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In memoriam ... 
Erik De Smet 
1945-2008 

Hugo NOTIEBOOM 

Na de voorstelling van het achtenvijftigste Appeltje op zaterdag 9 
februari 2008 in Den Hoogen Pad in Adegem, namen we afscheid van 
Erik. De voorstelling van het jaarboek was bijzonder goed verlopen en we 
keuvelden nog wat na over het etentje van de avond ervoor met de 
bestuursleden van de Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland en 
natuurlijk hadden we het ook over ons Genootschap. Het liep goed in het 
bestuur, de leden waren tevreden over het jaarboek en financieel hoefden 
we ons niet veel zorgen te maken. En dat het binnen drie jaar zijn beurt 
wu zijn om in de bloemetjes te worden gezet, want dan zou hij 65 jaar 
worden. Maar dat monkelde Erik weg, we zouden wel zien wat het wor
den wu, meende hij. Het was kortom, een contente penningmeester die 
terug naar Eeklo reed. 

Wie kon ooit vermoeden dat het een definitief afscheid was, dat het 
ons laatste gesprek was en dat we Erik nooit meer zouden terugzien, 
want enkele dagen later, op 13 februari 2008 werd ons het ontstellende 
nieuws meegedeeld dat Erik plots was overleden. Even stond en werd 
alles stil en het duurde een tijd voor het tot ons was doorgedrongen wat 
er was gebeurd. Erik, de stille werker, de nauwgezette penningmeester, 
de erudiete heemkundige, de trouwe kameraad was er niet meer. 

Erik werd geboren in Eeklo op 1 1 juli 1945 als enige zoon van 
Alfons (0 Eeklo 18 juli 1923) en Simonne Schelstraete (OAdegem. 23 janu
ari 1923). Hij huwde op 20 september 1968 met Linda Wille en op 21 
augustus 1969 werd hun zoon Didier geboren. Erik was de fiere opa van 
Tim en Michiel. 

We leerden Erik kennen via het Heemkundig Genootschap waarvan 
hij in 1975 lid werd. In 1978 trad hij toe tot het bestuur en in 1984 ver
ving hiJ AJfons Hyserhove als bibliothecaris om in 2002 ook nog als pen
ningmeester te worden aangesteld ter vervanging van Oskar Lippens. 
Erlk J',orgde voor een overeenkomst met het Eeklose stadsbestuur 
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HUGO NOTrEBOOM 

waardoor de bibliotheek van Appeltjes - door hem de Luc 
Stockmanbibliotheek genoemd - als een apart fonds in het Stadsarchief 
voor altijd zal bewaard blijven. 

De bezittingen van het Rijke Gasthuis te Eeklo was zijn eerste arti
kel dat in 1976 in Appeltjes werd gepubliceerd. Het eerste van een der
tigtal artikels waarin de meest diverse aspecten van de Eeklose geschie
denis aan bod kwamen: infrastructuur, belastingen, armenzorg, gezond
heid, militaire invallen en hun gevolgen enz. In 2002 startte hij een reeks 
bijdragen onder de titel Het historisch kadaster van Eeklo. Een poging tot 
reconstructie. De bedoeling was om aan de hand van bewaard archiefma
teriaal een overzicht te geven van eigenaars en bewoners van de huizen 
en hofsteden of een volledig historisch kadaster van Eeklo in de 17de en 
18de eeuw te reconstrueren. Een ambitieus project dat Erik naar een 
goed einde leek te kunnen brengen, maar dat helaas met deel 6 voorgoed 
is afgebroken. 

Maar lang voor hij bestuurslid van Appeltjes werd, had hij al de 
microbe voor de plaatselijke geschiedenis te pakken. Nochtans lieten zijn 
studies in het hoger technisch onderwijs niet vermoeden dat hij zich ooit 
met geschiedenis zou inlaten. Na zijn opleiding was hij werkzaam bij de 
studiedienst van Sidmar, waar hij tot zijn oppensioenstelling in het labo
ratorium Metallurgie van de Warme Zone verantwoordelijk was voor pro
ductverificatie. Collega's deden nooit vergeefs een beroep op hem als er 
een moeilijkheid opdook of als er iemand diende vervangen te worden. 

In 1970 publiceerde hij zijn allereerste artikel in het tijdschrift Ons 
Meetjesland, Tijdschrift voor Heemschut, Volkskunde en Geschiedenis dat 
in 1968 was opgericht door Romano Tondat en van bij het begin een groot 
succes kende. In Wreede moord te Eeklo heeft Erik het over een ver
schrikkelijke moord in 1888 gepleegd op een jong meisje. Het bijgevoegd 
Treurig lied op de afschuwelijke moord begaan te Eecloo werd op de don
derdagse markt gezongen en is een typisch volkslied waarmee Tamboer 
later zoveel succes kende. Erik heeft in zijn latere historische bijdragen 
altijd veel oog gehad voor het leven van de gewone man wiens strugglefor 
life hij met veel mededogen en begrip beschreef. In Ons Meetjesland 
publiceerde Erik iets meer dan 50 bijdragen. De Chronologie van Eeklose 
gebeurtenissen vanaf de Belgische onqfhankelijkheid is een van de 
opmerkelijkste reeks bijdragen die ooit in een Meetjeslands tijdschrift zijn 
verschenen. De eerste aflevering verscheen in 1980 met het jaar 1830. de 
laatste in 2008 met het jaar 1849. De auteur beschreef in een rake. soms 
ietwat onderkoelde stijl. met hier en daar een humoristische noot. het 
politieke en sociale leven in Eeklo. Vermelden we nog dat Erik vanaf 1981 
deel uitmaakte van de redactieraad van Ons Mee(jesland. samen met 
Paul Van de Woestijne en Luc Stockman. 

Toen Romano Tondat in 1986 stopte met Ons MeetJesland. beslo
ten enkele bestuursleden. onder wie Erik. {"en nieuw t Udschrlft te begin-
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IN MEMORIAM ... EmK D E SME:T 

Op 10 Jebruari 2008 overhandigde burgemeester Koen Loete de sLadsmedaiLle aan 
Enk De Smet. 
Achteraan zien we: Freddy PilLe, voorLopig stadsarchivaris , Erik MaLthijs. schepen 
van cuLtuur. John Meirezonne, hulparchivaris, Ann Van den Driessche. schepen van 
de Burgerlijke stand, mevrouw John Meirezonne, mevrouw Willy Hamerlynclc. 
mevrouw Julien Van de Genachte, mevrouw Linda Wille, echtgenote van Erik De 
Smet. 
Op de Joto ontbreken: mevrouw RiLa Van Houcke, Willy Hamerlynclc, hulparchiva
ris, Julien Van de Genachte, archieJmedewerker. 

(Foto : VACAS) 

nen: Heemkundige Bijdragen uit het MeetjesLand, waarin Erik iets meer 
dan vijftig bijdragen public erde. 

In h l laboratorium in Sidmar w rkte Erik samen met Gilbert 
Lanckrlet, even ens g beten door d h mkundige microbe. Lanckriei., 
die lid was van de heemkundig kring van Wa hteb ke, kon Erik rtoe 
overhalen to te treden lot h l bestuur. In het tijds hrift Oud Wachtebelce 
vers henen tuss n 1979 n 1989 end rtigt.al artik Is van zijn hand. 
Toen hij h t te druk kr eg in Eeklo. nam Erik ontslag a ls b stuurslid . 
maar hiJ bl f Oud Wachieb ke trouw. Voorzilt r Guy Ho b ke:"Hij was 
meerdere Jaren acUeJ bij ons, loL de sLijgende acLivLLeiL in heL g bi d rond 
Eeklo hem deed besluiien ons ie verLaien. ALLes waL ik hem nadi n nog 
gevraagd heb, deed hij onmiddeLLijk n b ,., idwiLlig. In h m verliezen w 

en grooL he mkundtg en g schieds hrIJver. e n aangename collega n 
enJYn mens." 
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HUGO NOTfEBOOM 

In Eeklo werkte hij ook mee aan het genealogische tijdschrift De 
Eik dat in 1975 door Willy Hamerlynck werd opgericht en waarvoor hij 
geregeld bijdragen en bronnen publiceerde waaruit genealogen nog 
steeds met vrucht gegevens kunnen putten. Hoeveel mensen heeft Erik 
trouwens niet geholpen als ze tegen de spreekwoordelijke genealogische 
muur liepen? Brieven uit Amerika, Australië, Zuid-Afrika en elders wer
den steeds vlot en accuraat beantwoord, op genealogisch gebied was Erik 
echt een expert. Ook in De Eik startte hij, samen met zijn vriend Willy 
Hamerlynck, een merkwaardige reeks onder de titel De immobiliënmarkt 
te Eeklo tijdens het Ancien Regime. Alle verkopingen van onroerende goe
deren vanaf 1536 tot 1700 worden daarin geïnventariseerd mét verwij
zing naar de desbetreffende archiefbron. Een goudmijn voor familiekun
digen. Toen De Eik in 2005 werd stopgezet, stelde Erik nog een auteur
sindex op de van de 30 jaargangen. 

En toen Romano Tondat de Eeklose Dobbelgebakkene, het tijd
schrift van de Eeklose heemkundige kring, in het leven riep. was het 
opnieuw Erik op wie een beroep werd gedaan. Van 1993 (Het handmo
lenge van Ange Van den Hende) tot 2007 (Eekloos protectionisme tegen 
Waarschoot) leverde hij 33 bijdragen voor dit tijdschrift, meestal hande
lend over het Eeklose volksleven dat hij met veel verve en zin voor nuan
ce beschreef. 

Voor de Eeklose Bibliotheek verzorgde hij in samenwerking met 
John Meirezonne enkele genealogische bronnenuitgaven uit de 19de 

eeuwen als stadsarchivaris gaf Erik een tijdlang een Archiefkrant uit. 

Naast de artikels over Wachtebeke schreef Erik nagenoeg uitslui
tend over zijn geboortestad Eeklo. De honderden en honderden bladzij
den geschiedenis die hij publiceerde - zijn bibliografie telt 229 items - zijn 
allemaal gebaseerd op grondig archiefonderzoek. Erik kende het stadsar
chief als zijn broekzak. Al van in 1968 kon men hem aantreffen op de zol
der van het stadhuis waar hij als assistent van Achiel De Vos. naarstig 
verder werkte aan de inventarisering van het moderne archief. Ik herin
ner me die zolder nog: bitter koud en vochtig in de winter. heet in de 
zomer. Geen ideale plaats voor het archief. 

Na het overlijden van stadsarchivaris Achiel De Vos in 1989 werd 
Erik aangesteld als zijn opvolger. Hij wist zich te omringen door een scha
re medewerkers die het archief voor zowel genealogen als andere onder
zoekers beter toegankelijk maakten. Ondertussen was het archief in het 
stadhuis een verdieping gedaald en kon er wat comfortabeler worden 
gewerkt. Wie echter met een doos boeken het smalle draaitraP.le naar de 
leeszaal op moest. merkte weinig van dit comfort. Toch hing er in het klei
ne leeszaaltje met zicht op de Markt altijd een aparte stemming en WHS 

het er beslist gezellig. 
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I N MEMORIAM .. . ERiK D E SMET 

Enk aan het werk bij de bedeLing van hetjaarboelc Dit is /let beeLd daL de meesLe 
Leden van het Genootschap van hem kenden: de stille werker achter de schermen ... 

(Foto: Alex Van Vooren) 

Maar, ideaal voor het bijzonder rijke archi f was de locatie niet. 
Vooral de brandveiligheid was onvoldo nde. Vandaar dat Erik steeds 
ijverde voor een b ter ond rkom n. Maar meestal had het stadsbestuur 
wel andere kalt n l ges len en w rd het geheugen van d stad erder 
stlefmo derlijk b handeld. k nt ring kwam er in 2005 toen besloten 
werd het ar hief te verhuiz n naar het nieuw Admini tratief Centrum 
aan de Industrielaan waar r meer dan voldoende ruimte voorhanden 
was. Sam n m t zijn med werk rs organis rd Erik in 2006 de grot 
v rhuls dj mln of me r vI kkeloos v rU p. 

v rdl ns n a ls lokaal-hlslorl us van Erik zijn tg nliJk t 
d ar hl r. Hij J id zijn di nst m t n op n g st n 

ok and r n Jnlllati v n kond n n m n n uitw rk n . Hij 
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HUGO NOTIEBOOM 

bouwde een microfilmarchief op, nam deel aan de informatisering van de 
burgerlijke stand, werkte aan een digitale inventaris enz. enz. Het master
piece van Erik is wel de digitale klapper van alle Eeklonaars tussen 1600 
en 1950 die hij samen met John Meirezonne tot een goed einde wist te 
brengen. 

Het stadsarchief, waar Erik elke woensdag- en zaterdagnamiddag 
present gaf - slechts zeer uitzonderlijk liet hij zich vervangen - kan dan 
ook als een model worden aangezien voor de hele regio. Zowel het oud als 
modern archief zijn volgens de regels van de kunst geordend. er bestaan 
accurate inventarissen, maar vooral: het is een levend archief waar de 
onderzoeker naast de klassieke archivalia een onuitputtelijke schat aan 
fotografisch materiaal, boeken, weekbladen en tijdschriften, affiches en 
allerlei ander materiaal kan raadplegen. 

Zowel de geoefende vorser, de onervaren genealoog als de begin
nende geschiedschrijver werden door Erik met dezelfde égards behandeld 
en geholpen, meer dan geholpen eigenlijk want de stadsarchivaris 
spaarde tijd nog moeite om iedereen in zijn archief wegwijs te maken. Als 
een expert loodste hij de bezoeker door landboeken en belastingrollen. 
wees op staten van goed en processen, haalde resolutieboeken uit de rek
ken enz. Soms bleef de bezoeker wel een beetje beduusd achter ... 

Voor zijn veertigjarige toewijding en inzet in het archief verraste 
burgemeester Koen Loete hem op zondagmorgen 10 februari 2008 in het 
stadhuis met de medaille van stadsverdienste. Erik was totaal verrast -
slechts enkele intimi waren van het gebeuren op de hoogte gebracht - en 
reageerde bijzonder emotioneel. Ontroerd droeg hij zijn penning op aan 
zijn hele archiefteam: Willy Hamerlynck. Chris De Crop. John 
Meirezonne, Julien Joos, Willy Buyck. Julien Van de Genachte. maar 
vooral de onvermoeibare Freddy Pille die nu voorlopig het ambt van 
stadsarchivaris waarneemt. 

En dan kwam op die koude. kille woensdagmorgen het pijnlijke 
bericht dat Erik plots was overleden. 

, 
Van de ene op de andere dag - Erik zou die woensdagnamidda~ nog 

naar het archief gaan - was Eeklo zijn stadsarchivaris kwijt. Alle tiJd
schriften waaraan Erik zijn medewerking verleende. verloren plots een 
bekwame en gewaardeerde medewerker. Het verlies voor de heemkunde 
en de geschiedschrijving van het Meetjesland is maar moeilijk te schat
ten en zal zich zeker in de toekomst nog laten voelen. Na Achiel De Vos. 
Luc Stockman, Georges Van Vooren en Alfons Ryserhove verliest het 
Genootschap in de persoon van Erik opnieuw een eminent bestuurslid. 

Erik bezat veel ~oede kwaliteiten. Het was een man met een sterk 
karakter die hoge eisen stelde, vooral aan zichzelf en niet alleen in de 
geschiedenis. maar ook in de sport die hij met v(:'e\ passie beoeknde. liet 
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IN MEMORIAM ... ERIK DE SMET 

was een man van het gegeven woord. voor hem was het een erezaak een 
belofte na te komen. Vandaar dat hij het moeilijk had met mensen die dat 
niet deden. Hij hield er een zeer open. humanistische levensvisie op na: 
mensen helpen. plichtbewust. behulpzaam en zorgen voor familie en 
gezin. Want was het plotse heengaan van Erik voor alle vrienden en ken
nissen een drama. dan was het voor zijn gezin en zijn familie een trage
die die onnoembaar veel leed en verdriet met zich meebracht. We bieden 
Linda. Didier en Tine. Tim en Michiel dan ook ons oprecht medeleven 
aan. 

Misschien is het voor hen een troost te weten dat Erik niet alleen 
voort zal leven in ons hart. maar dat hij ook bij ons zal blijven via zijn 
boeken. artikels en andere publicaties die nog door vele heemkundigen 
en genealogen zullen geraadpleegd worden en waarbij dan ongetwijfeld 
nog eens zal gedacht worden aan die goede. minzame vriend die Erik was. 

1 1 
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Bibliografie van 
Erik De Smet 

Hugo NOTIEBOOM 

Afkortingen 

AKR Archietkrant 
AM Appeltjes van het Meetjesland 
EB Eeklose Bibliotheek 
EDG De Eeklose Dobbelgebakkene 
EIK De Eik 
HBM Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 
OM Ons Meetjesland 
OWB Oud Wachtebeke 

1970 

1. "Wreede moord te Eeklo", OM/27-30. 
2. Over het mirakuleus beeld van O.L.Vrouw-ten-Doorn, OM/35-36. 

1971 

3. Iets over de "onbekende" kapel In de voormalige parochiekerk te Eeklo, OM/I-3. 
4. Twee reuzenparen te Eeklo, OM/51-57. 
5. Herbergen opgericht te Eeklo tussen 1B20 en 1B30 (1), OM/ 110-117, 123-127. 

1972 

6. Herbergen opgericht te Eeklo tussen 1B20 en 1B30 (2), OM/30-36. 
7. Iets over het bouwen van een stenen klapbuis In 17BO te Assenede, OM/B1-B3. 
B. De lijnwaadnijverheid te Eeklo In de IBe eeuw, OMjl07-113. 

1973 

9. De schuttersgilde van Sint-Sebastiaan te Eeklo onder het Oud Regime. 
OM/25-36. 

10. Het Rijke Gasthuis te Eeklo. OM/6B-70. 113-116; 
11. Dr .. Jules Persyn (1). OWB (5) /5-14. 
12. Jets over het Innen van tolgelden op de Moervaart. OWB/ 1-24. 
13. Dr. JuJes Persyn (2). OWB (6) 9-13. 
14. JeU; over het bouwen van een stenen klapbuis op de Langelede In 17BO. 

OWI:I/14·16. 
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HUGO NarrEBOOM 

1974 

15. Grafelijke hondenmerktekens in het Meetjesland, OM/16. 
16. Sprokkels over het grafelijke Hondenhuis te Eeklo, OMj33-34. 
17. Het Rijke Gasthuis te Eeklo, OMj36-40, 106-113. 
18. Burentwist anno 1436, OMj62-63. 
19. Een 18e-eeuws herenhuis te Eeklo, OMj 74-76. 
20. De schuttersgilde van Sint-Joris of van "den Staelen Voetboge" te Eeklo, OMj 77-

80, 115-120, 155-159. 
21. Editoriaal, OWBj3. 
22. Wat is familiekunde?, OWBj5. 
23. Wie kent dit voorwerp?, OWBj9. 
24. Verantwoording bij ons titelblad, OWB/12. 
25. Sint-Franciscuspolder onder Wachtebeke, OWBj22-23. 
26. Diefte met braeke, OWBj26-27. 
27. Kroniek: informatie en enkwesten van Eeklo, OWBj28. 
28. Brandbestrijding in Wachtebeke, OWBj33. 
29. De rechtspraak te Wachtebeke, OWBj37-39. 
30. Kwartierstaat Octaaf Scheire, OWBj68. 

1975 

31. Handmerken te Waarschoot in de 17e eeuw, OMj65-71. 
32. Gezien in het Heemkundig Museum te Eeklo: de karn, OMj85-88. 
33. Herdenking van de "Septembersche Omwenteling", OWBj3. 
34. Handmerken te Wachtebeke, OWBj5-6. 
35. Enkele nuttige wenken voor de "beginner" heemkundige, OWBj 14-20. 
36. Oude maten, OWB/18. 
37. Oud muntstelsel, OWB/19. 

1976 

38. Uit het werkboek van de kalligraaf van de abdij van Waarschoot. OMj 19-21. 
39. Gezien in het Heemkundig Museum te Eeklo: zuivelgereedschap. OMj 88-91. 
40. De bezittingen van het Rijke Gasthuis te Eeklo. AMj 181-267. 
41. Wachtebeke bij de verkiezingen van 1829. OWBj5. 
42. De burgerwacht te Eeklo anno 1830. OWBj25-26. 
43. Notulen betreffende de kerk te Wachtebeke. haar bediening en pastorale kompe

tenties, OWBj33-3. 

1977 

44. Waar vindt de legende van de "Herbakkers" haar oorsprong? OMj41-48. 
45. Eeklose uitwijkelingen naar Amerika. AMj5-105. 
46. De afstammelingen van Joannes De Smet (+ voor 1571) in het Meetjesland. 

EIK/101-156. 
47. Notulen betreffende de kerk. OWBj4-10. p. 12. p. 22. p. 32-33. p. 47. 
48. De kerk: haar bediening. OWBj78. 
49. Het Overlede goed te Wachtebeke. OWBj93-123. 

1978 

50. De pseudo-oprichting van een "spinschool" in het voonnnlig hospitaal te Eeklo. 
OM/13-18. 

51. Atlas van hei Mee~jeslanc\, OMj25-27. 
52. Gezien in hel Heemkundig Museum te Eeklo: de klompt'l1lllnkt'l'. OMj4-l2. 
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BIBLIOGRAFIE VAN ERiK DE SMET 

53. De belastingen op de dranken te Eeklo in de 16e en 17e eeuw. AM/154-218. 
54. Bevolkingsemigratie te Eeklo (1672-1796). EIK/35-54. 
55. Beroepsvergunningen te Eeklo (1701-1796). EIK/55-64. 

1979 

56. Atlas van het Meetjesland. OM/5-7. 
57. Eeklose bakkers vechten voor hun bestaan. OM/44-46. 
58. Vinde-vogels uit het Meetjesland. OM/47-48. 
59. Schimp- of bijnamen. een stiefmoederlijk behandeld hoofdstuk in onze folklore. 

OM 154-162. 
60. De goudwals van Jan-Baptist Neelemans. OM/189-191. 
61. De afstammelingen van Joannes De Smet (+ voor 1571) in het Meetjesland, 11. 

EIK/202-219. 
62. De familie della Faille d'Assenede als heren van het Ambacht (17e-18e eeuw). 

OWB/3-47. 
63. Appeltjes van het Meetjesland. Ons Meetjesland. De Eik. OWB/17-19. 

1980 

64. Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid. 
OM/42-48.84-96. 129-136. 184-191. 

65. In Vlissingen stond een huis .... OM/5-19. 138-141. 
66. Atlas van het Meetjesland. OM/20-22. 
67. Het voormalig Hospitaal of Passantenhuis te Eeklo. AM/278-349. 
68. Eeklose en Lembeekse belastingbetalers einde 14e-begin 15e eeuw. EIK/124-149. 
69. Bezitspatroon te Wachtebeke in 1612 (cijnsboek St.-Pieters). OWB/22-26. 

1981 

70. Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid. 
OM/ 1-20; 26-40; 26-48. 

71. Op bezoek te Wachtebeke. OM/2-25. 
72. Uit het vroegere volksleven: Ick wille verdompt mensch sljn. OM/44-47. 
73. De goederen. rechten en inkomsten van de geestelijkheid verbonden aan de paro

chiekerk te Eeklo op het einde van de 17e eeuw. OM/49-55. 
74. (& Chris taan De Crop ) De familietakken Es te Eeklo, EIK/2-13. 
75. Verkavelingen en uitvergrotingen gepasseerd voor de Schepenbank Eeklo (160-

1793). EIK/124-165. 

1982 

76. Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid. 
OM/49-64.164-176. 

1983 

77. Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belp;lsche onafhankelijkheid. 
OM/46-56. 153-160. 

78. Wachtebekenaars buitenpoorters van Gent. OM/149-152. 
79. Belast1n~ betalen naar uwaerschiJneltJk vermogen"!. OM/205-211. 

1984 

80. Chronologie van Eeklose ~ebeurtenlssen vanaf de Belp;ische onafhankelijkheid. 
OM/137-144. 188-200. 

15 



HUGO NOTIEBOOM 

81. Ook Eeklo heeft zijn "Wit Huis". OMj4-48. 
82. De Verenigde Armmeesters. OMj87-96. 
83. Ex-librissen uit het Meetjesland. OMj 179. 
84. De maatschappij van onderlinge bijstand De Werkmansvrienden of de Sociëteit 
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Die vermaledijde en 
vervloeckte vijgen 
EEN POLITIEK-RELIGIEUS CONFLICT IN EEKLO 

(1 791-1 792) 

Hugo NOTIEBOOM 

1. VAN RUST NAAR REVOLUTIE ... 

In 1581 leidt het harde Spaanse bestuur, de zware belastingen en 
de vervolging van andersgelovigen door Ferdinand Alvarez de Toledo, her
tog van Alva, tot een gewapende opstand. De noordelijke provincies 
scheiden zich af en vormen een aparte republiek. Vlaanderen blijft onder 
Spaans bewind en wat rest van de Zuidelijke Nederlanden komt door de 
Vrede van Utrecht in 1713 onder Oostenrijks bestuur. 

Zoals in het vredesverdrag bepaald, respecteert keizerin Maria 
Theresia de costuymen in haar nieuwe gebieden, maar als na haar over
lijden zoon Jozef rr aan het bewind komt, leiden de bemoeienissen en de 
verlichte hervormingspolitiek van de keizer koster tot verzet en uiteinde
lijk tot de- Brabantse Omwenteling van 1789-1790. In mei 1789 wordt 
door advocaat Verlooy het geheime genootschap Pro Aris et Focis (voor 
Outer en Heerd) opgericht. Een maand later schaft Jozef 11 de Blijde 
Inkomst af en op 14 augustus wordt de keizer vervallen verklaard van de 
troon. In Brabant breken rellen uit die zich snel uitbreiden over 
Vlaanderen en andere provincies. Met de vlucht van de prins-bisschop 
van Luik op 26 augustus begint de Luikse Omwenteling. Onder de leiding 
van generaal Jan Andries Van der Meersch worden de Oostenrijkers op 
27 oktober 1789 bij Turnhout verslagen: de Brabantse Omwenteling is 
een feit. Op 13 november wordt Gent bij verrassing ingenomen door 
opstandige troepen. 

Op 4 januari 1790 - op de Vrijdagmarkt te Gent - roept het graaf
schap Vlaanderen zijn onafhankelijkheid uit: de Vereenigde Belgische 
Slalen. Elke provincie behoudt zijn soevereiniteit, maar draagt de 
gemeenschappelijke belangen over aan het. Congres, dat in feite de voort-
7.ettlng is van de Staten-Generaal. liet ManUesl van Vlaenderen uit 1789 
dat biJ dIe gelegenheid wordt afgekondigd, is onder andere opgesteld door 

21 



HUGO NOTIEBOOM 

Charles-Joseph De Graeve afkomstig van Ursel. Eerder al is hij mede
auteur van een protest van de Staten van Vlaanderen tegen de hervor
mingen van Jozef 11. 

Interne spanningen tussen de conservatieve Statisten van Hendrik 
Van der Noot en de progressieve Vonckisten van Jan Frans Vonck, het uit
blijven van internationale steun én erkenning, financiële moeilijkheden 
enz., brengen het land op de rand van een burgeroorlog. Jozef II wordt in 
februari 1790 opgevolgd door zijn broer Leopold Il. In november 1790 
worden zowel de Oostenrijkse Nederlanden als het Prinsbisdom Luik door 
de Oostenrijkers heroverd. De Statisten vluchten naar de Verenigde 
Provinciën, de meeste Vonckisten maken gebruik van een amnestierege
ling. Leopold 11 past de hervormingen milder toe dan zijn voorganger, 
maar echt rustig werd het in onze contreien niet meer. 

2. PATRIOTTISCH EEKLO 

In tegenstelling met de Franse Revolutie - op 14 juli 1789 wordt in 
Parijs de Bastille bestormd - is de Brabantse Omwenteling eerder tradi
tioneel en conservatief. In de meeste parochies raakt de bevolking ver
deeld tussen vijgen (keizersgezinden) en patriotten. Antipatriotten worden 
in 1790 opgespoord en vervolgd. In het ambacht Maldegem I, in 
Evergem2 , Waarschoot. Sleidinge, Aalter, Zomergem. Kluizen3 en elders 
worden vrijwilligerskorpsen opgericht die effectief ten strijde trekken. 
Opvallend is dat de plaatselijke geestelijkheid de patriotten nagenoeg 
overal steunt. In Ertvelde vergezelt onderpastoor Van den Driessche het 
contingent vrijwilligers naar de Vrijdagmarkt waar ze de eed van trouw 
zweren4 , elders worden de troepen bij hun vertrek gezegend. 

Ook aan Eeklo gaat de Brabantse revolutie niet voorbij. Als op 28 
oktober 1789 bekend wordt dat de Oostenrijkers de dag ervoor bU 
Turnhout zijn verslagen, staat heel de stad op stelten en wordt er 
tot 's avonds laat feest gevierd, de keizersgezinden waren er niet gerust 
op. Vanuit de stad trekt een compagnie vrijwilligers naar Gent om er 
midden november 1789 de Oostenrijkers te helpen verdrijven. Het corps 
pairioiique, bij het begin,een zootje ongeregeld maar later omgevormd tot 
het meer gedisciplineerde corps volontaire, trekt tot in Namen toe ten 
strijde om de teruggekeerde Oostenrijkse troepen terug te dr~jven en de 
"Republiek der Vereenigde Belgische Siaten" te verdedigen. 

Enkele dagen later, op 19 november, stelt de wet van Eeklo zich 
onder het gezag van het Revolutionair Comité van Gent en weldra wap
pert de tricolore revolutievlag of de"vlagge van Vlaendren" aan de Eeklose 
kerktoren en wordt een vrijheidsboom geplant. In een vergadering van de 
magistraat van het Brugse Vrije op 21 november, verklaren de aldaar 
aanwezige Eeklonaren "Patriotten en ware Vaderlanders" te zijn t'n op 2 
december legt baljuw Jan Frans Van Zele in Gent de e{'d af vnn "gctrall
wigheyt aen de Staeten de provintie ende aC/l 11<'1 polek pa/l VlacTldn'rJ ". 
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Op donderdag 28 februari 1 790 verzamelt zich op de Eeklose markt 
een menigte volk uit de stad en omliggende dorpen om de afkondiging 
van het "Manifest dezer Provintie van Vlaenderen" bij te wonen. De plech
tigheid wordt al de dag ervoor door" het Geluyd van alle Klokken der groo
te Kerke" en de losbranding van een kanon aangekondigd. Het "Vry Corps 
Patriottique" stelt zich met slaande trom en vliegend vendel op voor het 
stadhuis waarna het manifest wordt voorgelezen. Het vreugdegeroep en 
gejuich houden niet op: "Vivat de Provincie van Vlaenderen! Vivat de 
Heeren Staeten! Vivat van der Noot! Vivat van der Meersch! Vivat de 
Patriotten!" 

Met de magistraat aan het hoofd begeeft iedereen zich stoetsgewijs 
naar de kerk om de solemnele mis bij te wonen die wordt gecelebreerd 
door pastoor Valentinus Veracx "om den Almogenden te bedanken over de 
miraculeuse Verlossinge van ons lief Vaderland, en om voorder zynen 
Zegen te verzoeken over de Vaderlandsche Wapens". Overigens worden al 
enkele maanden plechtige missen opgedragen voor het welvaren van Kerk 
en Staat. In de namiddag, en om "zoo eenen merkweirdigen dag te ver
eerlyken", vertoont het patriottische corps nog enkele "Krygs Oeifeningen 
in het vuur" onder het commando van majoor Kluyt. Omwille van de 
marktdag en "om de onheylen voor de Peirden te voorkomen" worden geen 
salvo's gelost. Alle Eeklonaren en vreemdelingen wonen het spektakel 
met het grootste genoegen bij en alles verloopt perfect. 

De ijver waarmee het corps oefent "om niet alleen in hunne eygene 
Stad voor de veyligheyd te zorgen. maer ook over al waer het welvaeren 
van het Vaderland hunnen dienst zoude vereysschen" werpt blijkbaar 
vruchten af. Binnen de kortste keren kan het corps zich "werkstellig 
maken en hun bloed voor het Vaderland te pand stellen". 

Enkele dagen na de afkondiging van het Manifest krijgt Eeklo op 4 
maart 1 790 het bezoek van Son Excellence le Général van der Meersch. 
ridder in de Orde van de H. Ludovicus, generaal der Artillerie, 
Commandant-Generaal van de troepen der Katholieke Nederlanden, enz., 
enz. De generaal maakt rond halftwee "tusschen het gedurig losbranden 
van ons Grof geschut en het luyden van alle de Klokken deser stad" zijn 
plechtige entree. De Eeklose bevolking ontvangt "den dapperen Veld 
Oversten. den Generaal-Veld tuyg mees ter" bijzonder enthousiast. Een 
detachement dragonders rijdt hem tegemoet en bij het binnenkomen van 
het centrum staat het Corps Patriottisch Voetvolk klaar, volledig bewa
pend en in volle "Uniform met hun Vaendel en Turksch Musicq". 

Pastoor Veracx complimenteert de generaal uit naam van het pat ri
ottisch comité van de stad, waarna Van der Meersch onder het ~e.jui('h 
van de menigte naar het stadhuis trekt. Z~jne Excellentie, "bcnet'ens 
Mevrouw zyne Gezelnede", de burgemeesters van het Brugse VrUe - dt' 
generaal komt van Brugge - en zijn verdere gevolg genieten er VHIl l'en 
diner onder het gedurig losbranden van het kanon. het luidell vnn de 
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klokken en het spelen van het Turks muziek. Steeds opnieuw hoort men 
roepen: "Vivat van der Meersch! Vivat den Verlosser van Ons Vaderlandr' 
Na de lof te hebben toegezwaaid aan het patriottisch corps dat tot aan het 
vertrek van de generaal onder de wapens is blijven staan, vertrekt het 
gezelschap in de late namiddag naar de Sint-Pietersabdij, steeds verge
zeld door de dragonders en "achterlaetende in de gemoederen de alderge
voeligste denkbeelden van zyne minzaemheyd. zachtzinnigheyd ootmoe
digheyd enz. en nietmin eene opwekkinge van iver voor het welvaren van 
het Vaderland~5. 

Ondanks de euforie is Eeklo gedurende de patriottische tijd nage
noeg onbestuurbaar. Eerst en vooral door het wangedrag van de volon
taire die niets onverlet laten om de vijgen het leven zuur te maken. Het 
corps patrioticq vraagt eind 1789 zelfs officieel de toelating aan de sche
penen om huizen van keizersgezinden te mogen plunderen. Dit kan ei zo 
na worden voorkomen. 

Er wordt bijna niet meer gewerkt, de herbergen zitten overvol. Geen 
dag gaat voorbij zonder ruzies, beledigingen, vechtpartijen. Op 1 januari 
1790 bevindt de Eeklose postmeester Diericx zich in de herberg 
Veldekens Damme, samen met zijn broers en nog enkele andere kennis
sen. Als Jan Martens binnenkomt met een pluim in zijn hoed als patri
ottisch teken, slaat de postmeester de hoed af. Diericx lacht Martens uit: 
"Gy zoudt beter de cocarde draegen van den Keyzer als wel van de patri
otten~. Baljuw Van Zele, griffier Bouckaert en de schepenen stellen een 
onderzoek in en waarschijnlijk komt vijg Diericx er met de schrik vanaf6. 

