegouwen zullen binnenvallen om daarna opnieuw toe te slaan in 
Vlaanderen. ontst.aat er onder de bevolking van vele Henegouwse paro
c:hies paniek en komt er een massale vluchtelingenstroom op gang naar 
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Brabant en Vlaanderen. Het lijkt er bovendien op dat de Spanjaarden het 
systeem van de verbrande aarde toepassen, waardoor levensmiddelen en 
inboedels niet in de handen van de vijand zullen vallen. Ook verwacht de 
overheid dat de capabele mannen uit de Henegouwse dorpen dienst zul
len nemen in het leger van de landvoogd29. 

Alleen al in de streek van Geraardsbergen, Oudenaarde en het 
Land van Aalst arriveren eind augustus - begin september duizenden 
koeien en paarden, schapen en varkens, honderden wagens plus de com
plete bevolking van verschillende dorpen. Uit ingewonnen inlichtingen 
door enkele bevelhebbers blijkt dat meer dan 100.000 dieren en mensen 

Kaart mei aa/lduiding van de dorpen ['(ln de llen('n()llll'~(' "llIdl/dingen. 
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vanuit Henegouwen onderweg zijn naar Vlaanderen en Brabant: "a cause 
que le bruict est entre lesdites reJugez que tout leur bestial ensemble monte 
environ cent mille". Het is vanzelfsprekend onmogelijk al die mensen en 
dieren behoorlijk onder te brengen "sans une ruijne totale" van de paro
chies. Er moeten maatregelen worden genomen, want er wordt terecht 
gevreesd dat de inwoners zich tegen de inkwartiering zullen verzetten. 
Ook zal de toegestane ayde aan de majesteit waarschijnlijk niet meer 
kunnen betaald worden en zal "le bestail de jlandre" nog nauwelijks te 
eten krijgen. 

De vluchtelingen komen voornamelijk uit dorpen en gehuchten 
gevormd door de driehoek Mons - Condé-sur-l'Escaut - Ath: Ath, 
Autreppe, Basèc1es, Baudour, Blaton (BernissartJ, Blicquy, Brugelette, 
Chapelle. het Land van Chièvres (met o.a. NeufmaisonJ, Condé, 
Grandglise - Quevaucamps - Wadelincourt, Harchies, Hautrage. 
Herchies. Huissignies, Ladeuze, Leuze, Ligne, Peruwelz, Préau. 
Ramegnies. Roucourt (BuryJ, Sirault, Thumaide, Tongre-Notre-Dame, 
Tongre-Saint-Martin, Trazegnies, Villerot, Wadripont e.a.30 . 

LOGEMENT 

Over het "logement du bagage des reJugez dupays dhayunau" komt 
op 19 augustus 1655 bij de verschillende kasseIrijen een brief toe waar
in landvoogd Leopold Willem iedereen in het kwartier van 
Geraardsbergen en omgeving aanmaant en zelfs beveelt de vluchtelingen 
goed op te vangen. Op 30 augustus 1655 komen de afgevaardigden van 
Oudenaarde en Aalst bijeen in het dorpje Zandbergen om het probleem 
te bespreken en om zich te beraden over een tweede schrijven van de 
landvoogd van 28 augustus 1655 waarin nogmaals wordt aangedrongen 
om alle vluchtelingen, waarvan gehoopt wordt dat er veel dienst zullen 
nemen, met alle gastvrijheid te ontvangen31 . Op een haastig opgestelde 
lijst blijkt dat alleen al in het Land van Aalst 9.045 koeien, 400 paarden 
en vele karren zijn binnengetrokken32. Het is onbegonnen werk al die 
mensen en dieren behoorlijk in voedsel te voorzien en logies te geven, de 
inwoners zullen hun wintervoorraad kwijtspelen en het gevaar voor 
onlusten is niet denkbeeldig: "qui meiira injailliblement les manans dudit 
pays d'Alost en tel desespoir que ['on ne saura empecher qu'ils prennent 
les armes et s'enireiueni l'un l'auUre". Niemand is er voor de komende 
winter op voorbereid een dubbele veestapel te onderhouden. 

Via een gedrukte omzendbrief maakt Leopold Willem op 1 septem
ber 1655 de genomen maatregelen bekend. Iedereen met enige bestuurs
verantwoordelijkheid moet de I fenegouwers zo goed mogelijk behandelen, 
ze ziJn Immers getroffen door "des calamités de la guerre", zijn gevlucht 
"pour préferer la légiUme dominalion de leur Prince naturel. aux vains 
advantages que l'ennemu leur qlTre, pour les ass,-!jeller à son uniqie usur
pa/ion". Bovendien tonen ze dagelijks hun onwankelbare trouw aan de 
landvoogd. Wie die mensen op om het even welke manier slecht behan-
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delt of schade toebrengt, zal zijn straf niet ontlopen. Elk dorp moet hen 
gastvrij ontvangen, hun vee weiden en dat allemaal tegen de vastgestel
de vergoeding33. 

LETTRE CIRCV LAIRE 
ET VB&ITABLE 

DE I:ARCHIDVC 

LEOPOLD 
ENVOYEE A TOVS 
'LES GOVVERNEVits, PREVOSTS, 

aT ESCHIYtNS DES VJJ.liS 'iT B->vaot 
de Ftsnee) Gtuez. (ut Ic (hemin & Ja 

teute de (on armée. 

PAR I S, 
t:haC~AVDE MOklOT, ruëdela!ucheric; 

au VieiUes ElhJues. 
M- ti è. X L I X. 

~y~C ,SltMJSSJON. 
In deze "Lel/re Circulaire el Vèritable" bdoqfl de lnndt'oogd dnt de stedel! en dor
pen waar zUn troepen zlLllen pnssercll q( logercn. niets te pn'zcn hebben. lIet tegen
deel was waar ... 
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~ Afin que l'Incommodité soit moudre", om het ongenoegen in de 
kiem te smoren en de grootste ongemakken te vermijden, wordt verder 
beslist de vluchtelingen te verdelen over de kasselrijen van Aalst, 
Oudenaarde, Dendermonde en de Oudburg van Gent. De betrokken 
besturen worden op de hoogte gebracht en uit elke kasseirij worden twee 
commissarissen aangesteld om de repartitie in goede banen te leiden. De 
landvoogd maant de gouverneurs. kasteleins. baljuws. provoosten en 
andere ~ officiers de Justice" aan zich loyaal op te stellen en de commis
sarissen de nodige bijstand te verlenen. Het zijn overigens slechts tijde
lijke maatregelen, zo wordt er nog aan toegevoegd. tot de militaire cam
pagne achter de rug is. 

Het zijn vluchtelingen uit Huissignies die in Voorde (Ninove) onder
gebracht zijn. die op 3 september 1655 als eersten "marcheront à la récep
tion de ceste vers la ville de Gand ou les députés de la Chatellenie du 
Vieubourg leurs donneront logement ensuite de l'ordre de son Altesse jaict 
à Oudenaerde". In de volgende dagen trekken vluchtelingen uit 
Grandglise. Wadelincourt. Harchies. Quevaucamps. Préau enz. eveneens 
richting Oudburg. Op een losse notitie van griffier Alstein lezen we: 
~ Jooris. ghy sult dit volck en bestiaelen moghen logueren op de prochien 
niet ghelogiert syn te weten op Lovendeghem en Somerghem" . waarmee de 
vluchtelingen uit Harchies en Préau worden bedoeld. Op dat ogenblik 
schat men dat er zich ongeveer 10.000 dieren. 407 karren en verschil
lende honderden mensen op de parochies aan de Schelde ophielden34. 

's Anderendaags. op 4 september 1655 brengt de Oudburg alle dor
pen van de aankomst van de vluchtelingen als volgt op de hoogte: 
~ Lieve en Beminde. 
Alzoo zyn hoochheit ghenootzaeckt is gheweest quartier te verleenen 
aende gherejugierde landslieden ende hunne bestiaelen up het jaict van 
heesch der casselrye Oudenaarde en Dendermonde daerinne ul nombre 
bedraegt ... onder peerden en koeyen. Soo ist dat wy ul ordonneren de 
zelve tanveirden ende verlenen pasturage daervooren recompense gheven 
sullen"35. 

DIENST NEMEN IN HET LEGER 

Blijkbaar is een van de voorwaarden "pour la retraicte. asseurance 
et pasturage". voor een veilige aftocht en verblijf in Brabant en 
Vlaanderen. dat wie kan. voor een korte tijd dienst neemt in het leger. Op 
die manier meent de landvoogd het aantal manschappen dat in 
Vlaanderen wordt opgeroepen voor de "ban et arrière-ban" drastisch te 
kunnen verminderen. Dat de Henegouwers het leger van de landvoogd 
zullen versterken. daar wordt al vlug aan getwijfeld. de vluchtelingen "ne 
soyent en ces parliculièrelenL interessez". Als de mannen zich laten inlij
ven, worden ze Immers gescheiden van hun familie en hun veestapel die 
zich op de zuidelijke oever van de Dender ophouden. Veel families zijn 
echter al naar veiliger oorden vertrokken. naar dorpen over de Schelde. 
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Maar ook daar blijven de vluchtelingen niet lang op dezelfde plaats, 
waardoor het vrijwel onmogelijk wordt hen te controleren. 

De kwestie van de vluchtelingen wordt door Leopold Willem bespro
ken in de Raad van State en die adviseert eveneens dat de vluchtelingen 
die ertoe in staat zijn, verplicht dienst moeten nemen. Tevens moet men 
hen ervan overtuigen dat hun dieren goed zullen verzorgd worden, zodat 
niemand dit als reden kan aanhalen om zich niet te laten inlijven. Verder 
wordt voor het pastureren van elk hoorn- of hoefdier, groot of klein, door 
de vluchtelingen dagelijks "un patard" of 1 stuiver betaald en voor elk var
ken of schaap "un liard" of 1 oortje. Wie niet in dienst is, moet het dub
bele betalen en krijgt slechts de helft terug. Deze vergoeding wordt door 
de lokale besturen terugbetaald en mag worden afgetrokken van de toe
gestane beden. contributies of andere subsidies. Er zal strikt worden toe
gezien op de uitbetalingen en fraude zal streng worden bestraft36. De 
schadeloosstelling wordt beperkt tot maximum zes hoorndieren en drie 
paarden. 
Op 1 oktober 1655 wordt het dagelijkse bedrag van de winterfoerage (van 
Allerheiligen tot 1 mei) voor de veestapel als volgt bepaald: 

paard vanaf 2 1/2 jaar dagelijks 8 à 9 pond hooi. 
tarwe en roggekloppelingen 

veulens vanaf 1 jaar 
koeien en runderen 
kalf van 1 jaar 
schapen 
varken 

stro en hooi 

hooi en kloppelingen 

7 stuivers 

2 1/2 stuivers 
2 1/2 stuivers 
1 stuiver 
1 oortje 
1 oortje. 

In december 1655 wordt voorgesteld volgende bedragen uit te betalen: 

man of vrouw 2 sch. 
kind 1 sch. par. 
paard 3 sch. par. 
veulen de helft van een paard 
koe 2 sch. par. 
kalf de helft van een koe 
Met schapen en varkens wordt geen rekening gehouden37. 

Landvoogd Leopold Willem laat op 6 september 1656 in alle steden 
en kasseirijen waar zich vluchtelingen ophouden. opnieuw een decreet 
verspreiden over het dienst nemen van de Henegouwers. Blijkbaar zon
der veel succes. want een tweede publicatie volgt op 16 september. Alle 
gevluchte mannen die nog niet in dienst zijn. of er zich van hebben ont
trokken. "moeten in deselve commen ofte keeren" op straf van boete en 
zelfs gevangenschap. Ze zullen slechts voor korte tijd in~eliJfd worden. tot 
de vijand van de grenzen is verjaagd. Die korte t~jd wordt echter almaar 
verlengd. op 27 september laat de landvoogd Jan De Gheusere weten dat 
het logement van de vluchtelin~en en de diensttijd verlenp;d worden ':J!LS
ques à autre ordre"38. Naast huisvestin~ voor hun gezin en hun vee krij
gen ze ook "pa in de munition .. en genieten ze nog VHn andere voordelen. 
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LEOPOLDE GVILLAVJ1E PAR LA GRAGE DE DIEV 
Arrhidueq d'AIJffriehe, Due,! de Bout;goigne, Stirie, CtlYinthie, Carnio!e, 6-
VVirttnberg, Adminiftrlltmr Genera! de 111 mlliee de Hicrufalem, de ''Grdre 
Ttutonicque tb fJoffre Dame en PruJè, 6-- Grllnd-maiffre d'ictUuJ en Atle
VJlligtJf, ItRlic, b- o~ltr& mer, EucJque de StrlU bourg, HRlbcrfladt, P ajfou 6> 0/
mits, auf; Adminiftrllttur des printipRultez Abbntia/es de Herfchfotdt, Jvlur
b;zch, & Lude, Comte de Th1rol, & de Gorits, &c. Lieutmant, Gou'7Jerneur. 
& GllpUaine Generlll dts PIJ]s-blU 6- de BouYfjoignQ , &c. 

T OUS Lieurenans, Gouverneurs, Chefs, Coronc1s , Capiraines, QQarrier-maiflres, 
Fourricrs &. condud:eurs de gens de guerre , ram de pied que de cheval , ethns all fer
vice du Roy Monfeigncur, &. à rous aurres fes lull:iciers, Officiers, & fubjeêts cui cc 
regardera,&ccsl'refentes reront mon!hées, faluc. L'affed:ion lin~uliw:avec laquel

~t*i~~ Ie nousembraffoDs les bons & fidels fubjed:s de fa Majdlé, De fe j~auroitplus digDe
ment cmployer, qu'en la proted:ion de ceux, qui encores qu'accablés des cai.lmirés de la guerre, ne 
cellenr de nous donner des preuvcs de la conllante fidelité qui leur demeurc, pour preferer la legiri
me dominarion de leur Prinee naturel, aux vains advantagcs que l'cnnemy leur affrc, pour les affu. 
jetrir à Con inique ururpation. Et eommc entre antres 
macans du Village de auroient abandonné leur dcmeme, & fe refugié avec 
leun families,&. bdtail aux lieux de I'obeiffance de fa Majeflé,mefmes prins Ccrvicedans fes armée~. 
5 ~ A V 0 I RVO V 5 PAr S 0 Jol 5: QQe naus voulans les traittet favorablemcnt, avons TCI;eu, prins 
& mis, re~evons, prennons& mertons parcetre,en la proted:ion, & fauvegardede ra Majeflé, &. b 
No 11 re , leur; perfonnes, families, & be/hiJ. Vous ordonnam partant, & ~ chafcun de VOllS, bien 
cxpreffement,de ne leur faire, ny rouffrir e!1:re f.i8:e& .1llcunes foules, pilleries,ou extOffions, à peine 
d'eneourir I'indignation de ra Majdl:é, & la Noflre, &d'en ell:re punis eomme infraél:cllrs de nos 
Sauvtgudcs, & Commandemcns. Mandons en outre qu'és licux ou arriveront les families defdits 

vous ayez à les re~evoir & laiffer paillre leur bellail, 
pour te prix que nous avons flatué, & ainry que les Commilfaires dhbliz à leur eondl1itte,& gou
vernement, vous ordonneronc. Faiél: à Bruxelles Ic premier de Scptembre mil fix cene çjncquo1nte 
cineq. /!7fîr'fi~ 

I..eopold Wlllem beveelt dal de vluchtelingen en hun vee goed moeten worden opge
~angen en dal niemand hen ook maar een haar mag krenken. want Ze genieten van 
sauvegarde de sa Mqjesl.é". 
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In Vlaanderen nemen slechts een handvol vluchtelingen dienst, in 
Brabant en bij die op de grens van Henegouwen laat er zich bijna nie
mand inlijven. Leopold Willem wijst erop dat hij verplicht was een uit
zonderlijke lichting te doen waarbij de vagabonderende vluchtelingen nog 
het meest belang hebben, omdat het de verdediging van hun woonplaats 
en streek betreft. Het kan dus niet van de Henegouwers "de vivre en 
libertinage", op de rug van de onderdanen van de majesteit. Wie geen 
dienst neemt, zal dan ook vervolgd worden. Iedereen krijgt nog drie dagen 
de tijd om zich aan te melden, wie in gebreke blijft, zal gedwongen wor
den dienst te nemen. 

Û 
Henegouwers die zich in de Oudburg van Gent of in de kasseirij 

van Oudenaarde bevinden. moeten zich aanmelden in herberg De Zwaan 
in Oudenaarde. Wie in de omgeving van Aalst, Dendermonde of 
Geraardsbergen vertoeft, moet zich laten inschrijven in het landhuis van 
Geraardsbergen, die in Brabant moeten naar het kasteel van Beersel. 

De landvoogd legt er nog maar eens de nadruk op dat het ten 
strengste verboden is dienst te nemen in het leger van de vijand. zich 
onder zijn contributie te stellen of hem levensmiddelen te verkopen. 
Iedereen die dit verbod overtreedt wacht een gevangenisstraf en confis
catie van zijn goederen. Als steden van de vijand worden Condé. St.
Ghislain, Landrecies en Quesnoy genoemd39. 

Het decreet moet direct worden gepubliceerd "bij het trecken van de 
docke". Iedereen moet verzamelen "ter ordinaire plaetse ofte vierschaere 
sonder te verwachten den ordinairen dagh midts de saecke gheen uytstel 
is admitterende". Pas op 13 september volgt de afkondiging in de 
Oudburg40. Van vluchtelingen die zich niet aanbieden. zullen alle dieren 
worden aangeslagen en dorpen waar zich onwillige bevinden. zullen 
beschreven worden. Het zijn immers de schepenen die alles moeten con
troleren4I . 

In alle dorpen wordt nauwkeurig gecontroleerd of er zich niemand 
aan de dienstplicht onttrekt, overal wordt "oversien den nombre van per
soonen met name en loenaeme". In Heusden zijn slechts twee mannen, 
Pierre Delbeau en Jacques Tailleur. "vertrocken naer den leger". De ande
ren zijn allemaal "mannen van oudde" en ongeschikt voor de dienst. Veel 
vluchtelingen. zoals Robert Masy die in Waarschoot verblijft, zeggen dat 
ze "een man in plaetse int legher hebben", wat natuurlijk moeilUk te con
troleren is. Ook elders verklaren mannen een plaatsvervanger te hebben 
gecocht. Van de vluchtelingen in Waarschoot blijken er een tiental dienst 
te hebben genomen. tenminste dat verklaren hun vrouwen. In Merendree 
wordt er nogal streng gecontroleerd. Zo is van het gezin Buissart de vader 
in het leger en de moeder overleden: een oude man. waarschtjnlUk de 
grootvader. zorgt voor de kinderen en zijn eigen vrouw. Van vc:'rschillendt' 
vluch telingen noteert de officier: "diemen segllt in t legller te z!lTl", segllt 
men een man in zyn plaetse in dienst te hebben" enz, Hij gelooft er blUk
baar niet veel van. In Oostakker gaat PleiTe F'ivl't lilt Ç)lIt'vntICnmps In de 
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LEOPOLDE GVILLAVMB PAR LA GRAGE DE 
. Ditu Archiduc'1 d'Alfjtriche, DUf,! de Bourgr:gne) <:re. Lieutmnnt, Gowtltrneur 

& GllpitaifJt GmerPJI des PIl)S ·bllJ & de BourgognCJ, &c • 

.:.;;;::~V"". Ommc à t'occalionde diffüenees plainaes que nous avons rcçeüt!s depuis n'aguere~, 
que grand nombre de payrans rcfugiez des froncje~es J & prineipalemenc de la Pro-

. vinee de Haynau, vone en plulieurs troupes, partIes & bandes, par les vIlla ges de 
1r2!~..Iim-.'.::! ~_ Brabane & Flandres, avec leur femmes & bellail, & qtlC pour y remedier NOIIS 

, aurions dlé meus de lesconvier amiablement au [~rvice milieaire, pour quelque 
." '.'-. peu de eemps [eulement.,& jufqucs à ce que I'enncmy dlane dt-fchalTé, ;1, r '1l1Tr"ient 

. , rceourner à leur Jomictle, avecq offre de donner quanier à lcurs femmes & belhil,& 
à eux Ic pain de munieion & aueres advaneag<!s; done aucuns erouvésen la Province de Flandres, au
roieor emhraffé les condicions & fervice, ce qui n'auroic cncores dlé effeél:ué par plu(jeurs autres reflés 
cn ladiee Provioce de Flandres ny par ccux qui [one cn Br-.b-.or, & és lifieres de Haynau confinans :tudir 
Brabant Ee conlideransd'aillcurs que l'cllar des -.ff,lÏres publicques nous oblige defaire vne levée de gés 
extraordinaire,dont Ic Ban, & arricre·B-.n dl: J'a publié,dans lequellc[dit$ PayCans refLlgiés,& vagabon
dans ontune oblig.ation plu."; cllroiél:c & r~rticlllierc gue nuls-aum:s d't/he: comprins, puis qu'il y va de 
I::ur bien & intcull particulier,de les rellablir dans leuu maifons & rerres,& qu'à moins de s'y aceómo
eer en ami.lble il y allroir droiél: de les y. conllraindre, & en tout c-.s ne: pourrions d'avantage dir.imulcr 
leur ru[dÎtcfa~on de vivrc en libercinagcfur Ics,bós fubjeél:& & vaffaux de fa Majdl:é,ains fefions obligés 
cn julliec d 'y pourvcoir en route: rigueur, & en f~ire.1a .dcmonllr:ltion qu'il appanicnr. POVR' CE EST IL: 

quC' par l'advis des gen. du Con[eil' d'EJtac du RoyMonfcigncur,-.vonsau nom &.de la part de r· Ma)e
fté, ordonné & ordonnons à tousJefdits payrans vag-.bonds qui n'ont ene or acccpté Ie fcrv,r~ militai
~c, de Ie faire endedans Ic riers jour, apr~s que les prcCentesauroncdlé publiées ; ou leur e!1é in(jnuécs. 
a peine que fera proeedé cOncre clIx·klon l'exigencedu cas: Auqucl cffeél:, & pour lcm faire enrendre: 
lefdi,s condicions , -& temps de: leur Ccrvice & Ie reparccmenr des quartiers , & accomodemcnr pour 
-icurs femme! & bellail, voulons &.ordonnons, que ceux c(l:ans en la Province de Flandrc fe reF. Jen
tent parde:vant les Commilfaires qui fe trO\1veront de: nollre: p-.rc és villes d'Audenarde , & de Gran
mont, à leur choix &.ceux eflans cn la Province de Brabant & liliercs de H-.ynau , au Village de Beer
rclc en Brabant: I cr<jucls Commiff-.ircs leur feront de plus prés fljavoir nollre intention , & commenc 
JIJ 2uronc 1 Ce conduire, & regier cn ce: regard, avec pleine puiffance, & authoritê.de leur donner, & 
oél:roycr de noflee part coute [otte de faveur & Coulagemenc, IX à chacun VilJagc la diflribution des 
<juarciers pour leur beflai!, & femme, avec Ie couvert, & ce qu'y depend d'une .rcgl':e [ubfillence. 
~ur dcffcndanc cependant & l chafcun d'eux de Ce ranger foubs la concribution de I 'ennemy Coub, 
peme de coofifc.ation de corps & bicos. Et afin qu'i1s n'cn puiffem prete:ndre ignorante fera cefle pu
blléc en la forme accoul1:umé és Provinccs de Brabant. Flandre Haynau & Tournelis, & parriculiere
mem p-.r (on de cloche par les Maycul &Greffier, des Vilbges ou le[dies PayCans fe trouvenr, & és COn
COUff d'iccux. Faiét à Bruxellesle lixiéme Septembre J 611' El1:oir p-.raphé C. Ho. 'l>r. ligné LfopolJ~ 
r;UlIf4umt. Er plus bas PJr ordonnal/ct de fon Alte;:..t, ligné J. M. Co/bram. 

---- .-----_._- -----_._--_._--_._---
A 1Jruxt/l~/, Chcz Hubert Anthoinc VtlpiU1 , lmprimcllf de fa Majeflé ,à l'Aigled'or. 165~' 

Leopold Willem dringt er nog eens op aan dal al wie kan. dienst moet nemen in het 
leger. Families waarvan een man in dienst is, kunnen van bijzondere voordelen 
genieten. 
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plaats van zijn vader in dienst: "rendre service à sa Majesté pour son 
père", daardoor "touche lafamille la continuation du logement sur Ze vieuIx 
bourgh". Bij de revue in Drongen beloven Jean Maeyen en Jean Vigneron 
"ter plaetsen gheordonneert te gaen". Charles Balladyn die ziek is, belooft 
zijn zoon te zenden. Jean d'Or en Louis Tasqieu zijn afwezig, "de vrouwe 
en weet niet waer ze zyn dan haere bestiaelen op de prochie". De twee zul
len opgespoord worden. 

De graaf van Solre en Jan de Gheusere zijn de smoesjes grondig 
beu en in een reglement wordt bepaald "ofter eenige menagien ofte huys
ho udens zijn daervan den patroon niet in dienste is" mogen doorgezonden 
worden42. Op 1 december 1655 schrijft de graaf van Solre aan De 
Gheusere met een lijst van Henegouwers die dienst namen: "Je crois 
qu'elle n'est pas point exacte absolument parce qu'il y a toujours quel
qu'uns qui s'égarent et d'autres qui viennentfil àfil à toutes les heures du 
jour"43. 

VLUCHTELINGEN IN DE OUDBURG 

In de eerste dagen van september 1655 wordt een repartitie gedaan op 
een voorlopig geschat cijfer van 12.000 paarden en hoorndieren die als 
volgt worden verdeeld, (schapen en varkens zijn niet meegeteld): 

toegewezen effectief verschil 

Oudenaarde: 1.523 1.513 10 te kort 
(vluchtelingen uit: Peruwelz, Brugelette, Lens, Condé. Bernissart e.a.) 
Dendermonde 1.223 1.233 10 te veel 
(Ladeuze. het land van Chièvres, Trazegnies. Thumaide) 
Oudburg 2.126 2.168 42 te veel 
"welcke niet naerder connen verdeelt worden om de voorseijde prochien 
niet te scheeden" 
(Harchies, Huissigny, Préau, Quevaucamps. Grandglise. Wadelincourt 
e.a.) 
Aalst de resterende dieren. 

Uiteindelijk komt men tot de volgende verdeling: 

Oudenaarde 
Dendermonde 
Oudburg 
Aalst 
TOTAAL 

paarden 
283 
143 
295 
1.364 
2.085 

koeien 
1 223 
443 
723 
4.241 
6.630 

schapen 
680 
350 
578 
12.603 
14.211 

varkens 
77 
110 
243 
1.629 
2.059 

Binnen de veertien dagen moeten de gedeputeerde "houdcll getrou
we ende pertinente revue vande besliaelen /Jji hClllliedel1 repartitie aal1-
veert". er een verslag van opstellen en dit doorspelen aun dl' Hndere gt'dt'-
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puteerde. Indien vastgesteld wordt dat de getallen niet kloppen, zal men 
Mvlughe ende int vriendelijk soo in goedejustitie distributie ende alle moge
lijcke ghelijkcmaetigheijt" een nieuwe verdeling opstellen. Er zullen daar
bij lijsten worden geformeerd van de Henegouwers die al in dienst zijn of 
Mnoch in dienste commen sullen". Die lijsten worden ter controle aan alle 
gedeputeerden bezorgd en zijn van belang voor het bepalen van de ver
goeding. 