In een herberg in de Brugse straat, op 14 februari 1790, roepen 
twee vreemdelingen die waarschijnlijk een beetje te veel op hadden: 
"Vivat het huys van Oostenryk! Vivat den Keyserr' En verder dat alle 
patriotten "eenen hoop deugnieten. luyzen en dieven" waren. Toevallig is 
daar ook Frans vanden Neste aanwezig, lid van het patriottisch corps. Er 
wordt klacht ingediend en de twee kerels worden naar het stadhuis over
gebracht7 . 

Uitgehongerde mensen dreigen de woningen van enkele keizersge
zinde bakkers te plunderen, een uitzonderlijke bedeling van brood en 
hout kan de menigte tot bedaren brengen. Verder raken door deze "ver
snelling van de geschiedenis" de geesten van de mensen verward. 
Onzekerheid heerst, wat vandaag geldt, is morgen achterhaald. 

3. KEIZERSGEZIND EEKLO 

Op 10 december 1790 zijn de Oostenrijkers opnieuw in Eeklo en 
het vrijwilligercorps wordt. ontwapend. Kanonnen, fusieken. bajonetten. 
sabels en gibernen worden ingeleverd en de revolutie Is voorbij. 
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LeopoLd Il, keizer van de ZuideLijke 
NederLanden van 1 790 tot 1792. 

Alsof er niets is gebeurd, blijft het stadsbestuur, dat de patriotten 
steunde en de vijgen bestrafte en veroordeelde, na de restauratie an het 
Oostenrijkse regime gewoon in dienst. Zo worden baljuw Jan Fran an 
Zele en griffier Servaas Bouckaert op 28 juli 1791 door d h P nen 
aangeduid als gedeputeerde om Eeklo op 6 juli in G nt te rt 6 nwoor
digen bij "de huldiginge van zyne Keyserlyclce Konnin ly1ce Appo tolyclce 
Majesteyf' Leopold II als graaf van Vlaand ren. B id E klonar n zuil n 
in "de plechtige marsch compareren in Caro all nlyclc b spannen m t 
twee peerden" 8 . 

Met evenveel ijver word n nu d p uiott n an klaa6 d: "d patri
otten liggen onder, de 1ceizersg zinden war n bov n". Op diez lfd ti nd 
november wordt d vrijhei.d boom door Kar I G irna rt n nk I an zijn 
handlangers in brand e tok n n word n dram n an nk p U-i t
ten aan diggelen g gooid. Ook d wonin van baljuw Van Z I \ rdt m 
stenen b kogeld. Dankzij d inkwarti nn van d lin huz - n, k 
de rust worden h rsteld. H t 1ceiz r g zind IJ E klo \, r t z f: 
bezocht door luitenant-gen raaI Latour. 

Maar s hijn b dri gt. Na h tv rtr 1 v 
tij haat tuss n vijg 11 n pabioLt 11 w rop. 
word n op nlijk b pol. Ik zond zijn r 
ott n word n n ro p n nb dr i d. In 
g pann n s~ r 11 r 1 m r v nl j 
do n 1 n. 
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DE FRES]DENT 
E D 

RAEDSLIEDEN 
VAn den ' Keyzer van de Romeynen Koning Apoftolique 

van Hongarien, Bohemen &c. Aerts-Ilertog "an Oortenryk 

&c. Grave vao Vlaenderen &c. Geordonneert in lacnderen1 

t~ 
EBRlP"BTRDZI HEERE ENDE J7 ADE R IN GODE, Alzo 0 

W~ by Brieven 'Pan Hunne Koninglylce Hoogheden 'Van den 
ryJ-en-twintigflen dt7.er belafl . zyn U-L. te adverteren, dat 
het Hun b-e/iift heeft te (lellen den dag tot de j'olemnde Flul· 
dingt! van Zjne Keyzerlyke, Koninglylce, Apofl06/ce MajeJleYl 
als Graeve van rlaenderen, op den zesden Ju naeJllcomende 
maend van July, zoo dient dtx.en, om U-L. te b velen 'J'an 
op den derden der zelve maend JufJ U-L. te latten vind Tl bin· 
nen deze Stad, om den yoorjèhrev 'IJ foumn Zen Aa op den 
%esden Yoorzeyt, ingevolge den Tang, aen U-L. dOOT ons te 
preJériberen., by te 'Woonen, mid. 'gaders aldaer te doen ~nde 
onifangen den Eed van Hulde; U-LA ene gs te lanntn 
gevende, dat Zyne Majefl yt geordonnt:ert Iz eft, cl2t de pl eh· 
ligt Matfh %at gebeuren in Karol!' n, alleent~11c b ;/pann Tl 
met twee Peirden. 'Pacr mede., /11'. I. 

EERIYE1RDEN HeERE E DE V ADER. IN GODE, B{,{t 
God hevol~n. G ifélzrlven in de Ca~mu 1'an d~n voo1%~ydt:Tl 
Raede in Plaenderen. tot G~nd ti n 27 Jl ny 1791. 

l'dhJ"vd 

J f l s ladsb sluur van E klo wordl v rwiWgd dal d inhuldiging van d Ic iz ,. door
gaal op 6 Juli J 79]. (SAE) 
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JE f<.Oû1.igné déclare par cette, que Ie Porteur des 
Lettres {r~ ·m'a deuëment délivré ce 

• jourd'hui uil cé:,~Y0J , & comUle Ie Bureau 
de la PaRe de cette Ville de Bru~el1es s'ell trouve 
cbargé par la feuille d1avis ded .,d , Ct! billet 
en tiendr~ Heu d'acquit & (Je décharge. Bruxelles, 

Ic 1tlu:Y/ ~~.lJ4l)Jb _ 
~ 

De graaf van Maldeghem bevestigt dat hij zijn invitatie voor de inauguratie van de 
keizer in Gent goed heeft ontvangen. (RAG) 

Het is opnieuw Karel Geirnaert die voor die vonk zorgt. Hij eist de 
toelating van het stadsbestuur om "een triomphstaeck tot Lof ende gLorie 
van den Keyser' voor het stadhuis op te richten, op de plaats van de vroe
gere vrijheidsboom van de patriotten. Het stadsbestuur geeft 6een 6e ol 
aan dit verzoek "om alle geschiLLen, onheyLen, oproer ende doodsLaegen te 
vermyden" en verbiedt het planten van dergelijke staken. Geirna rt 
wendt zich dan maar tot procureur-generaal Maroucx, maar ond rtu n 
richt het stadsbestuur op 1 september 1791 zelf een triomfstaak op, z er 
tot ongenoegen van de patriotten, maar meer nog van de k izer 6 zinden 
die menen dat die staak door het volk dient geplant t word n en ni t 
door de magistraat. Geirnaert neemt dit niet en b luit op 10 no mb r 
1791 toch zijn staak te p lanten, die hij nota b n in G nt had 6 ko ht n 
die had gediend bij de inhuldiging van L opold II al Q'raaf an 
Vlaanderen. De aanstelling van een ni uw w t m t opni uw bur6 -
meester Euerard aan het hoofd , zorgt r ht r oor dat d hIt 
planting met een sisser afloopt. 

Het is in dit onru ti E klo d t vi ari Jodogn op 17 juli h t 
gedrag van de keiz r zind n an d kakt 1t n ond r d r d or 
Karel Geirnaert wordt aang klaa d. 

4. DE PREEK VAN PATER VICARIS FRAN ISCUS J DOG E 

,w thti 
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F l[ C E. 
-

LZOO de Trotlpel1 van Z yne Majef-
teyt den I{eyzer J..IEOPOLDUS den 
-

Tweeden op heden voor midd g bin-

_,,",IL'~ Stad ftaen te arriveren, hebb n IdEE 

ende \VETH noodig geoordeelt te ordonH r n 

ende fiat u .. eren het naervolgend : 

Dat alle de V rem d elin gen , niet geboorti ofte 

gedomicili" rd binnen Ooilenl'yl eh 1'1 11 

gedi nd hebbende in het P trioticq L ger, g h 

den zyn voor heden ten thien ur 11 voor 

H et G nLse sLadsb stuur verwachL daL de 00 tenr!jkers op 7 d cemb r 1790 
opnieuw in G nl zuLlen z!jn. Vr mcleLlngen moet n de slad en het land verlal n, 
alle patrloLten mo ten hun wap ns lnlev r n. (BUG) 
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In zijn sermoen heeft Jodogne het deze keer over de gramschap 
"ofte colleire, soo eene gemeene boosheydt datter nauwelijckx iemandt vrij 
van is, een dijn voncxken is genough om in het herte van eenen mensch 
eenen grooten brandt te verwecken,jae, eene soodanighe raeserneije al oft 
dat hij beseten waere van den duijvel". 

Jodogne ontwikkelt zijn thema in twee delen. In het eerste deel 
schetst hij de verschillende soorten van gramschap en in het tweede deel 
spreekt hij over de gevaren die deze ondeugd met zich meebrengt "en wat 
groote boosheden uyt de selve" voortkomen. Het sermoen is helemaal uit
geschreven, zeven bladzijden in klein handschrift, en doorspekt met 
Latijnse citaten uit de bijbel, maar voorts in een zeer bloemrijke en ver
staanbare taal geschreven. 

Maar plots wijkt de pater af van zijn tekst en haalt een briefje te 
voorschijn waarin hij een heel andere, niet bepaald evangelische, maar 
politieke toer opgaat. Het .. aditamentum ad concionem domenica 5 post 
Pentecosten" of het toevoegsel aan zijn sermoen gaat als volgt: 

.. Welke zijn nu de voortsbrengingen ofte effecten van de gramschap ofte 
Coleire? [s't niet haet, neyt, afgonstigheyt, vervolgingen. verdruckingen. 
twist, tweedracht, verwenschingen, vervloeckingen, lasteren. vloecken en 
sweiren. tweedracht. opmaeckingen. schandaleuse en berispelijke dron
kenschappen. verwaende toegevingen aen zyne eygene ingeboorene boos
heden. onchristelijke wraaknemingen. en veTjoeyelyke Belgsuchtigheyt? 
Heeft men de gevolgen van alsulke berispelyke gramschappen en onge
bondentheden met hunne beweenelyke rampen niet genoegsaem voor 
oogen gesien en gevoelyk beproeft in den corts gepasseerden teyd soo wel 
van de alsdan soegenoemde verdomde fygen als van andere grammoedi
ge quaetpysende of eygen baet suchtige menschen? Heeft men dan hier. 
daer en elders. niet gehoort ofte ondervonden alle de uytwerksels VWl de 
coleire ofte gramschap, isser niet uyt voort gecomen branden. moorden. 
plunderen. stelen, verjaegen van onse Vaederlandsche insetenen. verdruc
kingen van weduwen en wesen. van vaders en moeders? Siet hier uyt van 
alle wat beweenlyke voortdbrengingen de gramschap ofte de coleire de 
naturelyke moeder is ..... , 

Karel Geirnaert en Gregorius Spittael woonden ook het sermoen 
bij. Zij schrijven al de dag erna. op maandag 18 juli. een brief aan pro
cureur-generaal Maroucx d'Opbraeckel van de Raad van Vlaanderen in 
Gent en volgens hen is het volgende gepredikt: "Dat er geheele provi1ltie1l 
ende Conningrijcken ten onderen gebracht sijn door haet en nyd gelfjck het 
in dese tijdsomstandigheden der voorgaende rel'olutie door de 
Keizersgezinde, die vermalediide en vervloeekte vijge1l. gelflck het in dest'1l 
gebleken is dat wel peysende lieden. wezen de de pntriotte1l. poorstae1lder 
van de preemenlien van Kerk en Stael. hun lieden leve1l en bloedt hebben 
opgeqlTerd (en dienste der selve waar l'aTl de tfjdsoTllslnndiglledcll soo 
verre gevoordert zijn. dat zU door het opnemen der !Llnpcnen Ilet huis PaT I 
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00 t 'k d enlY.. en Keizer, hebben doen w 
alS nu dle qualfjck denkende lufjd .ede:-geven de selve preementien d t 
gedaene diensten de patriotten, .e~. Ja dle vervloeckte fijgen. vaar alle :; 
plunderen en te vermoorden. Ja ~~ a,:~ers en betrachten dan de selve t: 

~~::ect;n wederom gelcregen hebben ~~ Z;~der de selve r:amotten noyt en 
. ve preementien van Kerk en 

Een pagina ull hel 
Fran lscus. 9 conles{ :>erde -

rmo n ou d 
r e grams hap uan pal r 

(RAG) 
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HUGO NOTIEBOOM 

Op 18 juli 1791 belandt bij Maroucx een tweede, anonieme brief in 
de bus. De schrijver excuseert zich voor zijn brief, maar meent dat de 
procureur-generaal toch op de hoogte moet gebracht worden van het 
seditieus sermoen in de recollectenkerk, want "alle d'aenhoorders waren 
daer door tEenemael verwondert ende verbaest geweest, laetende suIcx 
aen het oordeel ofte gouverne van het hof. Merkwaardig is wel dat de 
auteur letterlijk hetzelfde schrijft als Geirnaert en SpittaelIl. 

Ten slotte ontvangt Maroucx op 22 juli 1791 nog en derde brief van 
de hand van een zekere Augustinus Aenthiers waarin hij vraagt "exacte
lyck regard te nemen op de buyten spoorigheden" van de vicaris. In nage
noeg dezelfde bewoordingen als de vorige briefschrijvers vertelt hij wat er 
die zondagnamiddag in de kloosterkerk is voorgevallen, waarbij hij niet 
vergeet te vermelden dat Jodogne met gebalde vuisten op de preekstoel 
sloeg en met de vlakke hand op het hoofd, daarbij roepend "verdomdefij
gens, vervloecktefygens" enz. Aenthiers schrijft dat de "welpeynsende lie
den met eene aldergrootste droejheyd zyn bemantelt ende geaffigeerf. 
Daar hij het niet kan verdragen dat de keizer gekrenkt wordt. heeft hij 
aan enkele personen gevraagd of ze niet onder eed zouden willen verkla
ren wat er is voorgevallen. Allen verklaren bereid te zijn dit te doen: 
Bernard Verhasselt. Jan Heene, Lieven De Meij, Gerard Slock. Jan 
Goethals, Jacob Colpaert, de huisvrouw van Martijn Standaert. tavernie
rigge in de Kalkzak en dochter Treese, de quesel Van Hecke en nog ande
re. Aenthiers meent dat dergelijke" enorme Crime sonder punitie niet lyde
lijk en is in een land van rechte" en vraagt Maroucx dan ook op te treden. 
Blijkbaar is hij er toch niet gerust op, want Aenthiers wil zijn naam lie
ver gesecreteerd zien. Door zijn in Eeklo bekende groote aenklevigheyt 
aan de majesteit, kreeg hij het tijdens de beroerten zo hard te verduren 
dat hij "vol droejheyd en tot groot hertzeer van myn vrouwen kleyne kin
deren, die ik met het sweet van myn handwerck moest alimenteren. my 
voor eenen tyd hebbe moeten absenteren op het holland grond gebied". 

De getuigen verklaren later dat Jodogne het volgende predikte: 
"Vervloeckte fljgen! Verdomde ende vermaledijde .tijgen! Sy die onse wel
peijsende vaderlanders. die met den laetsten dreupel van hun bloed te voo
ren gestaen hebben. hebben gerooft ende gheplondert. want zonder de 
welpeijsende Vaderlanders en hadden wy noijt onse privilegien ende voor
rechten behouden. Waerom waren sy soo dul? Omdat zy niet genough trec
ken ende plunderen en costen. Fijgen die het syn. die twist en tweedracht 
saijen tusschen de Borgers en de eerelycke lieden. die stoorders llan de 
ruste, d'oorzacke van de troebels. Wat hebben die verdonl1nelycke ./Iigen 
die t'zyn. met hunnen vervloeckte capricien uyt te werken? Die vennale
dijde fljgen die door luc~rer uyt de helle geschupt waeren. verdlieters en 
vervolgers van de waere vaderlanders en welpeyzende lieden". 

Volgens substituut-fiscaal van Vlaandercn Ik Coninck was het l't'n 
misdaad "de trouwe onderdanen van z!ine 11lqjestdt te belichten" en zt'lfs 
vals te beweren dat zij "door odiellse inzichten het land zOl/dcn willen 
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beroven. en moorden en plunderen". Het ergste zijn echter niet de uit
spraken over vijgen en patriotten. maar wel dat "diergelijke aenspraken 
leiden tot partijschappen en twisten" waardoor Jodogne aangezien wordt 
als een "stoorder van publieke ruste". 

Maar er zijn ook oorconden of getuigen die heel wat anders vertel
len. Meer dan 120 Eeklonaren verklaren dat Jodogne inderdaad predik
te over de soorten van gramschap. waarbij hij de voorbije beroerten als 
voorbeeld van de kwade gramschap nam en waaruit "van de als daar en 
soo genoemde verdoemde oJ vervloekte fygen" niets dan moorden, bran
den. stelen en plunderen "en diergelijcke onghebondenheden" zijn voort
gekomen. Door het woord vijgen meenden zij te verstaan "een slechte 
soorte van volck die op verscheijdene stonden de goede burgers hebben 
ontrust" en geen trouw gebleven onderdanen van de keizer. In tegenstel
ling met andere getuigen hebben de 120 niet gehoord dat de pater opriep 
de wapens op te nemen tegen het Huis van Oostenrijk of de keizer. de 
majesteit en zijn aanhangers werden niet beledigd. Eensgezind verklaren 
ze zelfs dat daarover niet eens gesproken is. Ook het woord patriot is niet 
gevallen. Integendeel heeft Jodogne "de troebelmakers en de stoorders 
van de gemene ruste" streng berispt. 

Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om Jodogne nog van 
een tweede delict te beschuldigen. Op 1 september 1791 gaat de dochter 
van Pieter Van Hecke. herbergier in Den Hert. biechten bij Jodogne want 
ze wil de aflaat van Portiuncula verdienen. Nadat het meisje heeft 
gebiecht. vraagt de pater plots wie haar ouders zijn en wat ze doen en of 
ze royalist of patriot waren. Ze antwoordt dat haar vader een herberg 
openhoudt en dat haar ouders steeds trouwe. loyale royalisten waren en 
nog zijn. Ze zegt verder dezelfde overtuiging te hebben als haar ouders. 
Daarop zendt de pater het meisje weg. zeggend dat hij haar onmogelijk 
de absolutie kan geven daar ze een vijg is. De dochter loopt wenend naar 
huis. geen absolutie betekende immers geen aflaat. 

In de herberg wordt het gebeuren verteld aan meester-bakker De 
Schryver en die herinnert zich dat zijn vrouw hetzelfde meemaakte. 
Uurwerkmaker Pieter Minne zegt daarop iedereen voor getuige te nemen 
en alle aanwezigen verklaren alles onder eed te willen bevestigen. Vijf 
dagen later al over de feiten ondervraagd door substituut De Coninck van 
de Raad van Vlaanderen. Merkwaardig genoeg wordt aan dit feit geen ver
der gevolg gegeven. 

5. VALSCHE BESCHULDIGINGHE VAN PATEH NOHBEHTUS 

En er komt nog een tweede zaak aan het licht tegen de paters recol
lecten. Alhoewel die maar zijdelings uitstaans heeft met Jodogne. is die 
toch interessant. omdat een van de aanklagers van Jodogne. namelijk de 
Invloedrijke Livinus of Vlnus Bauwens. koopman uit Eeklo. ook in deze 
affaire de belangrijkste rol speelt. 
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Op 1 januari 1786 komt pater Norbertus in Zomergem de kerk uit 
en spreekt er armmeester Johannes Van Vynckt en officier Judocus 
Eggermont aan. Norbertus zou Bauwens uitgescholden hebben voor al 
wat lelijk was, het was een bedrieger die" die alle menschen plettert en rui
neert en overal geldt licht sonder een oortjen weder te geven". Op een keer 
was Norbertus bij een schaapboer op bezoek en die vertelde een voer wol 
aan Bauwens te hebben geleverd. In de plaats van te betalen sloeg 
Bauwens de wolleverancier met stokken uit zijn huis, roepend: "Scheydt 
van zoo eenen Callant en betaelt hem want hy is voor geen vyJ grooten 
gelooft, hij rijdt op eenen grauwen merrie". Norbertus vraagt beide heren 
toch maar niets te vertellen aan Bauwens, want hij heeft al veel gedaan 
voor het Eeklose klooster. Hij en zijn zoon bespelen het orgel als de paters 
in nood zijn "ende meer andere omstandigheden". 

Op de een of andere manier komt Bauwens toch aan de weet dat er 
over hem geroddeld is, en in een brief van 24 januari 1786 aan de pro
vinciale overste van het klooster te Gent maakt hij daarover zijn beklag. 
Hij voelt zich niet alleen in zijn eer gekrenkt, maar dergelijke praatjes 
"beneemen ons ook den weg onzer broodwinning he" . In Zomergem heeft 
Bauwens talrijke en tevreden cliënten "die niet als alle goed van ons 
ondervonden hebben" en die geschandaliseerd zijn door wat ze hoorden. 
Bauwens is tot "het binnenste van de ziele gegraveert door de valsche eer
schendingen" en eist dat Norbertus zijn "lasterige dijfamatien op alle de 
plaetsen en voor alle de persoonen" zou herroepen. Als dat niet gebeurt. 
belooft hij er werk van te zullen maken, voor hem is het de hoogste tijd 
dat "dese Comeer scholle wat te stremmen: soo mag men het doos ter met 
recht noemen, dewyl men van over eenige Jaeren zelIs van de knechten 
ofte familie van het selve doos ter hebbe gehoort dat'er in het selve grau
welyck van ons wierd geklapt". Bauwens meent dat zeker een priester 
"als een rauwen Christen" niemands naam en faam mag onteren. 

Blijkbaar vangt Bauwens bot in Gent en hij dient een klacht in 
tegen Norbertus. Er wordt een onderzoek ingesteld. maar als oftkier 
Eggermont over de feiten wordt ondervraagd. valt hij bijna steil achtero
ver en verklaart onder eed "dat al hetgeen voorzeit is. gheensins en is van 
sonderschreven kenniss,e ofte wetenschap. jae niet het alderrninste daer 
van en heeft gehoord en niet te hebben zien ofte hooren spreken enige dis
coursen op die datum". 

Daar Livinus Bauwens in de zaak tegen pater Jodogne als getuige 
is betrokken. wordt de pater in de gevangenis met de Zomergemse feiten 
geconfronteerd. Hij laat Maroucx weten dat de dader van de aanklacht 
tegen pater Norbertus in Eeklo maar al te goed bekend is en voegt er nog 
aan toe "liever beschuldighl te worden alsnoch onsclwldbael: als een 
andere te beschuldigen". 

In het klooster in Eeklo en in Gent worden overigens bezwnrendt' 
stukken bewaard over en van Bauwens. Zo wil dil' in mHart 17~) 1 zUn 
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Slot van de brief van Uvinus Bauwens waarin hij zich beklaagt over de "Comeer
SchoUe" in Eeklo. (RAG) 

Oostendse leveranciers het zaaizaad dat zij leverden, niet betalen omdat 
het hem zogezegd niet op tijd bereikte. Hij schrijft "op syn minsaemste 
alhier geene traiten te betaelen" en als die van Oostende .. hun vermeten 
dreygemenC er een rechtszaak van te maken, zullen uitvoeren, dan zul
len ze Bauwens "tegemoet vinden". 

6. HET GERECHT TREEDT OP 

Nadat hij alle brieven heeft gelezen, laat substituut-fiscaal De 
Coninck op bevel van Maroucx de magistraat van Eeklo meer informatie 
lnwlnnen l2 . Tevens zendt De Coninck een kopie van de brieven aan bal
Juw Van Zele met de opdracht" seffens daer ontrent de alderstrikste infor
malie te nemen" en hem direct van het resultaat op de hoogte te bren
genla. 

Op 22 Juli al worden i'1formatien preparatoire gehouden door sche
penen Pleter Johannes De Clercq en Filip Van I Ioorebeke, "commissaris
sen ten Loure", baljuw Van Zcle en griffier Bouckaert. 
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Als men de meeste getuigen mag geloven, wordt het seditieus ser
moen van Jodogne door alle aanwezigen met stijgende verbazing en ver
wondering aanhoord, met neemt er aanstoot aan en vindt het ophitsend. 
Merkwaardig is dat de meeste getuigen slechts een deel van het sermoen 
hadden gehoord. maar desalniettemin toch wisten wat er gezegd was. 
Theresia Standaert uit herberg de Kalkzak was wel de hele tijd aanwezig. 
maar zo uit haar lood geslagen, dat ze nog nauwelijks iets wist. Op de 
vraag of Jodogne tijdens de revolutie ook dergelijke sermoenen hield. ant
woordt Theresia dat dit nooit was gebeurd. Ook bakker Gerard Slock wist 
te zeggen dat hij tijdens de voorbije beroerten dikwijls een sermoen had 
bijgewoond van Jodogne, maar nooit iets opruiends had gehoord. 
Kleermaker Francies De Meij daarentegen beweerde wél eens een oprui
end sermoen te hebben bijgewoond waar over vygen en patriotten werd 
gesproken, de datum kon hij zich echter niet meer herinneren. Naast de 
uitvallen over vygen, wist Bernard Verhasselt zich nog te herinneren dat 
de vicaris had geroepen "dat men niet verder moet gaen dan hier op ons 
Eecloo om te sien wat die fygen hebben uytgericht". 

Het sermoen veroorzaakt "een onuytdrukkelyke smert in het hert 
der welpeysende". Allen zijn het erover eens dat dergelijke zaken in een 
"land van rechte" streng moeten gestraft worden om meer onheilen en 
onlusten te vermijden en te voorkomen en ze dringen erop aan een voor
beeld te stellen. 

Het onderzoek wordt op 25 juli 1791 voortgezet door schepenen 
Jan De Vos en Corneel Slock. maar het paar getuigen die nog worden 
gehoord. weet niets nieuws te vertellen. 

Het resultaat van alle voorgaande onderzoekingen. enquêtes. 
ondervragingen en rapporten is de commissie criminel of officiële inbe
schuldigingstelling die op 25 augustus aan Jodogne wordt bekendge
maakt. De pater wordt aangeklaagd voor het houden van onbetaemely
cke sermoenen voor talrijke gelovigen waarin hij het onder andere had 
over de voorbije onlusten. In zijn sermoen zou hij de aanhangers van de 
keizer ervan beschuldigd hebben het land te willen branden en plunde
ren en zou hij hen vervolgers en verdrukkers. "vervloeckte en vermaledY
de vygen" genoemd hebben. Van de patriotten zou hij gezegd hebben dat 
ze lichaam en bloed verpand hadden voor het welzijn van kerk en staat. 
De beschuldigde maakte schromelijk misbruik van zijn geestelijk ambt 
en zijn uitspraken hitsten de mensen tegen elkaar op. zorgden voor twee
dracht en twist en waren strijdig aan het plakkaat van 19 maart 1 791. 
uitgevaardigd tegen publieke rustverstoorders. 
Omwille van dit alles diende pater Jodogne voorbeeldig te worden 
gestraft. 

Jodogne heeft. de heersende politieke meerderheid tegen: het is nid 
de eerste geestelijke die beschuldigd wordt van nnnvnllt'll op l'!lrwll, Meer 
zelfs. in hogere 'kringen heerst de opvatting dat het ouder ':!ollotiqllC 
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geesteLyke" de g woonte is dergelijke preken te houden of misbruik te 
maken van hun geest lijk ambt. In Temse maakt de pastoor van zijn 
preekstoel een politieke tribune en het is enkel omdat hij om vergiffenis 
meekt dat hij niet vervolgd wordt. In Sint-Niklaas preekt een pater kapu

cijn over niets anders dan over de politieke strijd die h et la nd verscheurt. 
De onderpa toor van Overmeire wordt ook vervolgd, bisschop Lobkowitz 
belooft de schuldige te straffen, maar daar komt niets van in huis. 

Ook in de biecht en in andere conversatien met gelovigen worden 
de keizer en de regering in diskrediet gebracht. De pastoor van Sleidinge 
wil enkel aan patriotten de absolutie geven en hij hoopt de keizersgezin
den voor eens en voor altijd uit het land zouden verjaagd worden. "God 
gave dat zuLkdanige Priesters wiLden afleggen hun Wolven-kleed en hun
nen bloedgierigen iver om op een nieuws te moorden, branden en blaeken 
en het land te doen revolteren tegen hunnen wettigen Souvereyn". Alles is 
eigenlijk een beetje de schuld van de keizer zelf want sinds d'AmnisLie zijn 
alle aanvallen alleen nog erger geworden, want 

"Amnestie voor de boozen 
GrooLer doorens in de Roozen ... " 14 

7. DE BISSCHOP VAN BRUGGE 

In feite is de hele affaire meer een zaak voor Felix Guillaume 
Brenart, bisschop van Brugge, een sermoen in een kerk is immers een 
religieuze kwestie. In een brief van 29 juli "aux ALLesses Royales·· laal 
commissaris Mesdach de ter Hiele , die de zaak behandelt, welen dal hij 
harde bewijzen heeft kunnen verzamelen tegen de pater die door een 

AarLs rio in Marie- hrisllne van 00 nrlJk n haar 9 maal ri09 ALb ri a imir. 
Lartdu gden van de N derLanden van 17 0 loL] 7 3. 

37 



HUGO NOTIEBOOM 

"abus aIfreux de son ministère" de hele regio heeft geschandaliseerd en 
voor twist en tweedracht zorgde. Mesdach is van mening dat men een 
dergelijke gelegenheid om de pater te straffen, niet mag laten voorbijgaan, 
dat er een voorbeeld moet gesteld worden door hem voor een tijdlang uit 
de gemeenschap te verwijderen, "a faut faire punir ce coupabZe et Ze faire 
punir par les fIScauX'. Precies omdat het een priester betreft, moet alles 
strikt volgens de wet verlopen, en komt het erop aan geen steken te laten 
vallen, Mesdach is ervan overtuigd dat de minste fout door de geestely
ken zal aangegrepen worden om de beschuldigde vrij te krijgen. 

Vandaar dat alle informatie over de zaak wordt meegedeeld aan de 
bisschop. In de Raad van Vlaanderen wordt er zelfs aan gedacht Jodogne 
gewoon te laten straffen door de bisschop. Maar die had zich tijdens de 
Brabantse revolutie aan de zijde van de patriotten geschaard, de kerk
prins had het immers niet begrepen op de inmenging van Jozef 11 in reli
gieuze zaken en zag de patriotten als redders van de religie. Bisschop 
Brenart ontpopt zich als een der vurigste propagandisten van de revolu
tionairen en in kerkelijke brieven spoort hij de gelovigen aan de patriot
ten te steunen. Ook worden tijdens de omwenteling verschillende pam
fletten door het bisdom verspreid, waarin de keizersgezinden gehekeld 
worden 15. En alhoewel de bisschop zich bij de terugkeer van de 
Oostenrijkers opnieuw bekeert tot de keizersgezinden, heerst volgens 
Mesdach "Z'Esprit de rébellion encore dans tout Ze clergé de bruges" . In elk 
geval belooft Mesdach hunne Koninklijke Hoogheden op de hoogte te 
houden van alle inconveniens die hij bij zijn onderzoek zou mogen onder
vinden "de ces moines". 

Het toeval wil dat de bisschop op 5 augustus leurs Altesses Royals 
op bezoek heeft, "ils m'ont sérieusement parlé dufait de ce père et m'ont 
témoigné qu'il avait débité bien des choses plus répréhensibles encore~. 
Bisschop Felix Guillaume kreeg ondertussen de tekst van de preek met 
het aanhangsel en daar vond hij niet zoveel graten in. het was een bekend 
sermoen dat de pater al herhaaldelijk had gebruikt. Maar zijn voorname 
bezoekers bleken andere geruchten te hebben opgevangen en stelden dat 
een strenge sanctie zeker gepast was. De bisschop wist niet goed wat te 
antwoorden en schrijft op 7 augustus een brief aan Maroucx waarin hij 
vraagt wat er tijdens de preek nog meer was gezegd. pas dan kon hU oor
delen. Marie Christine en Albert Casimir zijn bij het bezoek niet op de 
hoogte van alle feiten, maar als ze een omstandig rapport toegestuurd 
krijgen over de affaire, dringen ze aan de zaak "à la charge de ce Recollect" 
voor de Raad van Vlaanderen brengen en ze niet in de handen van de bis
schop te laten. 

Het verhaal deed de ronde dat de bisschop. indien hU dit had ,gewild. 
"deze zaek hadde kunnen versmooren in ha er beginzef'. Uit vrees te mis
hagen aan de regerin~ zou hij geschreven of gezegd hebben "dal hy hem 
de zaek niet aen en I rok" . Zijn uitspraak "il.laul luwier apec les ~OIlPS" 
wordt hem door een aantal revolutionairen zeer kwalijk genOI1Wll lb. 
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BrieJhooJd van de Landvoogden met een opsomming van hun titeLs. (RAG) 

8. JODOG E AANGEHOUDEN EN OPGESLOTEN 

Op 25 a ugu stu s 1791 wordt he t bevel tot prise d e corps of arresta
tie van Jodogn e uitgevaardigd: "onLbied en en beveLen van zyne MajesLeyLs 
wege van daer Loe commiLterende isL nood. daL gy vangL ende opneemL d e 
voornoemden reLigieus waer gy hem krygen cont om vang hen binnen d en 
Lande van VLaenderen buyten gewyde ende gepriviLigieerde pLaeLsen 
enden hem brengt onder goed e hoed e gevanghen hier inL hof .. ende indien 
ghy hem nieL en krygen conL om vanghen en gevanghen Le bringhen 500 

voorseyL is. daghvaerL hem Le compareren hier in Lholop p eyne van Ban 
ende conflScaLie van go d ". 

Bij h t invall n van de avond va n 25 augu tu s vert.rekken vanuit 
Gent. ni t mind r da n 60 dragonders in het g z I ha p van de d ur
waard rs Vand r Wa rd n n Gh qu i ' r om Jodogne in h t k loo t. r van 
zijn b d t li ht n . md a t r g vr d wordt voor r 11 t.j es, i er bes loLen 
de vi aris 's na ht aan t houd n nhm ond r scort ov r Le br ngen 
naar d sLadsg vang nis van G nt waar hij ' and r ndaags arriv erL 

m nog 
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nen als het hof oordeelt, volg hens de placcaeten van de majesteyt, de 
geschreven rechten en d 'equyiteyt zal bevinden te behoren"17. Jodogne 
ontkent alle aantijgingen met klem, hij geeft enkel toe het woord vgg te 
hebben gebruikt in de betekenis van "baetsuchtige en kwaadwillighe 
menschen en geenssints de trouwe onderdaenen van den kegsef'18. 

De vicaris van het recollecten1cLooster v rbLfift eX.act 212 dag n in de tadsgevan
genis van Gent. (UBO) 
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In de Raad van Vlaanderen laat men er geen gras over groeien: op 
5 september bevinden Mesdach, De Coninck en de griffier zich alom 6 
uur 's morgens in de herberg De Ooievaar om er de Eeklose getuigen te 
ondervragen "op etiquet tot opbrengen hunne preuve à charge ende 
décharge". Op dit etiquet staat wat de oorconden eerder hebben ver
klaard, nu moeten ze enkel bevestigen dat alles correct is. Baljuw Van 
Zele laat al een paar dagen van te voren weten dat schout Pieter Bosman 
alle getuigen schriftelijk heeft gedagvaard "om te geven ghetuyghenisse 
der waerheyt". Ook nodigt Van Zele de Gentenaars bij hem thuis uit: 
"Ulieden t'honoreren met UE aengenaeme presentie soo tot het neemen 
t'mynen huyze het Logement als borgelyke partie met alle bedenckelycke 
estime en respect". 

De getuigen vertellen niet veel nieuws. Waarschijnlijk omdat het 
hen gevraagd wordt, verklaren er enkele dat er tijdens het sermoen ook 
rumoer ontstond in de kerk en dat de aanwezige gelovigen zich geschof
feerd voelden. Dat wordt echter formeel ontkend door de zeventigjarige 
Jozef Van Overberghe die helemaal niet geschandaliseerd was, "maer ter 
contrarie dat hy hem daer in heeft verheugd. meynende dat den verweer
dre (Jodogne) wel gepredikt heeff'. Ook Francies Van Overberghe, messa
ger van de stad, was helemaal niet onder de indruk. Wat hij wel heeft 
gezien is dat Livinus Bauwens "naer het preferreren van de expressien van 
vervloeckte en vermaledyde fygen, graulyck in de kercke gelachen heeft". 
Volgens diezelfde Bauwens is er echter door het sermoen "eene ophitsing 
gecomen in de gemoederen". Keizersgezinden of vijgen werden daarna 
nageroepen en zelfs bedreigd. Bij Jan Baptist De Vos is op de kleerma
kerstafel eens verteld dat een vyg nageroepen werd: "die vervloeckte ende 
vermaleyde groote fyge die daer passeert, moet dood ges legen worden. 
Waerop andere over de straete geroepen hebben: dat zij hem ophangen. 
gelyck synen meester. 

9. DE BI1TERE EFFECTEN VAN DE CAWMNIEUSE TICHTEN. .. 

Op 28 september zit Jodogne al 31 dagen in de gevangenis, hij 
draagt zijn lot "met alle saghlsinnigheyC' maar de "bittere effecten van de 
Calomnieuse my opgelegde tichten" beginnen toch te knagen. Jodogne 
kan maar niet begrijpen dat hij door het uitspreken van "de soo alsdan 
genaemde verdomde fygen" , waarmee hij niets anders bedoelde dan "de 
quade boosaerdige en grammoedige menschen" , al zolang in de gevange
nis zit. Deze "in hun zin onberispelyke woorden die aen dese 
Calomniateurs gedienl hebben voor eene smisse waeruyt sy hunnen gloey
ende boosheden ges meel hebben" zijn toch niet van die aard om een 
priester op te sluiten. Als predikant gebruikte hij met vijgen een beeld dat 
alle aanwezigen goed kenden. I relaas, is alle schuld op Jodogne terecht
gekomen en hiJ lijdt niet alleen fysiek maar ook geestelijk. De militairen 
die hem naar Gent brachten en die hem bewaken, schelden hem uit voor 
alles wat lel1Jk is en gooien in ziJn gezicht "dal ik ruym de halsslrqjJe q.fle 
NOOl al verdient hmide". I liJ lijdt onder "de bi/tere. bittere gevoelens myner 
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prise de corps ende soo langhduerige injuste detentie my toegebrachf'. 
Blijkbaar schijnt iedereen te vergeten dat de vicaris ook priester en 
kloosterling is, en "alles aen de weirelt hebbende gelaeten om den naek
ten Jesus te volgen, maer alleen behouden hebbe het recht van myne eere 
ende reputatie". Maar ook die zijn de arme pater op een geheel onterech
te manier ontnomen. En als zijn aanklagers ongestraft mogen doorgaan, 
zullen ze "aengeport worden tot het bedryven van nog meer sulke ongetol
lereerde schelmstreeken" . Voor Jodogne heeft het leven niet veel zin meer: 
"Je considère ma vie sans réputation plus pire et aifreuse que la morf'. 

En te weten dat de hele zaak gemakkelijk te voorkomen was 
geweest, had men willen luisteren naar de vele "welpeysende toehoorders 
die alleenlyk gecomen waeren door een christelyk insicht ende verworpen 
de twee a drie misschien presente quatpijsende ende veifoeyelijcke phari
seeers". Wat de pater zeer erg vindt. is dat zijn "goede toehoorders mis
schien voor doove zijn uytgegeven". 

1 O. BRIEF VAN JODOGNE AAN MAROUCX D'OPBRAECKEL 

Op 1 november 1791 wendt pater Franciscus zich via een brief 
naar de procureur-generaal. Hij beklaagt zich nog maar eens over de tal
rijke beschuldigingen tegen hem geuit door onbekende tegenstanders. In 
de plaats van zich wat in te tomen en hun schandalige beschuldigingen 
in te trekken, vinden ze steeds maar weer nieuwe aantijgingen. Ze willen 
Jodogne zijn "reputatie devoreren" en voelen zich gesterkt door zijn lang
durige gevangenschap. Ze wanen zich al overwinnaars, want de justitie 
treedt niet op tegen hen. Ondertussen is geheel Vlaanderen van de zaak 
op de hoogte. Ondanks de meer dan honderd getuigen die ten gunste van 
Jodogne pleitten, wordt hun stem niet gehoord. De tegenstanders vonden 
zelfs geld om hun beschuldigingen te laten verschijnen in de Haerlemsche 
Gazette waarin stond, "scavoir dat zekeren pater Vicarius van het dooster 
van Edoo in Vlaenderen soo danigh den predik stoel misbruyckt heeft dat 
hij geseyt heeft dat den Keijser eenen Ketter was. dat alle Royalisten en 
Vonckisten in der eeuwigheyt verdomt waeren". Jodogne schrijft niet te 
kunnen begrijpen dat men hem zo haat. hij die niemand kwaad heeft 
berokkend. En dan hebben ze nog het lef te beweren trouwe onderdanen 
te zijn van de keizer. terwijl ze niets anders doen dat de rust verstoren en 
zich ontpoppen als vijanden van vrede en eendracht. Het enige wat hem 
kan verweten worden. is dat hij op verzoek van de Eeklose pastoor een 
"different stucxken van den staeek geschildert he~{t... waarmee hij 
Geirnaert en zijn staakplanting bedoelt. 

Het valt hem zwaar te zien dat zijn reputatie meer en meer door het 
slijk wordt gehaald. terwijl hij zijn lot "met gedult en sachtrHoedigheyt" 
verdraagt en zijn aanklagers zich "glorieren mfj [)(Hl staet. van pladse. pall 

qJficie en weerdigheyt te beroovell". 
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In een briefje van 7 november "en van vangenisse 48" 1791 wordt 
zijn faam "in de jalouse gazette"' - bedoeld wordt nu de Middelburgsche 
Courant - "andermael met nieuwe calomnien gebrillanteerf'. Jodogne wijst 
erop "hoe overeencomig hunne valscheden zyn". 

Met de verschillende brieven van Jodogne wordt niet het minst 
rekening gehouden, het onderzoek loopt gewoon door. 

Waarschijnlijk is de pater vicaris de hele zaak moe, want als hem 
op 21 november wordt gevraagd of hij getuigen à décharge wil oproepen, 
antwoordt hij negatief. Dan wordt hem nog eens de lijst voorgelezen van 
de personen die tegen hem getuigden, met uitzondering van Livinus 
Bauwens kent hij er nauwelijks iemand van. Over Bauwens weet hij te 
zeggen dat die bekend is voor het" produceren van valsche acten soo in het 
convent de paters minderbroeders tot Eecloo als in de stad". Pater 
Norbertus Verdickt en Niklaas Lippens, den Hollandschen brandewijn
stoker, die alle twee in Eeklo wonen, zullen dit graag bevestigen. Het 
getuigenis van Bauwens moet dan ook geschrapt worden, vindt Jodogne 

11. PASTOOR GUILIELMUS JODOGNE VAN DRONGEN 
STEUNT ZIJN BROER 

Uit een brief van 16 december 1791 van pastoor Guilielmus 
Jodogne20 aan zijn broer in de gevangenis worden interessante details 
vermeld over de aanklagers en de aanklachten. Bij de brief worden "enige 
valse eden van de Eerloozen Bauwens, uwen eersten en voornaemsten 
beschuldiger gevoegd, wiens getuigenis intussen "gesuspecteert en 
gesuspenteert" was. Pastoor Jodogne slaagt er zelfs in enkele tigtbrieJven 
van Bauwens over de betwiste preek aan de provinciale overste te onder
scheppen. Enkele schoolmeesters konden "uyt de wederzydse trecken en 
letterbindingen" opmaken dat de brieven wel degelijk door Bauwens 
waren geschreven. Via informele, zelfs secrete, informatie is de pastoor 
aan de weet gekomen dat het louter en alleen aan "dien inJaemen en eer
lozen mensch" te wijten was dat zijn broer is beschuldigd en "een smae
delijk prise de corps" moest ondergaan. 

Opvallend is ook de vinnigheid van de tegenstrevers en de vlugheid 
waarmee alles is verlopen. Ook de eenstemmigheid van de getuigen lijkt 
verdacht en de publicatie van de beschuldigingen in enkele Vlaamse en 
Nederlandse kranten, waarin Jodogne, "dien oproerigen misbruyker van 
den stoel der waerheyt". al als veroordeelde wordt voorgesteld, geeft ook 
te denken. Niet zonder reden denkt de pastoor aan een complot, aan een 
georchestreerde rechtszaak. Zelfs indien alle beschuldigingen juist 
waren. dan nog staan de smadelijke vernederingen, de vijf maanden 
lange vrIjheIdsberoving, de "criminele en schandelyke apprehentie ende 
collocatie" geheel niet in verhouding tot de gepleegde feiten. En wat als de 
viearis onschuldig blljkt? Zullen de meinedige. de eerrovers en de laste
raars dan vervolgd worden? Misschien biedt dat wel enige troost. .. 
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Volgens de pastoor is het ongeluk van zijn broer geweest "dat er soo 
veele tusschen comende beletselen de saecke doen retarderen hebben", 
ongetwijfeld zullen de getuigen à décharge ervoor zorgen dat de zaak 
"spoedig en gelukkiglyk sal ten eynde gebracht worden". 

12. GETUIGEN À DECHARGE 

Ondanks de bemoedigende woorden van zijn broer-pastoor wordt 
het voor pater Franciscus almaar duidelijker dat zijn zaak er van langs
om slechter gaat uitzien. Uit alle stukken blijkt overduidelijk dat men 
hem wil veroordelen, men een voorbeeld wil stellen. Hij komt dan ook op 
een eerdere beslissing terug en wil nu toch getuigen à décharge laten 
oproepen. 

Op 5 december komt Mesdach hem vragen of hij wel voldoende 
begrepen heeft waarvan hij wordt beschuldigd, anders wil hij het nog wel 
eens uitleggen. Mesdach wijst hem er ook op dat hij volledig vrij was in 
zijn verdediging, dat hij alles heeft kunnen zeggen "wat zijn gemoed van 
rechte hem voorschrijft' en alles heeft mogen gebruiken voor zover dat niet 
leidde tot" chicane om den weg vanjustitie te belemmeren ofte retarderen". 
Jodogne wordt erop gewezen dat alles wat hij tot nu toe heeft geschreven 
en voorgesteld "schier geen relatie heeft tot de feiten ten zijnen laste en dat 
de selve devoiren inutil ende irrevelant zijn en geensins iet brenghende aen 
de but van eene contrarie preuve". 

De commissaris vraagt zich af waarom de pater nu wel getuigen wil 
laten opdraven. Als Jodogne voor de zoveelste keer opmerkt dat hij niets 
of niemand heeft beledigd en dat aan het woord fijge een heel andere 
betekenis wordt gegeven dan hetgeen hij ermee bedoelde. antwoordt 
Mesdach dat het inderdaad een zeer moeilijke en delicate zaak is "van 
iemants intentie en inwendig gemoed onder eed te laten affirmeren en vast 
te stellen de daergaende betekenis des woorden". Overigens is het de 
rechter die zal beslissen over de precieze betekenis en Mesdach merkt 
ook op dat "er ten processe niet soo seer questie en is met wat intentie 
ende insicht het woordJijge he~rt gebruyckt dan wel of hij het zelfde woord 
heeft gebruikt. ja dan neen". 

Jodogne blijft echter bij zijn beslissing om getuigen op te roepen. 
hij zal een namenlijst opstellen en t~id en plaats aanduiden waar ze 
ondervraagd moeten worden. Onder de raden-f1scalen is er nog enige dis
cussie of het nog wel opportuun is nog zo lang na datum getuigen op te 
roepen. De Coninck meent echter dat om "het order van criminele rechts
pleging te concilieren met de volle behoudenisse l'an 's gedetineerde 
gemoed van rechte ende volstrekte d~rensie" de getuigen moeten gehoord 
worden. Door sommige tegenstrevers wordt er een manoeuvre in gezien 
om de uitspraak te retarderen. 
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Die moeten op 31 december om 9 uur present zijn in herberg de 
Fortuin om er .. te geven goede ende getrauwe oorcondschap der waer
heijcf'. De getuigen zijn unaniem: met vijgen bedoelde Jodogne gewoon 
Meen slechte soorte van volck die op verscheyde stonden de goede burgers 
hebben verontrust sonder daer doore te willen denoteren Keysers gezinde 
of andere". iemand hoorde iets beledigends, over de keizer of over zijn 
regering is niet gesproken, het woord patriot is niet uitgesproken, laat 
staan dat Jodogne het over opnemen van wapens heeft gehad. Alle getui
gen verklaren het sermoen " met veele attentie thebben aenhoord en wel 
verstaen" , niemand voelde zich geshockeerd. 

De getuigen kunnen commissaris Mesdach niet echt overtuigen. 
Op 2 en 3 januari 1792 wordt het derde directoir met het relaas van de 
getuigenissen in de gevangenis besproken. Er wordt gevraagd of pater 
Franciscus "met deze besogne zijn vol appointement heeft' waarop hij ant
woordt af te zien " van alle voordere devoiren". 

( 

BrfeJ van Hfe p re F'ranco(s Jodog vlcalre"waarln hij zich b klaagt ov r Livlnus 
Bauw ns en over zijn 9 uang ns hap. (RAG) 
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Op 24 januari 1792 schrijft een vermoeide pater nog een laatste 
brief over zijn zaak aan procureur-generaal Maroucx. Hij is zeer verwon
derd dat geen rekening is gehouden met zijn opmerkingen over Livinus 
Bauwens wiens "vaLsche en anonijme acten my inbeelde de oorsaecke te 
syn van redardement van myn saecke" . Jodogne raakt meer en meer 
neerslachtig" door in myne ZieLe gefrustreerd te zyn van het aenbiddeUyk 
sacrificie". Hopelijk wordt vooralsnog rekening gehouden met alle bezwa
rende stukken tegenover Bauwens, want er zijn nog heel wat andere per
sonen "egaLyck aLs ick", door hem beledigd en ze zijn van plan daarover 
klacht neer te leggen. Jodogne hoopt dan ook dat het gerecht de bewijs
stukken tegen Bauwens vooralsnog zal "empLoyeren tot myne voordere 
justificatie". Het mag allemaal niet baten. 

13. PATER FRANCISCUS VEROORDEELD 

Na op 4 januari 1792 nog eens alle processtukken22 grondig te 
hebben onderzocht, staat er commissaris Mesdach de ter Hiele niets 
anders meer te doen dan de zaak" te concluderen in rechte ". 
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Het hof velt op 24 maart 1792 een vrij zwaar vonnis: Jodogne wordt 
veroordeeld tot 6 jaar opsluiting in het werck huys van Froidmont (zie bij
lage). Hij moet daarbij ook de kosten van het geding betalen. Die worden 
op f1. 588-19-0 berekend, binnen de veertien dagen te betalen, "op peine 
van executieH

• De pater bezit echter niets, ''l'insolvabilité du condamné 
étant si notoire que le Gouvernement s'est déjà chargé des Jrais de cette 
détentionH

• Het wordt dan ook totaal overbodig gevonden een onderzoek 
in te stellen naar de financiële toestand van de veroordeelde. De kosten 
zijn dus voor de regering. 

Het vonnis wordt op 1 april 1792 in Eeklo geafficheerd in bijzijn 
van baljuw Van Zele en Pieter Geirnaert, Philip Gerard Van Hoorebeke, 
Cornelis Slock en Livinus Pyfferoen, schepenen ten toure. Griffier 
Bouckaert laat dit op 4 april aan substituut De Coninck weten: .. Ued. te 
kennen geven ende by desen relateren, dat binnen dese stede van Eecloo 
op den eersten deser ter plaetse en tijd ordinaire is gepubliceerd ende geaJ
fIXeerd de sententie van 24 maert 1792"23. Daarmee is voor Eeklo de zaak 
gesloten. 

14. IN HET WERCK HUYS VAN FROIDMONT 

Na 212 dagen - van 26 augustus 1791 tot en met 24 maart 1792 -
te hebben doorgebracht in de gevangenis van Gent wordt pater Jodogne 
overgebracht naar "la maison de Saint Charles à Froidmont" waar hij de 
volgende zes jaar zal verblijven24. Blijkbaar heeft het lange verblijf in de 
gevangenis zijn gezondheid geen goed gedaan. Alvorens naar Froidmont 
te vertrekken voert heelmeester Simon uit Gent enkele heelkundige devoi
ren uit, er wordt onder andere bloed getrokken, en er worden verschil
lende visites aangerekend. Voor zijn verblijf in de gevangenis wordt 7,5 
stuivers per dag gerekend, in totaal wordt 13-8-8 pond courant betaald, 
daar is 0-3-3 pond courant inbegrepen voor het sluiten en ontsluiten. 

Begeleid door twee marechaussees te paard en door deurwaarder 
Jean Vander Waerden en op verzoek van de heren van de Raad van 
Vlaanderen, arriveert de veroordeelde op 27 maart in "hel sterck huys en 
wordt in handen van directeur du prez gerecommandeert" . 

De algemene schatbewaarder van de Koninklijke domeinen en 
financiën vraagt de directeur van Froidmont mee te delen dat alle kosten 
ten laste van de schatkist vallen en dat daartoe de nodige middelen zul
len voorzien worden. In Froidmont moeten inlichtingen gevraagd worden 
over het verblijf en de kostprijs. 

Alvorens de pater in zijn etablissement te aanvaarden, wil directeur 
abbé Ou Prez er inderdaad zeker van zijn dat er ook betaald wordt. In het 
huis zijn er drie soorten taJéds voor de gasten. De eerste kost 11. 220 per 
semester, de tweede n. 200 en de derde n. 180. Daarbij moet nog eens n. 
15 worden bijgeteld voor het wassen van het linnen en n. 6-6-0 voor het 
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gebruik van de kapel en de diensten van een domestique. Ook dient er 
een eenmalig bedrag van fl. 6 entreegeld te worden betaald. 

Het is die instantie die belast is met de collocatie van de veroor
deelde, die beslist bij welke tafel hij moet worden ondergebracht en die 
ook betaalt. Zoals overal elders moet elk trimester op voorhand worden 
vergoed. Er wordt overeengekomen dat een van de koninklijke ontvangers 
in Doornik daarmee zal belast worden en op 27 maart 1792 wordt een 
eerste bedrag voor het pension van pater Jodogne betaald. Voorts moet 
gezorgd worden voor deftige kledij, tafellinnen en lakens. het huis zelf 
zorgt voor een matras en dekens. 

Voorlopig wordt pater Jodogne aan tafel drie toegewezen, en tenzij 
de regering er anders over beslist, zal daar niets aan worden veranderd. 
Voor de regering is tafel drie goed genoeg, directeur Du Prez merkt daar
bij op dat het voor de recollect extra zwaar zal vallen "d'être privé de 
bonne bière que nous ne pouvons, second les règles de notre pensionnat. 
en donner qu'au 1 ere en 2me table". 

Enige tijd nadien wordt door De Launay, "trésorier Général 
Conseiller et Commis des Domaines et Finances de Sa Majesté 
Apostolique", beslist dat Jodogne mag genieten van de voordelen van de 
tweede tafel. Voor de betaling moet Du Prez zich nu wenden tot de direc
teur van de provinciale kassa van Bergen, die op de hoogte is gebracht. 

BESLUIT 

Het sermoen van pater vicaris Jodogne was ongetwijfeld provoce
rend én onvoorzichtig. Dat hij deels het slachtoffer is geweest van de 
onrustige politieke situatie in Eeklo. staat buiten kijf. Hij had het onge
luk de keizersgezinden op de vingers te tikken terwijl ze het in Eeklo voor 
het zeggen hadden. Verder gebruikte korenhandelaar Beelaert de preek 
om een oude rekening te vereffenen met de paters recollecten. 

Maar niet alleen in Eeklo eist men een straf. ook in regeringskrin
gen wordt aangedrongen op het stellen van een voorbeeld. De bisschop 
van Brugge wast zijn handen in onschuld en "huilt mee met de wolven", 
alhoewel hij eerst geen graten ziet in het sermoen. De aartshertogen eisen 
een strenge straf en worden daarin gevolgd door procureur-generaal 
Maroucx d'Opbraeckel van de Raad van Vlaanderen. Wat een eerl~jk en 
objectief proces lijkt. is in feite meer dan gearrangeerd. Er wordt btjvoor
beeld enkel rekening gehouden met get uigen à charge. 

En er is niet alleen dat: het sermoen van Jodogne wordt gehouden 
op een wel zeer ongelegen tijdstip. Enkele weken daarvoor. op 6 Juli 1791. 
beleven de Oostenrijksgezinden in Gent &n Eeklo een h()o~dn~ bij de 
inhuldiging van keizer Leopold 11 als ~raar van Vlaanderen. In de vol~t'n-
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de dagen ~staken onze Keizersgezinde tergend en trotsch het hoofd op", 
patriotten worden beschimpt en:gemolesteerd. 

Jodogne meende de houding van de keizersgezinden aan de kaak 
te moeten stellen op een inderdaad ongelukkige manier en op een onge
lukkig ogenblik. De uitspraak, zes jaar opsluiting, staat echter in het 
geheel niet in verhouding tot de gepleegde feiten. 

Het is ons niet bekend of de vicaris lang heeft verbleven in 
Froidmont. Immers, op 6 november 1792 verslaat Dumouriez de 
Oostenrijkers bij Jemappes en na een kortstondige restauratie worden de 
Oostenrijkse Nederlanden definitief Frans gebied. Het lijkt onwaarschijn
lijk dat de Franse schatkist nog jarenlang de kosten van het verblijf van 
Jodogne heeft betaald. 

De zaak van Jodogne krijgt nog een epiloog in De Meetjeslander, 
een liberaal weekblad uitgegeven doordoor Lodewijk De Vriese waarin het 
sermoen van Jodogne tegen de vijgen aangegrepen wordt om de liberale 
politiek te dienen25. 
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BIJLAGE 

VEROORDELING 

Climineele Sententie en Regtveerdig oordeel uytgesproken by den Raede van 
Vlaenderen, den 24 Maerte 1792 ten laste van Francies Jodogne, Minderbroeder recol
lect. andere Ruste-stoorders en fanatique Predikanten ter exempel. 

Gezien het proces climineel, climineelyk ende extraordenairelyk beleedt, han
gende hier tHove in rechte, tusschen de Raeden Fiscaelen van desen hove, Heesschers 
causa Officii ter eender zyde ende Francies Jodogne, Religieus en VicaIis van het 
Minderbroeder Klooster tot Eecloo, climinelen gedetineerden, Verweerder ter andere 
zyde, gesproten uit causen dat den Verweerder in de naermiddag vanden 17 juli 1791 
wesende eenen Zondag, ten bywesen van menigvuldige Aenhoorders in de Conventuele 
Kerke der Recolectten tot Eecloo, in seker sermoen, alsdan by hem uytgesproken, 
bestaen heeft aen te raeken de matelie van de lestgepasseerde beroerten ende het 
Woord Gods ondermengelende met oproelige discoursen te prediken van Vygen en 
Vaderlanders, dat hy ter dezer gelegendheyd jegens de by hem zogenaemde Vygen in 
bittere termynen uitgevallen zynde, de selve Calomnieuzelyk beticht heeft met d'insig
ten van hunne medeburgers te willen plunderen, moorden ende branden. 

Dat hy verweerder nog voorder misbruyk maekende van zyn geestelyk ministe
lie, den geest van tweedragt tussen SYNE MAJESTEYrS onderdaenen heeft aangevoet 
ende de gemoederen opgehitst, ten dien effecte onder anderen zig bedienende van dese 
volgende termynen: ~die vervloekte en vermaledyde Vygen, die Vervolgers der goedher
tige Vaderlanders die hun Iyf en bloed hebben te pande gestelt voor het welsyn van het 
Vaderland, die vervloekte Vygen die by Lucifer of den duivel uyt de helle geschupt of 
gejaegt zyn", met nog verdere ophitsende expressien tot groot schandael van syn 
Aenhoorders by hem verscheyde mael gerepeteert streckende omme te verwyderen de 
Erstellinge van de publique ruste. 

Van alle welke faiten ende accusatien den Hove gebleken is, soo door 
sVerweerders bekentenisse als andersints den rechte om genoegen, wesende faiten 
niet Iydelyk in een Landt van Rechten sonder condigne straffe, andere diergelyke rust
verstoorders en fanatique ter exemple. 

SOO IST dat het hof Recht doende, condemneert den verweerder voor de tyd van 
ses achtereenvolgende jaeren gecolloqueert te worden in het sterck huys tot Froidmond 
omme aldaar te verblyven ende te volgen de regels van den huyse, interdiceert den ver
weerder in het toecommende nog diergelyke excessen te bedryven op pene van Iyfstraffe 
ende condemneert hem in de cos ten ende misen van de justitie ter tauxatie vanden 
hove. 

Ende sal dese sententie gesonden worden aen borgemeester ende Schepenen 
van EecJoo ten eynde van de selve te doen publiceren ende affixeren ten tyde ende 
plaetse gecostumeert, ordonneert hun t'eynden dies de relaesen vande selve publica
tIen binnen de tyd van veerthien daegen over te sen den aen de raeden flscaelen van 
desen hove. 

Gegeven Inde Kaemer vanden fwede In Vlaenderen tot ghend den 24 maerte 
1792. Ondt. C. Peers. 
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Hoe welvarend was de 
bevolking van het Ambacht 
Maldegem in de 18de eeuw? 
SOCIAAL-ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE 

LEVENSOMSTANDIGHEDEN 

Petra DE DECKER 

In het kader van mijn thesis heb ik een onderzoek gedaan naar de 
levensomstandigheden van de bevolking in het Ambacht Maldegem tij
dens de 18de eeuw1. In dit artikel beperk ik mij tot de belangrijkste resul
taten die het onderzoek hebben opgeleverd. De voornaamste bron waar
op het onderzoek steunde, waren de staten van goed. Een staat van goed 
[boedelbeschrijving] was een officieel document dat werd opgemaakt bij 
het overlijden van een erflater als er onder de erfgenamen minderjarigen 
of in zeldzame gevallen, gebrekkigen (o.a. blinden) of zwakzinnigen (o.a. 
debielen) waren. Ze bestaan uit een minutieuze beschrijving van alle roe
rende en onroerende bezittingen en schulden van de overledene en uit 
een berekening van het deel dat aan de wees of de wezen toekomt2 . 

Daarnaast heb ik ook de ommestelling van de parochie Maldegem door
genomen. Ommestellingen of pointingen zijn belastingen op het grondge
bruik geheven door de staat. Gronden die bestemd waren voor de handel 
en gronden die bezwaard werden met tienden werden in het onderzoek 
naar de bedrijfsgrootte niet opgenomen. De telling van 1748 heb ik 
gebruikt bij de weergave van de demografische situatie en het aantal 
armen. 

1. HET AMBACHT MALDEGEM TIJDENS DE 18DE EEUW 

1. 1 SITUEIUNG 

Maldegem vormde samen met de huidige gemeenten Adegem en 
Sint-Laureins het Ambacht Maldegem en vormde tevens binnen het 
Brugse Vrije een appendante heerlijkheid. Dit betekent dat het Ambacht 
Maldegem over eigen gerechtelijke en bestuurlijke bevoegdheden 
beschikte. Ook het zuidelijk deel van Sint-Jan-in-Eremo behoorde tot het 
Ambacht Maldegem3 . I ret Ambacht Maldegem grensde toen in het noor-
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den aan Middelburg, Zeeuws-Vlaanderen en Sint-Margriete. ten oosten 
aan Eeklo en Kaprijke. ten zuiden aan Ursel en Knesselare en ten westen 
aan de twee West-Vlaamse gemeenten Oedelem en Sijsele. Het 
Meetjesland, waartoe het Ambacht Maldegem behoort, wordt gekenmerkt 
door twee verschillende bodemstructuren. In het noorden zijn de polders 
terug te vinden, terwijl in het zuiden zandgronden voorkomen. Maldegem 
en Adegem worden gekenmerkt door zandgronden4 . Het zuidelijke 
gedeelte van Sint-Jan-in-Eremo en het noordelijke gedeelte van Sint
Laureins behoren tot de polders. Sint-Laureins vormde als het ware een 
kuip, waardoor het moeilijk afwaterde5 . 

1.2 DE BEVOLKlNG 

Deze verschillende bodemstructuren hebben gedeeltelijk het bevolkings
verloop in het Ambacht Maldegem bepaald. De parochies Adegem en 
Maldegem, gesitueerd in de zandstreek. kenden een grotere bevol
kingstoename dan de parochie Sint-Laureins, gelegen in de polders. Dit 
verschil in demografische ontwikkeling tussen de polder- en de zand
streek werd al aangetoond in andere parochies in het Brugse Vrije door 
Luc Spanhove. Hij stelde vast dat de bevolking sneller aangroeide in de 
zandstreek dan in de polderdorpen6 . Ook op het vlak van bevolkin6 -
dichtheid was er een tegenstelling tussen het poldergebied en de zand
gronden. In de ISde eeuw bedroeg de bevolkingsdichtheid in verscheide
ne regio's in Vlaanderen meer dan 200 personen per km2 7. Zulke h06e 
waarden werden in het Meetjesland tijdens de ISde eeuw niet bereikt. In 
het poldergebied ten noorden van Eeklo werd niet eens d helft van het 
gemiddelde van de provincie (15S,1 personen per km2) 6ehaald . In het 
zuidelijke gedeelte. waar overwegend zandgronden waren, werd een 
waarde van 149,9 personen per km2 genoteerd8 . 

Grafiek 1 
BEVOLKlNGSEVOLUTIE IN HET AMBACHT MALDEGEM 
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HOE WELVAREND WAS DE BEVOLKING VAN HET AMBACI-rr MALDEGEM IN DE ISDE EEuw? 

Het Ambacht Maldegem bestond dus uit de parochies Adegem, 
Maldegem en Sint-Laureins. Naast de ingesetene van het Ambacht 
Maldegem, vonden we in de staten van goed personen terug die het laat
schap van het Ambacht Maldegem bezaten, maar er niet verbleven. Deze 
laatste groep heb ik onderverdeeld in drie categorieën: de eerste omvat 
personen die grond bezaten in het Ambacht Maldegem, de tweede groep 
bestond uit personen die wel gronden in bezit hadden maar niet in het 
Ambacht Maldegem, terwijl de laatste groep geen gronden in bezit had. 
De reden waarom vreemdelingen hun boedelbeschrijving lieten opstellen 
in het Ambacht Maldegem heeft waarschijnlijk te maken met fiscale voor
delen. Alle categorieën werden opgenomen in het onderzoek, met uitzon
dering van 5 vrjjlaeten die afkomstig waren uit steden (4 personen van 
Eeklo en 1 persoon van Brugge). Omdat ze gronden bezaten en/of 
bewerkten, heb ik ze alleen opgenomen bij het onderzoek naar de land
bouwproductiviteit. Daarna heb ik de bevolking van het Ambacht 
Maldegem ingedeeld volgens de beroepsstructuur. Zo kon er een vergelij
king gemaakt worden tussen enerzijds de primaire sector, waartoe de 
landbouwers en de loonarbeiders behoorden, en anderzijds de secundai
re en tertiaire sector. Het merendeel van de huishoudens die ik heb 
onderzocht, behoorde tot de primaire sector. 

Tabel 1 
BEROEPSSTRucruuR 

1708-1710 aantal 
% 

1748-1750 aantal 
% 

1788-1790 aantal 
% 

primaire sector 

land- loon-
bouwers arbeiders 

65 1 
82,27 1,26 

121 7 
82,87 4,79 

78 1 
75 0,96 

sec. sector tertiaire sector 

ambachts- vrij hande- onbe-
lui beroepen laars kend 

6 3 0 4 
7,59 3,79 0 5,06 

8 1 3 6 
5,47 0,68 2,05 4,1 

2 4 2 17 
1,92 3,84 1.92 16,34 

Via de staten van goed krijgen we geen beeld van de laagste socia
le klassen. Aan de hand van de telling van 1748 heb ik onderzocht hoe
veel personen ondersteund werden door de armendis. In de parochie 
Maldegem werd 16,5% van de bevolking ondersteund. In Adegem en Sint
Laureins lag dit aantal lets lager: respectievelijk 12,57 en 11,04% van de 
bevolking genoot steun van de armendis. 
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Tabel 2 
AANTAL ARMEN TEN OPZICHTE VAN DE TOTALE BEVOLKING VAN DE PAROCHIES MAL

DEGEM, ADEGEM EN SINT-LAUREINS, 1748 

aantal armen % totale bevolking 

Maldegem 415 16,5 2514 

Adegem 218 12,57 1734 

Sint-Laureins 178 11,04 1611 

2. LANDBOUWPRODUCTIVITElT 

2.1 GRONDBEZIT 

Door het grondbezit van de plattelandsbevolking van Maldegem in 
kaart te brengen, heb ik onderzocht hoe productief de landbouwers 
waren. De gronden die men in eigendom had, vond men terug in de sta
ten van goed onder het hoofdstuk gronden en erfen. Het was niet zo een
voudig om de gepachte gronden samen te stellen. De gepachte gronden 
werden samengesteld aan de hand van de pachtschulden. Een probleem 
dat hier werd gesteld, was dat de oppervlakte van de gronden zelden werd 
vermeld bij de pachtschulden zodat een gemiddelde pachtprijs berekend 
op basis van de staten van goed geen betrouwbaar resultaat zou geven. 
Om de oppervlakte van de gepachte landen te achterhalen heb ik gebruik 
gemaakt van de pachtprijzen die prof. C. Vandenbroeke berekend heeft 
van twee middelgrote tot grote bedrijven in het Meetjesland. Het betreft 
hier weliswaar een tienjaarlijks gemiddelde, maar dit vormt geen bezwaar 
tegen het gebruik ervan9 . Zo kon ik de oppervlakte van de verpachte en 
gepachte gronden berekenen. Aan de hand van de staten van goed krij
gen we geen beeld van het volledige grondbezit. Goederen die toebehoren 
aan de overlevende echtgeno(o)t(e) werden niet opgenomen in de staten 
van goed. De gebouwen werden opgenomen in de totale oppenrlakte van 
de uitbatingen, waardoor er een lichte overschatting van de bedrijfsop
pervlakte is. 