Zoals gezegd arriveert op 6 september een eerste contingent van 
ongeveer 600 vluchtelingen in de Oudburg. Ze komen voornamelijk uit 
Harchies, Préau, Wadelincourt en Huissignies en worden verdeeld over de 
acht parochies buiten de Dampoort en de Peterseliepoort, Drongen, 
Evergem, Wondelgem, Mariakerke Vinderhoute, Merendree en Hansbeke. 
Alleen al uit Harchies worden 155 vrouwen en mannen, 140 kinderen, 93 
paarden, 251 koeien, 37 varkens, en 200 schapen genoteerd. 

Als de vluchtelingen uit Quevaucamps, Grandglise en Basse arri
veren, zullen die over de andere parochies worden verdeeld44. Midden 
september arriveert nog een groep vluchtelingen uit Quevaucamps, blijk
baar zonder ordre en zonder ghelysteert te zijn door de commissarissen 
van de Oudburg. Het is niet duidelijk of ook zij onderdak krijgen45. In alle 
dorpen is de magistraat er verantwoordelijk voor dat de vluchtelingen en 
hun veestapel degelijk gehuisvest worden en dat ze voldoende te eten 
krijgen. Ook moet hun de beloofde financiële steun worden verleend, ook 
aan diegene die "par l'imbecibilité d'une ou aultre" nog niet bij het leger 
zijn ingelijfd. Verder moeten wachters de veiligheid van de vluchtelingen 
waarborgen46. Enkele dagen later, op 13 september, worden nog eens 
322 dieren verdeeld over die parochies waar er nog geen zijn onderge
bracht47 en op 19 september zendt de graaf van Solre nog eens 100 die
ren naar de Oudburg: 50 voor Sleidinge, 40 voor Lovendegem en 10 voor 
Ronseie. De kasseirij besluit de graaf te laten weten dat ze "meer dan hae
ren vollen nombre" heeft en er geen meer bij kunnen, maar dat ze integen
deel naar elders moeten48. 

Door de commissarissen van de Oudburg wordt herhaaldelijk heen 
en weer gereisd naar Oudenaarde en Gheerisberghe om de kosten en de 
overlast veroorzaakt door "de ghereJugierde landslieden vrouwen en kin
deren en besiiaet te bespreken. Op 10 september zijn nog heel wat gezin
nen in de Oudburg die geen onderdak hebben en er wordt gevraagd een 
deel van de vluchtelingen naar elders te verhuizen49 . 

VLUCHTELINGEN IN DE DORPEN VAN DE OUDBURG 

Wat betreft het aantal vluchtelingen in elk dorp van de Oudburg 
afzonderlijk, zijn nauwelijks betrouwbare getallen te geven, aantallen 
kunnen van de een op de andere dag wijzigen. Ook zijn de lijsten niet 
steeds exact. De officieren van de Oudburg, die met het opstellen belast 
zijn. doen verschillende parochies per dag aan en verlrouwen soms teveel 
op de lokale gezagsdragers, die dikwijls overdrijven. Door de overheid 
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wordt dan ook geklaagd over het ontbreken van juiste aantallen, 
waardoor het moeilijk wordt een correcte verdeling uit te voeren. 

Begin september noteert men in de Oudburg volgende aantallen. 
De getallen zijn zoals gezegd, een momentopname, een paar dagen eerder 
of later kon de toestand er al heel anders uitzien: 

Dorp 

Aalter 
Bellem 
Evergem 
Hansbeke 
Knesselare 
Lotenhulle 
Lovendegem 
Marialeerne 
Mariakerke 
Meigem 
Merendree 
Nevele 
OostwinkeI 
Poesele 
Ronsele 
Sleidinge 
Ursel 
Vinderhoute 
Vinkt 
Waarschoot 
Wondelgem 
Zomergem 

mannen 

9 
2 

13 
5 
6 
6 
8 
4 
3 
4 
6 
7 
4 
2 
1 

11 
2 
2 
4 
8 
5 

15 

kinderen 

13 
3 

19 
8 

10 
9 

12 
6 
4 
5 
9 

10 
6 
2 
2 

14 
3 
3 
6 

12 
6 

19 

paarden 

6 
2 
9 
3 
4 
5 
6 
3 
2 
3 
4 
6 
3 
1 
1 
8 
1 
1 
3 
6 
3 
10 

koeien 

18 
6 

36 
10 
12 
13 
18 

8 
6 
8 

12 
14 

8 
4 
2 

12 
4 
4 
8 

18 
9 

30 

Eind september tellen de officieren van de Oudburg 600 mensen, 
267 paarden, 642 hoorndieren, 226 varkens en 638 schapen. 

Van de verschillende dorpen van de Oudburg ven~amelden we 
enkele verspreide gegevens, met als volgend resultaat: 

MLTER 

Uit Aalter op 9 september gemeld dat "daar drie manspersonen zijn zon
der datmen van gheweten haeri. naemen, mits zU van d'een d01p op d'an
der gaen wandelen". Het betreft schaapherders die 21 dagen in het dorp 
verblijven met een kudde van 218 schapen. Niemand wist waar ze naar 
toe waren: "waervan de mans q.Jle meesters z[jn gaan wandelen soo dat 
men haerl naemen niel en weet". Eind september worden de namen ,'Hll 

19 vluchtelingen genoteerd en in november kOlllell er vluchtelingell b~j 
uit Lovendegem. 
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AFsNEE 
In september verblijven er 20 personen met paarden en koeien. Op 3 
oktober worden 13 personen. 5 paarden. 14 koeien overgegeven en op 4 
november krijgt Afsnee het bevel die van Sint-Denijs te secoureren in het 
onderhoud van 7 paarden. 15 koeien, 2 mannen. 2 vrouwen en 9 kinde
ren50. Begin oktober telt men 13 vluchtelingen met 5 paarden en 10 koei
en. 
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Een van dl! vele lijsten van aalltallen vluchtelingen met IHUl veestapel. 
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BACHTE 

Er verblijven 2 gezinnen uit Quevaucamps: 7 personen met 1 paard en 8 
koeien. 

BELLEM 

Twee gezinnen met hun veestapel uit Quevaucamps: 11 personen. 3 
paarden en 5 koeien. 

DESTELBERGEN 

Er logeren enkele families met hun veestapel uit Huissignies en Harchies: 
4 vrouwen, 14 kinderen en 1 maarte. lJ 
Op Destelbergen, Heusden en Lochristi worden eind september in totaal 
185 mannen en vrouwen, 140 kinderen, 49 paarden. 157 koeien, 37 var
kens en 260 schapen "niet wetende van wie" genoteerd. De vluchtelingen 
komen voor het grootste deel uit Wadelincourt. 

DESTELDONK 

Er verblijven 4 gezinnen uit Harchies met 10 paarden. 21 hoornbeesten 
en 15 varkens. Een deel van de dieren wordt aan de lokale bevolking ver
kocht. 

DEURLE 

Op 25 september zijn er drie gezinnen met 16 dieren gelogeerd. allemaal 
uit Harchies en Préau. Later worden 17 vluchtelingen genoteerd met 13 
paarden, 20 koeien en 10 varkens. Ook schaapherder Jan Plantyn ver
blijft een tijdlang met zijn kudde van 160 schapen in Deurle. 
Ook in Zomergem, Hansbeke. Latem. Poeke en Deurle zijn huisgezinnen 
uit Préau ondergebracht. 

DRONGEN 

Op 7 september worden in Drongen 8 gezinnen uit Harchies met vrou
wen. paarden, koeien en varkens geteld. In totaal gaat het over 44 per
sonen met 13 paarden. 37 koeien en 9 varkens. 

DOORNZELE 

Er verblijven 4 gezinnen. 

EKE 
In Eke zijn 4 gezinnen uit Huissignies en Préau gelogeerd: 17 personen. 
11 paarden. 19 koeien en 4 varkens. 

EVERGEM 

De 33 gezinnen die in Evergem in september arriveren worden verdeeld 
over de vier wijken: Schoonstrate: 9. Meerbeke: 6. Elslo: 7. Overtwater: 
12. Ze zijn gelogeerd bij 34 Evergenmaren. Naderhand komen er nog het'! 
wat vluchtelingen bij en ook het aantal dieren gaat de hoogte in: 1 16 
koeien. paarden. enkele varkens. 25 vrouwen. 60 kinderen ell ('en groot 
aantal paardenknechten en koewachters. Evergt'lll bl'klaagt zich dnnr-
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over bij de Oudburg: de overlast wordt te groot. Eind september 1655 
wordt daarover een brief geschreven: "Zulcx dat de Lasten excessif zijn om 
bij ·t gemeente opgebracht te connen worden ende zware redemptie van 
den tegenwoordighen winter en de somersaysoene van t'oorlogsvolck en 
hunne vrouwen en bijleg genoodsaekt te voldoene aen elken tiende man. 
Ende is niet redelick dat deene prochie onder dese Casselrye sal belast 
wesen meer als dandere ghelyck alsnu is gheschiedende int repartisren 
van de bestiaelen van de voorschreven ghereJugierde. Waer innen ul. Edle. 
in ghevolghe van de justitie distributive sullen believen re remedieren"51. 

De schepenen van Evergem moeten uitzoeken uit welke parochie 
de vluchtelingen komen, pas dan kan aan een herverdeling worden 
gedacht. Op 29 oktober 1655 laat men het college van de Oudburg het 
volgende weten: .. Devoir gedaan omme te weten van wat prochie dat de 
gereJugierde vrouwe persoonen ut henegouwe zijn: van Harchies. Van 
dewelke wij geerne souden ontslegen worden daertoe aensoeckende dor
dinaire voorsieninghe ende discretie van tcollege"52 

Op 7 november 1655 wordt een deel van de vluchtelingen op ande
re parochies gelogeerd : 

Zaffelare 10 mensen 30 beesten 
Lovendegem 
Sleidinge 

34 mensen 
46 mensen 

34 beesten 
46 beesten 
.. onder peerden. 
coyen, kal vers" . 

Sleidinge is helemaal niet opgezet met de vluchtelingen uit 
Evergem en protesteert dan ook bij de Oudburg. Die onderzoeken het 
geval en "naar behoorleijke revue en repartitie" van de vluchtelingen en 
hun dieren wordt" bevonden de prochie van Sleyne overlast en de paro
chie van Everghem min belast". Evergem moet dan ook die vluchtelingen 
terugnemen waarmee Sleidinge overlast was. Maar de schepenen van 
Evergem laten niet af en vinden dat ze meer belast zijn dan dat door het 
transport wordt bepaald. Er verblijven eind november 90 mensen met 
127 dieren op de parochie, met de aankomende winter is het onrecht
vaardig dat Evergem deze last alleen moet dragen, vooral omdat "de ande
re haere nabuerighe prochien sorterende onder dese Casselrije, huere 
behulpige handt niet en souden bieden. ghelijcker veele tot nochtoe niet 
ghedaen en hebben, twelcke is strijdendejeghens Redene ende directelijck 
jeghens de Justitie distribuiive". En de schepenen schrijven duidelijk 
waar het schoentje nijpt: "Wy moeten de cost geven en logement, syn soo 
gedreven wesen door compassie als ghedwonghen door huerlieder slou
ligheyi ende ingheboren begheerlickheyC'53. 

HANsm:KE 
3 gezinnen. samen 9 personen, H paarden, 20 koelen en 2 varkens, alle
maal uit Préau. 
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HEUSDEN 

Er worden 8 paarden, 20 koeien, 7 varkens, 17 vrouwen en "houdbare 
dochters" met verschillende jonge kinderen, 3 manshoofden en 4 meiden 
geteld. Later verblijven er 65 mensen, 29 paarden, 66 koeien en 42 
paarden, allemaal uit Wadelincourt. Twee mannen vertrokken naar het 
leger. 
Ook in Zevergem, Sint-Denijs, Afsnee, Zaffelare en Oostwinkel verblijven 
vluchtelingen uit Wadelincourt. 

KNESSELARE 

"Op de plaetse" worden drie gezinnen uit Quevaucamps bestaande uit 12 
personen plus hun veestapel gehuisvest, onder andere "Jan Kindt en 
Olivier Wangerman dienende onder kapitein Marcq Anthone, met hun 
vrouwen kinderen en 25 beesten". Op 26 oktober komen officieren met 
het bevel dat 15 personen met 8 paarden, 19 koeien en 10 varkens 
Knesselare moeten verlaten. In november arriveren enkele mensen met 
hun dieren uit Waarschoot. 

Vooral uil Sninl-Ghislnill en omgevende dO/pen zakkcn !'t'cl !'luchrclin[wn qrllnnr 
Vlaanderell. 
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L\NDEGEM 

Op 23 september verblijven er enkele VTouwen en kinderen. in totaal 10 
personen met 15 koeien en 4 varkens. allemaal uit Harchies. 

UTEM 

Er worden 3 paarden en 10 hoornbeesten geteld en er verblijven vluch
telingen van 7 september tot en met 6 november. onder andere "Catheline 
du tl,[ons en 2 dochters en dienstboden van mijnheer de lajIute" uit Préau. 

LoCHRlSTI 

Er \'erblijven 13 gezinnen met hun veestapel. Later komen er nog enkele 
families uit Harchies bij. 

LoTENHULLE 

Vier gezinnen uit Quevaucamps. in totaal 20 personen met 13 paarden. 
16 koeien en 27 varkens. 

LoVE:"JDEGEM-MARIAKERKE 

De pastoor van Harchies is er gehuisvest met een vijftal gezinnen en 21 
koeien en 8 paarden en 19 varkens. De pastoor zelf heeft een meid, 2 
paarden. drie koeien en een kalfje. Begin november 1655 protesteert 
Lovendegem tegen de inkwartiering van 34 mensen en 35 koeien die van 
Evergem komen. De schepenen menen dat zij .. hunnen compenienten 
nombre ghehadt hebben". Mensen en dieren worden doorgezonden naar 
Aalter en Ruiselede. 

MEIGEM 

De parochie huisvest 8 gezinnen "met nog andere personen van vrouwens 
vrienden~ en met hun veestapel: 10 paarden. enkele koeien en varkens. 

MERENDREE 

5 personen met 11 paarden, 16 hoornbeesten en 2 varkens 

MENfJONK 

5 personen en 7 koeien 

NAZAIU-;nl 
4 gezinnen met hun veestapel uit Ilarchies 

Nr-:VELE 

Op 4 november 1655 wordt Nevele ontlast van 6 personen. 3 paarden en 
f:j koebeesten die naar Vosselare moeten 54 . 

o( JSTAKKEI< 

E-:r zijn 9 gezinnen uil Ilulssignies gehuisvest, in totaal 59 personen met 
19 koeien. ;W paarden en 19 varkens. 
Andere gc~zlnnen uit J lulsslgnles bevinden zich In: Oost akker. Ruiselede. 
Poesele Vosselare, ZafTelare, BaarIe. Vinkt, Landegem. Meigem. 
/..ol(~nhulle, Nev(~I(~. Landegem, /)rollgen. I':ke. Afstlcc. Nazareth. DeurIe. 
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Zeveren, Bachte, Sint-Martens-Leerne, Baarle, Zaffelare en Mendonk. In 
totaal gaat het over 96 vrouwen en mannen, 25 kinderen, 106 paarden, 
228 koeien, 54 varkens, 134 schapen - allemaal uit hetzelfde dorp. 

POESELE 

4 personen, 1 paard en 6 koeien uit Quevaucamps 

RONSELE 

4 personen, 5 paarden en 3 koeien 

RUISELEDE 

5 gezinnen uit Harchies met 6 paarden, 6 hoornbeesten en 1 varken .. by 
ordre van ul heeren". Begin november arriveren er enkele vluchtelingen 
uit Lovendegem. 

SLEIDINGE 

In Sleidinge zijn 32 mensen met 55 dieren ondergebracht, allen uit 
Harchies, enkele weken later worden er 46 mensen met 46 dieren geno
teerd. Onder andere is daar de familie van André Oelcourt bij: vrouw. 
nicht, meid, 1 kind, 1 knecht, 7 paarden, 5 veulens, 10 koeien, 1 stier en 
7 varkens (zie ook Evergem) . 

SINT-DENIJS 

7 personen met 3 paarden en 9 koeien 

URSEL 

2 gezinnen uit Quevaucamps. Er verblijft ook enige tijd een zekere gene
rael Moore, een herder die absent is en met zijn kudde is vertrokken naar 
het Brugse Vrije. Op 10 november arriveren enkele vluchtelingen uit 
Waarschoot. 

VOSSELARE 

3 gezinnen of 15 personen uit Quevaucamps, waaronder het gezin van de 
baljuw, met 5 paarden, 13 hoornbeesten en 5 varkens. 

VINDERHOUTE 

2 gezinnen, 11 hoornbeesten en 2 varkens 

VINKT 

7 vluchtelingen met 9 paarden, 10 koeien en 6 varkens 

WAARSCHOOT 

In september worden 9 gezinnen uit Quevaucamps gehuisvest: 29 vrou
wen en kinderen en 46 dieren. Later komen er nog heel wat vluchtelin
gen bij en het wordt een beetje te veel voor de parochie. Op 10 novelllber 
worden 13 mensen en 14 dieren naar Knesselare gezondel1 en -l lllt'l1St'n 
en 6 dieren naar Ursel. 
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WONDELGEM 

Op 7 september arriveren 5 paarden, 13 koeien, 12 varkens en "eenen 
grooten nombre" vrouwen en kinderen 

ZAFFELARE 

Op 3 september arriveren 7 families "onder hun huysvrouwen, mans
vrouwen, kinders, knapen ende maerten tot 21 persoonen, 11 peertshoof
den, 32 coeyen ende 37 veirkens uyt Hussigny". Op 7 september komen 
er nog enkele vluchtelingen bij. De burgemeester en schepenen van 
Zaffelare protesteren op 9 november tegen de te hoge belasting en willen 
een deel van hun refugies naar Heusden en Destelbergen55. Op 5 novem
ber laat het college van de Oudburg Zaffelare weten dat ze 10 mannen, 
vrouwen en kinderen en 30 dieren uit Evergem moeten herbergen. 
Zaffelare let op de kleintjes, want in een schrijven aan de Oudburg laat 
men weten dat "dese bovenschreven menschen en beesten niet wel en sfjn 
reparticeert egael. soo is alhier een mensche te veel ende een beeste te lut
ter56 

ZEVEN EKEN 

6 gezinnen met 4 paarden, 11 hoornbeesten, 2 varkens uit Préau. 

ZEVERGEM 

17 vluchtelingen met 12 hoornbeesten en 2 varkens uit Wadelincourt. Op 
een andere lijst worden 5 namen genoteerd met 12 paarden en 21 koei
en, allemaal uit Harchies. 

ZoMERGEM 

In september verblijven er 9 gezinnen uit Préau, onder andere dat van 
mqjeur Gilles Bodt. Op een andere lijst staan 55 vluchtelingen met 41 
paarden, 95 loeien en 6 varkens. Eind november worden er 26 personen, 
3 paarden, 24 koeien, en 2 varkens geteld uit Préau en Harchies "die niet 
en verstaen te vertrecken" en de schepenen vragen zich af wat ze met die 
vluchtelingen moeten aanvangen. 

ZWIJNAARDE 

Op 24 september 1655 zijn er 21 personen met 6 paarden, 20 koeien en 
16 varkens, allemaal uit Rocourt en Grandglise. Op 14 oktober 1655 
logeren er 10 personen57. 

KLACHTEN VAN DE VLUCHTELINGEN 

In de loop van de maanden september-oktober komt een ware 
klachtenstroom op gang. In Zaffelare klagen de vluchtelingen erover dat 
er geen stallen ter beschikking staan voor het vee en dat hun dieren dag 
en nacht bulten staan. De Oudburg verzoekt de schepenen daaraan 
direct te voldoen58. In Desteldonk reclameert Jean Carno dat er geen wei
den beschikbaar worden gesteld, dat er geen stallen zijn voor de paarden, 
er slecht voedsel aan de koelen wordt gegeven en er geen hout is om eten 
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klaar te maken. De pastoor van Harchies uit zijn ongenoegen omdat zijn 
parochianen "zeer nauw ghelogiert" zijn en dat men "de zelve schrikkelick 
wilde doen betaelen", namelijk twee stuivers in de plaats van één voor 
een paard of een koe. De pastoor dringt erop aan dat men iedereen "wat 
breeder zoude legghen ende wat supercedeeren vande betalinghe"; hij ver
geet daarbij niet te verwijzen naar de voorschriften van de landvoogd. De 
mairette van Baudour is helemaal niet tevreden over de weiden en het 
voedsel voor de dieren: vluchtelingen uit haar gemeente bevinden zich in 
Erpe - Opstal en de dame eist voldoende gras voor de koeien en haver 
voor de paarden59. 

iJ 
Veruit de meeste klachten gaan over de dieren die te weinig voeder 

krijgen en slecht worden behandeld. De koeien moeten grazen op weiden 
waar nog maar nauwelijks gras staat, terwijl die van de inwoners zich te 
goed doen aan mals gras. Foerage is niet voorhanden of wordt niet ver
deeld, het "pain de munition" komt te laat of helemaal niet, het werk met 
paarden van vluchtelingen wordt niet vergoed enz. 

Ook over het logement zelf wordt geklaagd. De vrouw van de bur
gemeester uit Harchies is zeer slecht gehuisvest, terwijl andere vrouwen 
met zes in een klein kamertje moeten slapen. Elders worden de vluchte
lingen met boze blikken bekeken, als ze al geen verwijten te slikken krij
gen of bekogeld worden. Nog in een ander dorp stopt men alle vluchte
lingen, mannen, vrouwen en kinderen, in een leegstaande schuur. 

Op 7 en 9 oktober worden de vluchtelingen ondervraagd over hun 
huisvesting, de resultaten zijn ontluisterend: 
- een vrouw is met haar tachtigjarige moeder in een niet te verwarmen 

stal gestopt; 
- een ander gezin zit in een ovenkot; 
- andere verblijven in een lekkende hut, zonder haard; 
- een gezin is ondergebracht in een schuur waar iedereen op de grond 

moet slapen, want men krijgt geen stro; 
- vier huisgezinnen wonen in één kamer in een herberg: 
- een kinderrijk gezin huist onder een afdak en is er blootgesteld aan 

regen en wind. 

Als de resultaten van deze enquête bekend raken. schrikt men wel 
eventjes. In de Oudburg worden enkele baljuws ter verantwoording 
geroepen. Jan De Vynck uit Vinderhoute en Merendree en Pieter De 
Jaeghere uit Mariakerke. Wondelgem en Drongen verklaren dat alle 
vluchtelingen in ordentelijke woningen zijn ondergebracht. dat ze vuur en 
licht krijgen en dat er montcost is voor iedereen. Alleenstaande vrouwen 
worden nooit samen met vreemde mannen in eenzelfde vertrek onderge
bracht. Ook komen de dieren volgens hen niets te kort. Er is kortom niets 
aan de hand. Voor alle zekerheid wordt nog maar eens aangedrongen de 
Henegouwers goed te behandelen en hen in alles te vOOl-.liel1. 
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NIEUWE VERDELING 

De menigvuldige klachten van de kasseirijen en de dorpen tonen 
aan dat er bij de verdeling van de vluchtelingen in de Oudburg en elders 
geen rekening is gehouden noch met de uitgestrektheid noch met het 
aantal inwoners en dat de haast waarmee alles is georganiseerd zelfs tot 
opstootjes leidde, "ayant donné lieu à des désordres". Het ongenoegen bij 
zowel de lokale bevolking als bij de vluchtelingen groeit met de dag, van 
overal worden incidenten gemeld. Voorschriften worden te laat gepubli
ceerd, in sommige dorpen is nog nauwelijks voer voor de dieren, elders 
klagen de vluchtelingen over de minderwaardige kwaliteit van het voer 
voor hun dieren waardoor koeien geen of nog nauwelijks melk geven, 
schapen grazen de weiden kaal enz. enz. 

Alle betrokkenen pleiten voor een rechtvaardiger verdeling en bete
re verspreiding. De graaf van Solre en Jan De Gheusere moeten daarvoor 
zorgen en ze dienen daarbij rekening te houden met de oppervlakte, het 
aantal inwoners en het aandeel in het Transport van Vlaanderen van elk 
dorp. Niet alleen de vluchtelingen, ook de inwoners hebben recht op een 
respectvolle behandeling van alle verantwoordelijken. Inwoners waar 
koeien van vluchtelingen geweid worden, hebben recht op een deel van 
de melk en hun paarden mogen gebruikt worden voor werk op het land, 
weliswaar tegen een kleine vergoeding. Het welzijn van het land en van 
zijn inwoners primeert boven alles. Nieuw is dat de landvoogd ook vluch
telingen wil onderbrengen in het Brugse Vrije, het Land van Waas, het 
ambacht Assenede en Boekhoute. De andere kasseirijen liggen te dicht of 
te ver van de grens60. Vanuit Brussel wordt aangedrongen op een spoe
dige oplossing voor alle problemen. Voor de zoveelste keer worden nieu
we lijsten aangelegd en vergaderingen belegd61 . 

De landvoogd geeft op 13 oktober 1655 volmacht aan de graaf van 
Solre en aan De Gheusere, die zich op die dag in Gent bevinden, om de 
onderhandelingen in goede banen te leiden. Zinloze discussies moeten 
vermeden worden en beide heren moeten proberen zo vlug als mogelijk 
tot een akkoord te komen met de vier voornoemde rechtsgebieden. 
Overigens begrijpt men in Brussel niet waarom men niet solidair is met 
de andere kasseirijen. Vooral van de president van de Raad van 
Vlaanderen wordt tegenwind verwacht en Leopold Willem vraagt enkel en 
peUt comité te vergaderen en alle diplomatische gaven zo te gebruiken 
"que tout passe à la plus grande satisJaciion de tous"62. 

De herverdeling van de vluchtelingen "sur tout le plat pays" verloopt 
vrij stroef. Zo wil men niet dat de verdeling gebeurt "au pied du vieux 
transport de l'an 163 J", omdat die de ene kasseirij bevoordeelt en ande
re benadeelt. Op 1 oktober komen die van Aalst Dendermonde en Gent 
samen met de graaf van Solre en De Gheusere bijeen met de afge
vaardigden van het Vrije, het Land van Waas en het Ambacht Assenede 
en Hoekhoute en er wordt besloten dat aan de hand van een lijst met de 
namen en toenamen van alle vluchtelingen, een nieuwe verdeling "naer 
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alle equiteyt ten besten dat doendelijk" zal gebeuren. Een zoveelste revue 
van mannen, vrouwen, kinderen en bestiaelen wordt georganiseerd, 
gevolgd door het opstellen van een lijst die als basis zal dienen voor de 
herverdeling63. 