In het onderzoek naar de bedrijfsoppervlakte hebben we geopteerd 
voor een indeling in vier bedrijfscategorieën: de eerste bedrtjfscategorie 
omvat bedrijven kleiner dan 1 ha, de tweede bedrijven tussen 1 en 5 ha. 
de derde categorie tussen 5 en 10 ha en de laatste categorie bedrijven zijn 
groter dan 10 ha. Omdat deze indeling maar een vage indruk geeft. wt'r
den de bedrijven onderverdeeld in 12 verschillendt' bedrijfscategorieën. 
naar analoog voorbeeld van de licenttaatverhandeling van On'et Van der 
Herten 10, wat een vergelijking tussen de studies toelaat. De resultaten 
die werden bekomen uit de staten van goed werden gt'controleerd aan dl' 
hand van de gegevens van de 01l1mestelling vnn 1790 vnn de pnroehit' 
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Maldegem. Wat de andere twee parochies betreft, beschikten we niet over 
ommestellingen op het einde van de 18de eeuw. De ommestelling geeft 
enkel een beeld van de bedrijfsstructuur en niet de bezitstructuur. Men 
werd immers belast op basis van de hoeveelheid grond die men in gebruik 
had. niet op het bezit ervan. 

In de eerste periode van de steekproef was het grootbedrijf goed 
vertegenwoordigd. Liefst 30,76% van de landbouwers bezat een bedrijfs
oppervlakte groter dan 10 ha, terwijl 9,23% van de landbouwers een 
oppervlakte kleiner dan 1 ha bewerkte. De grootste groep landbouwers 
vinden we in deze periode terug in de bedrijfscategorie van 1 tot 5 ha. 
Tegen het einde van de 18de eeuw trad er een miniaturisering van het 
landbouwbedrijf in het Ambacht Maldegem op. Zo hebben we vastgesteld 
dat 34,61 % van de landbouwers een stuk grond kleiner dan 1 ha bewerk
te. Naar het einde van de 18de eeuw nam het aantal landbouwers, dat 
een stuk grond groter dan 10 ha bewerkte, af. Toen we deze gegevens op 
basis van de staten van goed vergeleken met de ommestelling van 1790 
van de parochie Maldegem, stelden we vast dat de helft van de bevolking 
van de parochie Maldegem een stuk grond bewerkte kleiner dan 1 ha. Dit 
is toch een groot verschil met het percentage bekomen via de staten van 
goed. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van de poldergronden in 
de staten van goed. Immers de parochie Sint-Laureins, die ook deel uit
maakte van het Ambacht Maldegem, behoorde tot de polderstreek. Door 
de grote bevolkingstoename in de parochie Maldegem raakte dus meer 
grond versnipperd en dit ondanks het feit dat door de ontginning van het 
Maldegemveld er nieuwe cultuurgronden bijgekomen waren. 

Tabel3.a 
BEDRIJFSGROOTfE OP BASIS VAN DE STATEN VAN GOED 

1708 - 1710 1748 - 1750 1788 - 1790 

aantal % aantal % aantal % 

< 1 ha 6 9,23 12 9,91 27 34,61 

1 - 5 ha 26 40 35 28,92 21 26,92 

5 - 10 ha 8 12,3 26 21,48 9 11,53 

> 10 ha 20 30,76 40 33,05 16 20,51 
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Tabel3.b 
BEDRlJFSGROOTIE OP BASIS VAN DE OMMSTELLING VAN 1790 VAN DE PAROCHIE 

MALDEGEM 

1790 

aantal % 

< 1 ha 267 51 ,34 

1 - 5 ha 145 27,88 

5 - 10 ha 49 9,42 

> 10 ha 59 11,34 

In Vlaanderen werd gemiddeld 70 tot 90% van de bodem verpacht. 
De verhouding nam extreme vormen aan in het Noord-Westen van de 
provincie Oost-Vlaanderen, waar nagenoeg geen landbouwgrond in het 
bezit was van de plaatselijke boeren 11. Ook in de staten van goed hebben 
we vastgesteld dat het grootste &edeelte van de gronden werd gepacht. 
Het pachtbedrijf nam in de 18 e eeuw in Vlaanderen een belangrijke 
plaats in. Het aandeel van het pachtland schommelde van 30 tot 70%12. 
In mijn onderzoek naar de verschillende exploitatiewijzen heb ik vastge
steld dat in het begin van de 18de eeuw er heel wat gemeno'd bedrijven 
waren. Dit betekent dat de landbouwers grond in bezit hadden. maar dat 
men daarnaast ook grond pachtte. In het midden van de 18de eeuw 
vormde bijna de helft van de bedrijven een pachlbedrijf. Er waren in deze 
periode ook heel wat gemengde bedrijven. Op het ind van de 18de e u 
overheerste het bedrijf in eigendom. 

Grafiek 2 
SOORT BEDRlJF: EIGENDOM, GEMENGD OF PA HT 
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2.2 DE VEETEELT 

Het bezit van grootvee wordt gerelateerd aan het hebben van een 
zekere welstand. Het bezit van vee is een belangrijk gegeven voor het boe
renbestaan. Zonder vee werd men gedegradeerd tot het bestaan van keu
terboertje of loonarbeider. Landbouwers die geen vee bezaten, hadden de 
mogelijkheid om paarden of koeien te huren voor een bepaalde tijd. Onder 
het grootvee rekenen we de runderen, paarden en varkens. Wanneer we 
de tabel met de frequentie van het vee in de staten van goed bekijken, 
zien we dat in de eerste twee periodes van de steekproef, meer dan de 
helft van de onderzochte huishoudens over hoornvee beschikte. Naar het 
einde van de 18de eeuw daalde dit aantal tot 37,5% van de onderzochte 
huishoudens. In deze periode beschikte men ten minste over twee run
deren. In het Ambacht Maldegem bedroeg het meest voorkomende aantal 
runderen per bedrijf zes runderen en meer. Bedrijven die meer dan zes 
runderen in bezit hadden, troffen we alleen aan in de hoogste bedrijfsca
tegorie. Het bezit van een paard was een erezaak voor de hoogste bedrijfs
categorieën. F. Daelemans toonde al aan dat enkel de rijksten zich een 
paard of een veulen konden veroorloven 13. In de eerste periode van de 
steekproef bezat 27,84% van de onderzochte huishoudens een paard. Het 
aantal huishoudens dat over een paard beschikte, nam af tegen het einde 
van de 18de eeuw tot 21,15%. In de 18de eeuw had men ongeveer twee 
paarden in bezit. Bedrijven die meer dan zes paarden in bezit hadden, 
waren zeldzaam in het Ambacht Maldegem. We hebben in de loop van de 
18de eeuw slechts twee bedrijven aangetroffen die meer dan zes paarden 
bezaten. De twee landbouwers uit de periode 1748-1750 en 1788-1790 
be'Laten respectievelijk negen en elf paarden. In beide gevallen waren er 
zeven volwassen paarden. De twee landbouwers kwamen uit de hoogste 
bedrijfscategorie. Ook varkens worden gerekend tot het grootvee. De 
meeste bedrijven hadden in de 18de eeuw één à twee varkens in bezit. 
Het aantal huishoudens dat varkens in bezit had, kende net zoals het 
hoornvee en de paarden een dalende trend in de loop van de 18de eeuw. 
In de Zuidelijke Nederlanden werd er inderdaad een snelle toename vast
gesteld van het aantal huishoudens zonder vee na het midden van de 
18de eeuw. Het in gebruik nemen van de nog resterende gemene gronden 
7--OU vanaf de jaren 1750-1760 tot een verdere inkrimping van de veesta
pel hebben geleid 14. 

Gedurende de 18de eeuw werden de boeren vaak in hun bedrijvig
heid beperkt door de uitbraak van allerlei veeziektes. In de staat van goed 
van 28 januari 1750 werd er in het hoofdstuk van de schulden melding 
gemaakt van hoorenveecoorls. Het betreft. hier wel een landbouwer 
afkomstig uit Damme. Uit het aantal vermeldingen van het hoornvee in 
de staten van goed blijkt dat de plaag niet onmiddellijk een weerslag heeft 
gehad in het Ambacht Maldegem. De overheid probeerde de uitbreiding 
van de veeziektes tegen te gaan door Inst.ructles mee te geven aan de 
bevolking. In het Ambacht Maldegem circuleerde In 1772 een document 
dat een uitvoering was op een verordening van de overheid. In dat docu-
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ment. dat de vorm aannam van een vragenlijst. werd er aan de eigenaars 
van hoornvee gevraagd over hoeveel runderen ze beschikten15. 

Grafiek 3 
FREQUENTIE VAN HET VEE IN DE STATEN VAN GOED 
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Dieren konden ook wel voor overlast zorgen. In 1748 werd 
Anthoine Dinneweth uit de parochie Sint-Laureins verplicht tot het beta
len van een kleine som voor de schade die zijn beesten hadden aangericht 
aan de haver op de akkers van Pieter Geijssens. 

2.3 HET BELANG VAN DE HUISNIJVERHEID 

Naar het einde van de 18de eeuw zochten m r en meer huishou
dens door de versnippering van het landbouwareaal een toevlucht in de 
huisnijverheid. Door de komst van de aardapp 1. engewas met een hog 
opbrengst. kon men een groter deel van de b drijfsoppervlakt aanwen
den voor de teelt van nijverheidsgewassen. Aanvankelijk werd n aardap
pels geteeld als voeder voor het vee. Pas eind 18de eeuw deed d aardap
pel zijn ingang a ls volwaardig voedingsmiddel voor de men . In I t 
vijf boedelbeschrijvingen - die zich alle situeren in de laatst p riod van 
de steekproef - werd er een onderscheid gemaakt tuss n t ard pp 
en beestenpatatten. In één geval werd er meer zakk n oorb houd noor 
het voeden van het vee (1 4 zakken eetaardappel n n 16 zakk n b t n
patatten). Op het einde van de 18de eeuw w rd bij 54, 0% van d hui 
houdens de aardappel aangetroffen. 

Hoewel meer huishouden n 
nijverheid. zien we dat h t vlas in d 
de 18de eeuw bij weinig zinn n w rd """"'4"'''' 
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vlas dat zowel in de voorraad als op de akkers werd aangetroffen. We 
moeten hierbij wel opmerken dat vlas niet elk jaar werd geteeld. Een 
andere reden waarom we zo weinig vlas op de akkers hebben aangetrof
fen. heeft ook te maken met het feit dat vlas een vruchtbare grond met 
een rijke bemesting vereist. De zandgronden konden niet aan deze eisen 
voldoen. Vlas werd veeleer geteeld in de polders l6 . 

Het CZfeicentrum van de linnennijverheid was kort na het midden 
\ an de IS e eeuw te situeren langs de grens tussen West- en Oost
Vlaanderen, met een uitloper in het zuiden van de provincie langs de 
grens met Henegouwen l7 . Dit gebied wordt ook wel Binnen-Vlaanderen 
genoemd. Het Ambacht Maldegem was te plaatsen in de periferie van dit 
kerngebied. Dit betekent nog niet dat de huisnijverheid er geen voet aan 
de grond had. In de zandstreek, waartoe het Ambacht Maldegem behoort, 
was bijna een kwart van de bevolking werkzaam in de linnenindustrie 18. 

Bij het onderzoek naar het aandeel van de weefgetouwen en de spinne
wielen in de boedelbeschrijvingen van de landbouwers blijkt dat in het 
begin van de ISde eeuw 60% van de huishoudens één of meerdere spin
newielen in bezit had. Bij IS,46% van de huishoudens werd er in dezelf
de periode één of meerdere weefgetouwen aangetroffen. Rond het midden 
van de ISde eeuw was het percentage dat over spinnewielen beschikte, 
toegenomen tot 64,46%, terwijl het aantal huishoudens dat een weefge
touw in bezit had, terugliep tot 15,70%. Op het einde van de ISde eeuw 
troffen we bij iets meer dan de helft van de onderzochte huishoudens 
spinnewielen aan. Er was sinds het midden van de ISde eeuw een daling 
te bespeuren van 64,46 tot 55,12%. Het aantal huishoudens waar daar
entegen weefgetouwen werden aangetroffen nam toe. Bij 34,61% van de 
onderzochte huishoudens werden er weefgetouwen aangetroffen. 

Grafiek 4.a 
AAND EEL WEEFGETOUWEN EN SPINNEWJELEN IN DE STATEN VAN GOED VAN DE LAND 
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Grafiek 4.b 
AANDEEL WEEFGETOUWEN EN SPINNEWIELEN IN DE STATEN VAN GOED VAN DE SECUN

DAJRE EN TERTIAIRE SECTOR 
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Niet a lleen landbouwers zochten een toevlucht in de huisnijver
heid, ook beoefenaars van de beroepen in de secundaire en tertiaire sec
tor vonden een extra inkomen in de linnenindustrie. Vooral in het begin 
en aan het einde van de ISde eeuw hebben we één of meerdere spinne
wielen aangetroffen. Weefgetouwen vonden we echter alleen terug aan het 
einde van de ISde eeuw. Dit aanvullende inkomen in de huisnijverheid 
zal voor de huishoudens van de secundaire en tertiaire sector van min
der groot belang geweest zijn dan voor de landbouwers. Toen we deze 
gegevens in een bredere geografische context plaat ten. merkten we op 
dat de huisnijverheid in Maldegem ni t zo b langrijk was als in Binn n 
Vlaanderen, maar we mogen daaruit zeker ni t besluiten dat de hui nij 
verheid er verwaarloosbaar was. In de volkstelling van 174 w rd n voor 
de drie parochies inderdaad weinig wevers en spinsters aan c5 trof~ n. In 
de parochie Maldegem had 0,75% van de bevolking zich op c5 v n al 
wever. Rekenen we de spinsters erbij, dan komen w aan 1,15% voor 
Maldegem en 3,11% voor Adegem. Dit zijn to h lag waard n. J mm r 
genoeg beschikken we niet over geg vens over h taantal wvr . Op 
basis van deze telling krijgen we eig nlijk e n ond r eh ttln h t 
aantal huishoudens dat tewerkgesteld was in d linn nnij rh d. D t 1-
ling werd opgemaakt begin maart; het moment w r d 1 ndb uw r hun 
activiteiten weer opnamen. D landbouw r in Vl d r n 1 ht 
landbouwer van maart tot oktob r 19 . Bovendi n c5 n bij 
telling altijd hun hoofdb roep op. D d In m ud 
het Ambacht Malde em werd ig nlijk in d z tud! nd r 
er heel wat huishoud ns parti ip rd n n 'd rb ' 
ten zoals h t h kin n h t zwin 1 n. 
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reidende activiteiten werden in ons onderzoek niet opgenomen. We kun
nen deze gegevens vergelijken met een andere plattelandsgemeente in het 
Meetjesland, meer bepaald Zomergem waar de huisnijverheid een belang
rijke rol heeft gespeeld. Dit blijkt uit het aantal vermeldingen van spin
newielen en weefgetouwen in de boedelbeschrijvingen. In elke woning 
werden in de staten van goed van Zomergem minstens één weefgetouwen 
twee tot vier spinnewielen aangetroffen. Het grote aantal weefgetouwen 
getuigt van de intensiteit van de huisnijverheid te Zomergem, zodat er 
geen sprake kon zijn van tijdsvulling of bijverdienste20. Het Meetjesland 
vertoonde proto-industriële kenmerken, maar er zijn enkele aspecten 
aanwezig die wijzen op een minder gespannen sociaal-economische toe
stand dan in Kortrijk21 . 

3. FINANCIELE STRUCTUREN 

In mijn studie naar de levensomstandigheden van de plattelands
bevolking heb ik ook de financiële toestand van de huishoudens onder
zocht. Omdat we eerst een blik willen werpen op de solvabiliteit van de 
bevolking in het Ambacht Maldegem, worden de huishoudens zowel bij 
de landbouwers als bij de secundaire en tertiaire sector ingedeeld in ver
mogensklassen. We gebruiken hierbij de indeling van I. Pisters omdat 
deze indeling al door verschillende auteurs werd gebruikt. Dit laat een 
vergelijking tussen meerdere studies toe22 . De laagste vermogenscatego
rie beschikte over een vermogen van maximum 24.000 groten Vlaams (= 
100 ponden Vlaams). De middelste vermogenscategorie omvat een ver
mogen tussen 24.000 en 72.000 groten Vlaams (= 100 tot 300 ponden 
Vlaams) en de hoogste vermogenscategorie had een vermogen van meer 
dan 72.000 groten Vlaams (= meer dan 300 ponden Vlaams). Eerst heb
ben we de vermogensstructuur van de landbouwers en de secundaire en 
tertiaire sector onderzocht aan de hand van de baten; de baten omvatten 
het totaal van de onroerende en de roerende goederen. Daarna onder
zochten we de saldovermogensstructuur. Het saldo omvat het volledige 
vermogen na het aftrekken van de schulden. Wat de saldovermogens
structuur betreft, hebben we nog een categorie bijgevoegd, nl. de vermo
genscategorie waar het totaalvermogen op een negatief saldo uitkwam. 

3.1 DE VEHMOGENSSTRUCTUUH 

De vermogensstructuur 

De laagste vermogenscategorie omvat in het begin van de lSde 
eeuw zo'n 43.07% van de huishoudens. Naar het einde van de lSde eeuw 
daalt het aandeel van de huishoudens in de laagste vermogenscategorie 
van 43.07 tot 25.64%. Jn hel begin van de lSde eeuw troffen we bijna de 
helft van de huishoudens aan in de laagste vermogenscategorie. In hel 
midden van de 18de eeuw t.roffen we zowat 37.19% van cle huishoudens 
in de middelste vermogenscategorie. In die periode vormde ze dan ook de 
bcJangrlJkste categorie. terwijl dat In de eerste periode van de steekproef 
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de laagste vermogenscategorie was. We zien trouwens dat de sterkst ver
tegenwoordigde vermogenscategorie in de loop van de lSde eeuw steeds 
opschuift. Op het einde van de lSde eeuw was dit de hoogste vermo
genscategorie, die 46,15% van de huishoudens vertegenwoordigde. Deze 
laatste categorie kende in de loop van de lSde eeuw een stijging van 
27,69 tot 46,15%. Vergelijken we dit met de huishoudens in de secun
daire en tertiaire sector, dan blijkt dat de middelste en de hoogste ver
mogenscategorieën goed vertegenwoordigd waren. Al moeten we vaststel
len dat in de loop van de lSde eeuw de hoogste vermogenscategorie een 
sterke daling kent van 55,56 tot 37,5%. 

Grafiek 5.a 
VERMOGENSSTRUCTUUR VAN DE LANDBOUWERS VOLGENS DE BATEN 
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De saldovermogensstructuur 

In 1708- 1710 werd er bij 23 ,07% van de huishouden s een n egatief 
saldo aangetroffen. Op h et einde van de 18de eeuw b edroeg dit percen 
tage nog 15,38% van de huishouden s. De m eeste huishouden s t roffen we 
aan in de laagste vermogenscategorie . Dit betekent niet noodzakelijk dat 
deze gezinnen tot de a llerarmsten van de maatsch a ppij behoorden . Vaak 
waren h et de rijkere die meer schulden maakten . De hoogste vermogen s
categorie kende in de loop van de 18de eeuw een s tijging van 7 ,69 tot 
29,48%. Vergelijken we deze gegeven s met de gegeven s van huishouden s 
van de secundaire en tertiaire sector, dan krijgen we een ander beeld . Op 
het einde van de 18de eeuw had liefs t de h elft van de huishouden s een 
negatief saldo. In h et begin van de 18de eeuw troffen we h et merendeel 
van de huis houden s aan in de hoogste vermogenscategorie . Deze catego
rie ken de evenwel in loop van de 18de eeuw een s terke daling van 44,44 
tot 12.5%. 
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3.2 DE KREDIE1VERLENING 

Wanneer men staten van goed ter hand neemt en het hoofdstuk 
commeren en lasten openslaat, dan lijkt het wel of sommigen een enorme 
schuldenlast moesten torsen. Deze opsomming van de schulden die bij 
sommigen meerdere bladzijden beslaat, betekent niet noodzakelijk dat 
deze mensen arm waren. Integendeel, het waren vaak de rijkeren die 
schulden aangingen. Om een idee te krijgen van de schuldenlast, hebben 
we alle schulden die we in de staten van goed tegenkwamen, genoteerd. 
Daarna hebben we de schulden ondergebracht in verschillende catego
rieën om zo een beeld te krijgen van de aard van de schulden. De cate
gorieën waaronder we de schulden hebben ondergebracht zijn de volgen
de: 

A. belastingen op onroerende goederen. In deze categorie zijn ook het 
maelderijrecht en het beestiael recht inbegrepen. Het maelderfjrecht 
hield in dat elke persoon die graan bracht naar een molen om het er 
te laten malen, daartoe een belasting moest betalen. Het beestiael 
recht omvat een belasting op het houden van grazend vee. 

B. schulden uit leningen. 
C. schulden in verband met het pachten van een stuk grond of de huur 

van een kamer, alsook schulden in verband met cijns. 
D. schulden tussen de huisgenoten onderling zoals remplacement en 

weesepenningen. 
E. schulden in verband met geleverde goederen en diensten. 
F. begrafeniskosten. 

Schulden gemaakt ten gevolge van de begrafenis van de erflater 
waren niet overheersend. Men zou verwachten dat ze in alle staten van 
goed voorkwamen, maar dit was niet het geval. In een aantal boedelbe
schrijvingen werden de begrafeniskosten met contant geld betaald, zodat 
ze niet meer voorkwamen in het hoofdstuk commeren en lasten. De schul
den die overheersten, waren de schulden in verband met geleverde goe
deren en diensten. In het begin van de ISde eeuw werden deze schulden 
bij S3,07% van de huishoudens aangetroffen. Dit aantal nam in de loop 
van de ISde eeuw nog toe van S3,07 tot 93,5S%. Ook pachtschulden wer
den bij relatief veel huishoudens aangetroffen. In het midden van de ISde 
eeuw troffen we bij SO, 16% van hen pachtschulden aan. In diezelfde peli
ode troffen we bij 75% van de huishoudens in de secundaire en tertiaire 
sector pachtschulden aan. We hebben al gezien dat het aandeel van het 
pachtland in de bedrijfsoppervlakte het grootst was in het midden van de 
ISde eeuw. Het merendeel van het land dat werd bewerkt door de land
bouwers werd toen gepacht. Ook bij deze huishoudens werden er veel 
schulden gemaakt in verband met geleverde goederen en diensten. 

66 



HOE WELVAREND WAS DE BEVOLKING VAN HET AMBACI-IT MALDEGEM IN DE 18m: EEuw? 

Tabel4.a 
AARD VAN DE SCHULDEN BIJ DE LANDBOUWERS 

A B C 0 E 

1708 - 1710 aantal 49 39 51 24 54 
% 75,38 60 48,46 36,92 83,07 

1748 - 1750 aantal 91 52 97 64 115 
% 75,2 42,97 80,16 52,89 95,04 

1788 - 1790 aantal 36 38 40 35 73 
% 46,15 48,71 51,28 44,87 93,58 

A= belastingen op onroerende goederen zoals maelderijrecht 
B= schulden uit leningen 
C= pacht, cijns, huur 
0= schulden in verband met wezen, weesepenningen 
E= schulden in verband met geleverde goederen en diensten 
F= begrafeniskosten 

Tabel4.b 
AARD VAN DE SCHULDEN BIJ DE SECUNDAIRE EN TERTIAIRE SECTOR 

A B C 0 E 

1708 - 1710 aantal 6 6 5 5 8 
% 66,66 66,66 55,55 55,55 88,88 

1748 - 1750 aantal 6 3 9 3 10 
% 50 25 75 25 83,33 

1788 - 1790 aantal 4 6 3 4 7 
% 50 75 37,5 50 87,5 

F 

38 
58,46 

84 
69,42 

41 
52,56 

F 

4 
44,44 

8 
66,66 

5 
62,5 

Omdat we geen eenzijdig beeld van de kredietverlening wilden 
tonen. hebben we ook nagegaan wie er in het Ambacht Maldegem kapi
taal verschafte. Elke landbouwer was tevens schuldenaar en schuldeiser. 
Ook hier hebben we een onderscheid gemaakt tussen de landbouwers en 
de secundaire en tertiaire sector. We onderzochten zowel de leningen op 
korte termijn (geleende en geadvanceerde gelden). als de leningen op 
lange termijn. obligaties en renten. Bij de landbouwers nam het aantal 
huishoudens. dat in de loop van de 18ële eeuw leningen op korte termijn 
verstrekte. toe. Bij de leningen op lange termiJn maakten we een onder
scheid tussen de obligaties en de bezette renten. lleel wat renten werden 
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aangegaan om de schuldenaar in staat te stellen een stuk grond te 
kopen23. Het aantal huishoudens dat op lange termijn krediet verstrek
te, kende een kleine inzinking in de periode 1748-1750. In het begin van 
de 18de eeuw gingen heel wat huishoudens een lening aan, zowel op 
korte als op lange termijn. Naar het einde van de 18de eeuw werd er voor
al een lening aangegaan op lange termijn. Ook bij de huishoudens in de 
secundaire en tertiaire sector werd er meer krediet aangegaan dan kre
diet verstrekt. Op het einde van de 18de eeuw heeft geen enkel huishou
den krediet verstrekt. Bij deze huishoudens werd er vooral krediet aan
gegaan op lange termijn. 

Tabel5.a 
AANTAL HUISHOUDENS BIJ DE LANDBOUWERS DAT KREDIET VERSTREKTE 

1708-1710 1748-1750 1788-1790 

geleende en gead- aantal 5 8 11 
vanceerde gelden % 7,69 6,61 14,1 

obligaties aantal 5 3 9 
% 7,69 2,47 11.53 

renten aantal 8 4 10 
% 12,3 3,3 12.82 

Tabel5.b 
AANTAL HUISHOUDENS BIJ DE LANDBOUWERS DAT KREDIET AANGING 

1708-1710 1748-1750 1788-1790 

geleende en gead- aantal 18 19 9 
vanceerde gelden % 27.69 15.7 11.53 

obligaties aantal 14 24 19 
% 21,53 19,83 24.53 

renten aantal 22 20 16 
% 33.84 16,52 20.51 

De meerderheid van de bevolking overleeft slechts door te lenen en 
schuldbekentenissen aan te gaan24. We stelden vast dat de huishoudens 
in de secundaire en tertiaire sector sneller een lening aanp;lngen dan de 
landbouwersgezinnen, althans in de eerste en laatste periode van de 
steekproef. Door de huishoudens in de secundaire ('n tertiaire sector 
werd er wel minder krediet op korte termijn aangegaan. De reden wnar-
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Tabel6.a 
.AANTAL HUISHOUDENS IN DE SEC. EN TERTIAIRE SECTOR DAT KREDIET VERSTREKTE 

1708-1710 1748-1750 1788-1790 

geleende en gead- aantal 1 
vanceerde gelden % 8,33 

obligaties aantal 2 1 
% 22,22 8,33 

renten aantal 1 1 
% 11,11 8,33 

Tabel6.b 
AANTAL HUISHOUDENS IN DE SEC. EN TERTIAIRE SECTOR DAT KREDIET AANGING 

1708-1710 1748-1750 1788-1790 

geleende en gead- aantal 3 
vanceerde gelden % 37,5 

obligaties aantal 4 2 1 
% 44,44 16,67 12,5 

renten aantal 2 1 2 
% 22,22 8,33 25 

om men een lening aanging, werd zelden aangegeven in de staten van 
goed. Bij de staten van goed waar een reden werd opgegeven, zien we dat 
men leende om een huis of een herberg te kunnen aanschaffen. L. 
Fontaine onderscheidt vier motieven bij de landbouwers om krediet aan 
te vragen: 

korte-termijn leningen om de periode tussen twee oogsten te over
bruggen en om zaad te kopen; 
leningen om belastingen te betalen; 
leningen voor familiale aangelegenheden zoals het huwelijk en 
aankoop van dieren, goederen en eigendom25 . 

De motieven die de huishoudens van de secundaire en tertiaire sector 
hadden om leningen aan te gaan, verschilden weinig van deze van de 
landbouwers. Ambachtslui werden regelmatig genoodzaakt tot het aan
gaan van een lening om het basismateriaal, nodig voor de uitoefening van 
hun beroep, aan te kopen26. De landbouwers kregen vooral met krediet
problemen te maken in crisisperioden27. Vooral na tijden van oorlog, toen 
de oogsten van de landbouwers verwoest waren, hun vee weggevoerd en 
hun alaam vernield, was de geldnood van de boeren zeer groot. De boe-
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ren zagen zich verplicht een nieuwe schuld aan te gaan, een schuld die 
zich bij een al vroeger aangegane lening kwam voegen, zodat men te 
maken heeft met een accumulatie van schulden2B. In de eerste periode 
van de steekproef hebben we wel kunnen vaststellen dat er in het 
Ambacht Maldegem twee belangrijke kredietverschaffers waren. Het gaat 
om Pieter Matthijs, onifanger van de kerk van Maldegem en Magdaleene 
Boudins, weduwe van Lieven De Smet. Beiden waren afkomstig uit de 
parochie Maldegem. Pieter Matthijs verschafte krediet aan zes huishou
dens, terwijl Magdaleene Boudins aan acht huishoudens krediet ver
schafte. Er dient wel te worden opgemerkt dat ze alleen lange-termijn 
krediet verschaften. 

3.3 AANwEZIGHEID VAN CONTANT GELD 

Het bezit van geld was onontbeerlijk. Vooral voor de belastingen 
moest klinkende munt op tafel gelegd worden. Pacht. loon, heerlijke en 
andere renten konden eventueel in natura betaald worden en dit gebeur
de dan ook vaak29 . Zowel bij de landbouwers als bij de secundaire en ter
tiaire sector hebben we nagegaan bij hoeveel huishoudens er contant 
geld aanwezig was. We moeten wel opmerken dat in sommige gevallen de 
begrafeniskosten betaald werden met contant geld, zodat er heel weinig 
of helemaal geen contant geld meer aanwezig was. Bij de landbouwers 
bezat ongeveer de helft van de huishoudens contant geld in de periodes 
1748-1750 en 1788-1790. In het begin van de 18de eeuw had slechts 
27,69% van de huishoudens contant geld in huis. In diezelfde periode 
had 55,56% van de huishoudens in de secundaire en tertiaire sector spe
ciën in huis. Dit aantal kende een lichte daling in het midden van de 18de 

eeuw. Op het einde van de 18de eeuw troffen we bij 62,5% van de huis
houdens contant geld aan. Bij de landbouwers bedroeg dit percentage 
49,03%. Huishoudens bij de secundaire en tertiaire sector hadden 
gemiddeld meer contant geld in bezit dan de landbouwersgezinnen. 

4. MATERIELE CULTUUR 

De levensomstandigheden van de bevolking in het Ambacht 
Maldegem konden ook, worden nagegaan aan de hand van de materiële 
cultuur. Bij de analyse van de woonvertrekken konden we zien dat zowel 
bij de landbouwers als bij de huishoudens in de secundaire en tertiaire 
sector de individualisering toenam. De toename van de individualiserin~ 
hebben we gemeten aan de hand van het aantal vertrekken per woning. 
Vooral bij de huishoudens van de landbouwers die minder dan 1 ha 
bewerkten hebben we deze tendens kunnen waarnemen. In het begin 
van de 18êie eeuw beschikten ze gemiddeld over één vertrek. Op het einde 
van de 18de eeuw hebben we bij deze huishoudens ~emiddeld vier ver
trekken aangetroffen. We konden ook zien dat het ~emiddelde aantal ver
warmde vertrekken niet spectaculair toenam. Wel beschikte biJnn ieder 
huishouden over een verwarmde kamer. Op het einde van dl' 18d

t' t't'tlW 

werden slechts bij enkele gezinnen twee kHmers verwarmd. B~1 h<:'t onder-
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zoeken van de verspreidingsgraad van de verwarmingstoestellen konden 
we vaststellen dat vooral het komfoor naar het einde van de 18de eeuw 
bij meer huishoudens ingeburgerd geraakte. Het fornuis werd slechts bij 
twee landbouwersgezinnen aangetroffen. 

Deze tendens tot individualisering hebben we ook opgemerkt bij de 
analyse van het bestek en het serviesgoed. Potten, schotels en messen 
bevinden zich onder de items die gedurende het Ancien régime in aantal 
toenamen en veranderingen ondergingen. Er werden nieuwe materialen 
geïntroduceerd zoals porselein. De toename van het aantal artikelen bij 
de huishoudens is te danken aan de verspreiding van goedkopere artike
len, die door bijna iedereen kon aangeschaft worden30. Tin werd in de 
staten van goed het vaakst aangetroffen. Op het einde van de 18de eeuw 
werd het bij 60,25% van de huishoudens aangetroffen. Daarnaast waren 
koper en geleyerd werck ook gegeerde materialen. Ze werden respectie
velijk bij 60,25 en 57,69% van de huishoudens aangetroffen. Zilver daar
entegen werd maar bij twee huishoudens aangetroffen. Bij de secundai
re en tertiaire sector werd in de eerste periode van de steekproef zowel 
geleyerd werck als tin bij 44,44% van de huishoudens aangetroffen. Op 
het einde van de 18de eeuw bedroeg dit percentage voor beide materialen 
100%. Koper kwam meer voor bij de secundaire en tertiaire sector dan bij 
de landbouwers. In de periode 1788-1790 bezat 87,50% van de huishou
dens in de secundaire en tertiaire sector koper keukengerief. Net zoals bij 
de landbouwers was zilver een rariteit. Het werd slechts bij drie huis
houdens aangetroffen. 

Bij het onderzoeken van materialen zoals porselein en glas merk
ten we op dat deze materialen vooral voorkwamen bij de huishoudens in 
de secundaire en tertiaire sector. Porselein werd in het Ambacht 
Maldegem zowel bij de landbouwers als bij de secundaire en tertiaire sec
tor voor het eerst in de staten van goed aangetroffen rond het midden van 
de 18de eeuw. Dit is opmerkelijk vroeger dan in het land van Nevele en 
Melsele31 . Een wagenmaker bezat in 1748 10 porselyne theebacxken en 
2 alJe dozynen porselyne bacxkens. Meestal ging het om een porseleinen 
theeservies. Bij vier huishoudens, zowel bij de landbouwers als bij de 
secundaire en tertiaire sector, werden er porseleinen borden aangetrof
fen. Glazen werden In het land van Nevele tot en met de eerste helft van 
de 18de eeuw enkel in herbergen aangetroffen32. In het Ambacht 
Maldegem werden glazen al in 1709 bij een landbouwer aangetroffen. In 
de loop van de 18de eeuw steeg het aantal huishoudens waar glazen wer
den aangetroffen. Wel was het zo dat procentueel meer huishoudens bij 
de secundaire en tertiaire sector glazen in bezit hadden. Op het einde van 
de 18de eeuw werd bij 87.50% van de huishoudens glazen aangetroffen. 
dit tegenover 26.92% van de huishoudens bij de landbouwers. Hetzelfde 
stelden we vast bij de analyse van de schilderijen, spiegels en horloges. 
Toch kwamen op het einde van de 18de eeuw meer huishoudens bij de 
landbouwers In het bezit van deze voorwerpen. 
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BESLUIT 

We kunnen besluiten dat de bevolking in het Ambacht Maldegem redelijk 
welgesteld was. Naar het einde van de lSde eeuw worden de stukjes 
grond die de landbouwers bewerken steeds kleiner. zodat ze minder pro
ductief waren. Ook hebben we vastgesteld dat op het einde van de lSde 
eeuw het aantal huishoudens dat vee in bezit had. was afgenomen. In de 
loop van de lSde eeuw zochten de huishoudens een aanvullend inkomen 
in de huisnijverheid. Toch was de huisnijverheid in het Ambacht 
Maldegem niet zo belangrijk als in Binnen-Vlaanderen. Heel wat huis
houdens konden zich in de loop van de lSde eeuw consumptieartikelen 
zoals koperen serviesgoed en porselein aanschaffen. We hebben wel vast
gesteld dat meer huishoudens in de secundaire en tertiaire sector dan 
landbouwersgezinnen in het bezit waren van deze artikelen. We krijgen 
aan de hand van de staten van goed geen beeld van de totale bevolking. 
aangezien de onderste laag van de maatschappij ondervertegenwoordigd 
was. Toch hebben de staten van goed ons een antwoord kunnen geven in 
verband met onze vraagstelling over de levensomstandigheden van de 
bevolking in het Ambacht Maldegem. 
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INLEIDING 

Lembekenaren op zoek naar 
een betere toekomst 
(eind 19de

- begin 20ste eeuw) (*) 

Roger BUYCK 

In het jaarboek van 2004 publiceerden we een bijdrage die gewijd 
was aan de Kaprijkenaren die eind 19de-begin 20ste eeuw hun geluk 
beproefden in het verre Amerika. In de lijn van dit onderzoek richten we 
nu onze aandacht op de fusiegemeente Lembeke. 

Waarom ook Lembekenaren hun heil zochten in de VS of Canada 
hoeft hier niet opnieuw uitgebreid aan bod te komen; daarvoor verwijzen 
we naar onze vroegere bijdrage Kaprijkenaren trokken naar Amerika 
(1873-1926)1. Het gebruikte bronnenmateriaal is in grote lijnen uiteraard 
hetzelfde: naast de gegevens uit de tienjaarlijkse volkstellingen werd 
opnieuw dankbaar gebruik gemaakt van de data uit de Ellis
Islandarchieven2 en de Venesoenrapporten3 . 

Vooreerst zijn er de tienjaarlijkse bevolkingsregisters4 . Waar deze 
tellingen in Kaprijke al startten in 1847, is het voor Lembeke nog wach
ten tot 1881. Bovendien beslaat het oudste register een periode van twin
tig jaar: 1881-1900. Niettegenstaande het absoluut zeker is dat tijdens 
de-.le fase een aantal Lembekenaren naar Amerika trokken, werd in dit 
vierdelig register geen enkele uitwijking naar dat continent aangetroffen. 
In het hierop aansluitende register (1900-1910) werden emigranten op de 
logisch te verwachten plaats wel degelijk vermeld. Eigenaardig genoeg 
troffen we in het laatste deel van dit register een reeks emigranten aan 
waarbij meestal de vage omschrijving verblijvend in Amerika werd geno
teerd. Vermoedelijk behoorden hiertoe heel wat personen die vóór 1900 
Lembeke vaarwel hadden gezegd. Wat betreft de registers (1910-1920) en 
(1920-1930) zijn er nog wel uitwijkingen, doch de grote uittocht is defini
tief voorbiJ. 

Vervolgens ziJn er de gegevens van Ellis Island. Niettegenstaande 
de Ellis-IslanddocumentaUe een schat aan gegevens verstrekt. zijn ook 
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hier beperkingen aanwezig: enkel de reizigers derdeklas, m.a.w. de arm
sten en meest hulpbehoevenden, werden bij aankomst in New York gere
gistreerd. Dit verklaart meteen dat personen van wie de overtocht door 
correspondentie en foto's daadwerkelijk bewezen is (en die tweedeklas 
reisden) bij de Ellis-Islandrecords niet terug te vinden zijn5 . 

Tenslotte zijn er nog de Venesoenrapporten6 . In tegenstelling tot de 
Ellis-Islandadministratie werden alle emigranten bij hun vertrek uit 
Antwerpen geregistreerd, ongeacht of ze eerste-, tweede- of derdeklas 
reisden. De hierbij verstrekte informatie was aanvankelijk beperkt tot de 
vermelding van het aantal personen dat de overtocht naar New York mee
maakte. Pas vanaf 1896 krijgen we voor elke persoon inlichtingen in ver
band met de lokaliteit van herkomst, het uiteindelijke doel van hun reis, 
het bedrag aan geld dat ze bij zich hadden, de persoon bij wie ze aan
vankelijk in Amerika terechtkonden en als laatste punt hun taalvaardig
heid (Vlaams, Frans en Engels). De al gepubliceerde rapporten beslaan 
echter maar de periode 1896-1914, zodat de emigratie op basis van deze 
rapporten slechts gedeeltelijk kan worden gereconstrueerd. 

1. DE EMIGRATIE OP BASIS VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS 

Op basis van de bevolkingsregisters emigreerden niet minder dan 
409 Lembekenaren tijdens het interval 1881-1930. Hierbij noteerden we 
naast volwassenen evenzeer een aantal kinderen en uitzonderlijk zelfs 
zuigelingen van een paar maanden oud. 
Wie waren deze avonturiers? Welk beroep oefenden zij uit? Welke was 
hun leeftijd toen zij aan de grote overtocht begonnen? 

1. 1 BEROEP VAN DE EMIGRANTEN VÓÓR HUN VERTREK 

Tabel 1 
BEROEPSINDICATIE VAN DE EMIGRANTEN VOLGENS DE BEVOLKINGSREGISTERS 

Beroep Aantal Beroep Aantal 

bakker 1 landman 1 

beeldhouwer 1 landwerker 1 

dienstknecht 26 mandenmaker 1 

dienstmeid 2 schoenmaker 1 

geloofszendeling 1 smid 1 

grondwerker 1 tapster 1 

herbergierster 1 veekoopman 1 

huishoudster 5 verver 3 

kloefkapper 1 voerman 2 

knecht 2 vroedvrouw 1 

koewachter 1 werkuléU1 142 

landman 1 werkvrouw 7H 

landwerker 1 winkelier 1 

geen beroepsvermelding 57 zonder beroep 73 
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Een totaal van 26 verschillende beroepsaanduidingen is voor 
Lembeke weliswaar niet gering. doch bij nader toezicht blijken een drie
tal beroepen toch het leeuwenaandeel op te eisen: werkman/ werkvrouw 
(221). landbouwer / landbouwster / landwerker / landman (52) en dienst
knecht/dienstmeid (28). Laten we de groep zonder beroep - in werkelijk
heid kinderen beneden de 16 jaar - en de groep geen beroeps vermelding 
(samen 130) buiten beschouwing. dan is het totaal van de personen die 
een beroep uitoefenden slechts 30 of 10% van de 409 emigranten. Waar 
het beroep landbouwer/landbouwster nog de mogelijkheid openlaat dat 
enkelen onder hen nog min of meer bemiddeld waren. is dit voor de groep 
werkman/ werkvrouw heel wat minder het geval. Zij behoorden immers 
tot de armste en meest hulpbehoevende klasse van de Lembeekse maat
schappij. die ervan droomde in Amerika een beter bestaan te kunnen 
opbouwen. 

2. DE EMIGRATIE OP BASIS VAN DE VENESOENRAPPORTEN 

Vooraleer uit Antwerpen te vertrekken. moesten de emigranten een 
administratieve controle passeren die ons nu in staat stelt hen in tijd en 
ruimte nauwkeuriger te situeren. Naast hun naam en leeftijd krijgen we 
immers ook informatie over hun eindbestemming, de persoon bij wie ze 
in eerste instantie terechtkwamen, het schip waarmee de overtocht 
gebeurde en het geld dat ze meenamen om op hun bestemming te gera
ken. 

2. 1 PERSONELE IDENTIFICATIE 

Alhoewel deze rapporten ons heel wat leren over de emigranten. 
toch blijft de beperkte tijdsduur - slechts 18 jaren - een ernstige handi
cap. Heel wat jaren vóór 1892 werden gekenmerkt door een eerste uit
tocht naar de VS en Canada. Het waren voornamelijk deze mensen die de 
harde strijd om het bestaan aan den lijve ondervonden. Slechts ver
trouwd met hun eigen dorp, zonder enige kennis van het Engels en voor 
het overgrote deel nog ongehuwd, moest deze eerste golf van avonturiers 
de weg bereiden voor familieleden of kennissen die later hun kans zou
den wagen. 
Dit verklaart dan ook dat bij de rapporten niet enkel gegevens werden 
verstrekt over de emigrant, maar evenzeer over de contactpersoon bij wie 
hij/zij in Amerika terechtkwam. Over deze laatste werd meestal ook mee
gedeeld hoe lang deze al in het nieuwe thuisland verbleef, welk beroep hij 
er uitoefende en hoe hoog het salaris was dat hij voor zijn werk kreeg uit
betaald. 

In totaal noteerden we 217 Lembeekse emigranten. Bij nader toe
zicht kunnen we daarin drie groepen onderscheiden: vooreerst de emi
granten die voor de eerste maal naar Amerika trokken (153). vervolgens 
een eerder beperkte groep die na een terugkeer naar België opnieuw naar 
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hun werkterrein in Amerika terugkeerden (15) en tenslotte diegenen die 
al een hele tijd in Amerika verbleven en blijkbaar nog geen terugkeer naar 
hun geboorteland hadden gepland (49). Niet alle emigranten hadden ech
ter de volwassen leeftijd bereikt. Naast de talrijk individueel reizende ver
trekkers waren er immers ook enkele gevallen waarbij de overtocht in 
gezins- of familieverband gebeurde. Enkele voorbeelden kunnen dit 
ill ustreren: 

op 25/03/1899 vertrok Ivo Van de Veire naar Mineral Point (Ohio) ver
gezeld van zijn broer Leo die als 20-jarige voor het eerst naar Amerika 
trok; 
op 8/04/1899 begaf Aloïs Wauters zich met zijn vrouw Clementine 
Caplé en zijn drie kinderen August (3 j.), Cyriel (2 j.) en Marie (7 
maand) naar Moline (Illinois) bij zijn schoonbroer August Caplé die er 
al 7 jaar als herbergier was gevestigd; 
op 30/04/1904 verlieten Theofiel De Brabander en zijn vrouw Emilie 
De Muynck met de stoomboot KROONLAND de haven van Antwerpen 
en kregen in Kewanee (Illinois) tijdelijk onderdak bij August Thienpont 
die er al twee jaar werkzaam was in een gieterij; 
samen met Theofiel De Brabander waagden ook Kamiel Buysse. zijn 
vrouw Emma Van den Berghe en hun beide kinderen, Madeleine (2 j.) 
en René (2 maand) hun kans om bij hun schoonbroer Aloïs Standaert 
in South Bend (Indiana) een nieuw leven op te bouwen; 
op 16/10/1909 treffen we op de KROONLAND het gezin aan van Leo 
Van de Veire, zijn vrouw Emma Van Hecke en hun beide kinderen, 
Aimé (2 j.) en Zulma (10 maand) 
op 25/06/1910 is het de beurt aan Jozef Van Wynsberghe die samen 
met drie neefjes, De Pauw Kamiel (8 j.), Augusta (7 j.) en Irma (6 j.) op 
weg zijn naar Paterson (New Jersey). 

Niettegenstaande deze voorbeelden slechts een deel vormen van een gro
ter aantal, kan men toch niet ontkennen dat de overgrote meerderheid 
als enkeling de overtocht aanving, met de zekerheid dat hij/zij bij de aan
komst terecht kon bij een verwant, vriend of kennis die zorgde voor 
onderdak en werkgelegenheid. Tabel 2 is hiervan een duidelijk bewijs. 

Tabel 2 
VERWANTSCHAP MIGRANTEN 

Emigrant 

Cobert August 
Elegeerts Julienne 
Keersse Romanie 
Cocquyt August 
Martens Victor 
Van Moorhem Henri 
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Vertrek 

1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 

Opvang door VeIWè:Ultschap 

Cobert Désiré broer 
Van de Voorde F'erdinand vnder 
Roman Ambroise schoonbroer 
130elens August schoonbrot'r 
Martens Clement broer 
Van Moorhell\ Ivo broer 
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Van Steenberghe Emiel 1899 Martens PieITe schoonbroer 
Wauters Aloïs 1899 Caplé August schoonbroer 
De Vlaminck Eduard 1903 De Vlaminck Charles broer 
Van de Veire Alfons 1903 Van de Veire Ivo oom 
Criel Henri 1903 Francque Victor 
De Wulf Henri 1903 Bockstal Clement 
Van Zele Kamiel 1903 Boelens August 
Van de Voorde Victor 1903 Goossens Francies schoonbroer 
Danel Raymond 1903 Goossens Francies neef 
Antheunis Mathilde 1903 Dierickx Eduard schoonvader 
Tramont Karel 1904 De Clercq Petrus schoonbroer 
De Brabander Theofiel 1904 Thienpont August 
De Visser Clement 1904 Vincent August schoonbroer 
Buysse Kamiel 1904 Standaert Aloïs schoonbroer 
Wegge Kamiel 1905 Van de Genachte Karel 
Dhaenens Philemon 1905 Engels Achiel schoonbroer 
Danel Kamiel 1905 Goossens Francies oom 
Antheunis Eduard 1905 Antheunis Hippoliet broer 
Dierickx Kamiel 1905 De Meyer Gregoire schoonbroer 
Van Wynsberghe Emiel 1905 De Roo Amand 
De Pauw Kamiel 1905 Bonamie August schoonbroer 
Van de Voorde Victor 1905 Desmedt Petrus 
Cocquyt Petrus 1905 Boelens August schoonbroer 
Lippens Philemon 1905 Lippens Richard vader 
Blomme Eduard 1905 Blomme Emiel broer 
Bernaert Casimir 1905 Van Strydonck Clement neef 
Danel Henri 1905 Danel Kamiel broer 
Blomme Henri 1905 Blomme August broer 
De Vlieger Henri 1906 Van Damme Kamiel oom 
Van Steenberghe Eduard 1906 Van Acker Karel 
Soens Jules 1906 Soens Prosper broer 
Tramont Theofiel 1906 Tramont Karel broer 
Claeys Victor 1906 Bockstal Clement 
De Muynck August 1906 De Brabander Theofiel schoonbroer 
De Muynck Jules 1906 De Muynck August broer 
Wille Kamiel 1906 De Blieck August oom 
Van Hecke Kamiel 1907 De Cock Arthur oom 
Meiresonne Emiel 1907 Roelandt August 
De Vlieger Ed mond 1907 Verschaeren Jan schoonbroer 
Blomme Eduard 1907 De Vuysser Clement 
Van Ryssel Leopold 1907 Van Ryssel Hippoliet vader 
Van Steenber~he Au~ust 1907 Van Ryssel Emiel neef 
Van Steenber~e Emiel 1907 Van Steenberghe August broer 
Poppe René 1908 De Roo Francies oom 
Dhaenens Edmond 1908 Engels Achiel schoonbroer 
Danel Edmond 1909 Danel Henri broer 
I{oe~ers Alfons 1909 Roegiers Edmond broer 
Plasschaert August 1910 Boelens August 
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Danel Charles 1910 Danel Henri broer 
De Causemaecker Emiel 1910 Soens Prosper 
Claeys Emiel 1910 Claeys Constant broer 
Bernard August 1910 Verschaeren Jan schoonbroer 
Van Wynsberghe Jozef 1910 De Pauw N. halfbroer 
Bockstal Victor 1910 Van Hyfte Alfons schoonbroer 
Soens Raymond 1910 Van Hyfte Alfons schoonbroer 
Calsyn Emma 1910 Van Rumbeke Theofiel schoonbroer 

2.2 LEEFTIJDSCATEGORIEËN 

In talloze studies en bijdragen 7 werd al voldoende beklemtoond dat 
de crisis in de textielsector - en dan voornamelijk tijdens de tweede helft 
van de 19de eeuw - moest uitmonden in een toename van de werkloos
heid en de daarmee gepaard gaande armoede en verpaupering van een 
groot deel van de arbeidersklasse. De demografische toename tijdens die
zelfde eeuw zorgde daarbovenop nog eens voor een potentieel van aanko
mende werkkrachten dat in Vlaanderen de massa werklozen nog zou 
doen toenemen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat bij de groep 
van de emigranten - en ook Lembeke vormt hierop geen uitzondering -
het merendeel geleverd werd door de minder bedeelden en heel in het bij
zonder door de leeftijdsgroep van 21-30 jaar. 

Leeftijd van de emigranten bij hun eerste uitwijking 

1 tot 10 j. 11 tot 20 j. 21 tot 30 j. 31 tot 45 j. 

21 19 93 20 

Wanneer wij ons beperken tot de groep van de volwassenen. dan 
hoort 82% van de emigranten thuis in de leeftijdsgroep 21-30 j. 
Opvallend daarnaast is het relatief hoge aantal kinderen. wat uiteraard 
te verklaren is door het feit dat in een aantal gezinnen eerst de vader het 
terrein ging verkennen en pas na een paar jaren vrouwen kroost liet 
overkomen. 

2.3 OORSPRONKELIJK BEROEP VERSUS NIEUWE LOOPBAAN IN AMERIKA 

In tegenstelling tot Kaprijke. dat tijdens de Middeleeuwen prat 
mocht gaan op de titel van stad. maakte Lembeke tot 1626 deel uit van 
Eeklo en evolueerde daarna - zoals trouwens ook het geval was met 
Kaprijke - tot een zelfstandige heerlijkheid. waar naast de linnenn~jver
held de landbouw toonaangevend was. Ook tijdens de 19de eeuw bleef de 
landbouw de voornaamste inkomensbron: zelfs op industrieel vInk WHS 

de landbouw de leverancier voor de grondstof van de textielindustrie. met 
name het vlas. 
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Deze basissituatie weerspiegelde zich perfect in het door de emigranten 
uitgeoefende beroep vóór hun vertrek naar Amerika. Zowel bij de tien
jaarlijkse volkstellingen als bij de Venesoenrapporten is het beroep van 
landbouwer uitdrukkelijk aanwezig. Op een totaal van 161 beroepsver
meldingen scoort bij de Venesoenrapporten het landbouwersberoep liefst 
111 keer. Bij vergelijking van deze landbouwers-emigranten in beide 
bronnen springt nochtans een opmerkelijk verschil in het oog. De bena
mingen werkman-dienstknecht en werkvrouw-dienstmeid zijn bij de 
Venesoenrapporten respectievelijk door landbouwer en echtgenote ver
vangen. Ook de beroepen grondwerker, kloejkapper en mandenmaker 
werden probleemloos als landbouwer geregistreerd. Alleen Kamiel Wegge 
die in de volkstelling als beeldhouwer werd aangeduid, kreeg bij Eugéne 
Venesoen het beroep van timmerman toebedeeld. 

Voorzeker waren bij deze 111 landbouwers een aantal personen als 
pachter van een kleine hoeve werkzaam. Toch krijgen wij sterk de indruk 
dat het merendeel van deze personen de landbouw in dienstverband 
beoefende. Koesterden zij de verwachting ook in Amerika aan landbewer
king te kunnen doen? En beantwoordde de werkelijkheid inderdaad aan 
hun verwachting? Een antwoord op deze vragen is, op basis van de 
Venesoenrapporten niet mogelijk, aangezien zij pas aan de overtocht 
begonnen. Wel kan bij benadering de realiteit worden weergegeven aan de 
hand van de inlichtingen over de personen bij wie ze, bij aankomst in 
Amerika, terechtkwamen; laatstgenoemden verbleven immers pas enkele 
jaren in Amerika en oefenden er een beroep uit dat ook af en toe in de 
Venesoenrapporten werd vermeld. Zo vernemen we voor 49 dergelijke per-
sonen welk beroep ze er uitoefenden en welk salaris ze per dag of per 
maand kregen uitbetaald. Gerangschikt volgens het beroep ziet de verde
ling er als volgt uit: 

brouwerijgast 1 mecanicien 1 
dagloner bij pachter 15 mijnwerker 1 
fabrieksarbeider 24 spoorwegarbeider 1 
herbergier 1 verver 2 
hulpmetser 1 vrach tvoerder 2 

Vooreerst wordt duidelijk dat praktisch de helft (24 op 49) in de 
industriële sector terechtkwam: de benaming fabrieksarbeider is inder
daad slechts een algemene noemer voor diegenen die werkzaam waren in 
een gieterij, een smelterij of een steenbakkerij. Voegen we hierbij ook nog 
de mijnwerker en de hulpmetser, dan was 50% van deze emigranten in 
een voor hen totaal nieuw werkmilieu terechtgekomen. 
Toch is ook de landbouwsector goed vertegenwoordigd. Het initiatief van 
de Canadese overheid om de ontginning van braakliggende gronden en 
bossen te bevorderen. leidde ertoe dat aan de emigranten de kans gebo
den werd om gratis (alleen de administratieve kosten werden in rekening 
gebraeht) een grondgebied van 67 ha te ontginnen dat na verloop van 10 
Jaar hun eigendom werd. Ook Lembekenaren grepen deze kans met. beide 
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handen en wisten zich na verloop van tijd tot gerespecteerde farmers op 
te werken8 . 

Het merendeel stelde zich echter tevreden met een beroep van landarbei
der bij een al gevestigde pachter. Het loon dat ze daarmee verdienden. 
stelde hen immers in staat om na enkele jaren van intens labeur met een 
bescheiden kapitaal naar België terug te keren. 

Tabel 3 
EINDBESTEMMING LEMBEEKSE MIGRANTEN 

Deelstaat Lokaliteit Aantal 

Illinois Annawan 2 
Atkinson 11 
Chicago 1 
Geneseo 2 
Kewanee 30 
Moline 3 
Rock Island 15 

Indiana South Bend 2 

Iowa Belle Plaine 1 
Calamus 1 
Ladore 1 
Victor 2 

Kansas Mary's Ville 1 

Minnesota Ghent 1 
Jasper 1 
Minnesota 1 

Missouri Saint Louis 2 

New Jersey Paterson 8 

New Vork Brighton 1 
New Vork 1 

Ohio Mineral Point 3 

Manitoba (Canada) Cypres River 1 
Hardwick 1 

Saint Alphonse 1 

Saint BonifaC'e 6 
Swan Lake 1 

Winnipeg 2 
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2.4 VERBLIJFPLAATS VAN DE LEMBEEKSE EMIGRANTEN 

Na de oprichting van het opvangcentrum Ellis Island kwam elke 
emigrant - welke ook het land van herkomst was - langs deze plaats 
Amerika binnen. Eenmaal op Amerikaanse bodem liepen hun wegen 
meestal uiteen. Hoe ruim de keuze van deelstaten ook was, toch zien we 
dat de meesten voorkeur vertoonden voor de staat Illinois. Een onderzoek 
naar hun eindbestemming zien we in tabel 3. 

Atkinson en Kewanee waren, zowel voor de Kaprijkse als de 
Lembeekse emigranten, grote trekpleisters. Uitzondering hierop was wel 
de lokaliteit Moline: waar we voor Lembeke slechts drie personen aan
troffen. telden we er voor Kaprijke in dezelfde periode in totaal 559 . Een 
tweede groot onderscheid vormt de emigratie naar Canada: voor Kaprijke 
vonden we bij de Venesoenrapporten geen enkele emigrant; voor Lembeke 
noteerden we er 12. 

Tabel 4 
MEEGENOMEN GELDSPECIËN 

Beschikbaar bedrag 
in Belgische frank 

20 
25 
30 
40 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
85 
100 
125 
140 
150 
175 
200 
300 
400 
500 

Aantal emigranten 

1 
6 
5 
5 

32 
1 

12 
2 
2 
5 
1 

I I 
1 
I 
4 
1 
6 
1 
2 
5 

2.5 FINANCII':'EL (ON)Vf'':HMOGr~N VAN IJE EMIGHANTEN 

BIJ aankomst op Ellis Island moesten de emigranten een mlnI
mumhedrag van ViJf dollar kunnen voorleggen, wat hen zou toelaten op 
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hun eindbestemming te geraken. Niet enkel op Ellis Island, doch al bij 
het vertrek uit Antwerpen werd aan de registratieambtenaar meegedeeld 
over welke geldsom ze beschikten. 

Alhoewel het merendeel van de emigranten zich met een beschei
den bedrag moest tevreden stellen, toch waren er 14 die minimaal 200 
BF konden voorleggen. Dit waren: Blomme Eduard (500), Boelens August 
(200), Calsijn Emiel (500), De Pauw Kamiel (200), De Vlaeminck Charles 
(200), De Vlaeminck Eduard (400), Martens Victor (500), Soens Jules 
(300), Van de Veire Ivo (500), Van de Voorde Victor (200), Van Moorhem 
Henri (500), Van Zele Hippoliet (200), Van Zele Kamiel (400) en Vols Clara 
(200). 

3. DE LEMBEEKSE EMIGRATIE OP BASIS VAN DE 
ELLIS-ISLANDREGISTRATIE 

Niettegenstaande deze archiefbron voor genealogen een interessant 
werkinstrument is, toch vertoont deze voor onze optiek heel wat tekort
komingen. Vooreerst is er de schrijfwijze van de familienaam. 
Amerikaanse ambtenaren die de naam van de inwijkelingen moesten 
noteren, hadden uiteraard heel wat problemen met ongeletterde, dialect
sprekende Vlamingen. De enige oplossing was dan ook een fonetische 
neerslag van wat ze meenden te horen, zodat sommige namen heel wat 
afweken van de officiële schrijfwijze. 
Vervolgens is er de vaststelling dat enorm veel namen op de Ellis
Islandlijsten geen melding maken van de lokaliteit waaruit deze personen 
afkomstig waren. 
En uiteindelijk is er nog het feit dat bij vermelding van de lokaliteit de 
schrijfwijze zodanig afwijkt van de officiële, dat het voor een niet-ingewij
de bijna onmogelijk is de plaats van herkomst te herkennen lO. 
Al deze beperkingen verklaren dat sommige Lembekenaren - op basis van 
de Venesoenrapporten - uit Antwerpen vertrokken, maar schijnbaar 
nooit in Ellis Island aankwamen, alhoewel achteraf bleek dat ze inder
daad in Amerika woonachtig waren. 

Bij inzage van bijlage 2 blijkt onmiddellijk - en wie zou het anders 
verwachten - dat Antwerpen als vertrekhaven voor de meeste van deze 
voorouders de normale weg was. Toch noteerden we negen emigranten 
die in Liverpool aan boord gingen. naast drie personen in Rotterdam en 
een in Southampton. Met een totaal van 138 verschillende 
Lembekenaren - enkelen komen tweemaal voor omdat ze na enkele jaren 
voor een korte periode naar hun geboortedorp terugkwamen - zitten we 
ver beneden het werkelijke aantal uitwijkelingen. Voor buitenstaanders 
blijven al deze gelukzoekers slechts namen zonder enige concrete inhoud. 
Alleen wanneer de huidige generatie nog af en toe de familiebanden met 
de nazaten onderhoudt. heeft men de kans op deze namen ook l'en 
gezicht te kunnen kleven. En dit was voor Lembl'ke het gl'vnlmet dl' cml
grantengezinnen de Pape en de Roo. 
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3.1 DE FAMILIE DE PAPE 

3.1.1 August de Pape 

August de Pape was 23 jaar oud toen hij op 12 april 1893 Lembeke 
verliet met bestemming Canada. Als oudste zoon van Engelbertus de 
Pape en Philomena van Lent werd Eduard August - zo luidde zijn offici
ële voornaam - geboren op 23 juli 1870. Het gezin woonde toen in de 
Gentstraat. nr. 13 en in de loop van de daaropvolgende jaren werden er 
nog vier dochters en twee zonen geboren 11, waarbij de beroepsvermel
ding van de vader evolueerde van werkman over winkelier om te eindigen 
bij voerman. Zag August de toekomst somber in en vreesde hij geen werk 
op eigen bodem te vinden? Of liet hij zich zoals zoveel andere tijdsgeno
ten verleiden om het geluk in Amerika te beproeven? In een brief date
rend uit het jaar 1893 gaf August ons de ware reden voor zijn uitwijking 
naar Canada: " ... Ontmoedigd door de armzalige toestand van de land
bouw in België en in het besef dat al onze inspanningen in het thuisland 
onvoldoende blijken om een aanvaardbare levensstandaard te bereiken, 
hebben wij beslist om het leven in een nieuw land te proberen" 12. August 
had een ruime interesse, niet enkel voor de vreemde talen die hij bij zijn 
eerste bootreis naar Canada hoorde, maar ook voor zijn onmiddellijke 
omgeving. Waarnemen en zijn indrukken voor het nageslacht neer
schrijven, resulteerde in een dagboek dat tot op heden binnen de familie 
de Pape is bewaard gebleven 13. De familie vaarwel zeggen, maakte op 
August een diepe indruk: " ... Het was niet zonder enige aandoening dat 
ik mijn dierbaar lief geboortedorp verliet, dat bekoorlijk oord mijner kin
derjaren. Waar mijn goede ouders mij in het zweet huns aanschijns opge
voed hebben in de vrees des Heren. 0, zij hebben toch zoveel gedaan om 
ons van de ellende te bevrijden en ons rond de ouderlijke haard te verza
melen. Daar nog staat mijn huis, waarin ik geboren werd ... " 

Vertrokken uit Antwerpen, ging de reis aanvankelijk naar Engeland 
om vanuit Liverpool de grote overtocht te beginnen: ..... 's Morgens om 7 
uur stonden wij op en dan konden wij goed zien dat wij in geen sierlijk bed 
geslapen hadden. Wij kleedden ons aan en namen onze uurwerken en 
andere voorwerpen van waarde die wij onder ons hoq.fdkussen verborgen 
hadden ( ons geld en onze reiskaart hadden wij in een beurs gestoken en 
die hing op de borst met een koord om de hals). Wij sloegen dan een blik 
rondom ons. Met 18 man hadden wij in de kamer geslapen en die waren 
nu allen te been ... " 

Eenmaal aan boord van het schip gaat hij op verkenning en geeft 
hij een beschrijving van zijn eerste indrukken: ..... In de 2de klas waar 
ik ben ondergebracht. zOn hel bijna allemaal Engelsen. De 2de klas teU 16 
kajuiten voor 4 personen en zO zijn allen vol. Ik ben in nr. 15 en heb als 
kameraden 2 Engelsen en 1 Zweed. De Engelsen kan ik niel verslaan. 
maar de Zweed kan een weinig Frans ... 
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In de eerste dagen dat ik op de boot zat, kon ik op geen eten kijken, om 
reden dat ik niet wel te pas was; hetgeen niet te verwonderen was door
dat het weer zo ruwen de zee zo onstuimig was dat wij langs alle kanten 
geslingerd werden. Doch als ik op mijn gemak begon te zijn, begon ik ook 
te eten. Ik kon er mij maar geen gedacht van maken dat het eten goed was. 
Ik dacht dat de Engelse koks hoegenaamd niets kenden van eten koken en 
bereiden. Ik dacht dikwijls aan moeders keuken, aan de lekkere pap die 
zij maakte, aan het roggebrood dat veel smakelijker was dan hier datfijn 
brood enz. enz. Dit duurde zo enkele dagen, maar dan begon ik geweldige 
eetlust te krijgen. Alles werd goed, de Engelsen waren de beste keuken
bazen van de wereld. Ja, ik verlangde naar de grote bel waarmee de koks
baas de maaltijd aankondigde. Nu haalde ik mijn schade in. Ik zou een 
paard de rug uit eten ... " 

In tegenstelling tot de verhalen over de situatie in 3de klas op de 
oceaanboten die vanuit Antwerpen vertrokken, bleek de toestand op de 
oceaanreuzen die vanuit Liverpool hun tocht aanvingen. toch iets beter: 
..... 's Morgens krijgen ze brood, boter en thee oJko1fie. 's Middags soep en 
ongepelde aardappelen, met spek oJ vlees uit dozen waaruit het sap 
getrokken is ('extrait de viande'), dat zeer goed maar niet zeer voedzaam 
is. Daarna compot oJ confituur van oranjen oJ pruimen. Tweemaal kregen 
ze 's middags stokvis in plaats van vlees. Zout. peper; mostaard en azijn 
staan op taJel en water kan men de ganse dag bekomen. 's Avonds thee. 
brood en rijst oJ gort. Soms hebben ze wat pickels oJ andere overschot van 
2de klas gekregen. Ook kregen ze soms zee beschuit in plaats van brood. 
hetwelk niet slecht maar wat hard is. Het water. dat men de ganse dag 
door kan bekomen, is zeer Jris en goed van smaak ... .. 

Ook de inrichting en de ruimte die voor deze reizigers werd voor
zien, kreeg zijn ruime aandacht: ..... Ik ben er meermalen geweest en ik 
heb gezien dat het er toch wel uitstaanlijk is. De bedsteden staan daar in 
rijen van vil! en daarboven nog vüf. zoals kassen in een magazijn. 
Daartussen zijn nauwe gangen en aan de steunpilaren branden grote lich
ten. Het is er altijd schemeravond. De tafels staan tussen de bedden en 
zijn van ruw hout vervaardigd. De landverhuizer moet ze[{ voor deksel zor
gen. Eenieder krijgt een stTobed en oorkussen vanq{ het vertrek: en ook 
twee blikken schotels: één om te eten en één om te drinken. en dit bl!lft zijn 
eigendom .... " 
De 3de klas bevindt zich in het tussendek en is verdeeld in 3 q1delingen: 
de eerste is voor mannen: die bevindt zich van voren aan het schip: de 
tweede is die voor de vrouwen en de derde die voor vrouwen en kinderen. 
Deze beide q{delingen bevinden zich te midden van het schip en men kan 
van de ene in de andere komen bij middel van een dew: De q.fdeling pan 
de mannen is geheel q{gescheiden van de overige. T!ldens de dag kan men 
op het dek elkaar geheel de dag zien. Iedere klas lleE~/l haar b!lzonder 
bovendek, waarop men /JU middel van een tmp kan klinullcll. 
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De 1 ste en ?ie klas mag ook op het dek van de 3de klas komen. De 3de 

klas mag op andere bovendekken niet komen. In de kabienen van de 2de 

klas kunnen de huisgezinnen samen verblijven. ten minste vrouwen met 
kinderen. De mannen moeten in andere kabienen plaatsnemen. De zede
lijkheid wordt niet gekwetst. voor zover ik gezien heb, wat de inrichting 
van de steamer aangaat. Doch men vindt overal mensen die zich wel wat 
gemanierder zouden kunnen houden, bijzonderlijk in het spreken en zin
gen. Dit ondervindt men echter maar als er taalgenoten op het schip zijn • 
om reden dat men de ander niet verstaat ... .. 

Na een reis van 22 dagen (boot + trein) bereikte August zijn eind
bestemming - Bruxelles (Manitoba) - op 3 mei. Dit zou zijn nieuwe en 
tevens laatste vestiging worden. 