Niemand staat te trappelen om vluchtelingen op te nemen, maar 
om de lasten in Oudenaarde, Dendermonde, Aalst en de Oudburg te ver
lichten, eist Solre dat de andere kasseIrijen hun plicht doen en er worden 
kohieren opgesteld voor het Brugse Vrije, het Land van Waas, Assenede, 
Boekhoute en Sas van Gent64. Die lijsten worden vlugvlug opgemaakt om 
discussies en kosten te vermijden, "in alle diligentie gedaan ten fine datz.e 
de moeite niet nemen en souden van hier te commen en voorder oncosten 
eviteren"65. Enkele dagen later, op 11 oktober, is de graaf van Solre in 
Gent om te controleren of het logement in het Brugse Vrije en elders 
"behoorlick ende egaelick" is gedaan en "of de landslieden hemlieden alle 
in dienst hadden begeven"66. Blijkbaar is dat niet het geval, want op 1 7 
oktober schrijft de landvoogd opnieuw een brief waarin aangedrongen 
wordt om de vluchtelingen breeder te logeren67. 

Enkele dagen later, op 21 oktober, zijn de graaf van Solre en Jan 
de Gheusere opnieuw in Gent om te overleggen met alle gedeputeerden. 
Iedereen is op de hoogte van het bevel van de landvoogd "omme voordere 
teslargieren ende repartiseren" de vluchtelingen op basis van het gewoon
lijke transport. De afgevaardigden van het Brugse Vrije, het Land van 
Waas en het Ambacht Assenede zijn van oordeel dat ze geen vluchtelin
gen moeten opnemen, daar ze in de laatste subsidie van 400.000 gulden 
al meer dan genoeg hebben bijgedragen. Ook in de Oudburg ontstaat veel 
ongenoegen over deze subsidie68. Verder gaat het Vrije niet akkoord om 
de vluchtelingen te verdelen op basis van het oude transport. De indruk 
ontstaat dat vooral Brugge erop uit is de zaak te retarderen. Hun argu
menten lijken meer op vitterijen. Graaf de Solre en advocaat-fiscaal De 
Gheusere antwoorden dat ze "vut crachte van hun commissie voorts zou
den procederen mette voorseyde repartitie en elc zijn quote souden zen
den". Overigens waren de vertegenwoordigers van het Vrije zonder reden 
afwezig op enkele vergaderingen, "non obstant qu'ilz estoient pareillement 
mandez" . Van uitstel of afstel kan geen sprake meer zijn. Toch wordt een 
toegeving gedaan aan het Vrije, de verdeling aldaar zal geschieden "au 
pied du vieu transport hormis qu' au regard dudit paijs du franc en consi
deraiion de la notable diminution d'Icelluij sera suivi le nom dl! transport 
de l'an 1631" Alle afgevaardigden krijgen ten slotte het bevel "de recevoir 
la quotte que luij touchera et se conformer au dit reglement sans ti Jaire 
Jaute"69. 

Het College van de Oudburg schrijft over de nieuwe verdeling nog 
een brief aan pensionaris Baers "zijnde mette Vier Leden tot Brussef' om 
hem te vragen al het mogelijke te doen om de vluchtelingen in de 
Oudburg te verminderen. Ook wordt gevraagd het aandeel in anden' 
opeisingen (ga brons. Jassijnen, piloten) drastisch te verminderen of de 
Oudburg daarvan zelfs helemaal lexcLLseren70. EindelUk komt dnn op 24 
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oktober het goede nieuws dat ongeveer 2.000 dieren uit de Oudburg zul
len vertrekken naar het Vrije "medesendende oock treglement hoemen de 
l'oorseyde vluchtelingen en bestiaelen zal tracteren"71. 

Er wordt een eerste lijst opgesteld van mensen en dieren uit: 
- Préau, ondergebracht in Zomergem, Hansbeke, Latem, Poeke en Deurle 

( 55 personen, 140 dieren; 
- Grandglise, ondergebracht in Knesselare en Zwijnaarde (15 personen, 

37 dieren); 
- Wadelincourt. ondergebracht in Zevergem, Heusden, Sint-Denijs, 

Afsnee, Zaffelare en Oostwinkei (65 mensen, 185 dieren): "Les rejugiez 
du viHage de Wadelincourt logez sur le Vieubourg de Gand s'en iront au 
franc de Bruges ou ilz seront recevez et logez en vertu de cesse et l' ordre 
qu'en ont les messieurs dusditjrancq"72. 

Op 26 oktober 1655 rijden er officieren van de Oudburg naar 
Zomergem, Hansbeke, Latem, Eke en Deurle om aan de aldaar "ghelo
gierde ende gherejugierde landslieden van Préau te livreren de medegaen
de ordre van Grave van Solre en advocaetflScaal Gheusere, tenfine datse 
van daer vertrecken ende gaen logeren op tvrije van Brugghe, consisteren
de voorseyde landlieden" uit 55 personen, 41 paarden, 95 koeien en 6 
varkens73. 

Het Brugse Vrije blijft echter dwarsliggen en schrijft een met rede
nen omklede brief aan Solre om van alle surcharge bevrijd te blijven. In 
het college is de beslissing genomen "de n'ij recevoir les dittes rejugiez, n'ij 
les lager. Er wordt vanuit Brugge heel wat druk uitgeoefend op de Vier 
Leden en op de landvoogd om de provincie van Vlaanderen te ontlasten 
van het logement en van de levering van piloten. jassijnen en gabrons. 
Maar daar de Vier Leden tot nu toe geen richtlijnen kregen van de land
voogd, kunnen zij niets ondernemen74. SoIre verneemt ondertussen 
"comme il a plu à S A et au ministre d'entendre nos raijsons touchant les 
rejugiés s'ils sont en marche vers le pays dujrancq"75. Hij beveelt dan ook 
een repartitie op te stellen "ten egaelsten dat doendelijk is en te senden 
elke parochie haar getal". Om de briefwisseling tussen de graaf en Brugge 
wat vluMer te laten verlopen, worden twee extra lopers in dienst geno
men76. 

Het College van de Oudburg laat, in navolging van het Brugse Vrije, 
niet na .. Aen de heren geestelijke en Vier Leden 's Lands van Vlaenderen" 
te laten weten dat de overlast in 1654-1655 voor alle dorpen bijzonder 
woot is geweest en "tot ongheloovelicke sommen" heeft geleid: 
- inkwartiering in van alle soorten van oorlogsvolk, 
- het "..enden van pioniers en wagens voor de troepen in Atrecht, Condé, 

WJsel. Kortrijk en elders "jeghens d'excursien van den vyand", 
- aanduiden van 6.000 mannen, 
- opeising van sehransmanden, jassljnen. gabrons, piloten, 
- onderhoud er herbergen van de gevluchte Henegouwers en van hun vee-

st.apel, 
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- het voortdurend heen en weer trekken van troepen 
- opeising van schepen voor graantransport en "ammnonitie van oor-

loghe". 

De Oudburg vraagt al deze extra onkosten "te laten compenseren en 
valideren ofte laten valideren op de extra subsidie gheconsidereert dat een
ighe andere quartieren deser provincie van dierghelfjcke oncosten recom
pense genoten hebben"77. 

Volgend voorstel van verdeling van de vluchtelingen wordt aan alle 
betrokkenen bezorgd: 

- naar het Vrfje: 
van Oudenaarde: 

van Oudburg: 

van Aalst 

totaal 

- naar Assenede: 
van Dendermonde: 

van Aalst: 
totaal: 

413 personen, 145 paarden, 786 koeien, 
44 varkens 
135 personen, 78 paarden, 180 koeien, 
65 varkens 
461 personen, 430 paarden, 1320 koeien, 
4.360 schapen, 343 varkens 
1.009 personen, 653 paarden, 2.286 koeien, 
4.360 schapen en 452 varkens 

52 personen, 33 paarden, 84 koeien, 
200 schapen, 21 varkens 
2 personen, 10 paarden en 300 schapen. 
54 personen, 43 paarden, 84 koeien, 
500 schapen, 21 varkens. 

- naar het Land van Waas: 
van Aalst: 304 personen, 252 paarden, 975 koeien, 

2.612 schapen en 372 varkens 

Land van Aalst: 721 personen, 632 paarden, 1.926 koeien. 
5.320 schapen, 806 varkens 

Kasselrfj Dendermonde: 428 personen. 246 paarden. 755 koeien. 
630 schapen en 120 varkens 

Oudburg: ' 451 personen, 207 paarden. 543 koeien. 
378 schapen. 178 varkens78 

iJ 

In totaal verblijven er dus in november 1655 in de provincie van 
Vlaanderen 2.967 personen, 2.033 paarden, 7.169 koeien. 13.800 scha
pen en 1.949 varkens. 

Ondanks alle argumenten besluit de landvoogd merkwaardip; 
genoeg het Brugse Vrije te excuseren van alle lop;ementen en in het Land 
van Aalst worden de vluchtelingen met één derde verminderd. Die wor
den naar Kortrijk, Ieper, Veurne, Sint-Winoksbergen en 13o\lchout gezon
den. In heel de kasseIrij Kortrijk wordt slechts êên dorp anngt'dl.lid. Solre 
is ervan overtuigd dat de andere rechtsgebieden dit voorbeeld zullen \'01-
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gen wpour de perdre ces pauvres", om er vanaf te zijn. Hij rijdt dan ook 
direct naar Kortrijk om de puntjes op de i te zetten en meer dorpen aan 
te duiden 79. 

Als men op 1 november in de Oudburg verneemt dat Aalst één 
derde van zijn vluchtelingen mag laten gaan, vertrekt er onmiddellijk een 
brief naar Brussel "omme 't solliciteren dat de kasselrij ook zou ontslagen 
worden en gedechargeert vaneen derde van de vluchtelingen"80. 
Weliswaar zijn de gedeputeerden van de Oudburg ervan op de hoogte dat 
"zij van tselve logement haest ontslaeghen zoude worden in cas dat de 
waepenen van zijn mqjesteit goed succes obvenieren" en als dat niet het 
geval was, dat de vluchtelingen zouden mogen "vertrecken daert hen 
belieJde"81. In elk geval zal iedereen" ghesurchargeert synde daervan ghe
recompenseert worden int ende van de campagne" 82 . Een magere troost. 

Toch worden de vluchtelingen van de volgende dorpen (vrouwen, kinde
ren, veestapel) op 1 en 2 december als volgt herverdeeld: 
Aalst Bonsmasmes (?) 
Assenede Thumaide 
Boekhoute Sirault, Blicquy 
Dendermonde Quevaucamps, Ladeuze 
Kortrijk Desrodis, Préau, Grandglise 
Land van Waas Blaton 
Oudburg Harchies, Quevaucamps 
Oudburg Harchies, Grandglise, Huissignies 
Veurne Hautrage, Huissignies 

Ondertussen wordt er verder gestreden tegen de Fransen. Spaanse 
en andere troepen trekken heen en weer, de soldaten aan de Leie 
molesteren de inwoners en stelen al wat niet te zwaar is, omdat ze hun 
soldij niet meer uitbetaald krijgen. De opeisingen rijzen de pan uit en in 
Brussel vernemen de afgevaardigden van de Oudburg dat ze "metten eer
sten naer huis keren zullen aangezien dat genoegh te bemerkene is datter 
by den Raed van Staete gheene resolutie ghenomen sal worden over het 
verbreeden van de vluchtelingen tot naer texploici datter op handen is", tot 
na de komende militaire actie zal er niets veranderen aan de logemen
ten83. 

VERTREK VAN DE VLUCHTELINGEN 

Solre beveelt de Henegouwers dat ze op 1 december in Ath moeten 
zijn om tegen de Fransen op te rukken84 . De meeste Henegouwers zijn 
dan toch effectief in dienst en de landvoogd meent dan ook dat het niet 
meer dan passend is .. que les quariiers et logemens qui leur a esté accor
dé se continue encore pour quelque peu de lemps eijusques à ce que nous 
l'ordonnions auiremenC85. De Gheusere verneemt ondertussen "het quaet 
tractement dal men doel aende ghereIugierde" in verschillende dorpen, hij 
7..a1 de verantwoordelijken nog maar eens herinneren aan het reglement 
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en hij ontvangt op 27 november een brief van de landvoogd waarin hem 
wordt meegedeeld dat het verblijf van de vluchtelingen wat langer zal 
duren. alhoewel de vooropgestelde periode al verstreken isS6. Als dit 
bericht in de Oudburg wordt verspreid. zorgt dat voor nog meer onge
noegen bij de bevolking. Het helpt niet dat er gezegd wordt dat het "voor 
sekeren cleenen tyt tot aldertyts ende anderssins gheordonneert zal wor
den"S7. Over de militaire campagne schrijft de graaf van Solre aan Jan 
De Gheusere: "Pour des nouvelles, je ne scaurais vous dire autre chose 
qu'il semble (selon toute apparence), que l'on va en qaurtier d'hiver, ce qui 
fera differer encore un peu le Siège de Condé que 'éspère point de se 
fi · "ss m~ . ~ 

Ondertussen loopt die campagne niet zo gesmeerd. Op 1 december 
1655 wordt gemeld dat ondanks alle moeite "pour chasser l'ennemi des 
places qu'il occuppe au coeur de cette province" er grote verliezen worden 
geleden en er dringend verse troepen moeten komenS9. Op 1 december 
1655 laat de graaf van Solre Jan De Gheusere weten dat er in Bergen kri-
jgsraad wordt gehouden. terloops wijst hij op de krijgskansen: "Je vous 
diray seulement que S.A. est arrivé avant hier, et hier devoit aller à Mons, 
ou Monsieur le Comte de Fuensaldoygne est arrivé aussi. de retour de l'en
treprise de Péronne. qui est mal succedé. On dit que les princes de Condé 
et de Ligne y trouveront aussi ou il se doit avoir fait un conseil de guerre. 
Nous n'en scavons pas encore la résolution. beaucoup éspèrent que se sera 
pour Condé"90. 

Eind december brengt de landvoogd alle betrokkenen op de hoogte 
dat de vluchtelingen zo spoedig mogelijk terug naar hun dorpen moeten 
vertrekken91 . Begin januari begint de uittocht van de Henegouwers. Er 
wordt gewezen op de moeilijkheden "nopende hunnen wedercompste". er 
moet bijvoorbeeld op toegezien worden dat "d'aerme gevluchte niet van 
elcanderen moghen getrocken worden" Er wordt aangedrongen op een 
spoedig vertrek. en dat nieuws valt niet in dovemansoren92 . De laatste 
onkostenrekening van de Oudburg wordt op 4 januari 1655 opgesteld: 
800 paarden en koeien aan 1 stuiver per dag en 600 schapen en varkens 
aan 1 oortje "alhoewel de kasselrij meerderen nombre heeft gehad volgens 
het voorschreven akkoord. mits de ghelatende den voors tijd in deel zijn 
gesmolten"93. 

In de dorpen haalt men allicht opgelucht adem, veel verandert er 
echter niet. In juni 1656 slaagt don Juan er in Condé te heroveren wat 
door Antonius Sanderus in Latijnse verzen als een groot heldenfeit wordt 
bezongen, maar verder zonder gevolgen bliJft94. Bij de volgende veldtoch
ten kunnen de lichte voordelen de zware verliezen niet goedmaken. In de 
volgende Jaren knabbelt LodewiJk XIV steeds meer aan de Vlaamse gren
zen. In 1662 neemt Turenne nagenoeg zonder slag of stoot Vt:>urne (3 Juli), 
Diksmulde (6 Juli), en Gravelines (27 augustus) in, nt:>emt aan de Schdde 
Gavere en Oudenaarde (9 september). dwingt leper tot overgave (25 sep
tember) en eindigt zijn succesvolle veldtocht Jllct dl' innnIllt' vnn Komen, 
Geraardsbergen en Nlnove. De gevolgen vnn dezc cn vortgp veldtochten 
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zijn een verschrikking voor Vlaanderen. Door de Vrede van de Pyreneeën, 
op 7 november 1659 afgesloten, worden de meeste veroveringen terugge
geven. maar Frankrijk blijft in het bezit van belangrijk Vlaams grondge
bied. En de Zonnekoning lonkt almaar begeriger naar de rest van 
Vlaanderen ... 

NOTEN 

1. RAG. Raad van Vlaanderen. 319. 
2. RAG. Oudburg. 225. f. 175v. 
3. Over landvoogd Leopold Willem zie: 

MERTENS J. en AUMANN F. e.a .. Krijg en Kunst, Leopold Wmem (1614-1662): 
Habsburger landvoogd en kunstverzamelaar. Bilzen. 2003. 

4. PlRENNE H .. Geschiedenis van België. dl. III. Brussel. s.d .. p. 14-15 
5. VERMEIR R.. Leopold WiHem als landvoogd van de Spaanse Nederlanden (1647-

1656) in: Krijg en Kunst.. .. p. 42-44 
6. LONCHAY H. e. a .. Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affaires des Pays-

Bas au XVIle siède. Brussel. 1923-1937. dl. IV, p.476. 
7. RAG. Raad van Vlaanderen, 319. 
8. RAG, Raad van Vlaanderen. 319. 
9. RAG. Oudburg. 1754. 

10. RAG. Oudburg. 225. f. 113v. 
11. RAG. Oudburg, 225. f. 114r. 
12. RAG. Raad van Vlaanderen. 316. 
13. RAG. Oudburg. 225. f. 116r. 
14. RAG. Oudburg, 1754. 1 september 1655 en Oudburg. 225. f. 118r-118v. 
15. RAG. Oudburg, 225. f. 115v. 
16. RAG. Raad van Vlaanderen, 316. 
17. RAG. Raad van Vlaanderen. 316. 
18. RAG. Raad van Vlaanderen. 316. 
19. RAG. Raad van Vlaanderen. 316, 20 september 1655. 
20. RAG, Oudburg. 225. f. 119r. 
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22. RAG. Oudburg. 1754. 
23. RAG. Oudburg, 225. f. 122v. 
24. RAG. Oudburg. 225. f. 128v. 
25. RAG. Oudburg. 225. f. 126v. 
26. RAG. Raad van Vlaanderen. 319. 

Het resultaat van de loting In enkele West-Vlaamse steden: 
Gebied bevolking tiende man 
Koririjk 7.450 745 
Ieper 3.220 322 
Condé 5.960 596 
Sinl-Wlnoksbcrgcn 3.350 335 

In Roeselare zijn 180 mannen bekwaam wapens te dragen, er worden er 18 uitgeloot. 
In Lokeren bij Veurne is er op Ooswlweylande ende Weslweylande een monstering van 
~3 man. In een hele reeks dorpen stelt men de loting zo lang mogelijk uit. 
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Een potje merels 
EE ROMEINS BORDSPEL UIT AARDENBURG 

Arco WlLLEBOORDSE 

Op de tekening ziet u Valerius en zijn vriendinnetje Julia. Valerius 
is negen en Julia zeven jaar oud. Ze zijn Romeinse kinderen en sinds de 
afgelopen zomer bewoners van het Gemeentelijk Archeologisch Museum in 
Aardenburg. Op 22 juli 2006 werden zij aan het publiek voorgesteld, de 
dag waarop de Romeinse afdeling van het museum na een ingrijpende 
herinrichting feestelijk werd heropend - kleurrijker, aantrekkelijker en 
verhalender dan het voordien was. Kleurrijker en aantrekkelijker door de 
frisse, nieuwe en actievere aankleding. Verhalender onder andere dank
zij een aantal nieuwe, Romeinse personages, rond wie de opgegraven 
Romeins-Aardenburgse collectiestukken gegroepeerd zijn. 

JuUa en Valerlus uU Aardenburg spelen merels. Valerius draagt een radamulei. 
(Tekening Marc Hulme) 



AReo WILLEBOORDSE 

Valerius en Julia spelen een bordspelletje genaamd Merels. 
Misschien denken ze daarbij (iets te vroeg nog voor hun leeftijd), wel aan 
de delicate amoureuze verzen van Ovidius, die over het merelsspel dicht
te: 

"Er is een spel dat fyne lijnen verdeelt in zoveel velden 
als er maanden zijn in het snel verlopende jaar, 
op het kleine speelbord zetten beiden steeds drie stenen: 
de winnaar is degene die zijn stukken neerzet in een rij. 
Elk meisje moet de regels kennen van meer dan duizend spelen"l. 

De spel stukken die de beide kinderen gebruikten werden een klei
ne veertig jaar geleden teruggevonden. Zin in een potje merels? Dat kan 
in het Gemeentelijk Archeologisch Museum, waar ook een spelbord voor 
Merels is gereconstrueerd. Of lees de onderstaande aanwijzingen. 

SPEL1YPE EN SPELBORDEN 

Merels is een bordspel. Bordspelen waren en zijn er in vele varian
ten. Sommige zijn van recente datum (bijvoorbeeld het computerbordspel 
connect-4), andere eeuwen en zelfs enkele millennia oud. Sinds enkele 
decennia is de populariteit van bordspelen. anders dan dammen en scha
ken, geleidelijk teruggelopen. Maar de laatste jaren staan zij - in het kiel
zog van enkele geliefde computergames - weer volop in de belangstelling. 
niet in de laatste plaats bij jongeren. Tegelijkertijd is ook de belangstel
ling voor de historiek van bordspelen sterk toegenomen. 

Er bestaan vele vormen van bordspelen. Ze worden op verscheide
ne wijzen ingedeeld. Een veertiende-eeuws manuscript van de 
Castilliaanse koning Alfonso X De Wijze maakt een onderscheid tussen 
competitiespelen en geluksspelen2 . De Engelse historicus H.J.R. Murray 
deelde aan het begin van de twintigste eeuw bordspelen in in configura
tiespelen, oorlogsspelen, jachtspelen en wedrenspelen3 . Een recenter 
rubricering is van de Engelse spelonderzoeker D. Parlett. Hij hanteert de 
volgende indeling: 
a. bordspelen waarin zo snel mogelijk een eindpunt moet worden bereikt: 
b. bordspelen waarbij van de speelstukken groepen moeten worden 

gevormd: 
c. bordspelen waarbij om de overwinning gestreden wordt als in een oor

log. 

In het Nederlands heten de bordspelcategorieën respectievelijk snel
heidsspelen, ruimtelijke spelen en blokkerings- of oorlogsspelen. In het 
Engels. met zijn handige brevitas. worden ze raker aangeduid met "race
games" • Ol space / chasegames" en "displace / wargames"4. 

Merels wordt gewoonlijk in[2;edeeld b~j de rllimtel~jke spelt'n ('tl 

binnen deze categorie bU de l~jnspelen. Deze soort spelen l1('bbel1 ver
scheidene [2;emeenschappelUke kenmerken: er zUn twet' spelers. dit' vnn-
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uit een gelijke positie beginnen, er wordt gespeeld met meerdere, gelijk
waardige stukken op een bord, de één-, respectievelijk tweedimensionale 
spelhandelingen bestaan uit het plaatsen en bewegen van de speelstuk
ken (vandaar ruimtelijke spelen) en er dient een rij gevormd te worden 
van een aantal schijfjes achter of naast elkaar (vandaar lijnspelen). 
Meestal is dat een lijn bestaande uit drie stukken, in Europese bronnen 
uit de Nieuwe Tijd oOK wel aangeduid met: molen. Een recentere bena
ming voor merels is dan ook: molenspel. 

Het meest basale en snelste lijnspel heet negen punten. Het wordt 
gespeeld op een spelbord, bestaande uit acht punten, gegroepeerd in een 
vierkant (of cirkel) en één centraal punt. Het bord biedt voor de schijfjes 
maar weinig bewegingsmogelijkheden en veel spelvariatie is er dan ook 
niet5 . 

Iets meer beweeglijkheid biedt een variant op negen punten, dat 
gespeeld wordt op een spelbord met diagonalen. Dit is het zojuist 
genoemde merels, waarop we hieronder nog uitgebreider terugkomen. 
Van merels bestaan enkele versies. De eenvoudigste is evenals negen pun
ten nogal saai en weinig spannend6 . De bekendste versie van het spel is 
die waarbij de punten vervangen worden door vakken. Dit wordt verkre
gen door het tekenen van een dubbele verticale lijn , gekruist door een 
dubbele horizontale lijn. Op zo'n bord kun je boter, kaas en eieren spelen, 
met schijfjes, of in een andere vorm: kruisje-nulletje7 . 

Kleine merels (meL diagonalen) n grote merels (zonder diagonalen) in een Spaans 
hanàschrift. over bordspelen uiL 1283 
Uit.: h ' p: / /hlstor! gam s. om/ alphonso/t 4.html 
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Vierkant en rond spelbord voor negen punten en kleine merels (zonder diagonalen) 

BRONNEN 

De naam merels komt vermoedelijk van het volkslatijnse merellus 
(meervoud merelli), dat waarschijnlijk zoveel betekent als fiche. speel
schijfje. De oude naam is bewaard gebleven in de Italiaanse. Spaanse en 
Franse namen smerelli. marella. marro. merelle. marregler. marelle. meral 
en mérel. In het Engels heet de eenvoudige spelvariant fipenny merrils: 
ook komt er een verwant spel voor met de naam morris. En in enkele 
stadskeuren uit de laatmiddeleeuwse Nederlanden wordt gewag gemaakt 
van een schijfspel genaamd marellen. morellen en merelspel8 . 

Merels dateert uit de Romeinse tijd. Het is een van de vele spellen 
die toen gespeeld werden. Helaas is over Romeinse spelletjes in het alge
meen veel minder bekend dan we graag zouden willen. Dat komt onder 
andere door het gebrekkige en onduidelijke bronnenmateriaal. Spelletjes 
worden weliswaar genoemd door Romeinse auteurs en ook komen ze voor 
op schilderingen. munten en reliëfs. Maar de literaire venneldingen zijn 
bijna altijd terloops en de afbeeldingen in de meeste gevallen onduidelijk. 
Belangrijke bronnen zijn daarnaast originele Romeinse spelborden en -
attributen (vooral schijGes). archeologische vondsten dus. Omdat een 
spel verschillende benamingen kan hebben en veelal meerdere varianten 
had (zie ons boter. kaas en eieren. molenspel en krUiSje-nulletje). is het in 
teksten. op afbeeldingen en bij bodemvondsten vaak niet duideltjk om 
welk spel het gaat. 
Even onzeker is in hoeverre antieke spelletjes na de Oudheid ztjn blijven 
voortbestaan. Sommige werden door de overheid verboden. omdat ze zou
den leiden tot verslaving. schulden. geweld en ander moreel Innkbnnr 
gedrag. Dergelijke verbodsbepalingen werden door christelijke mHcht
hebbers uit het laat-Romeinse riJk overgenomen. Manr de "mag in \wIkt' 
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mate de restricties ook daadwerkelijk werden gehandhaafd (als we 
bepaalde auteurs mogen geloven. ontdoken Romeinse keizers soms hun 
eigen spelverboden) en wat meer telt. in welke mate men de spelletjes is 
blijven spelen onder een andere naam. is een vraag die door spelonder
zoekers nog niet sluitend is beantwoord9 . 

Overigens is de studie naar historische spelen en spellen lange tijd 
afgedaan als triviaal. vrijblijvend en voor de geschiedwetenschap weinig 
relevant. Deze houding heeft te maken met de traditionele geschied
schrijving die tot een eind in de vorige eeuw gericht was op grote. "hoge" 
politieke. militaire en sociaal-economische onderwerpen. En anderzijds 
was het het gevolg van de negentiende-eeuwse. romantische. foutieve 
opvatting van het spel als primair interessegebied van lagere sociale klas
sen en kinderen - van weinig betekenis dus. Deze houding en denkwijze 
is weliswaar achterhaald. maar werkt nog steeds door in de (tot voor kort) 
geringe belangstelling voor spelgeschiedenis. De betekenis van het spel in 
het algemeen moet natuurlijk niet overschat, maar zeker ook niet onder
schat worden. Het spel behoort bij het leven van alledag. wordt beïnvloed 
door maatschappelijke ontwikkelingen en maakt daarom onderdeel uit 
van de geschiedenis van het dagelijkse leven en de mentaliteitsgeschie
denis. De studie naar bordspellen als merels raakt daarnaast aan uit
eenlopende onderzoeksvraagstukken. zoals actuele en historische theo
rieën over de relatie tussen denk-jkansspelen en kansberekening. Of -
ander voorbeeld - de sociaal-biologische en culturele functie van spelen. 
De bekende geschiedschrijver Johan Huizinga stelde zelfs dat alle cul
tuur in wezen een vorm van spel en spelen is lO. 

Dit is ook de plaats voor een waarschuwing: Op het internet circu
leren allerlei mooie. schitterend vormgegeven en geïllustreerde sites over 
historische spelletjes en bordspelen in het algemeen en Romeinse in het 
bijzonder met uitgebreide spelregels. reconstructies. spelsituaties. enz. 
Zij suggereren alsof alles over Romeinse spelletjes wel zo'n beetje uit
onderzocht is en alsof er onder Romeinse spelwetenschappers bijna vol
ledige consensus bestaat. De zekerheid die veel sites voorgeven (onder 
andere alleen al vanwege hun uitgebreide bibliografie) en zelfs woordelijk 
beloven. lijkt mooier dan het is. Over Romeinse spellen. hun werking. 
datering. voorkomen. regels en andere deelonderwerpen bestaan nog 
vele. onopgeloste problemen 1 1. 

Van de Romeinse bordspellen is relatief nog het meeste geweten 
van het merelsspel. 

LATERE ON'IWIKKELING 

Uit het antieke merels spel ontwikkelde zich in de Middeleeuwen en 
latere tijden verschillende varianten. Zij zijn onderling niet altijd even 
duidelijk te onderscheiden. maar de vele afbeeldingen en tekstvermeldin
gen wijzen wel op ecn grote populariteit. Ook het aantal onderscheidene 
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benamingen van het spel zegt iets over hun grote verspreidingsgebied. In 
middeleeuws Europa schijnt de sociale status van het spel aanvankelijk 
hoog en vergelijkbaar met die van schaken geweest te zijn. Er zijn bij
voorbeeld rijk gedecoreerde spelborden bewaard gebleven met aan de ene 
kant een schaak- en aan de andere kant een mere[s- ofmolenspelbord12. 
Dergelijke dubbele borden kon alleen de aristocratie zich verloven en de 
rijke burgerij, die de hoogste stand cultureel slaafs volgde. In de late 
Middeleeuwen begon het spel aan een sociale val. Dat had te maken met 
het veranderde karakter van de adel. Diens primair militaire functie ver
schoof vanaf de dertiende eeuw geleidelijk naar de achtergrond en in 
plaats daarvan kwam een grotere nadruk op het beschaafde hofleven, 
goede manieren en in samenhang daarmee op minder fYsieke , meer intel
lectuele vormen van vrijetijdsbesteding. Onder invloed van dit alles 
namen binnenhuisspelen in aantal en complexiteit toe. Van een spel werd 
voortaan diepte en gevarieerdheid verwacht, de mogelijkheid van spel
strategieën, anticiperen, het doordenken van zetten en tegenzetten. 
Moeilijkere spelen hadden als voordeel dat ze langer duurden. Goede spe
lers werden bovendien geassocieerd met (zelf)beheersing, uithoudings
vermogen , een goed verstand en status. Het geraffineerdere schaakspel 
en de vanaf de veertiende eeuw aan het hof geïntroduceerde kaartspelen 
kwamen tegemoet aan de wens naar gecompliceerder en intellectueel uit
dagender spelgenot (gecompliceerd vooral vanwege de ongelijkwaardige 
spelattributen) . Het eenvoudige, nogal geestloze en weinig gevarieerde 
mere[s, dat wil zeggen het kleine mere[s met negen punten (zie onder), 
verdween geleidelijk uit de aristocratische sfeer en werd vervangen door 
een uitgebreider en ingewikkelder variant, met zestien en, zoals grote 
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merels. zelfs 24 punten. Uiteindelijk moesten ook deze spelvarianten het 
afleggen tegen verfijndere binnenhuisspelen. Merels devalueerde daarna 
sociaal verder tot het in bepaalde stadskeuren gelijkgesteld werd met 
andere tot speelschulden. twist. drankzucht en onmaatschappelijk 
gedrag aanzettende spellen. De sancties op spelverboden waren om die 
reden niet gering (relatief veel gegevens hierover zijn bijvoorbeeld bekend 
uit Eeklo uit de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd) 13. Uit het feit dat deze 
restricties (met bijbehorende. niet geringe geldboeten) voortdurend 
moesten worden herhaald, blijkt het geringe effect op de speelwoede van 
de stadsbewoners. Uiteindelijk, vanaf de achttiende eeuw, werd merels of 
het molenspel vooral geassocieerd met het platteland, de lagere klassen 
en kinderen 14. 

SPELERS 

Terug naar de Romeinse tijd en Aardenburg: Wie waren, naast 
Valerius en Julia, de spelers van het merelsspel in Aardenburg en wan
neer werd het er gespeeld? Voor het beantwoorden van die vragen is het 
nodig even kort bij de bewoningsgeschiedenis van Romeins Aardenburg 
stil te staan. 
Het huidige Zeeuws-, West- en Noord-Oost-Vlaanderen werd in de late 
IJzertijd bewoond door een Keltische volk, de Menapiërs. De bewoning in 
de omgeving van Aardenburg zal in deze tijd, de tweede-eerste eeuw v. 
Chr., uit niet meer hebben bestaan dan enkele kleine, verspreid liggende 
boerderijen. 
In de jaren 50 v. Chr. werd Gallië (Frankrijk, België, Zuid-Nederland en 
Duitsland ten westen van de Rijn) veroverd door de veldheer-politicus 
Julius Caesar. Onder de eerste keizer, Augustus. werd Gallië bestuurlijk 
heringericht in grotere provincies en kleinere districten. De omgeving van 
Aardenburg behoorde tot de provincie Belgica en het district van de 
Menapiërs (Civitas Menapiorum). 

Rond 171, ten tijde van de regering van keizer Marcus Aurelius, 
werd Belgica vanuit zee aangevallen door Chaucische krijgers uit Noord
Germanië (Noord-Duitsland). Met veel moeite wist het Romeinse bestuur 
de aanvallers te verdrijven. Daarna werd binnen korte tijd een groot
schalig bouwprogramma opgezet, dat voorzag in de aanleg van een reeks 
forten (castella) langs de Noordzeekust van Boulogne tot de monding van 
de Rijn. Twee van de forten lagen aan de noordwestelijke rand van 
binnen-Vlaanderen. Het eerste, te Maldegem-Vaake, had aarden wallen 
en werd verlaten, toen rond 175 het casLellum met muren van Doornikse 
natuursteen te Aardenburg gereed was. De meer dan 1000 soldaten, een 
cohorte met ca. 500 infanteristen en een cohorte van iets meer dan 500 
ruiters, waren mogelijk afkomstig uit het Eifelgebergte. 

liet Aardenburgse castellum lag op een heuvelrug, naast een rivier
tje, genaamd de Rudanna. Bij het fort ontstond al snel een kampdorp 
(vlcus) waar de families van de soldaten woorden, neringdoenden. 
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ambachtslui en enkele handelaren. De naam van de nederzetting luidde 
vermoedelijk Rodanum. 

Een eeuw later, in het laatste kwart van de derde eeuw, had Gallië 
ernstig te leiden van Germaanse invallen en een dramatische achteruit
gang van de economie. Het noordwestelijke kustgebied had bovendien te 
kampen met wateroverlast. 
Waarschijnlijk rond of niet lang na 300/325 is Rodanum geleidelijk door 
de Romeinen verlaten. 
Aardenburg kende in de periode ca. lBO-ca. 325 net als de meeste grote
re Romeinse nederzettingen verschillende groepen bewoners: militairen 
en burgers, geboren Aardenburgers en import-Aardenburgers, hogere en 
lagere sociale klassen, volwassenen en kinderen, rijken en armen. Al deze 
bevolkingsgroepen speelden in hun vrije tijd spelletjes. Voor zover we 
weten waren er geen spelletjes waarvan het sociale bereik zich beperkte 
tot bepaalde klassen of bevolkings- of beroepsgroepen. Ze schijnen te zijn 
gespeeld door zowel kinderen als keizers en door zowel soldaten als sla
ven. "Voor zover we weten" en "schijnen", want we hebben over Romeinse 
spelletjes bij gebrek aan voldoende detailgegevens een nogal "plat", een
dimensioneel beeld. Niet bekend is bijvoorbeeld of bepaalde spelletjes in 
de ene streek van het rijk populairder waren dan in de andere en of er in 
de loop van de tijd sprake was van wijzigingen in speeltechniek van 
bestaande spellen en de ontwikkeling van nieuwe spelen. Gegevens over 
status, populariteit, verbodsbepalingen e.d. van merels in Aardenburg 
zijn navenant vrijwel afwezig 15. 

Op vele gebieden vertoonde de cultuur van het Romeinse rijk een 
enorme dynamiek, terwijl het op andere gebieden juist hardnekkig con
servatief was. Het zou aardig zijn te weten hoe we het verschijnsel bord
spelen in relatie tot deze maatschappelijke tendensen moeten zien. 
Aardig, maar ook belangrijk, want inzicht in dat vraagstuk zou niet alleen 
iets toevoegen aan onze kennis over de "hoge", officiële Romeinse cultuur. 
maar ook over de traditionele volkscultuur. 

SPEELSCHIJF JES 

Ruim zestien eeuwen zijn Romeins Aardenburg en zijn bewoners 
vergeten. Pas sinds een halve eeuw werd dankzij opgravingen weer iets 
van dat Romeinse verleden bekend. Het archeologisch onderzoek is nog 
allerminst voltooid - integendeel, nog slechts een fractie van wat in 
Aardenburg op te graven valt is daadwerkelijk onderzocht. En zelfs van 
het bestaande vondstmateriaal is nog lang niet alles goed bestudeerd. Tot 
dat vondstmateriaal behoren tientallen speelschUIJes. Juist zo'n direct 
herkenbare en aansprekende vondst brengt de Romeinse Anrdenburgers 
als het ware weer tot leven. 

In Aardenburg werden twee soorten schiJlJes gevonden. De t'erste 
zijn dun en grof-rond van vorm en blank-beige of zwnrt gekleurd. Ik 
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b lanke chijfJes zijn kwalita tief de beste en bijna a llemaal even groot. Ze 
hebben een eenvormiger en over h et a lgemeen mooi a fgewerkt uiterlijk. 
Ze zijn vervaardigd van been en vermoedelijk gemaa kt op een draaiba nk. 
De uniforme. ronde draais poren kunnen duidelijk opgemerk t worden . De 
chijfjes zij n qua diameter vergelijkbaar met een 20-cen tstuk. De zwarte 

zijn een stuk ruwer en ook minder mooi rond. Ze zijn vervaardigd van lei
steen en over h et algemeen dunner dan hun blanke pendan ten ; boven 
dien hebben ze een geringer gewich t . Sommige zijn gebroken hetgeen , 
naast de tijd en bewaaromstandigh eden , vermoedelijk voora l te wij ten is 
aan het meer kwetsbar e materiaal. De s peelschijf) es werden bij elkaar 
gevonden: ze zullen vermoedelijk dus vroeger in een zakj e gezeten h eb
ben . dat in de loop van de tijd in de voch t ige bodem is vergaan . 

Behalve deze bij elkaar gevonden schijfj es werden ook enkele a nde
re. losse. verspreid liggende speelstukjes van been gevonden . Een spel
bord is in Aardenbu rg niet opgegraven . Maar om een bords pelletje te spe-

Romeins sp lschilD s uiL Aard.enburg. (Foto: J . Go dblo d j . 
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len hoefde je geen vast bord te hebben. Je kon eenvoudig een bord (een 
cirkel, een vierkant, een aantal lijnen) in het zand tekenen of in een steen 
of tegel krassen. Elders, bijvoorbeeld in Rome en Trier, werden dergelijke 
voorbekraste tegels ontdekt; sommige klein, 20-30 cm. in het vierkant, 
andere veel groter, tot 90 x 90 cm. In België en Nederland zijn er bij mijn 
weten geen tegels met spelborden gevonden. 

De Romeins-Aardenburgse speelschijfJes staan in een cultuur
historisch lange en geografisch wijdverspreide traditie. Zij zijn gevonden 
op vele opgravingsplaatsen, niet alleen uit de Romeinse tijd, maar ook uit 
de Bronstijd en IJzertijd en de Middeleeuwen. 
Ook in andere, niet-westerse cultuurkringen werden vergelijkbare schijf
jes gebruikt om er - in een of andere vorm - mee te spelen. Ze komen in 
verschillende grootten, vormen en materiaalsoorten voor, behalve steen 
en been, zoals in Aardenburg, ook bijvoorbeeld glas, ivoor, aardewerk en 
metaal. In sommige zijn tekens en putjes gekrast. Deze duiden waar
schijnlijk op een bepaalde getalwaarde. We hebben al met al te maken 
met een archeologisch en cultuurhistorisch gevarieerd fenomeen met vele 
boeiende aspecten, zowel materieel, sociaal als historisch 16. 

SPELVARIANTEN, -POSITIES EN -STRATEGIEËN 

Merels (of molenspeQ is een ruimtelijk lijnspel van plaatsing en 
beweging op een cirkel- of netvormig bord. Er wordt gespeeld met twee 
spelers, die ieder de beschikking hebben over drie of meer speelschijfJes. 
Het doel van het spel is het vormen van een rij van drie op elkaar aan
sluitende schijfjes. In Frankrijk, Spanje en Italië wordt zo'n rij of lijn een 
tabula of table genoemd. Recenter worden benamingen als file of filetto 
gebruikt. Of deze woorden teruggaan op Romeinse spelbenamingen is 
niet bekend. In Germaanssprekende landen of in landen die het spel heb
ben overgenomen uit Duitsland wordt gesproken van molen, mill. Mühle, 
Mölle (Deens), mylna (IJslands), melnitsa (Russisch) of Malomljalekl 
(Hongaars). 
Variatie in het spel wordt verkregen door uitbreiding van de bordgrootte, 
het aantal schijfjes en de mogelijkheid van diagonale plaatsing. De uit
breiding heeft uiteraard, invloed op de tijdsduur en het karakter van het 
spel. In de laatste hieronder te bespreken variant gaat het lijnspel merels 
lijken op een andere categorie bordspelen, de hierboven genoemde blok
kerings- en oorlogsspellen 17. 

MERELS MET DRIE STUKKEN (KLEINE MERELS) 

Merels met drie stukken is de eenvoudigste spelvorm en staat bekend als 
kleine merels. Het is wereldwijd bekend en hoe oud zij is bltjkt wel uit 
archeologische vondsten uit onder meer Egypte, Griekenland, het 
Romeinse rijk, Ceylon en China (uit de Swei-shu-dynastie, 581-617, 
dateren maar liefst zes boeken over het spel). Dit spel moet dus ook In 
Romeins Aardenburg gespeeld zijn. 
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Kleine merels gebruikt een spelbord 18 in de vorm van een cirkel of een 
vierkant. doorsneden door een recht kruis met diagonalen. Er zijn dus, 
inclusief het centrale punt. negen speelsnijpunten. De beide spelers krij
gen ieder drie schijfjes. Zij zetten om de beurt de schijfjes op het lege bord 
en proberen door strategische plaatsing of door te schuiven een molen te 
vormen. Degene die hierin het eerste slaagt, is de winnaar. Het bezit van 
het centrum is een belangrijk voordeel bij het vormen van een molen en 
geeft degene die de eerste plaatsingszet doet een bijna onoverkomelijk 
voordeel. In wezen geldt: de beginner wint. In Frankrijk (maar waar
schijnlijk ook elders) is het daarom verboden om te beginnen met het 
plaatsen van een schijfje in het centrum. 

MERELS MET VIJF (OF ZES) STUKKEN 

Deze wat moeilijker variant van merels heet in het Italiaans smereW. in 
het Frans merelle á six tab les en in het Engels (tot ca. 1600) fivepenny 
menils of fipenny merills. Het spel wordt gespeeld op een bord bestaande 
uit een groot vierkant met daarin een kleiner vierkant. al dan niet met 
diagonalen 19. Het bord bevat zestien speelhoek- en snijpunten. Het 
middenvlak wordt doorgaans open gehouden. Deze variant wordt. afhan
kelijk van de regio of het land. gespeeld met vijf of zes stukken. 
In vergelijking met het vorige spel zijn er - behalve het grotere aantal 
speelpunten en meer schijfjes - drie nieuwe kenmerken: a. naast plaat
sing. beweging en vorming van een molen komt er één handeling bij: het 
slaan of gevangennemen van vijandelijke stukken. Wanneer een speler 
erin is geslaagd een molen te maken, verkrijgt hij het recht om een stuk 
van de tegenspeler van het bord te nemen. Dit stuk wordt geplaatst in het 
middenvlak dat fungeert als een gevangenis. Het stuk blijft gedurende 
het verdere verloop" buiten spel"; 
b. het maken van de eerste molen leidt niet automatisch tot beëindiging 
van het spel; 
c. het spel eindigt pas als één speler slechts twee schijfjes overhoudt en 
dus geen molen meer kan maken. 
Bij merels met vijf (zes) stukken krijgen beide spelers voor aanvang het 
genoemde aantal schijfjes. Eerst plaatsen zij de schijfjes om de beurt op 
het bord. Na het vormen van een molen mag de speler een vijandelijk 
schijfje wegnemen. Daarna begint het bewegingsspel. Ook dit leidt tot 
gevangnemingen. De winnaar is die speler die in staat is meer dan drie 
(in de zesstukkenvariant: vier) schijfjes gevangen te nemen. Als beide 
spelers drie schijfjes hebben, kan er niet meer door één van hen gewon
nen worden en volgt reglementair remise. 

MERELS MET NEGEN (ELF OF '!WAALF) STUKKEN (GROTE MERELS) 

De meest complexe variant van het merelsspel is die met negen, elf of 
twaalf stukken. Het spelbord wordt hiertoe uitgebreid met nóg een extra 
vierkant hetgeen leidt tot 24 speel hoek- en snijpunten20. Ook van deze 
variant bestaat een versie met diagonalen, maar zij komt niet vroeger 
voor dan c. 1400 (uit een Arabisch document). Het spel met negen stuk
ken wordt gewoonlijk gespeeld zonder, het elf- of twaalfstukkenspel met 
diagonalen. MereL,; met negen stukken Is dus de oudste van deze varian-
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ten. Met hoeveel stukken er later werd gespeeld, werd in belangrijke mate 
bepaald door de regiotraditie. In de late Middeleeuwen wordt het in de 
Nederlanden ook wel neghenstickenspel genoemd21 . 

Merels met negen, elf of twaalf stukken vereist begrijpelijkerwijs een gro
tere nauwkeurigheid en uithoudingsvermogen en meer overzicht van de 
spelers dan de beide vorige varianten. De speltegenstanders dienen zorg
vuldig te plannen, winst strategieën te ontwikkelen en zetten van de ande
re speler te anticiperen. Een goede speler houdt bijvoorbeeld zijn stukken 
bij elkaar, die van de vijand verdeeld en zet meervoudige bedreigingen op. 
De grotere complexiteit van het spel leidt tot een groter bestand aan ope
ningszetten, spelposities, stukkenmanoeuvres en winsituaties, alsmede 
een verfijning van de regels. Slechts een beperkt aantal van deze strate
gieën, situaties en bijzondere regels zijn in historische bronnen overgele
verd en de meeste daarvan dateren uit recente tijden. Het is echter niet 
onmogelijk dat genoemde strategieën en regels van grote ouderdom zijn. 
Om de potentiële spelcomplexiteit aan te geven bespreken we eerst de 
spelfasen, daarna enkele situaties en regels: 

Grote merels heeft, globaal gesproken, drie fasen. In de eerste fase plaat
sen de spelers de schijfjes op het bord. Net als in de vorige variant mag 
de speler na het vormen van een molen een vijandelijk schijfje van het 
bord nemen. Ook in deze variant wordt deze in het lege centrale vak 
bewaard en keert het niet meer terug. 
Fase twee vangt aan wanneer alle schijfjes in positie staan. De spelers 
schuiven hun stukken daarna om de beurt naar een leeg aanpalend punt 
met als doel de vorming van een molen. 
Fase drie gaat in als één van de spelers nog maar drie schijfjes over heeft. 
Dit geeft hem opnieuw het recht van plaatsing, echter niet met een 
nieuw, maar met één van zijn drie resterende schijfjes. Hij hoeft hiermee 
niet meer te schuiven naar een punt naast het vorige. maar mag "sprin
gen" naar een leeg punt. waar dan ook op het bord. Zo kan hij alsnog een 
molen maken (en bijgevolg een vijandelijk schijfje gevangen nemen). 
Winnen is voor hem niet meer mogelijk. hoogstens remise. Dit wordt 
bereikt als beide spelers drie stukken overhouden en tot remise beslui
ten. Wanneer een speler slechts twee schijfJes overhoudt. heeft hij het 
spel verloren. 
De twee belangrijkste verschillen met de vorige merelsversie zijn dus: 
a. uitbreiding van het bord. het aantal schijfJes en het aantal speelhoek
en snijpunten; 
b. recht van plaatsing. wanneer een speler slechts drie sch~jf)es over
houdt. 

Tot slot kort nog iets over spelstrategieën in merels. In het alge
meen zijn deze uiteraard gericht op het bereiken van een zo voordelige 
positie van de stukken. De meest voordelige situatie is een zodanige stuk
ken positie dat door te schuiven bij elke beurt een molen gemankt kan 
worden. zonder dat de tegenstander in staat is dit te- verhinde-ren. In het 
geval van merels met negen stukken noemen wc er drie: krosslI1ullln. 
Zwickmühle en rennihestur22 . 
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KROSSMYLNA-STATEGIE 

Met krossmylna (of véengjamylna) is het niet mogelijk bij elke beurt, maar 
om elke tweede beurt een molen te vormen. Hiertoe staan vier schijfjes in 
drie parallelle zijden van de spelvierkanten. Ze zijn in een zodanige posi
tie geplaatst dat ze een kruis vormen met een open spelpunt in het 
midden. Bij elke beurt wordt één van de vier schijfjes heen en weer bewo
gen, met een molen als resultaat van elke tweede zet. 

ZWICKMÜHLE(OF SVlKAMYLNA)-STRATEGIE 

Voor Zwickmühle (of svikamylna) zijn vijf schijfjes nodig, die geplaatst zijn 
in twee linies. Één schijfje staat op zo'n plaats dat het bij elke beurt 
steeds in een andere linie een molen maakt. 

RENNIHESTUR-STRATEGIE 

De moeilijkste te bereiken spelpositie is rennihestur, aangezien hiervoor 
zeven schijfjes nodig zijn. Zes daarvan dienen bovendien opgesteld te zijn 
aan de uiteinde van drie parallelle zijden van de spelvierkanten. Zij dek
ken een middenpad voor het zevende schijfje dat door op en neer te lopen 
steeds een molen vormt. Rennihestur is in wezen een uitbreiding van 
krossmylna. 
Als de schijfjes eenmaal in één van deze strategische posities staan en de 
tegenstander is niet in staat om ze te doorbreken, is winnen slechts een 
kwestie van tijd. 

BESLUIT 

Merels is een oud, wijdverspreid en speltechnisch en cultuurhisto
risch boeiend bordspel. Dankzij de vondst van tientallen speelschijfjes 
weten we dat het spel (in ieder geval de eerste variant. kleine merels) tij
dens de Romeinse tijd ook in Aardenburg werd gespeeld - ongetwijfeld 
overigens samen met andere bordspellen, die in deze bijdrage niet behan
deld werden. 

Zoals gezegd wordt merels of het molenspel nog steeds overal 
gespeeld. Er is zelfs een heus wereldkampioenschap. Het wordt elk jaar 
gehouden in het Ryedale Folie Museum te Hutton-Ie-Hole in het graaf
schap Yorkshire in het Vereniging Koninkrijk. Liefhebbers met kall1-
pioenschapsambities zou ik het volgende willen voorstellen: als trai
ningsplaats het Gemeentelijk Archeologisch Museum te Aardenburg en als 
ervaren sparringpartners: Julia en Valerius. 
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NOTEN 

1. OVIDIUS. Minnekunst. Ars Amatoria. Amsterdam. 2000 (2). p. 76-77. Vertaling: 
Micha Kat. Andere referenties bij o.a. Plautus. Strabo. Martialis en Juvenalis. 

2. J.T. WOLLESEN. Sub specie ludi ... Text and Images in Alfonso El Sabio's Libro de 
Acedrex. DaIos eTablas. Zeitschrijtjür Kunstgeschichte, 55, 1990, p. 277-308. 

3. H.J.R. MURRAY, A History ojBoard Games OtherThan Chess. Oxford, 1952. p. 22. 
4. D. PARLETf, The Oxjord History oj Board Games, Oxford. 1999, p. 110. 
5. Ibidem. p. 109. spelbordtype 7.1.a-b. 
6. Ibidem, 7. I.c. 
7. Ibidem.7.1.d. 
8. Ibidem, p. 54. A. VAN DER STOEP, Middeleeuws damspel, volgens de oude en een 

nieuwe versie in: W.S. VAN EGMOND. M. MOSTERT, Spelen in de Middeleeuwen. 
Over schaken. dammen, dobbelen en kaarten, Hilversum, 2001. p. 102-103. Van 
der Stoep beperkt de namen onterecht tot het damspel. H. LAMER. Lusoria tabu
la in: Realencyclopaedie der classischen Altertumswissenschajt. XIII, Stuttgart. 
1927. k. 1913-1914. Leiden. E. VERWIJS, J. VERDAM. Middelnederlandsch 
Woordenboek, IV, 's Gravenhage. 1899. k. 1169-1170. 1872. D.A. BERENTS. Het 
werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen, Zutphen, 
1985, p. 89. J.W.P. DROST, Het Nederlandsche kinderspel voor de zeventiende 
eeuw, 's Gravenhage, 1914, p. 36-37. 150-151. A. WILLEMSEN, Van allen speIe. 
Scaec of werptafeIspel. Madoc, 10, 4, 274. Nine Men's Morris bijvoorbeeld in W. 
SHAKESPEARE, A Midsummernights Dream (1594-1595). 11.1.98. 