Zoals veel van de Belgische emigranten voor en na hem, was 
August met paard en kar vanuit Lembeke naar Antwerpen vertrokken. 
Na de bootreis wachtte hem een transcontinentale treinreis naar 
Winnipeg. om uiteindelijk met een stoptrein te arriveren in Holland 
(Manitoba). August was er de man niet naar om ondoordachte beslissin
gen te nemen en zijn eerste zorg was dan ook het vinden van werk om in 
zijn levensonderhoud te voorzien. 
Hij begon als landarbeider op de John Young's Farm en in een latere fase 
op de boerderij van Matt Young; beide hoeven lagen op een afstand van 
ongeveer 8 km van het huidige Bruxelles (Manitoba) - de lokaliteit die 
voor zijn verdere leven van groot belang zou worden. Naast de dagelijkse 
arbeid gebruikte hij zijn vrije tijd om de omgeving te verkennen, inzicht 
te krijgen in de levensomstandigheden waarmee nieuwkomers werden 
geconfronteerd en tezelfdertijd zich te bekwamen in het gebruik van de 
Engelse taal. 

Blijkbaar zag August het wel zitten, want in een brief van hetzelfde 
jaar 1893 schreef hij aan zijn ouders: ..... Nadat ik hier op verschillende 
plaatsen gewerkt heb en gezien heb dat de grond vruchtbaar is. het kli
maat en de seizoenen aangenaam zijn, ben ik na alles zorgvuldig overwo
gen te hebben tot het besluit gekomen dat - omdat zware arbeid beloond 
wordt - wij hier een goede toekomst kunnen opbouwen, wanneer wij ons 
met dezelfde ijver en zorg als in België inzetten. Om deze reden aarzel ik 
dan ook niet om mijn familie aan te raden naar hier te komen en zich hier 
in de nieuwe Belgische kolonie. Bruxelles. te komen vestigen ..... 

En August wist waarover hij sprak. Vanaf 1888 waren de eerste 
Belgische emigranten naar Manitoba gekomen; vijf jaar later waren er al 
nederl'..ettfngen in St. Al phonse. Mariapolls. Swan Lake en Bruxelles. 
Gevolg gevend aan diens schrijven, vertrok het gezin 'de Pape' (vader, 
moeder en de zes kinderen) in 1894 met bestemming Bruxelles 
(Manltoba). 
Toen August nog werkzaam was op de Matt. Young's Farm, was hij er al 
In geslaagd om een kleine boerderij te kopen, bestaande uit een beschei-
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den woning, een schuur en 6,5 ha land. Deze aanwinst zou de basis wor
den voor de familie de Pape als start voor een nieuw leven in Canada. 

August was al vijftien jaren in Canada aan het werk, toen hij op 23 
juni 1908 in het huwelijk trad met Augusta Lombaert uit Schoore (West
Vlaanderen). Zijn jonge gezellin - zij was nauwelijks 22 jaar - was in 1906 
met haar familie in Montreal aangekomen en in 1907 naar Mariapolis 
verhuisd . Het zou een vruchtbaar huwelijk worden: in de tijdspanne 
1909-1925 werden twaalf kinderen geboren, van wie er twee tijdens de 
kinderjaren stierven. Een kroostrijk gezin diende immers een dubbel 
doel: enerzijds voldeed men aan de voorschriften van de Kerk en ander 
zijds waren veel handen nodig voor het vele werk dat hen wachtte. 

Zolang de kind r n nog kl in war n n 
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Luchtopname van de boerderij van August d e Pape (1943) 

Bij het begin van de jaren dertig van de 20ste eeuw mocht August 
tevreden terugblikken op het resultaat van het gepresteerde werk. 
Makkelijk was het zeker niet gegaan. Het leven op de boerderij vereiste 
immers de aankoop van veel landbouwwerktuigen en een permanente 
lichamelijke inzet. Er was land dat moest worden ontbost en geploegd, 
gewassen gezaaid en geoogst; er moest worden gezorgd voor paarden, 
have en rundvee; machines moesten worden hersteld en op regelmatige 
tijdstippen onderhouden. En in de keuken zorgde Augusta voor het inma
ken van groenten en frult n werden kleren gemaakt en h ersteld . 

En toch wist August nog tijd vrij te maken voor andere, niet min
der b langrtjke zaken. 
Vooreerst. was er de opvoeding van de kind r n . Ver tandelijke ont.wikk -
ling van zonen en do ht rs stond voorop. Ni t nk I d jongens, maar ook 
de do hiers kregen de kans om bij d zusters Ursulinn n in Brux Hes 
naar school t gaan en lijd ns de koud wintermaand n op internaat t 
bHjv n. FJnanci el was dit en zwar tol. Was r ni t st ds ourant 
mun b s hIkbaar, dan b laald August in natura m t m Ik n aardap
pIn. Elke dag w rd n tketel, g vuld m t vijf lil r mIk, an h t 
kloost r be7Argd n elk h r[stp riod n wag n aardapp 1 n aan d 
zus rs 1 v r m d kost n van h t Jnt rnaal t mild r n. 
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H et gezin August de Pape-Lombaert (1936) 
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3.1.2 Charles de Pape 

Samen met het gezin de Pape was Charles - de vier jaar jongere 
broer van August - in 1894 naar Canada uitgeweken 14. Geboren op 4 
april 1877 als vierde kind in het gezin van Engelbert en Philomena van 
Lent zou hij als 17-jarige jongeling weldra kennis maken met het harde 
Ie en van emigranten in Canada. Tijdens zijn prille jeugd was - omwille 
van de economisch moeilijke omstandigheden - van een degelijk onder
wijs in Lembeke weinig sprake, zodat hij met zijn eigen dialecl en een 
paar woorden Frans nog heel wat te verwerken zou krijgen in hel 
Engelstalige Manitoba. 

Samen met zijn vader en zijn broers startte hij met de ontbossing 
van een terrein dat hun eigendom zou worden. Het vellen van de bomen 
was een zwaar manueel werk waarbij aanvankelijk een span ossen en 
later paarden werden ingezet voor het wegslepen van de boomstammen 
over een grote afstand. Voornamelijk tijdens het winterseizoen was de 
temperatuur een tegenvaller, want zij beschikten enkel over wat dekens 
om zich tegen de koude te beschermen. 

Met hun zuur verdiende centen wist de familie echter nog meer 
land te kopen en in 1902 werd Charles de manager van het werk op de 
farm in Swan lake (Manitoba). Samen met zijn broers bewerkte hij er het 
land tijdens de lente, zomer en herfst, maar keerde tijdens de winler 
terug naar de hofstede in Bruxelles (Manitoba), die in 1893 door Augusl 
was aangekocht. 

harl d Pap n zijn 
vrouw Marl.e d Roo 
(rond 1916) 
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In 1909 huwde Charles met Marie de Roo, een dochter van 
Francies de Roo die in 1896 ook naar Canada was uitgeweken. Het zou 
eveneens een vruchtbaar huwelijk worden: twaalf kinderen werden er 
geboren en groeiden op in een sfeer van werkzaamheid, diep geworteld 
godsdienstig leven en onderlinge dienstbaarheid. 

Het jaar 1913 stond eens te meer in het teken van nieuwe land
aanwinsten. Met de hulp van Jozef Vervynck en Maurice Goethals werd 
een stuk van 24 ha omgeploegd tegen een tempo van 1 ha per dag en dit 
met een ploeg die getrokken werd door drie paarden. Landarbeid was 
voor Charles geen probleem, maar wanneer de werkwijze of de keuze van 
de oogstproducten een beter rendement kon verzekeren, dan was Charles 
de aangewezen persoon voor vernieuwing. En de beloning bleef niet uit : 
in 1919 behaalde hij een prijs voor zijn graan op de Manitoba Gram 
Exhibition en in 1920 was hij er opnieuw bij op de Chicago WorLd Fair. In 
1931 deed hij nog beter toen hij met zijn rasecht Shorthorn catae en zijn 
Belgische paarden de eerste prijs wist weg te kapen op de Canadian 
Royal Winter Fair in Toronto. 

Zijn interesse voor studie en lectuur zette hem aan tot experimen
teren en dit leidde tot de ontdekking van vroegrijpe varianten van voe
dergewassen voor het vee. Met de depressie van de jaren dertig was ook 
voor het gezin van Charles de Pape de bloeiperiode voorbij. 

Toch bleef hij een toegewijde farmer die na een rijk Cfevuld Ie en 
overleed op 31 januari 1946. 
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3.2 D E FAMILIE DE Roo 

De familie de Roo deed haar intrede in Canada naar het einde van 
het jaar 1896. Francies de Roo werd als vierde kind van Engelbertus de 
Roo en Marie Versyp geboren in Oosteeklo op 7 januari 1858. Zijn huwe
lijk met Emma de Sutter werd gezegend met negen kinderen van wie er 
drie vroegtijdig tierven 15. 

Francies d e Roo en 
Emma d e Pape (1919) 

Naar het voorbe ld van August de Pap week ook het gezin de Roo 
uit naar Canada n v rble f z lfs tijd lijk bij d familie de Pape in 
Bruxelles. Tijd ns d wint. r van 1896 verhuisde Franci snaar Swan 
Lake (Manitoba) en kon er al vanaf 1897 werken op g huurd land rijen. 

oor hard labeur nni t. aflal nd inzet wist n Fran i s n zijn kinder n 
g leidel1jk aan hun b zitting n in Swan Lak uit. te br id n. 

Aangezl n de beid famili s - d Pap n d Roo - vóór hun v rt.r k 
naar Canada Jar nlang dorpsg nol n war n g w st, ho ft h t. ook ni t 

v rwond n dat - nmaal d huwbar 1 ftijd b r ikl - tw van d 
w d rzijd kin r n m t lkaar huwd n: Mart , d oudsl do ht. r van 

ran f s, huwd In] 90 t harl d p n Raymond , d oud l 
zo n . huw In] 21 m l Jo phln d p. 
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Huwelij/csjoto van Raymond de Roo 
en Josephin d Pap (1921) 

De families de Roo en de Pap war n t d z r to wijd room 
katholieke volgelingen g we st. H t wa dan ook en bron van trot n 
eer voor de beid families dat ' ' n van hun afstamm ling n pri t rw rd 
en het uiteind lijk tot bi ss hop bra ht. 
Geboren op 24 februari 1924 vol d R mi D Roo, zoon van R ynlond, d 
lagere school in Swan Lak . Na zijn midd lbar tudi h t t. -
Bonifaciuscolleg ging hij voor zijn t lijk opl idin n h t 
Seminarie en werd prt ster wijd in Swan Lak op juni 1 

Na een tweejarig po t radua t 
Rome behaalde hij d tit I van do tor in d tb ol 
rie voorbij wachtte h m nu ook d praktijl , w 'm 
e rstvolg nd twaalf jar n w rd g nfr nt rd in d 
St. -Bonifa tu . 

Z l' ond 1'1 d tn U 
di n t w rd p l or 
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cees Victoria. De bisschopswijding in de basiliek van St.-Bonifacius en de 
installatie als bisschop in de St.-Andrewskathedraal in Victoria in decem
ber 1962 waren voor de beide families dan ook een bron van fierheid en 
geluk. 

Zijn steeds terugkerende vraag voor wereldvrede, sociale recht
vaardigheid en respect voor de zwakken en de minderbedeelden in deze 
wereld hebben hem tot een van de best bekende, inspirerende en bijwij
len ook controversiële theologen van Canada gemaakt. Toch bleef bis
schop Remi een Vlaming in hart en nieren, diep gehecht aan Lembeke, 
het dorp waar zijn ouders zich na hun huwelijk hadden gevestigd. Het 
hoeft dan ook niet te verwonderen dat bisschop Remi in 1963 - nauwe
lijks een jaar na zijn bisschopswijding - een bezoek bracht aan zijn 
geboortedorp. J. De Wilde - toenmalig pastoor van Lembeke - noteerde in 
het Liber Memorialis 16 de belangrijkste feiten van deze gebeurtenis: "De 
zondagmorgen van 15 september werd Mgr. De Roo aan de pastorij afge
haald door het college van burgemeester en schepenen, met de gemeente
raad, kerkraad en Commissie van Openbare Onderstand, om onder de 
tonen van de feestelijke muziek van De Heidebloem, door het welig ver
sierde dorp naar de kerk geleid te worden, voor een echt Lembeekse pon
tifzeale dienst met de deelneming van al de geestelijken van Lembeke 
ajkomstig. 
Het zangkoor zong de tweestemmige "mis ter ere van de H. Jozef' van 
Alfons Moortgat. Na het evangelie kwam Monseigneur naar de communie
bank met mijter en staf voor de homelie in het Vlaams met Lembeekse 
ondertoon. Na de pontifzeale mis ging Mgr. De Roo over tot de wijding van 
de eerste steen van ons nieuw te bouwen parochiehuis. Vervolgens leidde 
het muziek de stoet naar de parochiale feestzaal waar Mgr. Baudonck, 
Mgr. De Roo, Z.E.H. pastoor en burgemeester d'Alcantara op het voortoneel 
gingen plaats nemen met de vlaggen der verenigingen op de achtergrond. 
Pastoor J, De Wilde sprak de eerste begroetingsrede uit. Namens de paro
chie werd dan als geschenk een prachtige stool overhandigd, in kunstbor
duurwerk vervaardigd door het huis Grossé van Brugge. Op deze stool 
staan uitgebeeld enerzijds Si. Gillis, de patroon van Lembeke tussen den
nebomen en daaronder het wapenschild der gemeente: anderzijds de H. 
Remigius, patroonheilige van Mgr. en daaronder het eigen bisschoppelijk 
wapenschild van Mgr. De Roo. Daarna las Rudi De Vlaminck namens de 
Lembeekse schooljeugd een pittige huldebrief voor. Burgemeester graaf 
d'Alcantara besloot de huldiging met een feestrede en overhandigde Mgr. 
namens het gemeentebestuur een tinnen schotel met het wapen van 
Lembeke. Een huldeadres met de handtekeningen van de bevolking van 
Lembeke werd ook Mgr. aangeboden. 
De huldezilting werd besloten met en kort dankwoord door Mgr. De Roo uit
gesproken en in de kleine gildezaal had een receptie plaats en werd de ere
wijn aangeboden door het gemeentebestuur, waarbij iedereen de gelegen
heid kreeg om Mgr. persoonlijk ie begroeten en een praatje te slaan, 
In de nieuwste kleuterklas van de meisjesschool had eenfeestmaal plaats 
waarvoor een vUftigtal personen hadden ingeschreven. 's Anderendaags 
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bracht Mgr. een bezoek aan de plaatselgke koeJgesJabriek en na het mid
dag maal op het kasteel d'Alcantara vertrok Mgr. 
Dit bezoek aan Lembeke was uitgegroeid tot een enige ontvangst en huldi
ging door Lembeke van 'zgn' pastoor." 

BESLUIT 

In voorliggende bijdrage werd gepoogd het Lembeekse aandeel van 
de emigratie in beeld te brengen. Vertrekkend van diverse bronnen -
bevolkingsregisters, Venesoenrapporten en Ellis-Islandgegevens - kon
den meer dan 200 Lembekenaren worden geïdentificeerd bij hun over
tocht naar Amerika en Canada. Dit laatste cijfer is echter een sterke 
onderwaardering van de werkelijkheid, daar enerzijds slechts de gege
vens voor de periode 1896-1914 beschikbaar waren, terwijl anderzijds de 
registratie op Ellis Island heel wat problemen opleverde. 

Niettegenstaande de Europese emigratie al rond 1850 startte, 
kwam de Lembeekse uitwijking slechts vanaf de jaren '90 van de 19de 

eeuw goed op gang. Opvallend hierbij is de vaststelling dat naast een 
overgroot deel van individueel reizende emigranten, toch ook een relatief 
belangrijk aantal gezinnen met kinderen de overtocht waagde. 

Alhoewel heel wat Amerikaanse staten interessant oogden voor een 
definitieve vestiging, bleek de staat Illinois toch de grootste aantrek
kingskracht uit te oefenen. Emigranten hoopten in de kortste keren hun 
leefsituatie te verbeteren. Controle van de uitgeoefende beroepen leerde 
ons dat de helft van de emigranten terechtkwam in de industriële sector, 
meer bepaald in de ijzer- en staalindustrie. Toch noteerden we voor 
Lembeke ook heel wat interesse voor Canada; de ontginning van bosrijk 
gebied bood aan de emigranten de kans om - mits intensieve arbeid -
eigenaar te worden van uitgestrekte landbouwbedrijven. 

Zeker in de beginfase van de emigratie was een overtocht een 
hachelijke onderneming. Als vreemdeling en zonder enige kennis van het 
Engels was het voor de eerste avonturiers zeker geen sinecure om er zich 
door te slaan; na verloop van tijd kon de grote golf van uitwijkelingen ech
ter terugvallen op een aantal al gevestigde Lembeekse landverhuizers. 

Gedetailleerde informatie over Lembeekse emigranten beperkte 
zich in feite tot twee families: de gezinnen van respectievelUk August en 
Charles de Pape enerzijds en dat van Francies de Roo en zijn zoon Remi 
anderzijds. 

(*) WIJ stellen er prIJs op onze oprechte dank te betuigen nnn (Ie IH't'r O~wnr Llppt'l\s 
die ons, bereldwllllg als steeds, zIJn persoonliJke dOl'\I\llt'ntntlt' 11\ "t'rbnnd Illd dt' 
fum1l1e de Pape-c\e Hoo Ier beschikking sleIde. 
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LEMBEKENAREN OP ZOEK NAAR EEN BETERE TOEKOMST 

NOTEN 

1. R. BUYCK. Kaprykenaren trokken naar Amerika (1873-1926) in: Appeltjes van het 
Meetjesland, jg. 55 (2004), p. 5-53. 

2. Het opvangcentrum Ellis Island dat in 1892 zijn deuren opende op een eilandje, 
niet groter dan een paar ha, gelegen op een steenworp afstand van Liberty lsland, 
markeert het einde van de bijna ongecontroleerde emigratie en het begin van een 
officieel geregelde intocht. Vanaf 1924 werden de immigratieformaliteiten toever
trouwd aan de Amerikaanse consulaten in Amerika en vanaf dat ogenblik was Ellis 
Island enkel nog een detentiekamp voor emigranten die in een onwettige situatie 
verkeerden. Tijdens en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog werd het een 
gevangenis voor personen, verdacht van anti-Amerikaanse activiteiten. In 1954 
werd Ellis Island definitief gesloten. Vandaag is Ellis Island een nationaal monu
ment. (Deze gegevens werden ontleend aan: Georges PEREC, EWs [sland. 
Beschrfjving van een project. in: Streven, juni 2003, jr. 70, nr. 6, p. 485-490). 

3. Bij KB van 29 april 1890 richtte de Overheid verschillende agentschappen op om 
de emigratieprocédés te controleren. Een van deze agentschappen, gehuisvest in 
het Torengebouw te Antwerpen stond in 1892 onder de leiding van Eugène 
Venesoen. Aanvankelijk stelde deze zich tevreden met meer algemene jaarlijkse 
rapporten. Naarmate hij echter meer en meer inzicht kreeg in het lot van de 
Belgische emigranten, noteerde hij meer gedetailleerde informatie over deze lieden. 
Vanaf 1896 begon hij daartoe de emigranten te ondervragen en bezorgde maande
lijks zijn rapporten aan de Overheid te Brussel. (Voor meer gedetailleerde infor
matie over deze rapporten en de emigratie in het algemeen, zie o.m. : Jan VAN
DERHAEGHE met medewerking van Dora KENNIVE en Martha SCHILDERS, 
Emigranten naar Amerika. WF-afdeling Antwerpen, 1992; Guy BAUWENS, 
Richard DE RUITER en Julien PALMANS, Belgische emigranten naar Amerika, 
1903-1904, WF-afdeling Antwerpen, 1996; Richard DE RUYTER. Belgische emi
granten naar Amerika, 1906, WF-afdeling Antwerpen, 1999; IDEM, Belgische emi
granten naar Amerika, 1907-1908, WF-afdeling Antwerpen, 2000; Guy BAU
WENS, Belgische passagiers waaronder emigranten voor de jaren 1900-1914, WF
afdeling Antwerpen, 2003.) 

4. Gemeentearchief Kaprijke, Bevolkingsregisters Lembeke (1881-1930). 
5. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de families de Pape-de Roo die zich in Canada 

gingen vestigen, maar voor wie geen enkele verwijzing bij Ellis Island te vinden is. 
Consultatie van deze Ellis Islandgegevens wordt pas echt rendabel. wanneer men 
vooraf bij de tienjaarlijkse volkstellingen niet enkel de naam van de emigranten 
maar evenzeer de geboortedatum noteert. Bij twijfelgevallen geeft een vergelijking 
van de vermelde leeftijd bij aankomst In New York - meestal tot op een maand 
nauwkeurig - met de geboortedatum bij de volkstellingen uitsluitsel of Iemand al 
dan niet werkelijk behoort tot de groep emigranten. Bovendien Is op Elils Island de 
schrijfwijze van de lokaliteit van herkomst soms zodanig vervormd, dat men er 
nooit zou aan denken daarin de gezochte lokaliteit te zien. Onder de talrijke voor
beelden vermelden we hier slechts terloops: Waterolish (Watervliet), Kuessdaire 
(KnesselareJ, Cafriche (KaprijkeJ, Lambic (LembekeJ, Mendeiehe (Meulebeke). 

6. Zie noot 3. 
7. WIJ verwijzen hierbij o.m. naar G. JACgUEMYNS, Histoire de la crise économique 

des F1andres ] 845- ] 850, Brussel, 1929 ; L. SCHEPENS, Van vlaskuiser lot 
Franschman. bijdrage lol de geschiedenis van de West-Vlaamse plattelandsbevol
king in de 19de eeuw. Brugge, 1973; B. VERIIAEGEN, Conlribution à l'histoire 
économLque des F'/andres, 196 I; C. VANDENBROEKE. Sociale en ko'1funkturele 
Jar-etten van de lInnennIJverheId in Vlaanderen (lale 14de-mldden 1 gde eeuw) in: 
II.M.G.G .. 1979; IDEM, Demogrq{Lsche en sociaal-economL'iche varianten van hel 
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pauperisatieproces in Oost-Vlaanderen. in: Handelingen van het xxxste Vlaamse 
Filologencongres. 1975. 

8. Zie hiervoor de familiegeschiedenis van de families 'de Pape-de Roo' bij: Marguerite 
THOMSON en Mary DE PAPE. Be/gian Canadian Builders. De Pape- De Roo 
Families. 1893-1993. Uitg. Denis De Pape. 1994. 

9. R. BUYCK. a.w .. p. 16. 
10. Zie noot 5. 
11. Dit waren: Amelie Louise (°8/08/1871). Clement (°15/09/1874). Karel Lodewijk 

(°4/04/1877). Marie Josephine n 1/04/1880). Emma (1883-1947) en Josephine 
(1891-1939). 

12. M. THOMSON en .... p. 2. 
13. M. THOMSON ... en M. JOURNEE maakten hiervan dankbaar gebruik om de per

soon van August de Pape in een duidelijker daglicht te plaatsen. 
14. Zoals in bijlage 3 is te lezen. zou Charles de Pape reeds in 1891 naar Canada zijn 

uitgeweken. Deze datering is zeker fout. aangezien een 14-jarige puber niet op 
eigen hou1je naar Canada zou uitwijken. temeer daar August de Pape. pas in 1893 
als eerste Lembekenaar het terrein ging verkennen. Charles de Pape vertrok pas 
samen met het gezin de Pape in 1894 naar Canada. 

15. Volgens M. THOMSON .... Belgian Canadian Builders. p. 6 telde het gezin Francies 
de Roo 10 kinderen: "... Francis and Emma had ten children ... All were bom in 
Lembeke where the De Roo's lived their first eleven years of manied Ufe~. 

Gedetailleerd onderzoek van de registers van de Burgerlijke Stand en van de 10-
jaalijkse Bevolkingsregisters' resulteerde in een toch ietwat andere versie. 
Vooreerst werden er tijdens die bewuste periode geen tien maar wel negen kinde
ren geboren: Raymondus (°5/11/1885). Remi (°13/10/1886). Mauritius 
Bernardus nl/7/1888). Marie Leonie (°5/7/1889). Victor (°1/3/1891). René Ivo 
(°7/10/1892). Louis CyrilIe (°3/10/1893). Emma Martha (°24/1/1895) en 
Augusta Pelagia (°11/ I / 1896). Van deze negen kinderen stierven er drie vroegtij
dig: Mauritius Bernardus (+17/7/1888). Renê Ivo (+19/12/1892) en Louis CyrilIe 
(+12/7 /1895). 
Vervolgens is de vermelding dat zij allen in Lembeke geboren werden. een verkeer
de voorstelling van de feiten: de eerste twee kinderen werden inderdaad in 
Lembeke geboren; de volgende vijf kinderen werden allen in Kaprijke geboren en 
de laatste twee werden opnieuw in Lembeke geregistreerd. 
Na hun huwelijk had het jonge gezin zich gevestigd in Lembeke-Dorp. nr. 54. waar 
de eerste twee kinderen geboren werden (Bevolkingsregister Lembeke 1881-1900. 
deel 1. folio 70). Op datum van 7 mei 1888 stond het gezin Francies de Roo-de 
SuUer reeds in Kapri.lke ingeschreven als woonachUg in de Vaart straat. nr. 11 
(Bevolkingsregister Kaprijke 1881-1890. deel 2. folio 315). Op datum van 10 mei 
1894 wereI het gezin de Roo uitgeschreven (Bevolkingsregister Kaprijke 1891-1900. 
deel 2. folio 312) en ging het zich opnieuw vestigen in Lembeke. waar de laatste 
twee kinderen het levenslicht zagen. 

16. Kerkarchief Lembeke. nr.204. 
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LEMBEKENAREN OP WEK NAAR EEN BETERE TOEKOMsr 

BIJLAGE 2 
LEMBEEKSE EMIGRANTEN OP BASIS VAN HET ELLIS- ISLANDARCHIEF 

Familie- Voornaam Aankomst- Naam van Vertrekhaven 
naam datum stoomboot 

Andlies Carel Louis 17-08-1907 Lucania Liverpool 
Antheunis Mathilde 19-12-1903 Finland Antwerpen 
Antheunis Theofiel 16-09-1901 Zeeland Antwerpen 
Bassier Carel Lodewijk 18-04-1913 Mauretania Liverpool 
Bassier Kamiel 15-04-1912 Finland Antwerpen 
Bauwens Edmond 08-08-1920 Kroonland Antwerpen 
Beelaert Karel Lodewijk 21-03-1906 Zeeland Antwerpen 
Beelaert Magdalena 08-12-1915 Nieuw Rotterdam 

Amsterdam 
Bernaerdt August 13-06-1910 Kroonland Antwerpen 
Bernaerdt Emma 23-06-1910 Kroonland Antwerpen 
Blomme Emiel 16-10-1901 Kensington Antwerpen 
Blomme Henri 28-10-1905 Kroonland Antwerpen 
Bockstal Clement 14-11-1903 Zeeland Antwerpen 

29-03-1910 Zeeland Antwerpen 
Boelens August 27-11-1909 Lapland Antwerpen 

01-04-1915 Potsdam Rotterdam 
Boelens Aloïs 01-03-1904 Finland Antwerpen 
Boelens Clara 17-09-1912 Vaderland Antwerpen 
Boelens Raymond 17-09-1912 Vaderland Antwerpen 
Boeljan Angelus 10/12/1896 Noordland Antwerpen 
Boeljan August 16/06/1892 Noordland Antwerpen 
Boeljan Theofjel 26-01-1901 Kensington Antwerpen 
Boeljan Willem 26-01-1901 Kensington Antwerpen 
Bonamie August 15/03/1898 Westernland Antwerpen 

14-03-1900 Kensington Antwerpen 
Bonamie Malie 29-04-1904 Finland Antwerpen 
Braet Alois 23-05-1903 Kroonland Antwerpen 
Braet Irma 19-12-1903 Finland Antwerpen 
Buysse August 15-03-1901 Kensington Antwerpen 
Buysse Cyliel 10-08-1908 Finland Antwerpen 
Buysse Elodie 23-06-1903 Vaderland Antwerpen 

10-08-1908 Finland Antwerpen 
Buysse Emlel 11-05-1909 Kroonland Antwerpen 
Buysse Henri Raymond 10-08-1908 Finland Antwerpen 
Buysse Kamlel 30-04-1904 Kroonland Antwerpen 
Buysse Petrus 25-02-1913 Vaderland Antwerpen 
Buysse René 11-05-1904 Kroonland Antwerpen 
Buysse 'I11eoflel 23-06-1903 Vaderland Antwerpen 
Calsyn August 28-01-1905 Zeeland Antwerpen 
Calsyn Emlel 01-05-1900 Friesland Antwerpen 

09-01-1905 Zeeland Antwerpen 
Calsyn Theoflel 02-02-1901 Swltzerland ? 
Claeys Augusla 28-04-1920 Kroonland Antwerpen 
Claeys E<:mlel 29-03-1910 Kroonland Antwerpen 
ClaL-ys Lconardus 08-04-1902 Vaderland Antwerpen 
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ROGER BUYCK 

Claeys Leonie 20/04/1892 Waesland Antwerpen 
27-06-1913 Mauretania Liverpool 

Claeys Maria 10-08-1903 Finland Antwerpen 
Claeys Victor 05-12-1910 Lapland Antwerpen 

28-04-1920 Kroonland Antwerpen 
Claeys Victor 10-03-1906 Zeeland Antwerpen 
Cobert August 19/02/1899 Noordland Antwerpen 
Cocquyt August 11/03/1899 Noordland Antwerpen 
Cocquyt Selma 09-03-1909 ? Antwerpen 
Danel Charles 29-03-1910 Kroonland Antwerpen 
Danel Edmond 08-11-1909 Finland Antwerpen 
Danel Henri 21-10-1905 Vaderland Antwerpen 
Danel Kamiel 11-03-1905 Vaderland Antwerpen 
Danel Raymond 31-10-1903 Vaderland Antwerpen 
De Bleecker August 13/01/1893 Belgenland ? 
De Bock Henri 23-03-1905 Vaderland Antwerpen 
De Brabander Theofiel 30-04-1904 Kroonland Antwerpen 
De Busscher Edmond 21-02-1900 Friesland Antwerpen 
De Caussemaeker Emiel 19-03-1910 Kroonland Antwerpen 
De Caussemaeker Theofiel 08-04-1905 Vaderland Antwerpen 
De Jaeger Theofiel 25-03-1910 Lusitania Liverpool 
De Kesel Leopold 28-03-1912 Kroonland Antwerpen 
De Martelaere Bruno 08/04/1899 Kensington Antwerpen 
De Muynck Amelie 11-05-1904 Kroonland Antwerpen 
De Muynck August 10-03-1906 Zeeland Antwerpen 
De Muynck Jules 10-03-1906 Zeeland Antwerpen 
De Pauw Augusta 04-07-1910 Vaderland Antwerpen 
De Pauw Daniël 04-07-1910 Vaderland Antwerpen 
De Pauw Kamiel 29-04-1905 Finland Antwerpen 
De Pauw Magdalena 04-07-1910 Vaderland Antwerpen 
De Pauw Trina 04-07-1910 Vaderland Antwerpen 

De Roo Albert 27-10-1909 Kroonland Antwerpen 

De Roo Cyriel 30-10-1912 Zeeland Antwerpen 

De Roo Ivo (Mrs.) 30-10-1909 Kroonland Antwerpen 

De Roo Marie 30-10-1912 Kroonland Antwerpen 

De Steur Kamiel 06-10-1902 Vaderland Antwerpen 

De Steur Melanie 16-12-1905 Zeeland Antwerpen 

De Sutter Casimir 07-09-1903 Finland Antwerpen 

De Sutter Clement 20-02-1911 Lapland Antwerpen 

De Sutter Raymonç 14-11-1900 Westernland Antwerpen 

De Vlaminck Charles Louis 18-01-1900 Friesland Antwerpen 

De Vlieger Amelie 30-05-1906 Vaderland Antwerpen 

De Vlieger August 18-01-1900 Friesland Antwerpen 

De Vlieger Edmond 19-04-1912 Mauretania Livt'rpool 

De Vlieger Eduard 15-02-1901 Noordland Antwerpen 

De Vlieger Henri 07-02-1906 Vaderland An t werpt'n 

De Vlieger Irma 19-04-1912 Mauretania Llverpool 

De Vlieger Mathilde 06-02-1904 Kroonland Antwerpen 

De Vlieger Petrus 19-02-1901 Friesland Antwt'rpt'n 
15-02-1908 Zeeland Antwerpen 

De Wispelaere Clara 05-03-1914 Kroonland Antwerpen 

De Wispelaere Emma 23-06-1910 Kroonlnnd Antwerpen 

De Wispelaere Henri 05-03-1914 Kroonland Antwt'rpt'n 

De WIspelaere Leonie 17-0A-1907 Vaderland Al \ t werpt'l \ 
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Dhaenens Philemon 11-03-1905 Vaderland Antwerpen 
Diericloc Kamiel 15-04-1905 Kroonland Antwerpen 
Engels August 18-01-1900 Friesland Antwerpen 
Engels Emma 14-11-1900 Westernland Antwerpen 
Gryp Anna 28-04-1920 Kroonland Antwerpen 
Gryp Charel 28-04-1920 Kroonland Antwerpen 
Gryp Henri 28-04-1920 Kroonland Antwerpen 
Gryp Marie 28-04-1920 Kroonland Antwerpen 
Keirsse Romanie 21/10/1899 Friesland Antwerpen 
Lippens Melanie 27-12-1905 Zeeland Antwerpen 
Lippens Philemon 16-09-1901 Zeeland Antwerpen 
Martens Anna 23-10-1920 Lapland Antwerpen 
Martens August 23-10-1920 Lapland Antwerpen 
Martens Bertha 23-10-1920 Lapland Antwerpen 
Martens Irma 23-10-1920 Lapland Antwerpen 
Martens Marie 23-10-1920 Lapland Antwerpen 
Martens Petrus 28-03-1912 Kroonland Antwerpen 
Martens Victor 11/03/1899 Noordland Antwerpen 
Meiresonne Emiel 09-03-1907 Finland Antwerpen 
Morman Edith 19-12-1903 Finland Antwerpen 

16-01-1906 Kroonland Antwerpen 
Mussche Henri 26-01-1901 Kensington Antwerpen 
Neyt Edward 20-07-1910 Kroonland Antwerpen 
Normandie Clara 14/12/1898 Friesland Antwerpen 
Normandie Clement 14/12/1898 Friesland Antwerpen 
Normandie Louise 14/12/1898 Friesland Antwerpen 
Normandie Marie 14/12/1898 Friesland Antwerpen 
Pieters Bernard 14-03-1900 ? 
Pieters Emiel 26-09-1908 Campania Liverpool 
Praet Victor 30-10-1909 Finland Antwerpen 
Roegiers Alfons 14-03-1900 Kensington Antwerpen 
Roegiers Firmin 23-03-1905 
Roegiers Leonie 23-03-1905 
Slock Florimond 16-05-1913 Mauretania Liverpool 
Slock Marie 18-04-1903 Vaderland Antwerpen 
Soens Jules 13-02-1906 Kroonland Antwerpen 
Soens Raymond 20-07-1910 Kroonland Antwerpen 
Stevens Emiel 07-05-1910 Lapland Antwerpen 
Taets Louise 02-10-1911 Lapland Antwerpen 
Taets Marie Thérèse 22-02-1921 Aquitania Southampton 
Tramont Charles Louis 06-02-1904 Kroonland Antwerpen 
Tramont Marie 22-02-1907 Samland Antwerpen 
Tramont René 22-02-1907 Samland Antwerpen 
Tramont Theofiel 10-03-1906 Zeeland Antwerpen 
Van de Kerkhove Kamiel 25-04-1903 ? ? 
Van de Vetre Almé 27-10-1909 Kroonland Antwerpen 
Van de Vetre Ivo 05/04/1899 Southwark ? 
Van de Vet re Leo 25/03/1899 Southwark ? 