9. LAMER. Lusoria tabula, k. 1911-1914,2004-2005. 
10. J. HUIZINGA. Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. 

Haarlem, 1958(5). Fundamentele kritiek op Huizinga door o.a. R. CAlLLOIS, Les 
jeux et les hommes. Le masque et le vertige, Paris, 1958?, p. 16-25. M. MOSTERT, 
Het spelelement in de middeleeuwse beschaving in: VAN EGMOND, MOSTERT. 
Spelen in de Middeleeuwen, p. 9-17. 

11. Het beste werk is nog steeds A. REICH, Römisches Kinder- und Gesellschajtsspiele, 
Stuttgart, 1984. Enkele websites: http:j en. wikipedia.orgjwikij(Board~ame) (geeft 
een goed beeld van de vele aspecten van het bordspel en daarmee van de omvang 
van het bordspel als studiegebied). 
http:jwww.personal.psu.edujusersjwjxjwxkllI6jromajrbgames.html - W.J. 
Kowalski (veel historische onjuistheden). http:jablemedia.comjctcwebjshowca
sejboardgames.html (idem). http:jwww.gwydir.demon.l0.uk 
jjojromangamejindex.html (idem, zij het iets minder). http:jwww.boardgamestu
dies.orgjresearchjnotes.shtml - The International Society ror Board Game 
StudiesjU. SCHADLER. Some Critical Notes on an Internet Site about Roman 
Board Games (een weerlegging van de bovengenoemde sites en waarschuwing 
tegen "internetglamour"). 

12. A. WILLEMSEN, De materiële cultuur van het spel in: VAN EGMOND, MOSTERT, 
Spelen in de Middeleeuwen, p. 55-56. Dubbelzijdige spelborden waren al in de 
Oudheid bekend, bv. MARTIALIS. Epigrammen XIV. 17. De vondst van een degelijk 
Romeins bordspel uit Denemarken in: LAMER. Lusorla tabula. k. 1921. 

13. L. GILLlODTS VAN SEVEREN. Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier 
de Bruges. Coutumes des petits villes et seigneuries enclavées. t. II. Brussel, 1891. 
p. 610 (o.a. art. 11 en 19). 

14. PAHLETT. Th.e Oxjord History. p. 1 11-112. 
15. THOEN. Maldegem-Vaake en Aardenburg. Romeinse verdedigingswerken. 

Nehal.enn/a 95. 1993, p. 22-28. J. TRIMPE BURGER. De Romeinen in Zeeland, 
Goes, 2002, p. 24-33. 

16. J. CALKOEN, Over speclschljfJcs cn antieke spclen, Westerheem, IX, 1960, no. 5-
8, p. 55-62. LAMEH. Lusorla labuIa. k. 2002-2007, 2014-2019. 
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17. De volgende spelvarianten zijn gebaseerd op REICH, Römisches Kinder- und 
Gesellschajtsspiele, p. 32v, PARLElT, The Oxjord History, p. 117-120 en LAMER, 
Lusoria tabula, 1987-1988. 2004-2007. 

18. Zie noornr. 6. 
19. PARLElT. The Oxjord History. p. 109, 7.1.e zonder diagonalen. Ibidem, 7.1.[ met 

diagonalen. 
20. Ibidem. 7.1.g zonder diagonalen. Ibidem. 7.1.h met diagonalen. D. PRlTCHARD. 

Spel. spelen. spelletjes, Amsterdam, 1994, p. 9-10. 
21. VERWIJS, VERDAM. Middelnederlandsch Woordenboek, IV, k. 1170. 
22. Over het schaak- en damspel bestaan relatief veel serieuze Nederlandstalige onder

zoeksstudies. Studies over bordspellen in het algemeen en specifieke bordspellen 
in het bijzonder, anders dan dammen en schaken, zijn er erg weinig. De beste 
bordspelstudies zijn in het Duits en Engels. Een aantal spelstrategieën van grote 
merels werd voor het eerst gedetailleerd beschreven door O. DAVIDSON, Islenzkar 
Skemtanir, Kopenhagen. 1888-1892. De IJslandse benamingen werden later in de 
bordspelliteratuur overgenomen. Vandaar de weinig Nederlands klinkende namen. 



Heemkundig repertorium 
2006 
LoPENDE HEEMKUNDIGE BIBLIOGRAFIE VOOR DE 

GESCHIEDENIS VAN HET MEETJESLAND 

Filip BASTIAEN 

Deze bibliografie is een selectieve bibliografie. Voor de werkwijze en crite
ria, zie jaarboek 43 (1992), p. 258-263, jaarboek 45 (1994), p. 213 en 
jaarboek 48 (1997), p. 261 en jaarboek 55 (2004), p. 465. 

Voor de geëxcerpeerde jaarboeken en tijdschriften, zie jaarboek 43 
(1992), p. 261-262, jaarboek 44 (1993), p. 197-198, jaarboek 47 (1996), 
p. 239, jaarboek 53 (2002), p. 341 en jaarboek 54 (2003), p. 357 en jaar
boek 55 (2004), p. 465. 

Vanaf 2005 verschijnt het genealogisch tijdschrift De Eik niet meer. 

GEBRUIKTE SIGELS 

AM 
DB 
DEO 
DL 
DTA 
G&H 

HB 
HBM 
HMGOG 

HLvN 
JAM 
KB 
KGK 

LvdW 
MD 
011 

Appeltjes van het Meetjesland 
De Belle 
De Eeklose Dobbelgebakkene 
De Levensboom 
De Twee Ambachten 
Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen. Tijdschrift voor fami
liegeschiedenis. 
Handelingen Genootschap voor Geschiedenis Brugge 
Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 
Handelingen Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent 
Het Land van Nevele (inclusief Mensen van Toen) 
Jaarboek Ambacht Maldegem 
Kapel en Beeld 
Jaarboek van de Kring voor Geschiedenis en Kunst van 
Deinze en de Leiestreek 
Land van de Woestijne 
Van Mensen en Dingen 
Ons Ileem 

309 



FILIP BASTlAEN 

OR Oud Ruysselede 
RvT De Roede van Tielt 
VS Vlaamse Stam 

Door een aantal omstandigheden zijn voor deze aflevering minder tijd
schriften geëxerpeerd. De ontbrekende titels zullen in de volgende aflever
ing worden opgenomen. 

1. BIBLIOGRAFIE 

1. VVEffiUNSTRUMENTEN 

bibliografieën 

1. BASTlAEN Filip, Heemkundig repertorium 2005. Lopende heemkun
dige bibliografie voor de geschiedenis van het Meetjesland. - AM, 56 
(2005), 449-474. 
Thematische bibliografie met vier indices: auteurs, trefwoorden. 
plaats- en familienamen 

archiefwezen 

2.DEBBAUT Ronny, De Versypt's van Ursel waren Beghyn's en 
Verheye's! Ontraadseling van een bedrieglijke klapper. - DL, 
19(2006), 1, 27-30. 
Bronnenproblemen 

bronnen: bewerking, ontsluiting, indices 

3. BAECKELANDT Roger, Emigratie naar Amerika en Canada 1907-
1908. - LvdVV, 29(2006), 2,13-53, foto's, bidprentjes en documen
ten. Vervolg op 1998/9 en 2004/2 
Namenlijst per jaar en per gemeente (Aalter, Bellem, Lotenhulle en 
Poekel. met aanvullende informatie. 

4. BOELENS Robert, Hei gebeurde honderd jaar geleden in groot
Assenede. - DTA: 14(2006), 1, 2-4; 2, 3-6. 
Uit Recht voor Allen en Het Volle 

5. BOLLAERT André, De Poeselse vormelingenlijst 1830-1842. -
HLvN, 37(2006), 2, 176-189. 
Met overzicht meest voorkomende voornamen 

6. CLAEYS Jackie. De Boekhoutse gemeenteraad in 1906. - DTA. 
14(2006), 2, 84-87, 1 foto. 
Korte samenvatting 

7. CLAEYS Jackie. De Oosteeklose gemeenteraad in 1906. - DTA, 
14(2006), 2, 63-66. 1 foto. 
Uiterst korte samenvaUing 

8. CLAEYS MariJn. Staten van goed van het Ambacht Assem'de. - (keI 
2 (1625- 1681), z. p. (VVl"- Meetjesland). 2006. 288p.; deel 3 (1681-
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1743). z.p. (VVF-Meetjesland), 2006. 309p. Vervolg op 2005/8 
Assenede. Zelzate. Ertvelde. Kluizen. Wachtebeke en Sint-Kruis
Winkel 

9. DEBBAUT Ronny. Oude Urselnaars. opgetekend in de enkwesten. -
DL. 19(2006), 3. 104-109. 
Midden 17de eeuw 

10. DOBBELAERE ,-Jozef. Eekloos nieuws anno 1906 in 't Getrouwe 
Maldeghem. - HBM. 20(2006), 3. 101-112. rijk geïll. met adverten
ties, foto's enz. 

11. NN. Lotenhulle (Heilig Kruisparochie) begrafenissen 1626-1803. -
Gent (VVF-Gent). 2006. 223p. 
Alfabetisch. met leeftijd. sterf- of begrafenisdatum. eventueel naam 
van de ouders of echtgeno(o)t(e) of andere opmerkingen. 

12. NN, Lotenhulle (Heilig Kruisparochie) dopen 1624-1803. - Gent 
(VVF -Gent), 2006. 507p. 
Alle dopen met vermelding van de dopeling. zijn ouders. doopge
tuigen. doop- en eventueel geboortedatum. eventueel herkomst en 
relevante opmerkingen. 

13. NN. Lotenhulle (Heilig Kruisparochie) trouwen 1631-1803. - Gent 
(VVF-Gent), 2006. 140p. 
Alfabetisch op naam van de man. namen. datum (onder)trouw. 
getuigen en eventueel herkomst en relevante opmerkingen. Met 
alfabetische lijst op naam van de vrouw. 

14. NN, Nevele (Sint-Mauritius & Gezellen) Dopen 1589-1802. - Gent 
(VVF -Gent). 2005. 552p. 
Alfabetisch. met vermelding van voorna(a)m(en), doopdatum. 
ouders. en doopheffers. Eventueel ook de herkomst en relevante 
opmerkingen. 

15. NN. Nevele (Sint-Mauritius & Gezellen) Huwelijken 1589-1802. -
Gent (VVF -Gent), 2005. 299p. 
Alfabetisch op naam man. met datum (onder)trouw. getuigen. 
eventueel herkomst of ouders en alfabetische lijst op naam vrouw. 

16. NN. Nevele (Sint-Mauritius & Gezellen) Overlijdens 1589-1802. -
Gent (WF -Gent), 2005. 347p. 
Alfabetisch. met naam overledene. leeftijd. eventueel ouders of 
partner(s). Aan het eind van de 18de eeuw enkele akten aangevuld 
met gegevens uit de Burgerlijke stand. 

B. HULPWETENSCHAPPEN 

17. DE SMET Erik. MEIREZONNE John. Eeklose Bibliotheek. Reeks: 
werkinstrumenten voor het archief - deel 10 (Het Franse Landboek 
1796-1798). Eeklo. 2006. 160p .. met kaarten. 

18. DE SMET Erik. Het historisch kadaster van Eeklo. Deel 4: 
Balgerhoeke (2). - AM. 56(2005). 59-112. grafieken. kaarten. docu
menten en foto·s. Vervolg op 2005/31 e.a. 
Bewoningsgeschiedenis met een overzicht van de eigenaars en 
bewoners/ gebruikers van de huizen en hofsteden in de 17de en 
18de eeuw. 
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19 ECREVISSE Pieter, Annotatien voor mijne kinders. - HBM, 
19(2005). 4, 161-166, 1 foto. 
Tekstuitgave zonder meer 

C. DORPSGESCHIEDENIS 

monografieën 

20. BASTIAEN Filip, HOSTE Yvan, LAROY Peter, STOCKMAN Luc, 
STROBBE Arnold, Geschiedenis van Lotenhulle. - Aalter, 2006, 
XXX-736p., 243 illustraties, talrijke kaarten, tabellen en grafieken, 
met persoonsnamen- en plaatsnamenregister. 
Dorpsgeschiedenis volgens de klassieke tweeledige indeling: voor 
en na de Franse revolutie. 
Bespr.: FDC in AM, 57(2006). 343-344 

21. Werkgroep Geschiedenis van Sleidinge (eindred. Hugo NOTIE
BOOM). Geschiedenis van Sleidinge. - Evergem, 2006, 2dl., 1088p., 
met kaarten, plans, tekeningen, documenten en foto's. 
Dorpsmonografie volgens de klassieke indeling met de caesuur 
omstreeks de Franse revolutie. 
Bespr.: FDC in AM, 57(2006). 343-344 

iconografie. dorpszicht. fotoboeken 

22. BAECKELANDT Roger, De tijd van toen. - LvdW, 29(2006). 3,46-48, 
4 foto's. 
Aalter, Landbouwschool 1933, huldiging Ernest Ornelis bij 
afscheid fanfare, met namen en enig commentaar 

23. CLAEYS Jackie, DIERICKX Christ, VAN ACHTE Modest. VAN 
WIJNSBERGE Loran, Uit het straatbeeld verdwenen. - DTA, 
14(2006). 2, 91-101, 12 foto's. 
Verdwenen huizen en gebouwen met enige informatie 

24. CLAEYS Robert, Terugblik op de Zomergemse jongensschool. -
HBM, 20(2006), 3, 145-147,4 foto's. 
Vooral iconografisch, ca. 1910-1920 

25. DE VRIENDT Omer, DE RIJCKE R., DIERICKX Christ. VAN ACHTE 
Modest, VAN DE VElRE Remi, Beelden van toen. - DTA. 14(2006), 
2, 104-108, 5 foto's. 
Foto's over doopsel. Sint-Sebastiaensgilde, school. processie en 
voetbalclub, groot-Assenede, 20ste eeuw 

26. DE VRIENDT Omer, DIERICKX Christ. VAN WIJNSBERGE Loran, 
Beelden van toen. - DTA. 14(2006). 1,94-98.5 foto·s. 
Smid, koffietafel. schrijnwerkerij. brandweer. Uskar. 20ste eeuw 

27. VERSTRAETE Antoon. Uii het fotoarchi~r l'an Jean Van 
Hoegaerden. De dynamiek van groepsfoto's. - DEO. 15(2006). 1. 
55-59, 2 foto·s. 
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varia 

28. BAECKELANDT Roger, De tgd van toen. Herberg in Stratem. -
LvdW, 29(2006), I, 56-57, 1 foto, 2 bidprentjes. 
Aalter, 20ste eeuw, Lambert -Planckaert 

29. BAECKELANDT Roger, WatereHende. - LvdW, 29(2006), 1, 32-34, 2 
documenten. 
Collecte in Aalter in 1825 voor de slachtoffers van de waterellende 
in de noordelijke Nederlanden. 

30. BAETE Frank, Een merkwaardige kelder te Boekhoute. - DTA, 
14(2006), 1, 66-74, 3 foto's. 
15de of 16de eeuw; informatie over de eigenaars vanaf 1707: de 
familie Verhaghe, baljuw De Zautere, dokter Gassesmet, de fami
lies Cornelis, De Guchteneere, Croes en Van Zele 

31. BAETE Frank, Vlaggen in groot-Assenede. Onze gemeentevlag als 
voorbeeld. - DTA, 14(2006), 1, 5-8, 1 kleurenfoto. 
De vier deelgemeenten hebben elk hun symbool dat refereert naar 
de geschiedenis van het dorp. 

32. CLAEYS Robert, Bedrijvigheid rond de vroegere Zomergemse tram
statie. - HBM, 19(2005), 4, 181-1866 foto's. 
Opgebouwd aan de hand van foto's, voornamelijk rond de oliesla
gersfamilie Van Laere. Ook informatie over buren 

33. DE SMET Erik, Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de 
Belgische onajhankelgkheid - 1848. - HBM, 19(2005), 4, 173-177; 
20(2006), 1, 1-20, documenten en foto's. Vervolg op 1997/33, 
1998/39 en 2002/32 

34. DE SMET Erik, Een omstreden heule of brugje over de Eeklose 
watergang aan de Mekensweg. - HBM, 20(2006), 2, 74-85, 3 foto
's, 1 kaart en 3 documenten. 
Het dispuut over het herstel van het brugje, vanaf 1769, leidde tot 
een jarenlang proces tot in 1782. 

35. DIERlCKX Christ, Afscheid aan een oude dame: het gemeentehuis 
op de Markt te Assenede. - DTA. 14(2006), 2, 7-17, 5 foto's, met 
namenlijst burgemeesters. 
Over de aankoop, later bouw, de onderscheiden functies, uitbrei
ding en beschrijving gebouw 

36. LUYSSAERT Jan, De oudste herbergen van Nevele. - HLvN, 
37(2006), 2, 139-149, 1 kaart en 2 foto's. 
Acht met naam gekende herbergen, vanaf de 15de-16de eeuw, met 
enkele bijzonderheden: ligging, eerste vermelding, uitbaters enz. , 
soms tot in de 19de eeuw. 

37. PILLE Freddy, Van een vergeten boekje en een verdwenen straaL .. 
- DEO. 15(2006), 1.46-54; 2, 108-109, foto's. documenten, schil
derijen. 
Eeklo. een voorloper van de klapper uit 1918, met een uitweiding 
over de verdwenen Bleekerij. 

38. VAN EEGHEM Etienne. Gostmolen aan de vaart. Een stukje natuur 
te Aaller mei geschiedenis. - AaIter (eigen beheer), 2006, 120p., rUk 
geïll. met foto's. kaarten, documenten. 
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Het kanaal speelde een belangrijke rol voor de wijk, met veel aan
dacht voor den overzet en de uitbaters ervan (familie Van de Walle). 
het toponiem/herbergnaam "Klo(o)tzak", (bagger)werken aan het 
kanaal, en het leven in de wijk in de 20ste eeuw: kermissen, de oor
log, de dekenij, voetbal, een kapel enz. 

39. VAN WIJNSBERGE Loran, Ontstaan en beknopte geschiedenis van 
de hovingen Van De Wattyne (nu hof Haers). - DTA. 14(2006). I, 
110-126, 21 foto's en 1 document. 
Vooraanstaande familie uit Bassevelde. In 1904 liet Fernand de 
lusthof ontwerpen door Désiré Willaert. Hij bevat(te) een vijver, tal
rijke bomen en mooie beelden. Ook informatie over de familie, het 
gebruik van de hof als feesttuin en de evolutie naar het dierenhof 
van Willy Haers. 

40. VERVALLE Walter, De tyd van toen. De moto van Achiel. - LvdW, 
29(2006), I, 52-55, 1 foto en 1 bidprentje. 
Achiel Van de Walle (1882-1955). anekdoten ivrn het Celta-café aan 
Bellembrug 

41. WILLE Erik, BAECKELANDT Roger, Wat is het historische verleden 
van myn woning en haar bewoners? Slagerij Vrient. - LvdW, 
29(2006). 1, 45-49, 5 foto's. 
Vooral informatie uit de 19de en 20ste eeuw. Het oorspronkelijke 
huis werd in 1963 gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. De 
slagerij werd lang gecombineerd met herberg. Ook over de familie 
De Wulf en de wijkkermis in de Aalterse Brouwerijstraat. 

D. ARCHEOLOGIE 

42. ACKE Bert, Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de Sint
Ghislenuskerk te Waarschoot. - AM, 56(2005). 359-373, 3 kleuren
foto's en 3 plannen in kleur. 
Reconstructie van de 12 bouwfasen van deze kerk, vanaf de 13de 

eeuw. Bijzondere aandacht voor begravingen en grafkelders in de 
kerk. 

43. DE DECKER Sam (red.). Het kasteel van Assenede. Van opgraving 
tot historisch landschap. - Gent (Stichting Mens en Kultuur), 2006. 
102p., zw/w- en kleurenfoto's. 
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Het nieuwe administratief centrum van Assenede in de 
Kasteelstraat is opgetrokken waar in het begin van de 16de eeuw 
de welstellende burger Andries Andries een luxueus en omwald 
kasteel bouwde. Het kende maar een korte levensduur: het werd 
verwoest en aan het einde van de 17de eeuw ontmanteld. Er von
den in 2001 en 2004 opgravingen plaats en historici zochten naar 
teksten en afbeeldingen. Er werd ook een beperkt landschaps
historisch onderzoek verricht en een link getrokken met het ac
tuele landschap. Een mooi beeld van de oudste:' ge:'schie:'denis van 
Assenede en het omringende landschap. 
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F. POLITIEK-BESTUURLIJKE GESCHIEDENIS & INSTELLINGEN 

44. CAMERLINCKX Jan. Jonker Karel van Sint-Omaars een tijdje heer 
van Biesem. - LvdW. 29(2006). 3. 35-39. 
Aalter. 16de eeuw. Vooral aandacht voor zijn bezittingen en zijn 
interesse in plantkunde 

45. DE SMET Erik. De Eeklose financiën onder Maria Theresia (1740-
1780). - DED. 15(2006). 1. 1-9. 

46. DE ZUTIER Charles. Dokter Jan De Zutter in het begin van de 19de 

eeuw te Aalter. - LvdW. 28(2005). 4. 3-25. 
Jan De Zutter was adjunct van de maire tijdens de perikelen in 
Aalter in 1814-1815. Ook zijn woning werd geplunderd. 
Biografische gegevens met vooral informatie over de onlusten in 
1814 en de gerechtelijke gevolgen. 

47. LUYSSAERT Jan. Bijdrage tot de geschiedenis van de stad en vrij
heid van Nevele. - HLvN. 37(2006). 2. 105-138.2 kaarten. 2 docu
menten en 1 afb. 
De heren. de villa. de (grenzen) van de Vrijheid. het kasteel. han
del. markten. straten enz. 

48. LUYSSAERT Jan, De opstand te Nevele tijdens de Belgische omwen
teling van 1830. - HLvN, 36(2005). 4, 299-332, 1 foto en 4 afbeel
dingen. 
De protagonisten waren twee politieke tegenstanders, met name 
burgemeester Jacobus Minne en zaakwaarnemer Theodorus 
Dierick. Er bestaan drie feitenverslagen over de opstand. Met bij
zondere aandacht voor de rol van de veldwachters (Philippe 
Troenick en Louis Gheldof) tijdens de rellen en het gevolg voor hun 
loopbaan. 

49. LUYSSAERT Jan, Nieuwe straatnamen in Landegem en Nevele tij
dens de bezetting (1940-1944). - HLvN. 37(2006). 2, 150-156. 3 
documenten. 
Straten genoemd naar Joris Van Severen, Raymond Tollenaere en 
Albrecht Rodenbach. 

50. NOTIEBOOM Hugo, Een stoute pater in Eeklo. - HBM, 20(2006). 2. 
70-73, 1 document. 
Pater Frans Jodoigne is de patriotten in 1789 erg genegen en houdt 
een preek tegen de Oostenrijkers, na de restauratie van hun 
bewind. Hij wordt opgepakt en een tijd opgesloten. 

51. NOTIEBOOM Hugo, Eeklo opzijgeschoven. - HBM. 20(2006). 1. 43-
46. 2 documenten. 
Eeklo mocht lange tijd een afgevaardigde naar Gent sturen om te 
overleggen over beden, administratieve problemen enz. In 1779 
werd de stad aanvankelijk uitgenodigd. maar die uitnodiging werd 
ongedaan gemaakt. De stad protesteerde, maar zijn argumenten 
werden van tafel geveegd. 

52. NO'TTEBOOM Hugo, Over Keizer Karel. - AM. 56(2005). 201-244. 
kaarten. documenten, afbeeldingen. 
Een verhaal vanaf de geboorte tot aan zijn overlijden. met geregeld 
aandacht voor de relat.le met het Meeqesland. Dit gaat van Jacht-
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partijen over doortochten tot het dispuut over de geboorteplaats 
van de vorst. 

53. PILLE Freddy, Greffier-tresorier, een lucratieve functie. - DED, 
15(2006), 1, 10-16,4 ill. 
Bernardus Hercke, Eeklo, eind ISde eeuw, zorgde voor tal van 
inkomsten voor zichzelf. 

54. STEVENS Willy, De waarheid over het leen van de Woestijne. -
LvdW, 29(2006), 2,7-10. 
Proces voor de Raad van Vlaanderen in 1634 in verband met de erf
opvolging van de heerlijkheid, gezien het kinderloze overlijden van 
Jehan de Roisin. Er werden meerdere getuigen opgeroepen om de 
juiste toedracht over de verdeling van de erfenis te kennen. 

55. VANDAMME Ludo, Loyauteit of machtswellust? Een aanklacht 
tegen Hiëronymus Lauweryn (t 1509). - Biekorf, 106(2006), 1, 26-
41. 
Was één van de invloedrijkste mannen in de Nederlanden en stich
ter van Watervliet. Hij bouwde vooral een vermogen op als thesau
rier-generaal van de Bourgondische-Habsburgse vorsten. Een kro
niekschrijver liep niet zo hoog met hem op ... 

G. SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 

zie ook het nr. 3 

56. BAECKELANDT Roger, Grotefamilies te Aalter. - LvdW, 29(2006), 1, 
5S-61, 2 foto's. 
Aalter, 20ste eeuw, Spanhove-De Cocker en Bral-Maes 

57. BAETE Frank, De zes huwelijken van Jacques Rondas te Assenede. 
- DTA. 14(2006), 2, 60-62. 
Eind 17de, begin 1Sde eeuw 

5S. CAMERLINCKX Jan, Eenfietspad in Aalter rond 1900. Qf hoe men
sen zich een eeuw geleden verplaatsten. - LvdW, 2S(2005), 4. 29-
54, rijk geïll. 
Vrij algemeen artikel. met veel aandacht voor het fietsen. Op het 
lokale vlak aandacht voor de aanleg/verbetering van een fietspad 
langs het kanaal Gent-Brugge. 

59. CAMERLINCKX Jan, Het eten is gereed. Aan tafel op het kasteel 
van Poeke. - LvdW, 29(2006), 3, 3-31, foto's. documenten enz. 
Een stuk bouwgeschiedenis en over het leven op een kasteel. met 
bijzonderheden over voeding e.d. op basis van rekeningen uit de 
ISde eeuw. Aandacht voor het personeelsbestand. het ~ebruik van 
de kamers, de keuken op de kelderverdiepin~ enz. 