05/04/1899 Kroonland Antwerpen 
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BIJLAGE 3 
BIOGRAFISCHE GEGEVENS ONTLEEND AAN DE GAZETTE VAN DETROlT (1965-1984) 

Buysse Camiel Landbouwer, geboren te Lembeke 18/06/1880, overleden te 
Pipestone 29/03/1972, begraven te Jasper, zoon van Domien 
Buysse. Camiel was een zoon bij een onbekende vrouw. Naar 
Amerika in april 1904, eerst in South Bend, later naar Atkinson 
(Illinois). In 1918 naar Jasper, Minnesota. Hij is getrouwd te Eeklo 
op 21/ 10/ 1901 met Emma van den Berghe. 

Claeys Ivo Naar Atkinson in 1913. Hij is getrouwd te Lembeke in 1913 met 
Clara Van Laere, geboren te Lembeke in 1891, overleden te 
Geneseo rond Oktober 1978. 

De Pape Charles Landbouwer in Swan Lake, afkomstig uit Lembeke, geboren in het 
jaar 1877, overleden op 31 januari 1946. Naar Canada, Bruxelles 
in 1891. 
Getrouwd te St. Alphonse, Canada, in 1909 met Marie De Roo, 
geboren te Lembeke 5/07/1889, overleden te Winnipeg 
5/01/1972, dochter van Francies de Roo. Zij kwam naar Canada. 
Swan Lake in 1894. In dit huwelijk werden 12 kinderen geboren. 

De Roo Francies Naar Swan Lake in 1894. Zijn dochter bij een onbekende vrouw: 
Marie De Roo, geboren te Lembeke op 5/07/1889, overleden te 
Winnipeg op 5/01/1972. 

De Rycke Emiel Afkomstig uit Lembeke, wonende te Skokie (Illinois). Naar Amerika 
op 11/02/1910 met de Lapland uit Antwerpen met zijn oom 
Clement De Zutter, bestemming Victor (Iowa). Hij is getrouwd op 
28/12/1919 met Marie De Rycke, afkomstig uit Lembeke. 

De Sutter Emiel Landbouwer, geboren te Lembeke op 12/10/1891. wonende te 
Moline (Illinois). Naar Amerika in april 1892, pas 6 maanden oud. 
Getrouwd te Atkinson op 19/02/1919 met Grace de Roo. 

De Vlieger Aloïs Geboren te Lembeke in 1895, overleden te Mishawaka (Indiana) in 
1972. Naar Mishawaka in 1920 en is getouwd te Superior op 
23/06/1956 met Alida Haerens. 

Lippens Maurice Geboren te Eeklo op 26/09/1889, overleden te Kewanee (Illinois) 
rond Mei 1973, getrouwd te Kewanee op 10/04/1909 met Anna 
Baert. 

Pattyn Alfons 

Roegiers Alfons 

Taets Louis 
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Hij was gehuwd met Marte Van de Voorde, geboren te Lembeke 
rond 1883, overleden te Wtnntpeg op 2/02/1967. 

Geboren te Lembeke rond 1892, oVt'rleden tt' Hoek Island op 
1/03/1968. 
GetrouwcI te Roek Island op 17/06/1922 met Bt'rthn Noppe. 

Geboren te Lembeke rond 1894, oVt'rkdt'n te 1<:rle lIllInois) rond 
januari 1970. Natu" Amerika In 1 H29. llU Is getrouwd It' Sht'llldd 
mei Marle Immesoete. 
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BIJLAGE 4 
BIOGRAFISCHE GEGEVENS ONTLEEND AAN DE 'DEATH MEMORIAL CARDS' 

Wegge Camiel 

De Pape August 

De Pape Emma 

De Pape Josephine 

De Roo Francies 

De Sutter Emma 

De Vlieger Amelia 

De Vlieger Emma 

Boelens Richard 

De Backer Bernard 

De Jaeger Marie Louise 

De Sutter Emiel 

De Wispdac!rc Lc(mle 

[Je Wulf Ilenrl 

x Whitcomb Blanche. 0 Lembeke. 22/01/1882/ + Moline 
2/05/1941 

x Lombaert Augusta. 0 Lembeke 23/07/1870/+ Bruxelles 
(Manitoba) 6/09/1949 

x De Lichte Alfons, 0 Lembeke 12/03/1883/+ St. 
Alphonse (Manitoba) 27/11/1947 

x De Roo Raymond. 0 Lembeke 18/03/1891/+ Swan Lake 
(Manitoba)28/02/1939 
.. She was a zealous and sincere Christian who served God 
with ardour, perseverance and a pure conscience. She gov
erned her family with care and brought her children up in 
the fear and love of God. Through her piety and generosity 
she won the respect and es teem of aH those who knew 
her". 

x De Sutter Emma. 0 Lembeke 7/01/1858/+ Swan Lake 
(Manitoba) 25/01/1939 

x De Roo Francies. 0 Lembeke 21/03/1865/ + Swan Lake 
(Manitoba) 27/11/1941 

x Verschaere Jan, 0 Lembeke 25/04/1878/ + St. Boniface 
(Manitoba) 21/01/1941 

x Bernaerdt August, 0 Lembeke 18/06/1886/ + St 
Boniface (Manitoba) 8/01/1958 

x Claeys Emma 0 Lembeke 20/05/1891/ + Atkinson 
(Illinois) 28/02/1984 

x Kesbeke Cornelia. 0 Lembeke 12/10/1868/ + Moline 
(Jllinois) 15/04/1936 

x Van de Voorde Henri. 0 Lembeke 6/10/1887/ + Moline 
(Illinois) 1 1/12/1962 

x De Roo Grace Marie, 0 Lembeke 12/10/1891/ + Moline 
(JlJlnois) 21 / 1 1 / 1992 
WWI Army veteran serving in the American Expeditionary 
Forces in France. zoon van De Sutter Clement en Vincent 
Emma. 

x De Pape Charles. 0 Lcmbekc 6/09/1867/ + Mollne 
(III1nols) 22/02/ 194 I 

x IIaezchroeck MathlJcJe Marie, 0 Lcmhcke 7/05/ 1893/ + 
Sheffleld (IlJlnols) :iO/OH/ 1950 
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Dhaenens Leonie 

Geirnaert Leonie 

Poppe Charles 

Van de Voorde Henrt 

Vuysser Marte 

Wauters Louis 

De Vlieger Serafina 

De Vlieger Peter 
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x Peters Emiel, 0 Lembeke 8/06/1881/ + Moline (IllinoIs) 
27/10/1933 

x De Bleeker August, 0 Lembeke 13/07/1871/ + Kewanee 
2/07/1927 

x De Wispelaere Leonie, 0 Lembeke 8/04/1860/ + Moline 
25/11/1929 

x De Jaeger Marte Louise, 0 Lembeke 17/03/1879/ 
+Bennett (Iowa) 

27/09/1940 

x Welvaert Edward, 0 Lembeke 15/08/1868/ + Moline 
21/05/1925 

x Wendland Justine, 0 Lembeke 17/06/1863/ +Hartwick 
(Iowa) 1/02/1921 

o Lembeke, 28/01/1862/ + Kewanee (Illinois) 6/11/1925 

x De Dapper Cordula, 0 Lembeke 15/02/1872/ + 
Kewanee (Illinois) 
("treinongeluk") 15/07/1928 



DE ZELFREGULERENDE DORPSGEMEENSCHAP 

De veldwachtersfamilie 
Steyaert in Lembeke 
(1810-1902) 

Filip BASTIAEN 

Politie, en zeker de landelijke politie, is in de geschiedschrijving en 
ook in de heemkunde een, ten onrechte, vrij stiefmoederlijk behandeld 
thema. Als men daarenboven het woord veldwachter als studieobject laat 
vallen. wordt er niet zelden schamper gereageerd. Wat meer aandacht 
voor het politiewezen zou nochtans kunnen bijdragen tot een beter begrip 
van (het functioneren van) plattelandsgemeenschappen. De polities tud ie 
mag zich dan niet beperken tot de organisatie van het politiewezen en 
(collectieve) biografieën. maar kan en moet m.i. evenzeer peilen naar de 
rol van de politie in het brede dagdagelijkse maatschappelijk proces. 
Enkele willekeurige voorbeelden zijn de armenzorg, volksgebruiken, ont
spanning, het besturen van een dorp enz. 

In de navolgende beperkte biografische nota's willen we enkele 
aspecten van het 19de-eeuwse dorpsleven belichten. Het gaat enerzijds 
om een aantal zaken dat toevallig tot ons kwam, maar anderzijds mis
schien ook om de essentie van een dergelijke maatschappij, die zoekt om 
te overleven, net als de inwoners. Die aspecten zijn in tegenstelling tot de 
rest vrij uitgesponnen. De meeste aandacht bij de familieleden gaat, om 
evidente redenen, naar de derde in de rij, Pieter Steyaert. Deze veld
wachter bleek een merkwaardige figuur die in nog meer merkwaardige 
situaties terechtkwam, maar de hier specifiek behandelde aspecten kon
den deels niet worden geduid, zonder de anderen in deze bijdrage te 
betrekken. Aldus is hij een interessante figuur om een stukje mentali
teiL'5geschiedenis bloot te leggen. We bekijken aan de hand van enkele 
daden en facetten uit zijn leven de houding van de lokale overheid en de 
bevolking tegenover de veldwachter en vice versa, maar ook en vooral het 
waarom. Het (beperkt) behandelde politiewerk komt louter aan bod om 
enkele maatschappelijke (karakter)trekken duidelijker te stellen. 
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1. VELDWACHTERSFAMILIE DOOR MENSLIEVENDHEIIJ? 

1.1 AMBROOS STEYAERT (1810-1830) 

Het veldwachtersverhaal van de familie Steyaert begint bij 
Ambroos, de vader van Pieter. Deze man werd geboren in Oosteeklo op 23 
oktober 1783, als zoon van Jan en (Anne) Brigitte Misman (of 
Meersman) 1. Over hem is ons momenteel niet zoveel bekend. 

Het veldwachtersambt stamt uit de Franse tijd en is een voortzet
ting van de vroegere politiefunctie offICier2 of van de provost, zoals men in 
Lembeke vermeldde. De eerste Lembeekse veldwachters waren vermoe
delijk de laatste provoosten. Tijdens de eerste jaren van de Franse bezet
ting vonden we herhaaldelijk de namen van Ignatius Ingels (Engels) en 
Pieter Francies Van de Rostyne (°1768) terug3 . Van de eerste is ons de 
einddatum van zijn politietaak niet bekend, maar we vonden hem niet als 
dusdanig terug in de volkstelling van 18064 . De laatste bleefwaarschijn
lijk in functie tot aan zijn dood op 2 mei 1808. Het staat echter vast dat 
hij in het begin van de Franse bezetting - al dan niet, maar hoogstwaar
schijnlijk en voortdurend, cumulerend - de stiel van smid uitoefende5 . In 
1810 baatte zijn weduwe een herberg uit6 , wat mogelijks ook voordien 
gebeurde. 
Na het overlijden van Van de Rostyne oordeelde de hogere overheid dat 
het ambt te lang vacant bleef - nam hij misschien ervoor al ontslag? - en 
men had de burgemeester al meerdere keren geschreven om een veteraan 
of gewezen militair uit de gemeente of een naburige gemeente voor te dra
gen. Uiteindelijk werd de gewezen soldaat Francies (Louis François) (Van) 
Moffaert op 12 juli 1808 benoemd7 . Een toevallige vondst in de registers 
van de Burgerlijke stand laat ons veronderstellen dat hij mogelijks fami
lie was van de Lembeekse pastoor Philippe Jacques Van MoiTaert en van 
Philippe Van Moffaert, belastingcontroleur van het arrondissement Eeklo 
en wonende in Assenede8 . Enige voorspraak lijkt dus niet uitgesloten. 
Zijn veldwachtersloopbaan bleek van korte duur. De reden is ons onbe
kend. 

Op 11 januari 1810 kreeg namelijk Ambroos Steyaert een commis
sie als veldwachter. Hij was toen 26 jaar en hU had ook enkele jaren 
legerdienst achter de rug. Ex-soldaten kregen namelijk voon-anp; en wer
den beschouwd als het best geschikt voor dergelijke job (o.a. wep;ens het 
moeten opsporen en aanhouden van deserteurs)9. Uit de weinip; beschik
bare gegevens menen we te mogen afleiden dat hij pas door zijn aanstel
ling in Lembeke kwam wonen. Zijn echtgenote. Joanna Maria Van de 
Velde, was ook van dat buurdorp geboortig en z~jn oudste zoon Karel 
werd eveneens aldaar in 1808 geboren. Hun tweede kind. Pieter. werd 
eind 1810 in Lembeke geboren (In de registers Burgerlijke stand staat 
geen geboorteakte. maar er is wel achteraan een kopie uit het doopre
gister in gekleefd. Was dit een teken dat hij voorbestemd wns om t'l'n 
merkwaardig leven te leiden?). 
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Ambroos bleek vrij goed met een pen overweg te kunnen, maar voor 
de rest was de sociaal-economische toestand van de familie niet zo roos
kleurig. Hij was, voor zijn benoeming, zoals zovelen wever en de zoon van 
eenvoudige dagloners. Zijn echtgenote, een Oosteeklose dagloonster, kon 
bij hun huwelijk in 1808 niet met de pen overweg en plaatste een streep
je. In 1814 bleek het gezin in een huurhuis van Norbert Van Assche te 
wonen 10. In 1818 vonden we de specificatie dat hun woning een twee
woonst was 11. Het gezin breidde steeds meer uit en telkens vonden we 
ook een dienstmeid of een servante d'enJant ingeschreven. Deze laatste 
was zelf slechts 12 jaar oud, zodat er moeilijk sprake kan zijn van echt 
huispersoneel. In 1829 telde het gezin 8 kinderen, tussen 1 en 21 jaar, 
maar woonde er anders niemand in. De financiële situatie liet dit ver
moedelijk ook geenszins toe. In 1821 bleek alvast dat hij geen enkele 
andere functie uitoefende 12. Dit was niet echt gelogen, maar zoals veel 
collega's vulde hij de jaarwedde aan met diverse kleine inkomsten. Het 
staat vast dat hij optrad als roeper tijdens openbare verkopingen. 
Notarissen deden hiervoor veelal beroep op veldwachters. Dat dit de 
dienst niet altijd ten goede kwam - sommige vendities liepen over meer
dere dagen - spreekt voor zich. Het gemeentebestuur moest in elk geval 
in 1820 de afwezigheid van de veldwachter op de maandelijkse revue 
(inspectie van alle veldwachters van een regio door de brigadier-veld
wachter) verantwoorden. Ambroos Steyaert had in dit geval nochtans de 
toestemming aan de brigadier gevraagd en mondeling verkregen 13. Zijn 
opbrengsten zijn ons niet bekend, maar voor sommigen liep dit op tot een 
half jaarloon 14. Het is ook algemeen bekend - en te vinden in de bronnen 
- dat de veldwachters in de 19de eeuw al eens iets (een zende vlees, 
graan ... ) van inwoners ontvingen. De Lembeekse champetter zou echter 
geen omhalingen van eieren gedaan hebben, zoals de koster en de kerk
baljuw15 en waaraan andere collega's ook wel eens deelnamen. 

Het noodlot sloeg echter toe en Ambroos overleed in actieve dienst 
op 11 juli 1830. Zijn echtgenote was op dat ogenblik spinster. 

1.2 KAREL STEYAERT (1830-1837) 

Net een week na het overlijden van Ambroos Steyaert droeg de 
gemeenteraad al kandidaten voor de opvolging voor en stuurde het lijst
je naar het provinciaal bestuur l6. De septemberrevolutie doorkruiste 
echter een vlugge benoeming. Door de lacune vervulden blijkbaar de oud
ste 7..onen van de overleden veldwachter de taak en vroeg de weduwe om 
zolang de jaarwedde te blijven genieten. Het gemeentebestuur was dit 
Idee genegen, wat blijkt uit een brief van 21 september: "dat wy gaaren 
toestemmen, en van advies zyn. dal de jaarwedde. welk was loegestaen. 
aan de veldwagter dezer gemeenle. over hel loopende dienstjaar 1830 by 
voortduring worde uitbetaald. aan desze~rs wedwue. lol zoo lang den 
dienst als veldwagler, door eenen harens zoons zonder bezwaren. regel
matig en zonder intrest aen de gemeente belangens worde waargenomen. 
en zuLks voor zoo lang er geenen veldwagler door Z.E. de heer Staats-raad 
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gouverneur dezer zal wezen benoemd" 17. Ook anderen zagen een kans 
om door de omwenteling de benoeming in een andere richting te duwen. 
Er vroeg alvast iemand om toegevoegd te worden aan de kandidatenlijst. 
Voor het gemeentebestuur was dit echter een gedane zaak en het deelde 
dit ook zo mee aan de Koninklijke commissaris. Het deelde de verzoeker 
mee dat hij er met de burgemeester kon over praten of zich tot het hoger 
bestuur wenden. 