60. CAMERLINCKX Jan. Het eten is gereed. Van haardvuur tot kook;{or
nuis. - LvdW, 29(2006), 1, 21-31. 10 ill. en 3 foto·s. 
Overzicht met beperkte lokale gep;evens (Aalter). 

61. CAMERLINCKX Jan. Onderpastoor Van der Vekcn en de tu/ilsepi
demie in 1847. - LvdW. 29(2006). 3. 42-45. 
Prozaïsch verhaal. opgehangen aan enkeit' historische feiten 

31G 



HEEMKUNDIG REPERTORIUM 2006 

62. MARTENS Filip. Historisch-demografische studie van de gemeente 
Evergem. - AM. 56(2005), 113-138. tabellen en grafieken. 
Een overzicht vanaf de Middeleeuwen tot bijna op vandaag, uitdie
ping van de mortaliteit in de 18de eeuw, met bijzondere aandacht 
voor 1754-1759. 

63. NOTIEBOOM Hugo, Huisweverij in 1792. - HBM, 19(2005), 4, 170-
172, 1 foto. 
Op basis van een enquête blijkt dat in de kasseirij Oudburg, waar
onder de meeste Meetjeslandse dorpen ressorteerden, 8 à 9.000 
gezinnen leefden van hun getouw. 

64. VAN ACHTE Modest, Basseveldenaar Henri Van de Voorde, klom
penmaker van vader op zoon. - OTA, 14(2006), 1, 46-53, 2 foto's en 
1 document. 
Over klompen maken algemeen en lokaal (voornamelijk 1 ste helft 
20ste eeuw), de oorlogsbelevenissen van Henri en de evolutie van 
het beroep naar een hobby 

65. VAN HOECKE Rita, Eeklose handelszaken met een geschiedenis. 
August heeft een naaimasjien. - DEO, 15(2006), 1, 17-34, 7 foto's 
en 2 documenten. 
Handel in naaimachines en fietsen van de familie Gabriël, vanaf 
1881. Er volgden bijhuizen in Maldegem, Kluizen, Aalter en in 
1965 in Gent. Door de mindere verkoop van naaimachines, startte 
de familie ook een handel in exotische producten, zowel in Eeklo 
als Gent. 

H. GODSDIENST- EN KERKGESCHIEDENIS 

66. BOLLAERT André, Massale vormselplechtigheid te Nevele in 1830. 
- HLvN, 37(2006), 2, 160-162. 
Inhaalbeweging nadat het bisdom Gent 8 jaar geen bisschop had 
en de vorige bisschop slechts enkele jaren er resideerde. De vor
melingen kwamen uit Nevele en Poesele en misschien ook uit 
Vosselare en Meigem. Hun leeftijd varieerde van 12 tot 49 jaar. 
Informatie over de bisschoppen de Broglie en Van de Velde en over 
de problemen in het bisdom. 

67. DE LAENDER Hubert, Een nieuwe pastorie voor Boekhoute. - DTA, 
14(2006), 1, 32-35, 2 foto's. 
De bouw van een nieuwe pastorie onder pastoor Lefevre (2de helft 
19de eeuw) verliep niet vlot. Aan de hand van zijn memoires. 

68. PILLE Freddy, Lezen in een kloosterkroniek. Het heropgerichte 
klooster der paters recollecten. - DEO, 15(2006), 1, 35-45, 5 foto's. 
De bouw In Eeklo gebeurde op initiatief van Karel Stroo. Hij deed 
ziJn eerste voorstel in 1859. Tegen 1875 was er een echt klooster 
en een kloostergemeenschap met 15 leden. 

69. SPANHOVE Joris. Celine Vereecke (zuster Martina). Een 
Asseneed.c;;e verpleegster in de missies. deel 1. - DTA, 14(2006), 1, 
81-91, 6 foto's en I document. 
A~senede 1908 - Papoea-Nieuw Guinea 2002: stukje familiege
schiedenis. haar Intrede in het klooster, de rol van pastoor Van 
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Goethem en zijn broer als missionaris, de roeping van 2 andere 
Asseneedse zusters (Celina Van Hamme en Amandina Buysse), 
haar kloosterleven in België 

1. MILITAIRE GESCHIEDENIS 

70. ANDRIES Albert, Forten en wachtposten langs Meetjeslandse 
waterwegen. - HBM, 20(2006), 2, S6-97; 3, 113-135, met kaarten, 
plannen en foto's. 
Openbare veiligheid, Lovendegem, 16de-1Sde eeuw; langs de 
Brugsevaart; bemanning, kosten enz. 

71. BAECKElANDT Roger, Geschiedenis van het sluikblad Klaroen. -
LvdW, 29(2006), 2, 3-6, 1 bidprentje. 
Het eerste nummer verscheen op 10 mei 1942 in AaIter. Het blad 
werd ook in andere gemeenten en zelfs in Brussel en Nederland 
verspreid. Enkele medewerkers werden in 1943 opgepakt. Marcel 
Van Nieuwenburg overleefde zijn gevangenschap niet. 
72. CLAEYS Jackie, Dood en vernieling in Oosteeklo tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. - DTA. 14(2006), I, 75-S0, 2 foto's. 
Twee traumatische gebeurtenissen in 1943 met 2S dodelijke 
slachtoffers. 

73. DE DECKER Cynrik, Vleugels boven het Meetjesland en de oorlogs
geschiedenis van de vliegvelden Ursel. Maldegem en Aalter. - Eeklo. 
2006, 20Sp., rijk geïllustreerd. 
De luchtoorlog boven het Meetjesland was een internationaal 
gebeuren. In het boek wordt aandacht geschonken aan de 
LuftwaIfe, de Royal Air Force, de Italiaanse, Belgische, Franse. 
Amerikaanse, Canadese luchtmacht enz. Ook aandacht voor pilo
ten uit de streek zoals Rodolphe de Grunne uit Aalter. voor mense
lijke aspecten van de bombardementen, en het luchtvaartpatrimo
nium zoals bunkers, Messerschmitthangars en monumenten. 
Bespr.: FDC in AM, 57(2006), 346-347 

74. DIERICKX Christ, Schaiten in huis. - DTA. 14(2006). 2. 1IS-119. 1 
kleurenfoto. 
Schilderij door August Lauwers van de brandende Asseneedse kerk 
in 1944 

75. LAROY Peter, Vethalen en geruchten rond zeppelin 1235. - LvdW. 
29(2006), I, 3-13, 1 ill. 
Weerklank van een oorlogsfeit, het neerstorten van een zeppelin, in 
Sint-Maria-AaIter in 1915. Het feit haalde enkele internationale 
(Amerikaanse) kranten en oorlogsdagboeken van personen uit de 
omgeving en komt nu ook voor op internetsites. 

76. NUYTINCK Yvonne, "De onverwachte beschieting", een bange/ijk 
wedervaren uil 1943. - DTA. 14(2006), 2. 130-131. I foto. 
Getuigenis van een vrouw uit Bassevelde van het Engelse bombar
dement op een stoomtrein in Lembeke 

77. VAN DEN BOSSCHE Noël, Herinneringen a(l11 de Aclltticndaagst' 
veldtocht in Eeklo. De belevenissen van Noël Van Den Bossche in zfin 
geboortestad Eeklo lUdens de Aclllliendaagse veldtocht ('aTl 10 tot 
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28 mei 1940. - HBM, 19(2005), 4, 187-198, 3 foto's, 1 plan en 2 
schetsen. 
Herinneringen bewerkt en met verklarende noten door Paul Van de 
Woestijne 

78. VAN DE VElRE Remi, Piloot verschuilt zich ie Oosteeklo na bombar
dement van de stoomtram. - DTA, 14(2006), 2, 79-83, 1 ill. 
De Engelse piloot werd geholpen door inwoners, 1943. 

79. VAN DE WOESTIJNE Paul, Duitse soldaten op het vliegveld van 
Maldegem. - HBM, 19(2005), 4, 199-207, 12 foto's en 1 kaart; 
20(2006), 3, 148-150,2 foto's. Vervolg op 2004/82 en 2005/98 
Aanvullingen en rechtzettingen; (niet-officiële) foto's ontwikkeld 
door de jonge fotograaf Gaston Vandenbroucke 

80. VAN WIJNSBERGE Loran, Gefusilleerde burgers uit groot-Assenede 
tijdens de Eerste Wereldoorlog: deel 1. - DTA, 14(2006}, 2, 45-59, 
rijk geïll. 
Met inleiding van Jan Van der Fraenen. Drie personen uit 
Boekhoute en één uit Bassevelde kwamen voor het Duitse vuurpe
loton wegens krijgsverraad (spionage). Deze laatste was Jerome 
Dobbelaere: zijn oorlogsverhaal 

81. WILLEMS Gustaaf, De Holland-Stellung 1914-1918 in groot
Assenede. - DTA, 14(2006}, 1, 36-45, 4 foto's en 4 documenten 
(waar onder plannen). 
Verdedigingsgordel met bunkers: aantallen, de bouw, enz. 

J. KUNST, CULTUUR & WETENSCHAPPEN 

inclusief onderwijs en pers 

zie ook het nr. 74 

82. BASTIAEN Filip, Meer dan catechismusles? De Lootse koster-onder
wijzer Ferdinand Van Hende (1792-1856). - AM, 56(2005), 5-47, 
enkele documenten. 
Onderwijzer geplaatst in een brede maatschappelijke context, met 
aandacht voor zijn sociale positie, waarbij de familierelaties een 
belangrijk element zijn. Kerk en onderwijs gingen hier niet alleen 
goed samen, maar werden ook een familie-onderonsje. De meeste 
aandacht gaat naar het onderwijs zelf en meer bepaald het les 
geven tijdens verschillende politieke regimes. Daaruit bleek dat hij 
soms als het ware de speelbal was tussen lokale en hogere belan
gen. Hij voelde zich vaak gesterkt door de officiële, nationale poli
tiek, maar hij botste nu eens met de lokale wereldlijke overheid, 
dan eens met de Lootse geestelijkheid. Een confrontatie van belan
gen met een dubbelzinnige positie van de onderwijzer: hij wou meer 
dan de christelijke leer onderwijzen, maar vertoefde duidelijk zelf in 
een kerkelijke sfeer. 

83. BOLLAERT André, Blondljn Van Haver. - HLvN, 37(2006), 2, 163-
171, 1 foto. 
19de-eeuwse Poeselse houtsnijder: enkele biografische gegevens en 
als bijlagen uittreksels uit kranten en andere publicaties. 

:319 



FILIP BASTIAEN 

84. BOLLAERT André, Het retabel boven het hoofdaltaar (1881) en de 
orgelkas (1870) in de kerk van Poesele komen uit de ateliers 
Blanchaert in Sint-Denijs-Westrem. - HLvN, 37(2006), 2. 157-159. 1 
foto. 
Enige informatie over de grote promotor van de neogotiek Jean 
Baptiste Bethune en de uitvoerders in het atelier. 

85. DELAEY Benoit, SCHEIR o livi er, De priorij van Waarschoot. Een 
verhaal van verleden. heden en toekomst. - Gent (provinciebestuur), 
2006, 
Het klooster van Waarschoot kende een bewogen geschiedenis: een 
verhaal van verwoesting, wederopbouw en verwaarlozing. eindi
gend met een gestaag verval na de verbeurdverklaring door de 
Franse bezetter in 1796. Ook het verhaal van de restauratie en 
gedeeltelijke reconstructie komt aan bod. 

86. DELAEY Benoit, De priorij Onze-Lieve-Vrouw ten Hove te 
Waarschoot. - Novi Monasterii, volume 4,2005,21-38. 
Over de restauratie 

87. DE SMET Erik, Een internationaalfestival te Eeklo in 1893. - HBM. 
20(2006), 3, 136-144, 1 foto, 1 document en 3 advertenties. 
Een muziekfestival op initiatief van het stadsbestuur. Er namen 32 
verenigingen deel, waarvan enkele van over de Nederlandse grens 

88. DE ZUTTER Charles, Schoolstrijd te Aalter (1811-1815). - LvdW. 
29(2006), 1, 14-21. 
De familie Versele stond al een tijd in voor onderwijs in Aalter. In 
1811 kreeg Louis Versele concurrentie van de Fransman Lebas. 
Heel wat middeltjes waren goed om elkaar het leven zuur te maken. 
In 1815 komt een einde aan het dispuut en verdwijnt Lebas uit het 
onderwijs en uit Aalter. 

89. DIERICKX Christ, Schatten in huis. - DTA, 14(2006). 1. 127-129. 1 
document. 
Het schoolwerkschrift van Jozef De Pauw. 1909-1910. Bassevelde 

90. SCHEIR Olivier, De restauratie en redding van de priorij Onze-Lieve
Vrouw-ten-Hove. - HBM. 20(2006). 1. 35-39. 5 foto·s. Zie ook 
2002/86-87 en 2006/85-86 
Het zogenaamde Raitenkasteel in Waarschoot. Nieuw ontdekte ele
menten naar aanleiding van de restauratie 2002-2006 

91. VAN DE CASTEELE Jan. August Victor Bultynck. redacteur van 
Fondsenblad. - HBM. 19(2005). 4. 178-180. 1 foto en I document. 
Journalist (en letterkundige) uit Knesselare. 1844-1917 

92. VAN DE CASTEELE Jan. De Knesselaarse dichter en journalist 
August Victor Bultynck (1844-1917). - AM. 56(2005). 139-199. 
meerdere foto's en documenten. Als bijlage enkele werken en een 
overzicht van liederen. gedichten en andere werken. 
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Biografie doorspekt met gedichten en waaraan het verhaal ook 
deels is opgehangen. Door zelfstudie en even opnieuw studeren 
werd zijn pen zijn werkinstrument bU uitstek. als notariskkrk en 
bediende van de Burgerlijke stand. De IC'tterkunde Het hem even
min los en hij werd opgemerkt en ook wel gewaardecrd door grote 
namen als Ferdinand Snellaert. 11C'lldrlk COlls<'ienCl' ... en hij won 
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prijzen. Zijn interesse ging vooral uit naar het dichten van volks
liederen. Hij slaagde er in zijn pen nog meer te scherpen en werd 
journalist. eerst wat bij de Gazette van Eecloo, later het Antwerpse 
Handelsblad om zich later op te werken tot één van de belangrijk
ste (katholieke) journalisten van zijn tijd, via het Gentse 
Fondsenblad. Daar maakte hij de schoolstrijd mee, waarbij 
Bultynck zich opwierp als een fervente verdediger van het katho
lieke onderwijs. Het religieuze, het godsdienstige element zou met 
ouder worden steeds meer op de voorgrond komen tegenover het 
Vlaamsgezinde en het volkse. 

93. VAN DE WOESTIJNE Paul, De pers in het Meetjesland in de 19de 

en 20S te eeuw (3). - AM, 56(2005), 375-447, geïllustreerd. Vervolg 
op 2003/73 en 2004/95 
Volgens het vertrouwde stramien en met de weekbladen, kiesbla
den, parochiebladen, heemkundige tijdschriften enz. tot op van
daag. Het naslagwerk voor Eeklo is nu compleet. 

94. VAN DE WOESTIJNE Paul, De veroordeling van Het Meetjesland in 
1866. - HBM, 20(2006), 1, 47. 
De redactie had het te bont gemaakt in de oppositie tegen de bur
gemeester. 

95. VAN DE WOESTIJNE Paul, Richard Minne (1891-1965), een 
Meetjeslandse schrijver? - HBM, 20(2006), 2, 49-69, 5 foto's en 2 
documenten. 
Het Meetjesland is een niet onbelangrijk element in het leven van 
de schrijver: hij woonde als kind vijf jaar bij zijn grootouders in 
Eeklo, boerde vier jaar in Waarschoot. voelde zich verwant met 
Ledeganck en refereerde naar dit alles in gedichten. 

96. WILLEBOORDSE Arco, "Ontdoet dan uw soete mont". Willem 
Utenhove en een Vlaams bestiarium uit de dertiende eeuw. - AM, 
56(2005), 245-357, foto's, kaarten, documenten. 
De auteur vertrekt van het vinden van het werk in de 19de eeuw, 
maakt een overzicht van alle mogelijke interpretaties tot nu, gaat 
op zoek naar de oorsprong (o.a. via de taal; dialect, Oost-Vlaams, 
West-Vlaams), de auteur, de drijfveer, enz. In heel die opbouw 
speelt Jacob van Maerlant een zeer pertinente rol. Hij schreef zelf 
een bestiarium en had daar zo zijn ideeën over, ook over dat ande
re werk dat mogelijks in de omgeving het licht zag en over 
Utenhove, de vermoedelijke auteur. Willeboordse vergelijkt nog met 
andere auteurs. De conclusie is dat Die Beesleriaris wordt geken
merkt door meerduidigheid en dat het mogelijks Uienhoves 
Besliaris is. 

K. TAAL- EN LETrEHKUNDE 

Naamkunde, dialectologie, toponymie 

97. DIEH.ICKX Chrlst, "Plat Asneeds". Uil hel groot-Asseneeds dialect
woordenboek: deel 3. - DTA, 14(2006), 1, 99-109; 2, 70-78. Vervolg 
op 2004/100 en 2005/1 1 0 
Alfabetisch 
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L. FAMILIEKUNDE 

familiegeschiedenis 

98. BAECKELANDT Roger, Familiegeschiedenis Maes. - DL, 19(2006), 
2,37-73, 1 document. 
Graatgenealogie met oorsprong in Lotenhulle, 17de_20ste eeuw 

99. DE KERCHOVE D'EXAERDE Werner, Kerchove d' Exaerde 1850-
1950. - Zp (eigen beheer). 
Vooraanstaande leden van de familie woonden in Bellem 

100. MARTENS Laurent, Van Stoffel tot Fil en Tuur. Vijf eeuwen familie 
Martens in het Meetjesland. - Sint-Martens-Latem, 2006, IV-558p., 
met foto's, kaarten, grafieken, documenten enz., met persoonsna
menregister. 
Familiegeschiedenis, voornamelijk zich situerend in Hansbeke en 
Bellem, vanaf het einde van de 15de eeuw. Hoofdzakelijk graatge
nealogie met uitvoerige informatie en gevolgd door een algemene 
synthese met aandacht voor demografische aspecten, politiek. 
beroepen, geletterdheid enz. 

101. SMITS Jos, Defamilie Lippens uit het Meetjesland. - Edegem (eigen 
beheer), 2006, 98p., geïll., met index. 
Vanaf 1560, opgebouwd in drie delen: een eerste tak uit Sleidinge 
en Waarschoot, waarvan latere afstammelingen zich vestigden in 
Nederland en Belgisch-Limburg, een tweede tak die in de streek 
bleef tot de 19de eeuwen het derde deel belicht vooral de speciale 
huwelijken "Lippens-Lippens" en hun onderliggende verwant
schappen. 
Bespr.: Ludo Somers, Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen. 
4(2006), 4, 221. 

biografieën 

102. CUYPERS Jan, Edgard Stockman: een biograJl.e. deel 3. - DTA. 
14(2006), 1, 54-65; 2. 18-39, geïll. met foto's en documenten. 
Vervolg op 2004/407 en 2005/120 
De periode van de bezetting. zijn engagement bij de Weerstand. de 
bevrijding en de' naoorlogse periode en zijn militaire loopbaan: 
gezin, sport en toneel, politiek, visserijmuseum 

103. DOBBELAERE Jozef, Dagboek van VOC-soldaat Carolus Van der 
Haeghe (1699-1 705) uit Waarschoot. - HBM. 20(2006). 1. 21-34. 
documenten, kaarten en foto·s. 
Vooral aandacht voor de btogratlsche en plaatselUke gegevens. in 
mindere mate aan zijn avonturen in het buitenland. Met vermel
ding van andere zeevaarders uit Waarschoot en Eeklo. 

104. PARMENTIER Jan. LAARHOVEN RuurdJe. De al'on(ILrCIl PaTl een 
VOC-soldaal. Het dagboek van Carolus Van der Haeglle 1699-1 705. 
- Linschoten-Vereeniging. Zutphen. dl. 93(1994). 69-150. 

105. VERVALLE Walter. Conslll Edwczrd Cor!Jn. Loten111LIle 1857-flIolillt' 
(USA) 1921. - Lvc\W. 29(2006). 1. 35-35. 10 foto·s. 
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Biografische nota, met wat algemene gegevens over de lokale 
migratie naar de VS en de hulde aan Coryn in 1971. 

kwartierstaten. stamreeksen 

106. BOLLAERT André, Blondijn Van Haver en zijn voorouders. - HLvN, 
37(2006), 2, 172-175. 
Kwartierstaat tot in de 17de eeuw 

M. VOLKSKUNDE & MENTALITEITSGESCHIEDENIS 

ook ontspanning(sverenigingen) 

zie ook het nr. 58 

107. BAETE Frank, Herbergen Sint-Arnaut en Sint-Hubert verdwenen 
onder rotonde te Nieuwburg. - DTA, 14(2006), 2, 102-103, 1 kaart. 
Beperkte informatie over twee 18de- eeuwse herbergen in Assenede 

108. BRAEKMAN Willy, Drie marktliederen bij moorden in het 
Meetjesland. - AM, 56(2005), 49-57, 2 documenten. 
Over voorvallen, moorden omstreeks 1900, in Waterland
Oudeman, Aalter en Nevele 

109. DE KÉ André, De achteruitkijkspiegel. De kermis. - LvdW, 29(2006), 
1, 50-51. 
Een krachtpatser in Aalter in 1947 

110. DEKÉ André, De achteruitkijkspiegel. Het circus. - LvdW, 28(2005), 
4,27-28. 
Aalter, ca. 1950 

111. DE KÉ André, De achteruitkijkspiegel. Verkiezingen. - LvdW, 
29(2006), 3, 40-41. 
Anekdotisch, 1946, Aalter 

112 DE VRlENDT Omer, "Zaal Pet" en uMuikem"; alleen nog herinnerin
gen. - DTA, 14(2006), 2, 109-115, 4 foto's. 
De familie Van Wynsberge baatte meer dan 100 jaar de herberg uit 
op de wijk Muikem in Assenede. Ook over de wijkkermis midden 
20ste eeuw 

113. DE VRlENDT Omer, KVLV Boekhouie reeds 75 jaar actief - DTA, 
14(2006), 2, 127-129, 1 foto. 

114. DIERICKX Christ, WILLEMS Gustaaf, Spookverhalen uit de 
Fonteine. - DTA, 14(2006), 1,9-12,2 foto's. 
Algemene informatie over deze wijk in Assenede, gevolgd door drie 
spookverhalen, overgeleverd door een zegspersoon overleden in 
1952. 

1 15. HELLEBAUT Etienne, Milac-Assenede schreef ruim een kwart eeuw 
geschiedenis (1967-1994). - DTA, 14(2006), 1, 13-31, 2 foto's en 3 
documenten, met namenlijst van de dienstplichtigen 1988-1994. 
Over het bestuur, het MllacboekJe als contactmiddel met de solda
ten. de activiteiten enz. 
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116. LIPPENS Oskar, Oude gebruiken uit mijnjeugd. - HBM, 20(2006), 1, 
40-42, 1 document. 
Jaren 20 en 30 20ste eeuw in Eeklo: bijgeloof, tanden trekken, 
overlezen enz. 

117. PAUWELS Omer, Ferdinand van Oostenrijk of "den Prins Cardinael" 
1609-1641. - DTA. 14(2006), 2, 40-44, 1 foto en 1 kaart. 
Gegevens over de landvoogd, zijn populariteit en het uithangbord 
voor een Asseneedse estaminet 

118. VAN DE WOESTIJNE PauI, 't Snuifmeuleken. Het verhaal van de 
opgang en de nedergang van een Eeklose volkswijk. - HBM, 
19(2005), 4, 167-169, 2 foto's. Vervolg (aanvulling) op 2001/44, 
2002/140, 2003/113 en 2004/122. 
20ste eeuw, de familie Verbeken en het protestantisme 

110. VAN DE WOESTIJNE PauI, 't Snuifmeuleken. Het verhaal van de 
opgang en de nedergang van een Eeklose volkswijk. - Eeklo, 2006. 
136p., rijk geïll. 
Zie 119: de artikels uit Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland. 
aangevuld met meer illustraties 
Bespr.: FDC in AM, 57(2006), 341-343 

120. VAN DE WOESTIJNE Paul, Koninklijke Harmonie Amicitia. Eeklo. 
1881-2006. Een kroniek van 125 jaar vriendschap. - Eeklo, 2006, 
68p. 
Een samenvatting van de artikelenreeks Koninklijke Katholieke 
Harmonie Amicitia 1881-1981 - Een kroniek van 100 jaar vriend
schap die tussen 1982 en 1985 in het heemkundig tijdschrift Ons 
Meetjesland verscheen en in 1984 in boekvorm werd uitgegeven. 
aangevuld met een overzicht van de laatste 25 jaar. In vier chrono
logische hoofdstukken komen de belangrijkste momenten uit de 
geschiedenis van de harmonie aan bod. 
Bespr.: FDC in AM, 57(2006), 341-343 

2. REGISTERS 

AUTEURS 

Acke Bert 42 
Andries Albert 70 

Baeckelandt Roger 3. 22. 28. 29. 
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Bastiaen Filip 1. 20. 82 
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Delaey Benoit 85, 86 
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Dobbelaere Jozef 10, 103 
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Lippens Oskar 116 
Luyssaert Jan 36, 47-49 

Martens Filip 62 
Martens Laurent 100 
Meirezonne J ohn 17 

Notteboom Hugo 21, 50-52, 63 
Nuytinck Yvonne 76 
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brug 34 
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Parmentier Jan 104 
Pauwels Omer 117 
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Scheir Olivier 85 
Smits Jos 101 
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Stevens Willy 54 
Stockman Luc 20 
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financiën 45 
Fondsenblad 92 
forten 70 

Gazette van Eecloo 92 
gedichten 95 
gemeentehuis 35 
gemeenteraad 6, 7 
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greffier 53 

handel 47 
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herberg 28,36,41, 107, 112, 117 
heren 47 
herinneringen 77 
Het Meetjesland 94 
hoofdaltaar 84 
houtsnijder 83 
huisweverij 63 
hulde 105 
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landbouwschool 22 
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straat 37, 47 
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C. PLAATSNAMEN 
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villa 47 
visserij museum 102 
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80,81, 97 
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Hansbeke 100 
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Knesselare 91, 92 
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." 

Lotenhulle 3, 11-13, 20, 82, 
98, 105 
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1. HET GENOOTSCHAP TIJDENS HET WERKJAAR 2005-2006 

A. HET 56STE APPELTJE 

Zoals de traditie het wil, zakken heel wat geïnteresseerden in de lokale 
geschiedenis de tweede zaterdag van februari af naar één bepaald 
Meetjeslands dorp. Het bestuur van het Genootschap had, om meerdere 
redenen, deze keer de keuze laten vallen op Waarschoot. En terecht. De 
belangstelling was groot, om het woord massaal niet te gebruiken in deze 
context. De gastspreker, een archeoloog die intussen de lokaliteit door en 
door kende, zal er onvermijdelijk toe hebben bij gedragen. De raadszaal 
van Waarschoot was in feite te klein (de secretaris zei nadien dat ze beter 
een andere ruimte hadden genomen). Er waren zeker 90 aanwezigen 
(maar tellen in die volle ruimte was niet evident - de verslaggever van 
dienst stond meer buiten dan in de zaal), waarvan we velen voor het eerst 
zagen. 

Welkomstwoord door voorzitter Hugo Notteboom 

Dames en Heren, beste leden en sympathisanten van Appeltjes van het 
Meetjesland, 

Het is al geleden van 29 september 1990, 16 jaar dus, dat we nog eens 
voor een historische bijeenkomst in Waarschoot zijn. Het is namelijk op 
die 29ste september dat de tweedelige Geschiedenis van Waarschoot van 
onze betreurde voorzitter Achiel De Vos werd voorgesteld. Achiel zelf heeft 
zijn werk niet kunnen afmaken en het is zijn dochter Lieve, die het werk 
van hem heeft voortgezet en een jaar lang werkte aan de waardevolle 
Waarschootse geschiedenis. De geschiedenis zelf werd hier in deze raads
zaal voorgesteld door onze vorige voorzitter, Luc Stockman, het eerste 
exemplaar werd overhandigd aan mevrouw De Vos, echtgenote van Achiel 
die nog steeds trouw al onze activiteiten bijwoont, net als mevrouw 
Stockman overigens. De drie hoofdrolspelers in de Geschiedenis van 
Waarschoot zijn ondertussen overleden: Achiel overleed op 30 oktober 
1989, Lieve overleed op 31 maart 1998 en Luc op 14 maart 1999. 

Met enige weemoed denken we nog dikwijls eens terug aan dit trio voor 
wie de geschiedenis van het Meetjesland meer dan een passie was, en 
vooral voor Achlel en Luc een levensdoel was geworden. Het is dus pas-
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send dat we nog eens terug in Waarschoot zijn en we zijn het gemeente
bestuur dankbaar omdat het onmiddellijk bereid was het Genootschap te 
ontvangen naar aanleiding van de voorstelling van ons nieuw jaarboek. 

Er is echter niet alleen de treurnis om het verlies van drie goede vrien
den. We zijn ook een beetje fier dat we hier vandaag het 56ste jaarboek 
van het genootschap van het Meetjesland kunnen voorstellen. Ik ben 
ervan overtuigd dat Lieve, maar vooral Achiel en Luc niet tevreden, maar 
opgetogen zouden zijn bij het zien van het nieuwe, overrijpe Appeltje. We 
aanzien het als onze plicht het werk van onze beide voorzitters zo goed 
mogelijk voort te zetten. 

We zijn natuurlijk nog om een andere reden naar hier gekomen en wel om 
één en ander te vernemen over de archeologische vondsten in de afge
brande kerk. Daarover zal de archeoloog van dienst ons straks meer ver
tellen. 

Maar eerst enkele mededelingen: 
1. De jaarlijkse zomeruitstap staat dit jaar in het teken van de meest 
bekende Meetjeslandse dichter ooit: Karel Lodewijk Ledeganck. We 
maken er een echte Ledegancktocht van die ons in Eeklo, Kaprijke. 
Zomergem, Gent en Sint-Amandsberg zal brengen, allemaal plaatsen 
waar de dichter enkele jaren van zijn leven heeft doorgebracht. Het is ons 
bestuurslid Paul Van de Woestijne en ikzelf die voor de nodige achter
grond zullen zorgen en Ledeganck weer tot leven zullen brengen. 
Deze uitstap vindt plaats op zondag 27 augustus 2006. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. 
2. Ons Genootschap heeft, in samenwerking met enkele andere vereni
gingen, een internationaal project uitgewerkt ter gelegenheid van het 175-
jarig bestaan van België. Er werd al een Nederlandse en Belgische her
denkingsavond ingericht, met veel succes overigens. en nu op dinsdag 21 
maart 2006 wordt een derde activiteit georganiseerd. namelijk een ver
kenning van de Belgisch-Nederlandse grens in West-Zeeuws-Vlaanderen. 
In het jaarboek vindt u daaromtrent alle informatie. Het wordt een origi
nele verkenning met een uiteenzetting over het ontstaan van de grens. we 
maken een wandeling langs een interessant stukje grens. en we eindigen 
met een echte ouderwetse fakkeltocht. precies zoals in 1831. Schrijf tij
dig in. 
Het ligt in de bedoeling af en toe. misschien om het jaar. een Belgisch
Nederlandse of Nederlands-Belgische activiteit te organiseren. 
3. En ander initiatief in verband met de onafhankelijkheid is de facsimi
le uitgave van een merkwaardig boe~e van de Maldegenmaar Pieter 
Braet. Na Lyden komt Verblyden. een tafereel uit de Belgische 
Omwenteling van 1830. Van dit boekje zijn er. voor zover ik weet. slechts 
twee exemplaren bewaard (één in Leuven en één in Bnl!Zge) en na enig 
aandringen besloot het bestuur van het Ambacht Maldegem dit boel\je 
opnieuw te publiceren. 
Het is uitgegeven in een beperkte oplage en zal bt'slist een curiosum wor
den. Vandaar dat we onze leden als eerste de kans geven dit boei'Jt' aan 
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te schaffen voor de weggeefprijs van 8 euro. In uw jaarboek vindt u daar
o er een folder. 

Ik wens U verder nog een aangename namiddag en veel leesplezier met 
het nieuwe Appeltje. 

Hugo heette bij zijn welkom Dries De Schepper in het bijzonder welkom 
(één van de oudste leden, die zelfs nog de stichting meemaakte) en die 
regelmatig wat toestuurt en zich ook steevast laat horen als er iets Jout zit. 

VoorstelLing jaarboek 56 - 2005 
Door Filip Bastiaen, redactiesecretaris 

Appelrninnend Meetj esland, 

Het 56ste jaarboek van het Heemkundig Genootschap is erg omvangrijk. 
Als je me zo hoort beginnen, denk je misschien al dat ik mijn tekst van 
vorig jaar bij de hand heb. Ik val inderdaad in herhaling met een derge
lijke openingszin, maar daar zal ik het ook bij houden. Dit jaar deden we 
alle mogelijke moeite om met ons jaarboek Appeltjes onder de 500 blad
zijden te blijven. We gunnen jullie en de auteurs een dik boek, zeer graag 
zelfs, maar we moeten toch ook zaaien naar de zak. Drukken kost geld, 
maar ook de portkosten lopen hoog op. Het zijn vooral de portkosten en 
de verzending op zich die ons verplichten gas terug te nemen. En da's 
misschien maar goed ook, want Appeltjes moet ook aan de toekomst den
ken. 

Hel bestuur van het Heemkundig Genootschap bij de voorstelling van het nieuwe 
Jaarboek in Waarschoot: Rog r Buyck, Erik De Sm i , Peter Laroy. Hugo Notteboom. 
Frederik De Cocker, Oskar Llpp ns, Walier Noileboom en Filip Bastiaen (Paul Van 
de WoesLijne, Arco WU1eboordse en WllJrted Sie gl1ers ontbr ken op de Joto). 

(foto Alex Van Vooren) 
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De ons zelf opgelegde beperking van maximaal 500 pagina's per jaar, 
noodzaakte ons al opgemaakte teksten uit te stellen en om voor enkele 
auteurs de boot wat af te houden. De redactieraad nam ook structurele 
maatregelen naar de toekomst toe. Die zijn deels ingebed in de auteurs
richtlijnen. We streven ernaar in de toekomst een jaarboek te brengen 
met kleinere bijdragen en slechts één echt groot artikel (zo'n 40 à 50 pl. 
Dit zal betekenen dat er meer afwisseling is, meer verscheidenheid aan 
onderwerpen, gemeenten en de historische tijdvakken. Er zal normaal 
gezien ook minder aandacht worden besteed aan bronnenpublicatie of 
met andere woorden dus meer ruimte voor verhalende artikels. De redac
tieleden engageerden zich ook meer actief op zoek te gaan naar nieuwe 
thema's, nieuwe auteurs en om jaarlijks een professioneel-actieve weten
schapper aan te trekken. 

Da's de toekomst, nu het heden, jaarboek 56. 

Dit jaar bieden we u ook een grote verscheidenheid. Alle tijdvakken met 
geschreven bronnen passeren de revue, Middeleeuwen, Nieuwe tijden, 
Nieuwste tijden en de Hedendaagse tijd. Er is ook een archeologische bij
drage, maar die gaat niet zover in tijd terug. De spreiding over de regio 
gebeurde in mindere mate. Eeklo spant de kroon, maar ook Evergem en 
Waarschoot zijn nog eens aan de beurt. 

Het jaarboek opent met een artikel van mezelf. De vroegere gemeente 
Lotenhulle zou dit jaar 800 jaar bestaan. In een voorstudie voor het 
hoofdstuk over het onderwijs, verdiepte ik me in een merkwaardige 
figuur, een onderwijzer dus. Er liepen in Lotenhulle nogal van die mar
kante onderwijsfiguren rond. In MEER DAN CATECHISMULES? DE LoOTSE 
KOSTER-ONDERWIJZER FERDINAND VAN HENDE (1792-1856) probeer ik die 
onderwijzer in een brede maatschappelijke context te plaatsen. Ik schenk 
daarbij aandacht aan zijn sociale positie, waarbij de familierelaties een 
belangrijk element zijn. Terloops gezegd. hij begon als inwonend organist 
bij de Lootse koster, moest diens dochter na enige tijd huwen nadat ze al 
een kind van hem baarde. zijn dochter huwde op haar beurt met een zoon 
van de Aalterse koster-onderwijzer ... en je voelt duidelijk dat kerk en 
onderwijs hier niet alleen goed samen gingen. maar ook een familie
onderonsje werden. Er werd trouwens uit heel wat ruiven gegeten. letter
lijk en figuurlijk. We poogden dus ook zijn inkomen samen te stellen. De 
meeste aandacht gaat naar het onderwijs zelf en meer bepaald het les 
geven tijdens verschillende politieke regimes. Daaruit bleek dat hij soms 
als het ware de speelbal was tussen lokale en hogere belangen. H~j voel
de zich vaak gesterkt door de officiële. nationale politiek, maar hU botste 
nu eens met de lokale wereldlijke overheid, dan eens met de Lootse 
geestelijkheid (met als toppunt een klacht tegen de onderpastoor). Dit 
artikel handelt dus over confrontatie van belangen met een dubbelzinni
ge positie van de onderwijzer Van I-1ende: hij wou meer dan de chri~tel~jke 
leer onderwijzen, maar vertoefde duidelijk zelf in een kerkelUke steel'. 
Willy Braekman zorgt vrij traditioneel voor een volkskundige noot. llti 
brengt nu DHIE MAHKTLIEIJEREN BIJ MOOHm:N IN liET MErnJESl.AND. Het gaat 
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om liedjes over voorvallen. moorden omstreeks 1900. in Waterland
Oudeman. Aalter en Nevele. 

Vier jaar geleden zette Erik De Smet een grote reeks in. In HET HISTORISCH 
KADASTER VAN EEKLO. DEEL 4: BALGERHOEKE 2 geeft hij ons inzicht in de 
eigendomsstructuur van Balgerhoeke ten zuiden van de huidige Pastoor 
Bontestraat. Na een korte schets van het cultuurlandschap volgt de uit
gebreide bewoningsgeschiedenis met een overzicht van de eigenaars en 
bewoners/gebruikers van de huizen en hofsteden in de 17cTe en 18de 

eeuw 

Een historische kring als de onze moet aandacht hebben voor wat er 
gebeurt aan de universitaire instellingen en soms ook eens een student 
een kans geven. Het pleit voor Filip Martens dat hij zelf naar ons toe
kwam. Daarenboven bleek hij ook nog over een vrij goede pen te beschik
ken. wat ik zelfs in mijn professionele bezigheden niet zo vaak meer 
tegenkom. De titel van zijn bijdrage luidt: HISTORISCH-DEMOGRAFISCHE STU
DIE VAN DE GEMEENTE EVERGEM. Hij brengt ons daarbij een overzicht vanaf 
de Middeleeuwen tot bijna op vandaag. Daarnaast gaat hij diep in op de 
mortaliteit in de 18de eeuw, met bijzondere aandacht voor 1754-1759. 

Jan Van de Casteele is allang geïntrigeerd door DE KNESSELAARSE DICHTER 
EN JOURNALIST AUGUST VICTOR BULTYNCK (1844-1917). We publiceren nu 
diens biografie, die doorspekt is met gedichten van zijn hand en waaraan 
het verhaal ook deels is opgehangen. Bultynck was als zoon van een bak
ker voorbestemd om ook die stiel uit te oefenen. Vrije tijd besteedde hij 
aan zelfstudie. toch even opnieuw studeren en na korte tijd werd zijn pen 
toch zijn werkinstrument bij uitstek. als notarisklerk en bediende van de 
Burgerlijke stand. De letterkunde liet hem evenmin los en hij werd opge
merkt en ook wel gewaardeerd door grote namen als Ferdinand Snellaert. 
Hendrik Conscience ... en hij won prijzen. Zijn interesse ging vooral uit 
naar het dichten van volksliederen. Hij slaagde er in zijn pen nog meer te 
scherpen en werd journalist. eerst wat bij de Gazeite van Eecloo, later het 
Antwerpse Handelsblad om zich later op te werken tot één van de belang
rijkste (katholieke) journalisten van zijn tijd. via het Gentse Fondsenblad. 
Daar maakte hij de schoolstrijd mee. waarbij Bultynck zich opwierp als 
een fervente verdediger van het katholieke onderwijs. Het religieuze, het 
godsdienstige element zou met ouder worden steeds meer op de voor
grond komen tegenover het Vlaamsgezinde en het volkse. In de bijlagen 
zijn een aantal werken opgenomen en een overzicht van liederen. gedich
ten en andere werken. Een biografie waarin dus volledigheid is nage
streefd. 
Keizer Karel was en blijkt nog steeds vrij populair in de Meetjeslandse 
geschiedschrijving. Onze voorzitter Hugo NoUeboom heeft het deze keer 
gewoon OVEH KI-:IZEH KAHEL. Een verhaal vanaf de geboorte tot aan zijn 
overlijden, met geregeld aandacht voor de relatie met het Meetjesland. Dit 
gaat van Jachtpartijen over doortochten tot - wat had je anders verwacht 
- het dispuut over de geboorteplaats van de vorst. Geen spectaculaire 
nieuwtjes, maar een synthese waarbij is geput uit recente werken. 

:135 
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En nu de hoofd brok van meer dan 100 bladzijden "ONTDOEt DAN uw SOETE 
MONT". WILLEM UTENHOVE EN EEN VLAAMS BESTIARJUM UIT DE DERTIENDE EEUW. 
De auteur Arco Willeboordse blijft me keer op keer verbazen. Dit gebeurt 
zowel door de originaliteit van zijn bijdragen als door de gedrevenheid, de 
degelijkheid van de uitwerking. En ik moet me inhouden om geen super
latieven te gebruiken. Bestiaria zijn boeken met beschrijvingen van dier
soorten. Ze geven informatie over het uiterlijk, het verspreidingsgebied en 
de levensgewoonten van een dier. De oorsprong ligt in Alexandrië. Er 
volgden vertalingen en uitbreidingen. Vaak zijn de vertalingen de eerste 
literaire kunstwerken in de volkstaal. Ze kregen in de Middeleeuwen een 
christelijk-didactische en moraliserende betekenis. Dit werk is een min
nebestiarium. 
Arco Willeboordse vertrekt van het vinden van het werk in de 19de eeuw, 
maakt een overzicht van alle mogelijke interpretaties tot nu, gaat op zoek 
naar de oorsprong (o.a. via de taal; dialect, Oost-Vlaams, West-Vlaams), 
de auteur, de drijfveer, enz. In heel die opbouw speelt Jacob van MaerIant 
een zeer pertinente rol. Hij schreef zelf een bestiarium en had daar zo zijn 
ideeën over, ook over dat andere werk dat mogelijks in de omgeving het 
licht zag en over Utenhove, de vermoedelijke auteur. Arco vergelijkt nocJ 

met andere auteurs en ik vermoed dat hij het werk van naaldje tot draad
je ontleedde. Dit lees je niet vlug eens tussendoor op de trein. De con
clusie is dan ook dat Die Beesteriaris wordt gekenmerkt door meerdui
digheid en dat het mogelijks Utenhoves Bestiaris is. Gezien de aard en de 
kwaliteiten van de tekst verdient de tekst volgens Arco Willeboordse in 
elk geval meer aandacht dan dat hij heeft gekregen . Zijn artikel verdient 
ook die aandacht. 

Over het volgende artikel hou ik inhoudelijk bet r mijn mond. Het i 
namelijk de bijdrage van Bert Acke over het AR HEOLOGISCH EN BOm: -
HISTORISCH ONDERZOEK VAN DE SINT-GHISLENUSKERK TE WAARSCHOOT. Toch ver
melden dat de redactie besloot om de foto's in kl ur af te drukken, daar 
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dit een enorme meerwaarde betekent voor het artikel en ook voor ons 
boek. En tussen haakjes. voor de liefhebbers van archeologie. voor vol
gend jaar kan ik jullie nu reeds verzekeren dat we iets in petto hebben 
om jullie vingers van af te likken. 

Van Paul Van de Woestijne kunnen we het derde deel van DE PERS IN HET 
MEETJESLAND IN DE 19DE EN 20STE EEUW lezen. Het gaat om het laatste deel 
van de Eeklose pers. volgens het vertrouwde stramien en met de week
bladen. kiesbladen. parochiebladen. heemkundige tijdschriften enz. tot 
op vandaag. Het naslagwerk voor Eeklo is dus compleet. 
Zoals steeds sluiten we af met het HEEMKUNDIG REPERTORIUM en de KRONIEK. 

Ik ben steeds blij dat ik het jaarboek kan voorstellen. Er valt dan een pak 
druk van mijn schouders. Ik hoop. maar ik ben er van overtuigd, dat jul
lie blij zijn er bij te zijn om die kneut van 500 bladzijden mee te nemen 
en er af en toe aangename uren aan te beleven. Tot volgend jaar. 

Het slotwoord van de burgemeester vatten we kort samen. Hij kwam even 
terug op het ajbranden van de kerk en de opgravingen die er gebeurden. 
De planning is nog steeds om de nieuwe kerk op 2 september in te wijden. 
Hij vermeldde ook de heemkundige kring van Waarschoot met als drijven
de kracht Hubert Reyniers. 

B. VOORDRACHTEN EN ACTIVITEITEN 

In de voetsporen van Karel Lodewijk Ledeganek 

Ruim veertig deelnemers stapten op zaterdag 26 augustus stipt om half
twee de bus op voor de Kerel Lodewijk Ledegancktocht die ons door het 
hele Meetjesland zou brengen. Bij het Campo Sancto in Sint-Amandsberg 
werden we opgewacht door gids Roger Poelman. Voor velen was het 
bezoek aan dit merkwaardige kerkhof een ware revelatie. voor anderen 
een interessante herontdekking. Er werd even stilgehouden bij het graf 
van Willems, van dokter Snellaert die Ledeganek in zijn laatste uren bij
stond. van architect Minard die de Adegemse kerk bouwde. van toon
dichter Tinel die een tijdlang koster was in Maldegem en van vele ande
re beroemdheden. Natuurlijk werd ook even verpoosd bij het graf van 
Karel Lodewijk Ledeganek zelf dat stilaan overwoekerd wordt door klim
op. Roger Poelman kent als geen ander het kerkhof en wist iedereen 
gedurende ruim een uur te boeien met interessante anekdoten en 
wetenswaardigheden over de begraafplaats en over beroemde en andere 
Vlamingen die er een laatste rustplaats vonden. Het Campo Sancto is een 
beetje een open geschiedenisboek en hopelijk valt het in de prijzen bij de 
monumentenwedstrijd, want er dient inderdaad flink wat gerestaureerd 
te worden. . 

In de vergaderzaal van het Provinciaal huis in Gent werd door Paul Van 
de Woestijne en Ilugo Nottcboom een korte hulde gebracht aan 
U~deganck als provinciaal inspecteur voor het lager onderwijs en als pro-
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vincieraadslid die voor het eerst in de geschiedenis van de provincieraad 
een Vlaamse toepspraak hield. Ondanks zijn wankele gezondheid door
kruist Ledeganck vanaf 1842 de hele provincie om een overzicht te krij
gen van het lager onderwijs. Hij maakt daarbij kennis met schrijnende. 
zelfs wraakroepende toestanden en probeert daaraan in de enkele jaren 
van zijn inspecteurschap zoveel als mogelijk te verhelpen. Dat hij daarbij 
niet moest rekenen op steun van de clerus en van de gemeentebesturen . 
was voor hem een stimulans om toch de wet te doen toepassen en zijn wil 
door te drijven. Zijn toespraak op vrijdag 17 juli 1840 over het petition
nement en andere Vlaamse eisen verwekt heel wat deining. onder an-dere 
de gouverneur verlaat de zitting. Toch krijgt Ledeganck applaus en loven 
de kritieken in kranten en weekbladen. 

Het provinciebestuur had voor elke deelnemer een pakket klaargelegd 
met interessante informatie over Oost-Vlaanderen. We danken de 
Bestendige Deputatie omdat ze direct inging op onze vraag om de raads
zaal te mogen gebruiken. Ook mevrouw Julie Clément. communicatie
ambtenaar van de provincie. verdient onze oprechte dank voor het rege
len van het hele bezoek. 

In Zomergem werd halt gehouden bij het beeld van primus Steyaert. waar 
Ledeganck herdacht werd als vrederechter en dichter. Hij woont er van 

Gids Roger Po lman aan h L w ,./ 
Lodewljk Led gan k. 
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1836 tot 1842 en brengt er enkele gelukkige jaren door: hij trouwt met 
inrrnie De Hoon, werkt aan de vertaling van de Code Civil, wordt lid van 

de spellingcommissie, wordt verkozen als provincieraads lid en publiceert 
zijn eerste dichtbundel: Bloemen myner Lente. Hij burgert zich goed in in 
Zomergem en wordt onder andere dirigent van de fanfare. Het werd even 
zoeken naar de gedenkplaat aan het huis waar Ledeganck ooit woonde, 
maar gelukkig was er ons medelid Suzanne De Mil die ons de plaat kon 
aanduiden . 

a de koffiepauze werd het gezelschap nog ontvangen op het historisch e 
stadhuis van Kaprijke door schepen Jacques De Meyer. Ons bestuurs lid 
Roger Buyck gaf eerst enige toelichting over de geschiedenis van zijn dorp 
en vooral over het intrigerende plein, waarna Paul nog een en ander ver
telde over Ledeganck en zijn amoureuze perikelen m et de zusjes De Hoon. 
Ook in Kaprijke kregen alle deelnemers een informatiepakket over de 
gemeente. 
De tocht eindigde bij het standbeeld van de dichter in Eeklo. Opnieuw 
was het Paul die ons wat meer vertelde over het ontstaan van 
Ledeganck's beroemdste gedicht De Drie Zusters ted en: Gent, Antwerpen. 
Brugge dat in 1846 verschijnt en waaraan hij j arenlang werkt. Het 
gedicht wordt merkwaardig genoeg niet overal goed ontvangen, maar 
Antwerpen is laaiend enthousiast en bezorgt Ledeganck op 16 augustus 
1846 een vorstelijke ontvangst. 

Bg heL sLandb eld. !Jan Ledeganck in E klo g eft. PauL Van d Wo stljne meer uitleg 
O!J r heL ontslaan !Jan de Drte ZusLersteden n O!J r d oprichting !Jan het siand
b elcL (folo Al x Van Vooren) 
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De groep deelnemers bij het B eeld voor Vlaanderen in Kapryke. 
(foto Alex Van Vooren) 

Een gezellig etentje in Hof te Vrombout sloot de gedenkwaardige 
Ledegancktocht succesvol af. 

HN 

Nacht van de geschiedenis 21 maart 2006 
De Belgisch-Nederlandse grens in West Zeeuws-Vlaanderen 

Het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, in het najaar van 
2005 ook nauw betrokken bij de viering van 175 jaar B l!!ië, was ook 
medeorganisator van De Nacht van de Geschiedenis, inO"ericht door het 
Davidsfonds. Voor die nacht werd een heel bijzondere activiteit O"eorO"ani
seerd, namelijk een avondlijke fakkeltocht langsheen de grens. Naar 
goede Nederlandse gewoonte werden al de de lnemers vergast op koffie 
met een Zeeuwse bolus waarna een boei nd uiteenzettino" volO"de 0 er 
het ontstaan en de evolutie van de gr ns tussen Vlaanderen en Nederland 
die natuurlijk veel ouder is dan 175 jaar, ze dateert namelijk al van 164 . 
Na de lezing van de heer Stuy werden de delnemers in klein !!rO pj 
verdeeld en werd langs de grens opgestapt naar Strobru wa r 
korte uiteenzetting werd gehouden door ons medelid G or 
Vogelaere en waar Hugo Notteboom nog eens de Sla van Strobru uit 
de doeken deed. Ondertussen was een ijskoud . nijdi wind op tok 
maar dat belette niet dat de Belgen, g wapend m t fakkel d z k ',Ed 
opnieuw innamen. Ze werden er niet opg wa ht door n rd d nd 
vijand, maar door de burgemeesters van zow 1 Slui 1 Mald m: J p 
Sala en Johan De Roo. Beid h ren hi ld n n w 'm pI id i v r 
nauwere samenwerking neen no b t r v r dhoudin tu n b td 
gemeenschappen. D daad bij h t woord vo nd. w rd t uit -
brachl door zowel d B 19is h al d N d rl nd bul' TV ct P h t 
welzijn van b id nati s. E n uit br td r ptt m t bI' dj 
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Burgemeester Joahn De Roo, Lid van het H eemkundig Genootschap, en zijn collega 
Jaap Sala van Sluis zijn grote voorstanders van meer samenwerking en een betere 
verstandhouding tussen beide gemeenschappen. Op de Grenstocht gaven ze aLvast 
het goede voorbeeld. 

en BLadelingebak en een gezellig samenzijn sloot deze bijzondere grens
wandeling af. 

Deze grenstocht werd georganiseerd door Etienne Dhont, voorzitter van 
het Davidsfonds en lid van ons Genootschap, door Arco Willeboordse en 
door Walter en Hugo Notteboom, alledrie bestuursleden. In de toekomst 
zullen nog andere grensoverschrijdende activiteiten worden georgani-
seerd. 

HN 

2. BOEKENNIEUWS 

Paul VAN DE WOESTIJNE, 't Snuifmeuleken, Het verhaal van de opgang 
en de neder gang van een Eeklose volkswijk, Eeklo, 2006, 136p. 
Idem, Koninklijke Harmonie Amicitia, Eeklo, 1881 -2006. Een kroniek van 
125 jaar vriendschap, Eeklo, 2006, 68 p. 

De Snuifmolenstraat, in de volksmond 't Snuifmeuleken of 't Meuleken, 
was tot ze aan het eind van de jaren 1960 ontruimd en met de grond 
gelijk gemaakt werd een van de beruchtste en kleurrijkste straten van 
Eeklo. Met. zijn rijen benepen arbeiderswoningen was dit smalle zij-
traatje van de Boelare een typisch product van de industrialisaUe van de 

texu lniJverheid Ujdens de tweede helft van de 19de eeuw. Kansarmoede 
zat er opeen 1epakt. met alles wat daarmee gepaard ging aan ongeletterd
heid, al ohollsme, g weId, kleine rimlnal1telt, enz. Paul Van de Woestijne 
wijdde luss n 2000 en 2002 in Heemkundige Bijdragen van het 
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Meetjesland een reeks artikelen aan deze markante volkswijk, die nu 
gebundeld werden in een afzonderlijke publicatie. Historisch onderzoek 
naar straten/wijken en hun bewoners is niet direct nieuw. Al jarenlang 
wordt er door heemkundigen en lokale historici op dit terrein gewerkt. 
ook in de regio Meetjesland. Heel vaak gaat het echter om momentopna
mes, gebaseerd op één of enkele bronnen (bv. een volkstelling), wat door
gaans vrij eenzijdige en oppervlakkige analyses opleverde. Dit geldt in 
geen geval voor deze studie. De auteur laat heel uiteenlopende aspecten 
van de buurt en zijn bewoners aan bod komen zoals gezinssamenstelling, 
beroepsstructuur, bewoning, leefomstandigheden, politiek, ontspanning 
en criminaliteit en boorde daarvoor een erg divers bronnenarsenaal aan 
(de beraadslagingen van de gemeenteraad, registers van het schepencol
lege, het kadaster, kranten, mondelinge bronnen, e.d.). De bewoners van 
deze wijk stelt Van de Woestijne terecht centraal in het boek. Het zijn zij 
immers die het Snuifmeuleken haar kleurrijke geschiedenis bezorgd heb
ben. De talrijke, vaak unieke foto's die de auteur bij oud-bewoners en 
hun nazaten op het spoor kwam, illustreren het leven in deze Eeklose 
volksbuurt erg treffend. Interessant is dat de auteur ook ingaat op de 
beeldvorming rond deze buurt. Het straatje genoot weliswaar een kwa
lijke reputatie bij de Eeklose bevolking, maar in combinatie met de men
selijke warmte, de vriendschap en het solidariteitsgevoel gaf dit de bewo
ners ook een zekere fierheid om tot die groep te behoren, het zogenaam
de Meulekensgevoel. De lay-out werd opvallend sober gehouden. Een dui
delijkere afbakening van de hoofdstukken en het opnemen van een bibli
ografie, bronnenoverzicht en inhoudsopgave hadden de structuur en het 
wetenschappelijk karakter van de publicatie zeker ten goede gekomen. 
Dit neemt echter niet weg dat hier een interessant en zeer degelijk werk
stuk werd afgeleverd, dat de lezer vast en zeker zal boeien en waaruit 
heemkundigen ongetwijfeld inspiratie kunnen halen. 

De Koninklijke katholieke harmonie Amicitia uit Eeklo vierde in 2006 
haar 125-jarig bestaan. Naar aanleiding daarvan schreef Paul Van de 
Woestijne een overzicht van de geschiedenis van de harmonie. Het werk
je bevat een samenvatting van de artikelenreeks Koninklijke Katholieke 
Harmonie Amicitia 1881-1981 - Een kroniek van 100 jaar vriendschap die 
tussen 1982 en 1985 in het heemkundig tijdschrift Ons Meetjesland ver
scheen en in 1984 in 'boekvorm werd uitgegeven, aangevuld met een 
overzicht van de laatste 25 jaar. In vier chronologische hoofdstukken 
komen de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van de harmonie 
aan bod: de opeenvolgende voorzitters en dirigenten. het repertoire. de 
concerten, wedstrijden. vieringen. uitstappen en reizen. e.d. Fanfares en 
harmonieën vormden niet alleen een belangr~ike schakel in het lokale 
culturele- en ontspanningsleven. door hun veelal uitgesproken verzuiling 
bieden ze bovendien een interessante kijk op het toenmalige politieke 
leven in een gemeente. In het overzicht van 125 .laar Amicitia komt dit 
facet slechts af en toe aan bod. De nadruk ligt op de geschiedenis van dl' 
harmonie als muziekkorps. vooral dan tijdens de rt'centt' periode. Een 
dertigtal foto's en andere illust mties begt'lelden de tekst. liet gt'lwt'l 
vormt dan ook in de eerste plaats e('n vlot leeshaar verhanl over SW'('l'S-
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sen en bloeiperiodes, maar ook over tegenslagen en moeilijke tijden, dat 
een interessant stukje Eeklose geschiedenis vastlegt. 

FDC 

\VERKGROEP GESCHIEDENIS VAN SLEIDINGE, Geschiedenis van 
Sleidinge, Eeklo, 2006, (2 delen) 1088p. 
Filip BASTIAEN, Ivan HOSTE, Peter LAROY, Luc STOCKMAN en Arnold 
STROBBE, Geschiedenis van Lotenhulle, Aalter, 2006, 736p. 

Dat 2006 een bijzonder vruchtbaar boekenjaar was voor het Meetjesland 
blijkt onder meer uit de publicatie van maar liefst twee dorpsmonografie
ën, nl. De geschiedenis van Sleidinge en De geschiedenis van Lotenhulle. 
Toevallig vormen beide uitgaven ook een afronding van een groter project: 
samen met de geschiedenissen van Ertvelde (1971) en Evergem (1994) 
enerzijds en de geschiedenissen van Aalter (1979), Poeke (1985) en 
Bellem (1994) anderzijds zijn nu alle Evergemse en Aalterse deelgemeen
ten de revue gepasseerd. Maar er valt nog een tweede opvallende parallel 
te trekken. De twee publicaties tonen aan dat het succesvol afronden van 
grootschalige projecten zoals het schrijven van een dorpsmonografie van
daag de dag alles behalve een evidentie is. Zowel in Sleidinge als in 
Lotenhulle werd het startschot voor het opzoekingswerk reeds tien jaar 
geleden gegeven. De werkgroep in Lotenhulle werd in 1999 onthoofd door 
het overlijden van Luc Stockman, de initiatiefnemer en bezielde coördi
nator van het project. De totstandkoming van de Geschiedenis van 
Sleidinge kende een zo mogelijk nog woeliger verloop. Niet minder dan 
zeven medewerkers overleden in de loop van het vorige decennium (waar
onder Luc Stockman die eveneens deel van uitmaakte van de Sleidingse 
werkgroep). Anderen namen hun ontslag en moesten dus eveneens ver
vangen worden. Kortom, het is duidelijk dat de tijd dat een dorpsge
schiedenis door één persoon geschreven werd al een tijdje voorbij is. 

Ondanks alle moeilijkheden en tegenslagen mag het eindresultaat in 
beide gevallen gezien worden. De geschiedenis van Sleidinge kreeg twee 
mooi uitgegeven delen toegemeten, één voor het Ancien Régime en één 
voor de periode vanaf de Franse revolutie tot vandaag. Voor de uitgave 
van de geschiedenis van het veel kleinere Lotenhulle werd opnieuw voor 
de stijlvolle vormgeving gekozen die eerder gebruikt werd bij de boekwer
ken over de drie overige Aalterse deelgemeenten. In beide werken komen 
nagenoeg dezelfde thema's aan bod: bodem en landschapsevolutie, de 
vroegste bewoning, de feodaal-administratieve structuur, de sociaal-eco
nomische ontwikkeling, de parochiale geschiedenis, de demografische 
evolutie, het onderwijs, het verenigings- en ontspanningsleven, de poli
tieke en bestuurlijke geschiedenis, de twee wereldoorlogen, e.d. Het 
schrijven van een dorpsgeschiedenis is dikwijls een moeilijke even
wichtsoefening. Vaak beperkt men zich tot een overzicht van de stand van 
het onderzoek en wordt het lokale niveau nauwelijks overschreden, in 
andere gevallen wc ~dt de nationale. 'grote' geschiedenis als leidraad 
genomen om een veelal summier lokaal verhaal aan vast te plakken. 
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Zowel in Lotenhulle als in Sleidinge is men er naar mijn gevoel in 
geslaagd om een mooie balans tussen beide te vinden. Op basis van uit
gebreid en erg divers archiefonderzoek (openbare en privé-archieven) en 
mondelinge bronnen wisten de auteurs heel wat leemten in de kennis van 
het lokale verleden weg te werken. Tegelijk werd in alle hoofdstukken ook 
voldoende aandacht besteed aan de bredere historische context, 
waardoor het lokale verhaal de nodige verklarende diepgang kreeg. 
Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor invalshoeken die nauw aanslui
ten bij hedendaagse onderzoekstrends. Mooie voorbeelden daarvan zijn 
onder meer de bijdrage van Ivan Hoste (GVL, p. 259-286) waarin een hel
dere analyse gebracht wordt van het failliet van het rurale overlevings
model tijdens de eerste helft van de 19de eeuwen die van Hugo 
Notteboom (GVS, p. 565-705) over de impact van de overgang van het 
Ancien Régime naar de Franse en Hollandse tijd op een dorpsgemeen
schap. Natuurlijk kunnen in een dorpsmonografie niet alle aspecten van 
het lokale verleden even grondig uitgediept worden. Dit is ook bij deze 
twee publicaties het geval (zie bv. de hoofdstukken over de Tweede 
Wereldoorlog). Het is evenwel jammer dat in de Geschiedenis van 
Sleidinge geen aandacht besteed werd aan de evolutie van de agrarische 
sector na 1830. Vreemd is ook de keuze om geen besluit op te nemen aan 
het eind van elk hoofdstuk. De onderzoeksresultaten blijven daardoor 
wat in het ijle zweven. In het verlengde daarvan was het voor beide publi
caties misschien interessant geweest om een overkoepelende synthese 
toe te voegen, waarbij de krachtlijnen van de geschiedenis van elke deel
gemeente samengebracht werden. Nu komt vooral het beeld van geïso
leerde dorpsentiteiten naar voor, terwijl de onderlinge wisselwerking. de 
raakvlakken en verschilpunten onderbelicht blijven. Beide monografieën 
vormen dan ook in de eerste plaats bouwstenen voor verder onderoloek en 
zullen ongetwijfeld nog vele decennia referentiewerken blijven. De 
auteurs verdienen daarom alle lof voor het succesvol afronden van der
gelijk reusachtig werk. 

FDC 

Keizer Karel en Eeklo. Verslag colloquium over Keizer Karel. Eeklo. 24 sep
tember 2005, Eeklo, 2006, 80p. 

Naar aanleiding van de 450ste verjaardag van de troonsafstand van Karel 
V ging op 24 september 2005 in het stadhuis van Eeklo een colloquium 
door, georganiseerd door heemkundige Romano Tondat en het 
Stadsbestuur van Eeklo. Net als tijdens het eerste colloquium (2000) 
stond ook nu de vraag naar de plaats en het tijdstip van de geboorte van 
Karel V centraal. De bijdragen van de verschillende sprekers werden door 
de Stad Eeklo en uitgeverij De Eecloonaar gebundeld in een publicatie die 
op zaterdag 2 december 2006 ol11cieel werd voorgesteld in de polyvalente 
zaal van het College Ten Doorn. 
Over de figuur en de tijd van Keizer Karel komen heel verschillende 
aspecten aan bod. Luc De Grauwe (UGen1l heen het in z~jn b~jdrnge over 
de taal (of beter de talen) die Karel sprak en dan l11<:"er spedlkk de 
Germaanse talen: Vlaams, Gents en Duits. Vnnutt deze inv<118hol'k laat 
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de auteur zien dat waar de keizer geboren was, welke talen hij sprak en 
waar hij thuishoorde elementen waren die mee vorm gaven aan (de per
ceptie van) zijn identiteit en die door de tijdgenoten als zeer belangrijk 
werden beschouwd. Noël Geirnaert (Stadsarchief Brugge) gaat in op de 
verhouding tussen Brugge, en bij uitbreiding het Brugse Vrije waartoe 
ook Eeklo behoorde, en de Keizer. Na de gespannen relatie met 
Maximiliaan van Oostenrijk (de grootvader van Karel V) toonde Brugge 
zich vanaf de regeerperiode van Filips de Schone (de vader van Karel) 
opnieuw een loyale stad. Op die manier probeerde ze haar tanende 
Europese rol nieuw leven in te blazen. De inspanningen waren echter 
tevergeefs: hoewel Brugge een belangrijke stad bleef, moest ze Antwerpen 
voortaan laten voorgaan. De bijdrage van Jean-Marie Cauchies 
(UCL/FUSL/ Académie royale de Belgique) sluit hier naadloos bij aan. 
Cauchies schetst de ruimere politieke context in Europa aan het einde 
van de 15de eeuwen focust daarbij op de vaak moeizame relatie tussen 
Filips de Schone en Keizer Maximiliaan, de relaties met Frankrijk en de 
positie van Frans Kroon-Vlaanderen (waartoe ook Eeklo en Gent behoor
den). Vooral dit laatste is van belang voor de discussie over de geboorte
plaats van Keizer Karel: voor Maximiliaan was het ondenkbaar dat zijn 
kleinzoon en toekomstige erfgenaam op Frans grondgebied zou geboren 
worden, maar in een juridisch vrije enclave als het Prinsenhof in Gent 
kon dat dan weer wel. Vreemd is wel dat men er blijkbaar voor opteerde 
om de inleiding en het besluit van deze bijdrage in het Nederlands te 
publiceren en het corpus in het Frans. Steven Vanden Broecke 
(KUBrussel) is net als Cauchies en Soen een nieuwkomer in het debat en 
voegt er met een opmerkelijke bijdrage een aantal nieuwe bedenkingen 
aan toe. Tijd, tijdsrekening en de perceptie van tijd werden door de tijd
genoten van Keizer Karel op een heel andere manier ingevuld dan wij dat 
vandaag de dag doen. Dit plaatst de zoektocht naar de geboortedatum 
van Karel V, meer bepaald de confrontatie tussen de primaire bronnen en 
(nieuwe) relevante hulpwetenschappen, in een heel ander kader. Het arti
kel van Violet Soen (KULeuven) biedt een kijkje achter de schermen van 
Karels troonsafstandceremonie in 1555. Er blijkt achter deze belangrijke 
gebeurtenis namelijk veel meer schuil te gaan dan in de literatuur te 
lezen valt. Soen gaat in op het specifieke discours dat Karel V hanteerde 
om zijn troonsafstand te verantwoorden en laat zien hoe de ceremonie 
eigenlijk evenveel verborg als ensceneerde. De meest omvangrijke bijdra
ge komt van Romano Tondat. In wat hij mijn ultiem verweerschrift noemt, 
zet Tondat zijn ondertussen bekende stelling over de geboorteplaats van 
Keizer Karel nogmaals uiteen, aangevuld met enkele nieuwe elementen 
die hij sinds het vorige colloquium in 2000 op het spoor wist te komen. 
Was de keizer van het rijk waarin de zon nooit onderging nu een 
Gentenaar of een Eeklonaar? Tot een wetenschappelijke consensus heeft 
ook dit tweede colloquium niet geleid. Het Keizer Karel-debat, dat jammer 
genoeg vaak ontaardde in een heen en weer slingeren van ordinaire bele
digingen en innuendo's, heeft In elk geval stof tot nadenken opgeleverd. 
Bijkomend historisch onderzoek en verdere discussie zullen moeten uit
wiJzen of Gent dan wel Eeklo zich met recht de geboorteplaats van Karel 
V zal mogen noemen. or dat dan weer zo'n grote eer is, valt sterk te 
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betwijfelen. Onder zijn bewind werd immers gestart met de verovering 
van Zuid- en Midden-Amerika, waarbij eeuwenoude culturen van de 
kaart geveegd werden en miljoenen Indianen (de schattingen lopen sterk 
uiteen) door geweld en ziekte om het leven kwamen. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd. 

FDC 

Cynrik DE DECKER, Vleugels boven het Meetjesland en de oorlogsge
schiedenis van de vliegvelden Ursel, Maldegem en Aalter, Eeklo, 2006, 
208p. 

Te oordelen aan het aantal artikels, boeken en televisiedocumentaires 
dat elk jaar aan de reeds lange lijst wordt toegevoegd, blijft de Tweede 
Wereldoorlog meer dan zestig jaar na datum bij velen tot de verbeelding 
spreken. Ook over de gebeurtenissen in het Meetjesland zijn we dankzij 
talrijke studies al vrij goed gedocumenteerd. Toch zijn er nog heel wat 
leemten in onze kennis. Vleugels boven het Meetjesland focust op een 
boeiend aspect van dit verleden: de vliegvelden in Ursel, Aalter en 
Maldegem en de luchtgevechten en bombardementen in het Meetjesland. 

De Duitse blitzkrieg in Polen in september 1939 overtuigde de Belgische 
legerleiding er van dat de bestaande militaire vliegvelden in Evere, Nijvel. 
Bierset en Landen een gemakkelijk doelwit zouden vormen voor de goed 
uitgeruste Luftwaife. Nog datzelfde jaar werd daarom besloten om in het 
vlakke Meetjesland drie hulpvliegvelden aan te leggen, meer bepaald in 
de gemeenten Ursel, Aalter en Maldegem. Een terechte beslissing zo 
bleek, want de vliegvelden zouden tijdens de achttiendaagse veldtocht 
een belangrijke rol spelen. Tijdens de bezetting werden de pistes intensief 
gebruikt door de Duitse en de Italiaanse luchtmacht (onder meer tijdens 
de Slag om Engeland). In de loop van die vier jaar werden ze verder uit
gebreid met verschillende hangars, reparatiewerkhallen, controleposten, 
barakken e.d. Na de bevrijding in september '44 kwamen de vliegvelden 
in handen van de geallieerden, die van daar uit aanvallen lanceerden op 
het zuiden van België, Nederland en later ook Duitsland. De vliegtuigba
sissen in Aalter en Maldegem werden na de oorlog opgebroken. Op de 
enorme oppervlakte die zo vrijkwam, zou men later industrieterreinen 
aanleggen. Enkel in Ursel bleef er luchtvaartactiviteit, zij het dan niet 
meer op dezelfde plaats als tijdens de oorlog. De NAVO liet in 1952 aan 
de overkant van de Urselweg een nieuwe, 3 km lange betonnen startbaan 
aanleggen die als noodvliegveld dienst kon doen in geval van een oorlog 
met de landen van het Warschaupact. Het oude vliegveld werd opgebro
ken en opnieuw bebost of gebruikt als landbouwgrond. Een tweede luik 
in dit boek is gewijd aan de vele luchtgevechten, vliegtuigcrashes en bom
bardementen die in het Meetjesland plaatsvonden. Het meest beruchte 
bombardement was ongetwijfeld dat op Rieme op 18 augustus 1944. toen 
naar Duitse schatting zowat 3.000 ton bommen op het knnanldorpJt' 
gedropt werden en het zowat geheel van de kaart geveegd werd. In het 
laatste hoofdstuk ten slotte, wordt een overzicht gegeven van de over
bliJfselen uit deze periode: vr~jwel intacte Messersc! 1111 itt hemgn r8, bun-
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kers. een commandopost en andere bijzondere (en in Europese context 
vrij unieke) monumenten. 

Vleugels boven het Meetjesland is een sterk onderbouwde studie. Auteur 
Cynrik De Decker geldt dan ook als een expert in deze materie. Hij is 
medestichter van de Belgian Aviation History Association (BAHA), voor
zitter van het archeologisch team van deze vereniging (BAHAAT) en heeft 
reeds een vijftiental publicaties op zijn naam staan. Dit boek is het resul
taat van maar liefst twintig jaar onderzoek. De auteur ging op zoek in 
binnen- en buitenlandse archieven (o.a. in de VS, Canada en Nieuw
Zeeland). wist talrijke oud-piloten uit Duitsland, Italië, Groot-Brittannië 
en België of hun nazaten op het spoor te komen en te interviewen en ver
zamelde de verhalen en getuigenissen van Meetjeslanders over de lucht
gevechten en bombardementen in de streek. Het resultaat is een erg 
gedetailleerde reconstructie van de gebeurtenissen in deze periode, waar
uit de fascinatie van de auteur voor de luchtoorlog, de piloten en hun 
vliegtuigen duidelijk valt af te lezen. Zo worden bijvoorbeeld de gevechts
missies van sommige eenheden van begin tot einde weergegeven (vaak 
zelfs tot op de minuut) en wordt van bijna elk vliegtuig het serienummer 
en de rompcode vermeld. Liefhebbers van militaire geschiedenis en vlieg
tuigfanaten zullen zich hier ongetwijfeld door aangesproken voelen, maar 
voor de doorsnee lezer zal deze informatiedichtheid wellicht wat van het 
goede te veel zijn. Gelukkig zorgen de vlotte schrijfstijl van de auteur en 
de afwisseling van de meer gespecialiseerde paragrafen met onder meer 
passages uit dagboeken en interviews met Meetjeslandse getuigen en 
oud-piloten voor voldoende tegengewicht. Vervelender is dat het voetno
tenapparaat tot een absoluut minimum beperkt werd. De lezer die zelf 
iets wil nazoeken, staat daardoor voor een moeilijke opdracht. De bron
nenlijst en bibliografie aan het eind van het boek kunnen dit euvel niet 
echt verhelpen. Tot slot moet hier zeker vermeld worden dat het boek uit
zonderlijk rijk geïllustreerd werd. Alleen al de unieke collectie foto's die 
de auteur na jarenlang intensief zoekwerk in binnen- en buitenland bij 
elkaar wist te krijgen, maken dit boek het aanschaffen waard. 

FDC 

3. HEEMKUNDIG NIEUWS 

BIBLIOTHEEKAANWINSTEN 2006 

In de loop van 2006 groeide de bibliotheek van het Heemkundig 
Genootschap, onder~ebracht in het stadsarchief van Eeklo, Industrielaan 
2 (tel. 09 218 28 30) door ~erichte aankoop, ruilabonnementen en dank
zij een milde ~ift weer aan. 
De familie Hubert en Machteld Steenbeke-De Bruycker willen we van 
harte danken voor hun gewaardeerde bijdragen bij de uitbouw van onze 
heemkundige bibliotheek, in de vorm van een omvangrijke reeks 
"AppelUes". Een overzicht van de reeks ~ecatalogeerde boeken en tijd
schriften is terug te vinden op de computer in het archief. 
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND 

Gesticht in 1946 door dr. Elisabeth DHANENS, erevoorzitster (voorzitster 
1951-1968), wijlen apotheker Prudent RYCKAERT (ondervoorzitter 1946-
1968) en wijlen dr. Edmond TIELEMAN (voorzitter 1946-1951). Wijlen 
Achiel DE VOS fungeerde van 1948 tot 1977 als secretaris en was voor
zitter van 1968 tot 1989. Wijlen Luc Stockman was voorzitter van 1989 
tot 1999. 

HET BESTUUR 

VOORZITIER 
Hugo NOTIEBOOM, Prins Boudewijnlaan 9B - 9991 Adegem 
Tel. 050 71 29 12 
e-mail: hugo.notteboom@skynet.be 

ONDERVOORZITIER-REDACTIESECRETARIS 
Filip BASTIAEN, Oostmolenstraat 216 - 9880 Aalter 
Tel. 09 375 08 38 
e-mail: filip.bastiaen@telenet.be 

PENNINGMEESTER-BIBLIOTHECARIS 

LEDEN 
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Walter NOTIEBOOM. Noordstraat 196 - 9990 Maldegem 

Tel. 050 71 30 25 - e-mail: walter.notteboom@telenet.be 
Wilfried STEEG HERS, Vurstjen 21 - 9940 Evergem 
Paul VAN DE WOESTIJNE. Tieltsesteenweg 12 - 9900 Eeklo 
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Arco WILLEBOORDSE. Verloren Kostje 5 - NL 4527 BH Aardenbllrg 
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APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Jaarboek. sedert 1949 uitgegeven door het Heemkundig Genootschap van 
het Meetjesland. 

REDACTIERAAD / RECENSIEDIENST 

Redactiesecretaris: Filip BASTlAEN 
Oostmolenstraat 216 - 9880 Aalter 
e-mail: appeltjes.meetjesland@telenet.be 

Leden: Hugo Notteboom, Peter Laroy en Roger Buyck 

Alle artikels dienen uiterlijk 31 oktober in het bezit te zijn van de redac
tiesecretaris, bij wie ook de auteursrichtlijnen te bekomen zijn. 

Boeken ter bespreking aangeboden, worden op hetzelfde adres verwacht 
en worden nadien in de bibliotheek van het Genootschap ondergebracht. 

RUILDlENST 

Erik DE SMET, Stationsstraat 63 bus 3 - 9900 Eeklo - Tel. 09 377 43 24 
Bestellingen van vorige jaarboeken gebeuren op hetzelfde adres. 

Nr Jaar € Nr Jaar € Nr Jaar € 

2 1950 10 30 1979 10 45 1994 5 
13 1963 5 31 1980 5 46 1995 5 
17 1966 10 32 1981 5 47 1996 5 
18 1967 10 33 1982 10 48 1997 5 
19 1968 5 34 1983 10 49 1998 5 
20 1969 5 35 1984 5 50 1999 5 
21 1970 5 36 1985 5 51 2000 18 
22 1971 10 37 1986 5 52 2001 18 
23 1972 10 38 1987 5 53 2002 18 
24 1973 10 39 1988 10 54 2003 18 
25 1974 5 40 1989 10 55 2004 18 
26 1975 10 41 1990 10 56 2005 18 
27 1976 5 42 1991 10 57 
28 1977 10 43 1992 10 Indices 1 tem 25 1 
29 1978 5 44 1993 5 Indices 1 tem 50 5 

LllJMAATSCHAP 

Het lidmaatschap kost € 18,00 (+ eventueel € 3.25 voor het verzenden 
van het Jaarboek: + € 5,00 voor het buitenland). Oudere Jaarboeken zijn 
te bekomen aan de priJzen vermeld In bovenstaand overzicht: 5 euro 
Indien nog meerdere exemplaren beschikbaar, 10 euro indien slechts 
enkele exemplaren nog aanwezig (afhalen in het Stadsarchief Eeklo of + 
€ 2.50 portkosten). 
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Werkwijze: 
- bestellen op hogervermeld ruiladres; 
- of door storting op bankrekening 979-9544310-97 van het Heemkundig 
Genootschap van het Meetjesland. p / a Stationsstraat 63 bus 3. 9900 
Eeklo met vermelding "nieuw lid" of de gewenste jaarboeken. 

BIJ ADRESVERANDERING 

Gelieve dit tijdig door te geven aan de penningmeester. U bent dan zeker 
nog het jaarboek te ontvangen en het bespaart ons heel wat kosten. 
Gezien de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen 
we moeilijk uw nieuw adres achterhalen. 

Verantwoordelijke uitgever: 
Filip Bastiaen. Oostmolenstraat 216 - 9880 Aalter 
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