} ~ ~ffc!P~11L~ Pieter Van de Rostyne 
... - 1808 

// 

~~~,,[l/~7( Francies Van Moffaert 
1808-1810 (?) 

Y' 

Cy/ Ambroos Steyaert (/lf' /!ie ,1 
- ;;(~ 1810-1830 

( /Itj/lttl- Karel Steyaert 
1830-1837 

/!~_. '7 Pieter Steyaert 
.' ---z- ':j/~/~-' 1837-1902 

De handtekeningen van de 1 9de-eeuwe Lembeekse veldwachters. 

Door de "opgekomene omstandigheden" werd er maar geen gevolg 
gegeven aan de voordracht van kandidaten. Daar bovendien ook het loka
le bestuur werd vernieuwd. moest er zelfs een nieuwe voordracht ~ebeu
ren. Nu moest het wel snel gaan. namelijk binnen de acht da~en 18, Kort 
daarop werden effectief drie kandidaten voorgedra~en. maar waarvan ons 
de namen onbekend bleven 19. Door te puzzelen - wat toch een essentieel 
deel is van historisch onderzoek - achterhaalden we vermoedelijk toch de 
drie namen. De eerste naam was deze van Piet er Steyaert. I lij was op dat . . 
ogenblik pas 20 .laar oud (in het document was sprake van 21 .laar. maar 
men nam het niet te nauw met het aspect t!la: Ambroos zou 26 or 30 Jnnr 
veldwachter zijn geweest) en dus te .long vonr de Job:W , Ik opmerking 
naast zijn naam is echter het meest interessant: ..... wordt l'OOrgeamc9cH 
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uyt Consideratie dat hy den oudsten is van zeven kinderen, die by hunne 
moeder thuis zyn. waer van nog zes minderjarig, en zulks zonder eenig 
bestaen oJ nee ring doende, dat hy nog eenen broeder heeJt die ouder is als 
hy: die zich onder den militairen dienst bevind: dat het ook zeker is de 
moeder met haere kinderen eenen last van het armbestuur moet wezen; 
indien dezen kandidaet geene goede winning in het huyshouden kan 
bezorgen"21. Die oudere broer, Karel (Charles), stond blijkbaar ook op de 
lijst. Op zijn curriculum stond dat hij 8 jaar dienst had (het is geenszins 
duidelijk van wanneer dit tweede document dateert, maar mogelijks ging 
het om een nieuwe voordracht), dat hij niet ervaren was (op het vlak van 
geletterdheid), maar dat hij dagelijks leerde. Hij was, samen met een 
andere persoon, voorlopig aangesteld. Die persoon werd blijkbaar afgezet 
en genoot voor zijn dienst slechts de helft van het veldwachtersloon. De 
andere helft ging naar de weduwe. De gemeenteraad had blijkbaar ook 
bepaald dat die tijdelijk aangestelde ontslagen zou worden na de leger
dienst van Karel Steyaert. Deze laatste kon dan effectief veldwachter wor
den en zijn moeder financieel steunen. Opnieuw lezen we dat anders het 
gezin zou moeten gesteund worden door het Armbestuur. Op dat ogen
blik vroeg de arrondissementscommissaris de gouverneur om Karel voor
lopig te benoemen, daar er anders armoede voor het gezin dreigde. De 
gemeente vroeg dit ook, enkel uit menslievendheid22 . We moeten er hier 
aan toevoegen dat opvolging door een zoon bijna gedurende heel de 19de 

eeuw vrij frequent (ruim 20%) voorkwam23 . We proberen een aantal 
zaken te reconstrueren. 

Karel Steyaert was in Oosteeklo geboren op 15 september 1808 en 
behoorde aldus tot de militielichting van 1826. Bij de inschrijving op de 
militielijst was hij dagloner van beroep. Zijn gestalte was niet ingevuld. 
Hij lootte het nummer 45 en werd voor de dienst aangeduid24 . Hij bleek 
ook ingeschreven voor de Burgerwacht, maar kreeg hiervoor een tijdelijke 
vrijstelling: "ende alzoo dien persoon den oudsten zoon is van zyn moeder 
weduwe, met 8 kinderen en voor deszelfs onderstand moet zorgen; daer 
hy ok aengesteld is als provisoiren veldwagter in dees gemeente, en dien 
post waerneemt. is hy zoo voor een en ander nood ig" 25 . 

Begin 1832 vernemen we dan dat Karel inderdaad de dienst voor
lopig waarnam, tot aan zijn herinlijving (réincorporation). Dan nam zijn 
kleine broer het over "et une autre personne, pour surveiller les champs". 
Het hoger bestuur wenste blijkbaar een oplossing, maar de gemeenteraad 
was van mening om de plaats vacant te houden, totdat Karel met defini
tief verlof was. Hij zou hem dan als eerste kandidaat voorstellen, "place 
qu'U mérite comme.flls ainé d'une veuve avec huil enfans". De raadsleden 
wensten voort te doen met de voorlopig aangestelde persoon26. Een jaar 
later vernemen we dat het hier om Ferdinand Couqué ging27. In 
augustus 1833 stuurt men dan een kopie van de voorlopige aanstelling 
van Karel Steyaert naar het provinciebestuur. De hoger vermelde motive
ring werd nog eens aangehaald en ook Ferdinand Couqué werd ver
meld2H• 

115 



FILIP BASTIAEN 

Karel Steyaert werd uiteindelijk in 1836 benoemd en legde de eed 
af op 19 april29 . We hadden intussen vastgesteld dat hij behoorlijk kon 
naamtekenen en bij zijn uiteindelijke benoeming zou hij zelfs goed kun
nen lezen en schrijven hebben. Op 8 maart 1837 deelde het gemeentebe
stuur de veldwachtersbrigadier mee dat Karel niet naar de revue zou 
gaan. Hij lag in bed en was aangedaan door een zware ziekte30. Hij over
leed op 26 mei 1837. Voor de weduwe was het weer naar af. Over een 
onbetaalde rekening uit zijn soldatentijd deelde het bestuur later mee dat 
hij "in staet van behoeftigheyd" was overleden31 . 

1.3 PIETER STEYAERT (1837-1902) 

Pieter Steyaert deed de laatste acht dagen de dienst voor het over
lijden van zijn broer Karel. Het gemeentebestuur deelde de provincie nog 
de dag van het overlijden mee dat het vlug een kandidatenlijst zou stu
ren en vroeg deze maal haast bij de benoeming. Het bestuur hield woord 
en stuurde ook inlichtingen over de twee voorgedragen kandidaten. Pieter 
Steyaert werd voorlopig benoemd op 20 juni en hij legde de eed af op 27 
juni 183732 . 

Pieter werd unaniem als eerste kandidaat voorgedragen. Opnieuw 
werd er aangehaald dat zijn vader ook 30 jaar dienst had als veldwach
ter. Uit de vorige voordracht onthielden we dat hij in staat werd geacht 
een pv op te maken. nu luidde het: "genoegzaem geleerd om een proces 
verbael op te maken". We stelden zelf inderdaad vast dat hij vrij goed kon 
naamtekenen. Hij was volgens het inschrijvingsregister voor de militie en 
de eerste voordracht klein van gestalte. slechts 1.58 m. Bij de nieuwe 
voordracht bleek hij 1.69m groot te zijn. Was hij tijdens zijn jarenlange 
legerdienst zoveel gegroeid? Zijn foto werd vervolledigd met de melding 
dat hij zwart haar had. een grote neus. een rond gezicht met breed voor
hoofd. blauwe ogen. een wijde mond en een ronde kin. Voor zijn leger
dienst was hij dagloner. Voor zijn benoeming vonden we hem ook nog 
terug als werkman en als dienstknecht. zoals de grote meerderheid van 
de lage sociale klasse. Hij werd beschouwd als van onberispelijk gedrag 
en sterk genoeg om de vermoeyenissen van de dienst te doorstaan. 
Zijn tegenkandidaat was een zekere Jan Frans Willems. Deze man woon
de ook in Lembeke en was 40 jaar oud (de maximumleeftijd: hij bleek 
echter geboren in 1795 en was dus te oud33). Hij werd vermoedelijk voor
gedragen door de invloed van zijn werkgever. de Gentse grondeigenaar De 
Potter-Soenens. voor wie hij jachtwachter was34. 

De benoeming geschiedde ten voorlopigen titel. want Piet er 
Steyaert had nog niet zijn definitief verlof van het leger ontvangen "t welk 
de eenige hinderpael was van zyne d~fillitieve benocming". Hij werd lUl 

zijn eigenlijke dienst t lissen 1829 en 1837 meerdere malen opnieuw \'oor 
een reserveregiment opgeroepen. o.a. sedert 1 april 1837. In december 
1838 schreef het gemeentebest uur naar zijn ('OllllllHndnnt in Gent Illet dl' 
vraag om de veldwachter naar huis te laten komen. lli,l WHS broodnodig 
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bij zijn familie. daar hij in het bestaan van het gezin voorzag. Het sche
pencollege had het daarbij nogmaals over "une pauvre familie". Tien 
dagen later stuurde hij het verzoek van de moeder-weduwe aan de arron
dissementscommissaris "et que renvoyer Ze dit garde champêtre dans ses 
foyers serait un acte dejustice et d'humanité". In april 1839 bevond hij 
zich opnieuw of nog steeds onder de wapens. maar nu in Oostende. Zijn 
broer Eduard nam dan de functie waar "zonder nogtans daer voor te zyn 
beeedigd". Op 21 mei zwaaide hij definitief af. maar ondanks de vraag 
van het gemeentebestuur voor een vlugge definitieve benoeming, kon hij 
pas zijn nieuwe eed afleggen op 24 februari 184035. Zijn eigenlijke benoe
ming gebeurde mogelijks op 31 december 1839. In deel 2 zal blijken dat 
die benoeming niet zo vanzelfsprekend was. 

In 1859 stelde Pieter Steyaert zich kandidaat voor de opengevallen 
plaats van brigadier-veldwachter. Dit was een soort korpschef die geza
menlijke patrouilles organiseerde in zijn brigade en ook instond voor een 
periodieke inspectie, de revue. Hij genoot hiervoor ook een extra vergoe
ding, betaald door alle gemeenten die deel uitmaakten van de brigade. 
Pieter schreef zijn sollicitatiebrief vermoedelijk niet zelf. Er kwamen enke
le intussen vertrouwde argumenten in voor: opvolger van zijn vader (30 
jaar dienst) en zijn broer en zijn legerdienst. naast zijn grote vlijt en 
bescheidenheid en een aantal moedige daden. Dit laatste sloeg voorna
melijk op de aanhouding van enkele deserteurs, maar ook van twee var
kensdieven (diefstal met verzwarende omstandigheden) en de dader van 
een poging tot moord "allen zeer gevaerZyke en onverschrokken kerels". 
Ook zijn onbesproken gedrag (zie verder) werd gestaafd met een attest 
van de burgemeester. Ook hier werd verwezen naar zijn familiale
financiële toestand (waarover verder ook meer). Hij schreef ook nog een 
gelijkaardige brief aan de gouverneur. Daarin werd o.a. verwezen naar de 
legercampagnes die hij meemaakte in 1830, 1831, 1832 en 1833. Er 
werd ook een daad van moed aangehaald als schildwacht in 1831 toen 
Hollandse huzaren in Aardenburg lagen om het jonge België binnen te 
trekken. Hij ontving er een beloning van 10 fr voor. Het aantal attesten 
werd nog aangevuld, waarin nog meer arrestaties werden vermeld en 
eveneens de vaststelling van menigvuldige delicten en overtredingen inza
ke politie en jacht. De commissaris van politie van Eeklo schreef een erg 
lovende boodschap: "eenen persoon is die zyne bediening met iever en 
neerstigheid Uitoefent: want 't elkens als het gebeurt. dat hy hem als nabu
er in dienstverrigtingen noodig heeft. hy snel hem altyd met spoed en neer
stigheid ter hulp, waerover hy hem zyne erkentenisse mag betuigen". Het 
mocht echter niet baten. Hij bleek volkomen kansloos36. 
Uit deze laatste passage zouden we concluderen dat Pieter Steyaert een 
modelveldwachter was. Was de werkelijkheid ook zo eenduidig? Was zijn 
benoemin~ In 1839 wel zo evident? Speelden niet vooral sociale elemen
ten mee om 90 jaar lang het ambt in dezelfde familie te houden? Kan een 
dieper en breder onderzoek dit bevestigen? Het peilen naar de sociale 
achtergrond is één aspect, maar kan ook de uitoefening van de taak. 
nieuwe, andere Inzichten verschaffen? 

117 



FILIP BASTIAEN 

2. DE VELDWACHTERSFUNCTIE: AUTORITEIT OF SOLIDARITEIT? 

2.1 EEN VALSE START? "EENE PLEK IN HARE MUTS" 

In oktober 1837, pas enkele maanden na zijn voorlopige benoe
ming, liet Pieter Steyaert een pv opmaken. Op zich niets bijzonders, 
integendeel zelfs. Het was trouwens de gewoonte dat de meeste proces
sen-verbaal niet door de veldwachter persoonlijk werden opgemaakt, 
daar hij enkel bevoegd was voor landelijke delicten. Doorgaans bekleed
de de burgemeester in de kleinere dorpen de bevoegdheid van commis
saris van politie (en liet hij het schrijfwerk over aan de gemeentesecreta
ris; zie ook 2.7). Dit pv was merkwaardig in die zin dat hij er om verzocht. 
maar dat er terzelfder tijd een klacht tegen hem werd in geformuleerd. 
Een zekere Angeline De Cock zou de veldwachter .. hebben uytgemaekt 
voor eenen slechten garde champêtre daer by voegende dat zyne zuster 
Amelie Steyaert (die hare eerste huwelyks ajkondiging had gehad) te 
Brugge voor hoer had gediend". Deze belediging was niet min. De vrouw 
gaf op dat ogenblik een zekere Joannes Vergult ook nog een kaakslag. De 
veldwachter liet zich ook niet onbetuigd. De burgemeester hechtte er 
alvast geloof aan dat er een woordenwisseling was geweest. Pieter 
Steyaert bekende zelfs te hebben gezegd "dat zy eene plek in hare muts 
hadde door het welk zy waerschynlyk heeft verstaen dat hy wilde zeggen 
dat zy een kind had gehad". Alvast een volkskundig interessant element. 
dat enige genealogische uitklaring zou kunnen gebruiken. 
Er stond nog een enigszins opmerkelijke passage in het verslag: "Het 
schynt ook dat er tusschen den heer Wmems en den veldwachter eenen 
kleynen haet van overlang bestaet" . Door de verwijzing dat men de heer 
De Potter-Soenens niet had kunnen horen. daar hij afwezig was, werd het 
duidelijk dat het hier om de tegenkandidaat voor de benoeming ging. 
Onze veldwachter had dus al van in den beginne vijanden. 
De burgemeester dekte dit voorval blijkbaar met de mantel der liefde toe: 
"wy laten UEd oordeelen over het gewigt der beschuldigingen nochtans 
verzoeken wy UEd te overwegen en in acht te nemen uyt welke bron die 
spruyten"37. Dit lijkt op bedekte steun van de burgemeester ... 

De kous was er I)iet mee af. Er kwam een brief van de arrondisse
mentscommissaris en die was vrij expliciet in de klachten en beschuldi
gingen: "Het schynt dal hy in ht uytoeffenen zyner Jonctie te werk gaet met 
eene onbeschaeJde plompheyd die aen geenen ondergeschikten bedienden 
past, en dat hy zelfs zich vermeet bedreygingen te doen aen persoon en die 
hy zouden dienen te beschermen". Het bestuur kreeg de opdracht meer
dere getuigen te horen, een douanier, het gezin van brouwer Stockman 
en van herbergier De Cock, een zekere Jan Vincent en "des noods ook den 
hr de Potter-Soenens"38. Helaas kennen we het vervolg niet. maar dit kan 
er op wijzen dat de zaak werd gesloten zondermeer. 
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2.2 ENKELE KANONSCHEUTEN: VOLKSMENS? 

Op 13 augustus 1839 stuurt de schepen belast met de politie een 
pv tegen meerdere personen aan de commissaris van politie van Kaprijke, 
die ook het Openbaar ministerie uitoefent bij de Rechtbank van enkele 
politie. Het feit lag schepen P. De Sutter blijkbaar zwaar op de maag, want 
hij schreef dat ze "ondanks het verscheyde mael herhaelde verbod van het 
plaetselyk bestuer, zich toegelaten hebben in den kom dezer Gemeente 
kanonnen aen te steken: Ik bid ued Mynheer dezelve zoo strengelyk moge
lyk voor de regtbank van enkele politie te vervolgen en zulks wel ter zitting 
van maendag aenstaende om alzoo indruk te verwekken "39. Op het eer
ste zicht leek dit een pv als zovele en met een verzoek dat wel meermaals, 
en ook in andere gemeenten, voorkwam. 

Het voorval stond echter ook als punt op de gemeenteraad op 17 
augustus geagendeerd: "over 't geen er te doen blyJt met den veldwachter 
Pieter Steyaert". En daaruit bleek dat de veldwachter zelf kanonscheuten 
afschoot. Dit was in overtreding met het gemeentelijk politiereglement 
van 19 oktober 1837. Daarenboven was dit reglement op zondag 4 
augustus, negen dagen voor de feiten, "met luyder stem na vroeg en hoog
mis aen het publiek" bekendgemaakt en was de veldwachter door de bur
gemeester persoonlijk belast met het toezicht op de naleving. Wou de 
jonge Pieter Steyaert eens testen hoever hij mocht gaan in zijn nieuwe 
job? Er was alvast op 12 augustus in openbaer gezelschap over het ver
bod gesproken en de veldwachter had gezegd dat hij 's anderendaags, bij 
het trouwfeest van Joannes Vervaet "de eerste scheut zou hebben gescho
ten". Er kan niet worden ontkend dat hij niet van zijn woord was. Hij ver
liet met opzet de kerkdienst, liep naar het gemeentehuis en loste daar 
meerdere kanonschoten. Hij moedigde daarna nog iemand aan hetzelfde 
te doen met de woorden "schiet maer, als gy niet mogt voortsgaen zal ik 
hel u tydelyk komen zeggen". Het hek was bijgevolg van de dam en meer
dere personen gaven zich over aan het volksgebruik. De raadsleden von
den het gedrag van de veldwachter dan ook meer berispelyk dan van de 
anderen "om reden dat hy met de waekzaemheyd dier overtreding specia
lyk was belast; dat hy ondanks het herhaeld verbod van het plaetselyk 
bestuer, met opgezetten zin het voorbeeld heeft gegeven en de schikkingen 
van gemelde politie reglement overtreden: dat hy alzoo ongehoorzaem is 
geweest aen de bevelen zyner overheyd en zich een regt heeft toegekend 
die aen niemand dan aen het hoofd van het plaetselyk bestuer behoorde". 
Hij was duidelijk te ver gegaan en de raad kon dit dan ook niet zo laten. 
Hij vervolgde: "Overwegende dat indien zulks wierde over het hoofd gezien 
den zelven veldwachter langs hoe meer de regten van den raed en het pla
elselyk bestuer opentlyk zou miskennen & hun by het publiek alle gezag 
7..oU ontnemen". 
Rekening houdend met het feit dat Pleter Steyaert maar ten voorlopigen 
titel was benoemd, er al een klacht tegen hem was Ingediend. en de 
krachtige en steekhoudende argumentatie, zouden we een afzetting uit de 
fundle verwachten. In de 19de eeuw kwam de afstelling trouwens bij 7% 
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van de veldwachters voor. De meest voorkomende reden was drankmis
bruik, gevolgd door de slechte dienst, plichtsverzuim en in mindere mate 
het persoonlijk gedrag en misbruik van gezag40. Mogelijks kampten de 
raadsleden met een dilemma, namelijk een deel van de motivatie voor zijn 
aanstelling, de steun voor het gezin van zijn moeder. Het vervolg van de 
beraadslaging luidde dan ook: "Overwegende nochtans dat hy by middel 
zyner fonctie in het onderhoud zyner moeder & nog minderjarige zusters 
voorzief'. Het spook van de armenzorg dook dus opnieuw op. De raad 
besloot bijgevolg eenparig om hem tijdelijk te schorsen in zijn ambt. De 
schorsing, met beroving van wedde, beliep slechts 14 dagen41 . Hij ont
ving nog diezelfde dag een brief dat hij zijn wapens moest inleveren en dat 
hij zich van de uitoefening van elke dienst moest onthouden42. 

2.3 STICHTEND VOORBEELD; SCHELDWOORDEN VÓÓR ZIJN BENOEMING 

Op 25 september, nog geen maand na zijn schorsing, kreeg de veld
wachter opnieuw een klacht aan zijn broek gesmeerd wegens scheld
woorden. De aanklager was opnieuw Jan Vincent, wat het gewicht mis
schien wat minder maakte. Of ging het van kwaad tot erger? 
Over dit voorval vernemen we rechtstreeks niets meer, maar mogelijks 
werpt een brief uit oktober 1839, gericht aan de arrondissementscom
missaris, toch een licht op deze zaak. Volgens het gemeentebestuur werd 
het provinciaal reglement van 1828 of 1829 op het sluiten van de her
bergen streng toegepast. Er volgden dus ook klachten uit. Naar verluidt 
luidde men in veel gemeenten de klok voor de sluiting één uur te vroeg, 
in andere deed men dit enkel op weekdagen. Daarenboven "in weynige 
gemeenten wordt er op het sluiten der herbergen gewacht & in het meeste 
deel der gene waer rondgegaen wordt vergenoegd den politie beambten 
zich met de herbergen te ontruimen zonder overtreding vast te stellen". Dit 
laatste was dus strijdig met het reglement, maar wel een typische uiting 
van de zelfregulerende maatschappij. Maar dit was blijkbaar niet de 
gangbare manier van zaken in Lembeke en waren "alzoo de inwooners 
van alhier op de politie verbitterd". Het bestuur pleitte ervoor dat het 
reglement overal streng zou worden nageleefd43. De vraag rijst of de veld
wachter in dit geval niet het slachtoffer was van deze politiek, gezien hij 
op het sluitingsuur moest toezien, en (een deel van de bevolking) zich dus 
tegen hem keerde. Of deed hij misschien net nu uitermate zijn best. na 
enkele keren op een negatieve manier in de kijker te zijn gelopen? 

We vermoeden dan ook dat het bestuur het (opnieuw) voor de veld
wachter opnam. We vernamen alvast niets over een eventuele veroorde
ling. Objectief gezien, kon hij na de schorsing ook niet veel meer hebben. 
Dit voorval, en de andere incidenten, werpen een ander licht op de (iets 
te) lange weg tot zijn denniUeve benoeming. We zetten alles nog eens op 
een rijtje: 

20 Juni 1837: voorlopige benoeming 
24 oktober 1837: klacht wegens woordellwisselingjbeledig'illg 
21 mei 1839: c1ennlt ief verlof leger 
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17 augustus 1839: twee weken schorsing functie 
25 september 1839: klacht wegens scheldwoorden aan het adres van, 
opnieuw, Jan Vincent 
22 november 1839: verzoek tot definitieve benoeming 
31 december 1839: definitieve benoeming? 
24 februari 1840: eedaflegging 

Is het overdreven te stellen dat hij enkele keren goed wegkwam? Louter 
theoretisch kon hij alvast al in mei/juni 1839 definitief beëdigd zijn. Het 
verhaal heeft regelmatig wat veel weg van menslievendheid. 

2.4 MENS MET GOEDE INBORST 

Op 2 I januari 1845 notuleerde de gemeentesecretaris een bijzon
der voorval. Veldwachter Pieter Steyaert verscheen in de zitting van het 
schepencollege "voornemens zynde heden huwelyk aentegaen". De 
bedoeling was" alvoorens tot de voltrekking van diere overtegaen van zyne 
kinderlyke genegentheid heeft willen blyken geven aen zyne moeder Marie 
Van de Velde aen wien hy reeds tot steun diende". Hij stemde toe zijn 
moeder, zolang hij veldwachter was, 80 fr per jaar te geven. Zijn moeder 
verscheen ook ter zitting en verklaarde "het bovenstaende dankelyk aen 
te nemen"44. Door de formulering stellen we ons toch de vraag van wie 
het initiatief uitging. Was dit zijn eigen wil of was deze regeling gesugge
reerd of zelfs (wat) opgedrongen? Gold dit als een compensatie voor zijn 
benoeming? Het lijkt alvast opnieuw een uiting van een maatschappij die 
op een eigen wijze met de beperkte middelen omsprong en onderlinge 
solidariteit als regel nam, indien mogelijk zonder de armenkas te 
belasten. Waarom moest trouwens een dergelijke private aangelegenheid 
in de notulen van het schepencollege worden ingeschreven? Het bestuur 
had er dus duidelijk een belang bij. 

We kunnen anderzijds opwerpen dat zijn moeder op dat ogenblik 
slechts 57 jaar oud was en dat haar jongste dochter bijna 17 was, zodat 
er op dat ogenblik vermoedelijk niet echt sprake was van behoeftigheid. 
Zij was toen werkvrouw. We kennen echter de toenmalige gezinssituatie 
niet. Daarnaast was er ook de echtgenote van Pieter. Sofie Leder was 
enkele jaren ouder en was vroedvrouw. Haar ouders waren eenvoudige 
arbeiders in Kluizen. Zij had dus vermoedelijk wel enige (praktische) 
opleiding genoten, maar kon desondanks niet zo goed naamtekenen. 

2.5 FINANCIËLE EN SOCIALE STATUS 

Deze passus is niet gebaseerd op een uitvoerig onderzoek, maar op 
een beperkt aantal doelbewust gezochte gegevens over Pieter Steyaert en 
op enkele toevallige vondsten (in het destijds nog ongeordende archief). 
Het Is dus duidelijk dat dit beeld voor verfijning vatbaar Is, maar de grote 
lijnen zullen toch naar voor komen. 
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Het gezin Steyaert-Leder woonde na het huwelijk op het dorp. 
samen met Ursula Leder (nicht. (half)zus, onwettige dochter?). Ze kregen 
al vlug vier dochters, geboren tussen 1846 en 1852 (volgens de bevol
kingsregisters; we deden niet meer onderzoek). Sofie was zoals gezegd 
vroedvrouwen ze stuurden ook een aanvraag tot aanneming voor Ursula 
als" kweekelinge der vroedkundige school" in Gent in 185145. Zij was toen 
18 jaar. Toen dochter Louisa Maria (0 15 februari 1849) ook 18 werd, 
stuurde het gemeentebestuur ook een rekwest van de veldwachter naar 
de vroedkundige school om haar te laten aannemen. Een dergelijke vraag 
werd herhaald in 1868 en het jaar daarop. Uiteindelijk vestigde ze zich 
als vroedvrouw ten platte lande in 1870 in Lembeke. In 1871 volgde een 
gelijkaardige vraag voor de jongste dochter, Maria Christina (0 25 decem
ber 1852)46. De appel viel dus niet ver van de boom. De jonge vroedvrouw 
schrok er ook niet van terug om anderen te beledigen en kreeg in 1872 
ook een pv aan haar broek gesmeerd47. Van de twee jongste dochters is 
duidelijk dat ze school liepen. Maria Christina stond in 1866 in het bevol
kingsregister ook ingeschreven als scholierster. We weten niet of ze ooit 
vroedvrouw werd. Bij haar huwelijk in 1878 met de klompenmaker Pieter 
De Sutter was ze tapster48 . Louise huwde met de hoefsmid Desiré 
Vervaet, een buurjongen. In 1887 vertrok ze op een nacht van vrijdag op 
zaterdag in december, met haar man en vier kinderen, naar Antwerpen 
om in te schepen naar Amerika49. Pieter zijn echtgenote was toen al over
leden. Zij stierf op 9 november 1879. 

Bovenstaande beperkte informatie geeft een indicatie van de soci
aal-economische situatie van de familie. Die blijkt niet echt rooskleurig: 
enkele dochters volgden een zekere opleiding. maar klommen niet op op 
de sociale ladder. De veldwachter had dan ook met enkele bijzondere 
omstandigheden rekening te houden. We wezen al op de jaarlijkse bij
drage aan zijn moeder. Er waren nog andere financiële zorgen. Eind 1854 
vernemen we dat het gezin op 27 april was verhuisd. De veldwachters
vrouw verklaarde dat zij die dag de huissleutel van de vroegere woning 
aan de vrouw van de eigenaar had afgegeven en haar had gezegd dat alle 
achterstallen voor huishuur en landpacht in geld waren betaald. De eige
naresse ontkende dit echter. zelfs dat de sleutel aan haar was overhan
digd. Sofie Leder kon geen kwitantie tonen "als zulks tusschen hen noot 
gepleegd geweest zynde"50. Enkele dagen later bekende ze dat ze 
Angelus Cauwels toch nog enkele bedragen schuldig was. namel~jk 50 ti' 
voor vervallen huispacht (meiavond) en 6,81 fr voor één jaar landpacht. 
Ze gaf toe dat ze het vroeger anders had verklaard "om dat zy haren man 
bedrogen had met zonder zyne kennis over die permingen te beschikken", 
Het bestuur voegde er aan toe dat ze al voor diefstal tot zes maanden 
gevangenisstraf was verwezen, maar "schynt nu tot betere gctloelens te 
zyn gekomen". Hei beweerde daarnaast: "haren man die eenen neerstigen 
veldwachter is heE;Ji het gedrag zyner vrouw niet gekend", Hij was bereid 
de schuld te betalen door een maandelijkse afhouding van 5 fr op z~jn 
loon. Het bestuur zou dit laatste regelen, liet besloot dat h~j "in de tegen
woordige omstandigheden niets meer [kan] doen", Ik nl10ssing WHS 
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beperkt. maar hij had vier kleine kinderen en stond een deel van zijn loon 
af aan zijn moeder51 . We zien dus opnieuw dat het lokale bestuur het 
opneemt voor een lagere bediende. Een andere oplossing bracht alleen 
maar meer moeilijkheden voor de dorpsgemeenschap mee. Een onderlin
ge regeling was voor iedereen het beste, voel je zo tussen de regels. Deze 
korte uitwijding leert ons enerzijds een weinig rooskleurige situatie ken
nen (diefstal als oorzaak of gevolg?) en anderzijds dat Pieter Steyaert, 
zoals 40% van de 19de-eeuwse veldwachters, ook een lapje grond 
bewerkte om in eigen onderhoud te voorzien. De woning waarvan hier 
sprake was vermoedelijk de koppelwoning die we vermeldden voor zijn 
vader. Zijn moeder woonde namelijk net naast hem. Het huis telde 
slechts vier of vijf ramen en deuren en dat van zijn moeder moest het zelfs 
met drie ramen en deuren stellen. In beide woningen bevond er zich 
slechts één haard52. De ons bekende huurwaarde en geschatte waarde 
aan meubilair zouden we in een ruimer perspectief moeten kunnen plaat
sen. om dit sociaal duidelijker te stellen. 

De veldwachterswedde was inderdaad niet hoog, wat bijna de hele 
19de eeuw door ook werd erkend53, ook zo in Lembeke. Pieter Steyaert 
genoot in 1866 een jaarloon van 450 fr "'t geen niet in verband staat met 
zyne noodwendigheden van het stoJfelyk leven". De gemeenteraad trok dit 
dan ook op met ruim 10% tot 500 fr vanaf juli. Deze aanpassing kwam 
er slechts door een provinciale omzendbrief die aandacht voor de finan
ciële (onafhankelijke) situatie van de veldwachters vroeg54. 

Net zoals zijn vader was hij ook roeper van verkopingen en waar
voor hij jaarlijks een zekere patentbelasting betaalde55. We moeten dit 
beschouwen als een aanvulling zondermeer. De veldwachter moest dus 
uit vele ruiven eten. Het is bijgevolg ook duidelijk dat hij geen kiesrecht 
bezat. We konden dit alvast vaststellen vanaf 1846 tot 187256. 

Concluderend kunnen we deze manier van leven en inkomsten 
sprokkelen beschouwen als een overlevingseconomie. 

2.6 BEWNING VOOR LANGE LOOPBAAN 

In 1890 is de gemeenteraad van mening dat "Pieter Steyaeri. uit 
hoofde van zijn hoogen ouderdom (hij telt thans 80 Jaren) niet meer in staat 
is behoorlijk over het behoud der eigendommen. der oogsten en vruchten te 
waken. noch lol de uitvoering der wellen en reglementen, rakende de poli
cie. krachldadi&J mede le werken". Men oordeelt dat hij "alle recht lot rust" 
heeft verkregen, gezien zijn goede en trouwe dienst gedurende 53 jaar en 
wat "door eene gansche bevolking bekrachtigd wordt". Er is echter een 
maar: "dal hij in een pensioen beneden zijn gewoon traktement bepaald 
geene genoegzame middelen van bestaan zou vinden". llijzelfvroeg al her
haaldelijk om niet in onwerkzamen dienst te worden gezet. De raad 
besloot dan ook om tijdelijk een tweede veldwachter, mel een jaarwedde 
van 475 fr. aan te slellen57. MogeliJks drong het provinciebestuur aan op 
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de vervanging van de ouder wordende veldwachter. Al in 1887 moest het 
bestuur de arrondissementscommissaris laten weten wanneer dat hij 
was benoemd58. Later duiken er nog dergelijke vragen op. Vooral na 1886 
valt namelijk algemeen de geleidelijk groter wordende inmenging van de 
provinciale overheid op. Het doel was enerzijds de algemene landelijke 
politiedienst verbeteren en anderzijds ook de toestand van de veldwach
ters zelp9. Men liet er niet veel gras over groeien en net een maand later 
droeg de gemeenteraad twee kandidaten voor de nieuwe functie voor. De 
geïnteresseerden kregen een week de tijd (ofwas het drie weken?) om zich 
als kandidaat bij de burgemeester aan te bieden60. De beslissingen wer
den door het provinciebestuur niet zo positief onthaald. De minimum
wedde moest namelijk 700 fr zijn en het leek misschien verkieslijker de 
oude veldwachter op pensioen te stellen met de voorgestelde wedde van 
de tweede veldwachter: "Het is overigens onaannemelijk dat een ouderling 
van 80 jaren ten minste 700 frank . s jaars noodig hebbe om in zyn onder
houd te voorzien"61. 

Pieter Steyaert bleef echter in dienst (en Eduard Van den Bossche 
werd benoemd op 2 oktober 1890). Het gemeentebestuur liet dus duide
lijk de gemeentelijke autonomie zegevieren, maar keek misschien weer 
meer naar de centen. Twee veldwachters kwam de lokale overheid mis
schien beter uit dan één. Een jonge veldwachter met een (te) lage wedde 
kon her en der bijverdienen (zoals zijn voorgangers deden), terwijl de 
andere dan misschien geen armen steun behoefde. 

In 1902, dus ruim 10 jaar later, ging het provinciebestuur opnieuw 
in de aanval. Pieter Steyaert had vanaf 1 januari recht op een wedde van 
1.280 fr. Maar hij was 91 jaar oud en telde 64 jaar dienst. De gouverneur 
was dan ook van mening dat "de gemeente er alle belang by heeft om 
haren geldelijken toestand niet nutteloos te bezwaren". Hij stelde voor de 
veldwachter zijn ontslag en pensionering te vragen62. Het gemeentebe
stuur gaf zich niet zomaar gewonnen. Veldwachter Steyaert kreeg 
momenteel 700 fr loon, terwijl Eduard Van den Bossche 800 fr genoot. De 
eerste zou met een pensioen kleiner dan zijn loon "geene genoegzame 
middelen van bestaan" vinden. De raadsleden vroegen dan ook om een 
afwijking van de provinciale verordening63. Het provinciebestuur legde 
zich deze keer niet zomaar bij de feiten neer. De gemeenteraad nam bij
gevolg vlug een andere beslissing. Het is treffend dat men nu duidelijk 
aangeeft - kan het ook anders? - dat Pieter Steyaert niet meer in staat is 
de politietaak te vervullen en zelfs "Overwegende dat zijne zwakheid hem 
voor het oogenblik beletten, persoonlijk zijn ontslag in te dienen". De raad 
zal hem voorlopig een pensioen toekennen van 500 fr. Zijn collega krUgi 
(zijn wettelijke) verhoging tot 880 fr64. Die zwakte zou ervoor zorgen dat 
de zaak nog zo'n twee maanden aansleepte. In mei bleek dat de gemeen
tesecretaris een ontslagbrief had geschreven en dit op verzoek vnn de 
gouverneur. Die sUMereerde zelfs om de veldwachter een krui~le te laten 
plaatsen, bevestigd door twee get uigen. De brief was echter nog niet gete
kend. gezien de ziekelijke toestand van veldwachter Steynl'rt. I kt bestuur 
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zou de zaak "zoo veel mogelijk doen bespoedigen"65. Op 12 juni werd het 
kruisje. o.a. in aanwezigheid van zijn collega. geplaatst en nog diezelfde 
dag werd het eervol ontslag zowel in het schepencollege als de gemeente
raad behandeld. De inhoud van de brief en de beslissingen waren ook 
weer verbloemend: de man kan de dienst niet meer behoorlijk uitvoe
ren66. De gouverneur moest wel nog aandringen op het ontvangen van de 
briefB7. 

Pieter Steyaert zou nog zeven jaar van zijn pensioen genieten. In 
1910 kwam hij echter opnieuw ter sprake in de gemeenteraad. doordat 
de gouverneur een opmerking maakte over een uitgave in 1909. De 
gemeente had namelijk de begrafeniskosten betaald en de gouverneur 
drong aan op een bijzondere beraadslaging hieromtrent. De raadsleden 
argumenteerden eenparig dat hij ontelbare diensten aan de gemeente had 
bewezen in zijn lange loopbaan. Het betalen van de kosten was" een blijk 
van erkentelijkheid [ ... ] voor het bewezen goed welke hij [ ... ] gedaan 
heefL68. Dit had niets meer van doen met de financiële toestand van 
betrokkene of met liefdadigheid. Dit was. veel meer dan alle voorgaande 
feiten. een echte blijk van respect. 

2.765 JAAR POLITIEDIENST 

Dit laatste item wil geen analyse zijn van de criminaliteit in 
Lembeke. daar dit enerzijds niet echt het opzet is van deze bijdrage en 
anderzijds de nodige bronnen ontbreken69. We willen wel de perceptie 
van de uitoefening van de politietaken nagaan en of er sporen zijn dat de 
uitoefening ook in de lijn lag van het zelfbehoud van de gemeenschap. de 
behandeling die de veldwachtersfamilie zelf genoot. We bouwen dit onder
deel opnieuw volledig op rond de figuur en periode van Pieter Steyaert. 
maar grijpen ook al eens terug naar oudere attestaties. 

De voorlopige benoeming in 1837. gevolgd door de eedaflegging. gaf 
Pieter Steyaert de nodige prerogatieven. wat op 2 juli werd afgekondigd: 
"gevolgentlyk zal 't geen hy by proces verbael zal constateren in reg te 
geloofd zyn tot zoo ver q{ men het contrarie niet behoorlyk zal konnen 
bewijzen" 70 . 

De veldwachter was in de landelijke gemeenten een gemeentelijke 
politieambtenaar met een drievoudige hoedanigheid: 
1. Hij was voor alles een officier van de gerechtelijke politie. evenwel met 

beperkte bevoegdheid. meer bepaald beperkt tot het opsporen en vast
stellen van de wanbedrijven en politieovertredingen tegen land- en 
boseigendommen . 

2. Vervolgens was hij agent van de openbare macht. 
3. Ten slotte was hij agent van de gemeenlelUke of administratieve poli

tie. 
De laaL'ite wordt ook preventieve politie genoemd, maar dit was niet zijn 
principiële taak. 

/25 



FiLIP BASTIAEN 

Het is algemeen een feit dat de 19de-eeuwse veldwachters weinig pv's 
opmaakten. Daar zijn meerdere (mogelijke) verklaringen voor: 

de beperkte bevoegdheid; 
het moeten bevestigen van zelf opgestelde pv's, bv. voor de burge
meester (met het gevolg dat de veldwachter enkel meldde en optrad als 
getuige) 
en het onderling regelen van het geschil, als element van de paterna
listische maatschappij11. 

We beginnen dit verhaal met de laatst aangehaalde handeling. Dit 
verdient veel meer uitwerking, maar ook in Lembeke valt er één en ander 
te sprokkelen over het zelf regelen in de eigen gemeenschap en bij uit
breiding in relatie met andere dorpen. Het maakt duidelijk dat een 
repressief optreden de eigen gemeenschap financieel meer zou belasten. 
Maar diezelfde gemeenschap ziet ook niet altijd een oplossing en verzoekt 
dan om een hard optreden. 

Het verdoezelen van de realiteit in algemene bewoordingen vinden 
we het mooist geïllustreerd in de jaarverslagen. In aanloop naar de grote 
crisis van het midden van de Igde eeuw lezen we passussen als: 
"Niettegenstaende de groote armoede die onder de werkende klas heerscht 
heeft de politie geene bijzondere voorvallen te constateren gehad~72. Net 
die crisis droeg ook bij tot een verhoogde interesse voor de landelijke poli
tie. Voornamelijk op het nationale en provinciale echelon gingen steeds 
meer stemmen op voor een grondige hervorming73. We vonden er ook een 
spoor van in Lembeke. In augustus 1848 stuurde de arrondissements
commissaris van Eeklo een brief over de nood aan speciale maatregelen 
voor de openbare veiligheid. Dit was nodig gezien de openbare werken 
van kanaeldelving en de oogst in de polders. Er was bijgevolg een 
byzwarm van werklieden en dit zou tot wangedrag of oproer kunnen lei
den. Als er iets dergelijks werd vernomen. moest de veldwachter zich 
direct en volledig bewapend, met de andere veldwachters. bij de rijks
wacht begeven74. De hogere overheid streefde dus naar een meer gecen
traliseerde politiemacht. 

Lembeke, maar niet alleen deze dorpsgemeenschap. deed het dus 
op zijn eigen manier. De inwoners traden zelf preventief op, want hot' 
moeten we anders interpreteren dat een landbouwt'r en t't'n koehouder 
een derde vroegen om hun veldvruchten te bewaken? Dit' man ging zelfs 
al 's morgens vroeg tussen 3.30u en 4.00u kijkt'n75. In dt' wintt'r vorm
den de bewoners van het Dorp zelfs een nachtwacht. wat t't'Il Hinkt" 
tegenvaller voor dieven bleek 76. De lokale oVt'rht'id wt'rktt' zelf vt'el met 
vermaningen. De rupsenwering werd elk jaar ntgekondigd. de veldwach
ter werd de baan opgestuurd om nalatigt'n te Vt'l-wit tigt'l1 en hiervan rnp
porten te maken (geen pv 1). waarna de public'ntie werd ht'rnieuwd77. Dit 
zijn vrij onschuldige voorbeelden. De Ilnnncit'le impact wordt it'tR duide
lijker in verband met de bestriJding van ck beddnri.!. In 1844 bedddt' l'l'n 
kind van 10 .laar voortdurend in Lt'mbeke. Men ll'idck het te1kt'l1R naar 
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zijn vader in Evergem, maar daar liep het vanwege slaag door de stief
moeder opnieuw weg. Vanuit Lembeke vroeg men aan Evergem om het 
kind te onderhouden, aangezien het er zijn onderstandsdomicilie had, 
~ten einde ons de onaengenaemheid te sparen het zelve voor bedelary te 
moeten doen aenhouden" 78. Tussen de regels lezen we duidelijk af welke 
behandeling Lembeke nastreeft voor de eigen inwoners, want het onder
houd in een bedelaarskolonie kostte meer dan steun in de eigen gemeen
te. In diezelfde periode vroeg men bijgevolg ook de directeur van het bede
laarswerkhuis in Brugge geen personen op te nemen die zich vrijwillig 
aanboden, want men zou de kosten weigeren te erkennen79. De onder
stand wordt door sommige auteurs trouwens ook beschouwd als een 
instrument van politionele controle80. 

In 1864 werden er door een twist door familie belangen meerdere 
pv's opgesteld wegens mishandelingen en beledigingen. De betrokkenen 
hadden de geschillen in het vriendelyk vereffend, zodat het bestuur vroeg 
om de klachten in te trekken81 . Later viel het ons op dat de burgemeester 
meermaals een verzoek stuurde om een (korte) gevangenisstraf uit te stel
len of zelfs kwijt te schelden. Dit gebeurde dan met het oog op de oogst -
alle hulp was welkom, maar vooral het gezin van de veroordeelde 
beschikte dan over een eigen inkomen en behoefde geen steun -, een 
zwangerschap enz. 82. 

De lokale overheid komt ook tussen in burgerlijke geschillen. In 
1855 wou landbouwer Jan Baptist De Lange zijn zwangere meid, 
Theresia De Muynck, wegzenden. Gezien ze weigerde zijn huis te verla
ten, haalde de man er de politie, de burgemeester vergezeld van de veld
wachter, bij. Zij beschuldigde hem ervan "de bewerker harer zwanger
heicf' te zijn en dat hij bijgevolg haar eer moest herstellen. De politie rea
geerde dat ze zich moest wenden waer het behoort. maar dat ze het huis 
moest verlaten. Bemiddelden ze nadien voort? Misschien wel. De meid 
verzette zich nog een hele tijd, maar gaf uiteindelijk toe, met een kleine 
financiële compensatie83. 

Echte landelijke delicten, waarbij de veldwachter theoretisch volle
dig onafhankelijk kon handelen, waren houtdiefstallen. Een inwoner was 
in 1863 niet aan zijn proefstuk toe voor het vellen van bomen die hem 
niet toebehoorden. De eerste keer verkocht hij de boom, maar gaf het geld 
aan de koper terug, in bijzijn - opnieuw - van de burgemeester. De kerk
meesters verkochten vervolgens zelf de boom voor een hogere som en lie
ten daardoor alles blauwblauw. Hij deed het echter opnieuw. De burge
meester bestempelde hem dan ook als kwaadwillig "en als er geene palen 
aengesteld worden zal hy de geheele reek boomen [ ... ] aJkappen". Nu werd 
er dus wel proces-verbaal opgesteld84. Twintig jaar vroeger was er een 
meer complexe situatie. Het Lembeekse bestuur vroeg streng op te treden 
tegen 13 houtschenders uit Oosteeklo, waarvoor in totaal vijf pv's waren 
opgemaakt. Zelfs ondanks dat het. vreemden waren vert.oonde men aan
vankeliJk enige terughoudendheid. Oe burgemeester of de gemeenteraad 
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van Oosteeklo was namelijk zelf begonnen met groen berkenhout op te 
kopen (mogelijks als werkgelegenheidsmaatregel). Hierdoor zakten veel 
(wel honderd) Oosteeklonaars dagelijks af naar Lembeke. Ze schonden er 
het hout en stalen rapen, met als gevolg zo'n 2.000 fr schade. Er bevon
den zich veel kwaadwillige behoeftigen tussen, maar er was nog een 
reden waarom het Lembeekse bestuur de feiten niet vroeger signaleerde: 
" ... onze landbouwers schroomden hun en niemand dieif den eersten zyn 
om hun het schenden van zyn hout te beletten"85. De eigen bevolking had 
dus ook wel begrip voor het overleven, maar pas als trop te veel was, 
klaagde men zijn nood. Uit andere pv's zouden we kunnen afleiden dat 
het vergrijp op zich de daders niet zo kwalijk werd genomen, maar wel het 
feit dat ze de eigenaars geen toestemming vroegen om hout te kappen of 
"hun tot geen handwerk begeven"86 (lUiheid was een te bestrijden kwaad). 
Als het het bestuur zelf te gortig wordt, vraagt het de rechtbank om een 
voorbeeld te stellen. Vier werklieden werden in 1837 beticht van de dief
stal van wortelen op een gehucht "al waer op den akker alles word ont
vremd". De spil in de zaak was een vrouw: .. het ware te wenschen dat die 
vrouw, voor wie de waekzaemheyd vruchteloos is, in eenige maenden 
gevang kon verwezen worden"87. Pas als men de zaak niet meer geregeld 
krijgt door preventie (de waakzaamheid?), moet er door derden en harder 
worden ingegrepen. 

In de vorige bladzijden komt de veldwachter maar zijdelings aan 
bod. De meeste tussenkomsten moeten we op naam van de burgemeester 
schrijven. Hij was dan ook het hoofd van de lokale politie, de commissa
ris van politie (hij kon die ambtshalve bevoegdheid aan een schepen dele
geren). De veldwachter vergezelde hem soms, vaak als een vorm van 
bescherming. Dit alles wijst duidelijk op zijn ondergeschikte functie. 
Pieter Steyaert maakte nochtans zelf pv's (voor vrij onbeduidende zaken 
zoals het 's avonds laten openliggen van een put in de openbare weg88) 
op en hij was ook vrij actief in het aanhouden van verdachten. In 1846 
werd zelfs voorgesteld om hem hiervoor twee maanden te schorsen in de 
uitoefening van zijn taak. Hij had namelijk op een avond. samen met een 
collega van Kaprijke, zich op Hollands grondgebied begeven om twee ver
moedelijke Franse deserteurs te snappen. Ze wisten nochtans beiden dat 
ze de grens waren overschreden en dat dit niet mocht. Maar ja. de aan
houding van een dese'rteur was vrij lonend. Bezwarend was natuurltjk 
dat dit niet hun eerste keer was. Binnenlandse zaken tilde er vooral 
zwaar aan dat dit een ernstige schending van de soevereiniteit van een 
bevriende natie was89. Of beiden effectief werden geschorst. is niet dui
delijk. 

Het viel ons ook op dat Pieter Steyaert veel ijver vertoonde voor het 
ophelderen van diefstallen. vooral deze verzwaard met braak. Dit was een 
ernstig misdrijf en de veldwachter kon hierbij vooral als sp('urder worden 
ingezet. Door zijn contacten en ziJn dap;eliJkse ronden kon h~j ook veel 
vernemen. Daarnaast paste hiJ ook echte politict('chnit'ken tOt'. zoals het 
verrichten van sporenonderzoek. IIlJ werd hiervoor ('v('ntm'el bijgestaan 
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door een collega. Na inbraken in april en mei 1852 zocht hij naar sporen 
van beitels op de opengebroken vensters en woonde hij een getuigenver
hoor, door de burgemeester van Oosteeklo, bij. Hij legde een verband met 
een andere diefstal en stelde vast dat ze met hetzelfde werktuig gebeur
den90. Bij een latere huiszoeking sloeg hij een "massa wollen, katoenen 
en linnen garens" aan, afkomstig van een diefstal. In De Eecloonaer had 
men het dan ook over "De yverige veldwachter .. ."91. Zijn doordacht optre
den maakte hem soms ook wat minder geliefd, zodat al eens een pv 
wegens mishandeling van de veldwachter werd opgesteld92. 

Hoe zat het met de perceptie van zijn dienst door de (hogere) over
heid? Enkele jaren na zijn aanstelling vonden we alvast positieve getui
genissen van het gemeentebestuur. Het bestempelde zijn gedrag als goed 
en de dienstuitoefening zoals het hoorde. Dit evolueerde zelfs naar "zyn 
gedrag is loIfelyk ... "93. 

In 1876 vroeg onze veldwachter zelf een ereteken aan wegens zijn 
lange en goede dienst. Er moesten hiervoor enkele stavingsstukken wor
den bezorgd. We moeten dit met de nodige omzichtigheid benaderen, 
maar er zitten een aantal interessante elementen, feiten in. We vernemen 
dat hij in totaal op die ongeveer 30 jaar 18 personen had aangehouden, 
waarvan drie (deserterende) soldaten. We krijgen ook de bevestiging dat 
hij, zoals veel collega's, maar weinig pv's opstelde, namelijk slechts 25 
tegen in totaal 43 personen. Dat is dus nog geen gemiddelde van één per 
jaar (bij zijn sollicitatie voor brigadier kregen we een iets andere indruk; 
zie 1.3). Voor hoeveel pv's hij feiten aanbracht bij de burgemeester, zijn 
we niet geïnformeerd. Zijn vaststellingen hadden overwegend betrekking 
op diefstal en jachtdelicten. Men merkte op dat dit zaken uit Lembeke 
waren en dat de andere niet meer waren te achterhalen (maar zijn 
bevoegdheid was territoriaal beperkt). Het bestuur merkte ook op dat de 
feiten aangehaald in zijn verzoekschrift niet overdreven waren. De schrij
ver van dienst stak dan ook een lofbetuiging af: "en in menige gelegenhe
den bewyzen heeft gegeven van buitengewoone behendigheid en vernuf
tigheid in de opsporing van misdaden [ ... 1 zoo wel alhier als in de naburi
ge gemeenten alwaar hy bekend staat als een der bekwaamste policiebe
diende en tevens er in het algemeen de achting en genegenheid zoo zyner 
overheden en ambtgenooten als der ingezetenen he~rt verworven". Men 
hoopte dan ook dat de hogere overheid "dezen voorbeeldigen policie amb
tenaar de zoo zeer verdiende dekoratie" zou gunnen94. Tijdens de 
gemeenteraadszitting van 25 augustus 1877 kreeg hij dan ook "onder toe
zwaaying ... van de gulhartigste gelukwenschingen" de burgerlijke 
medaille 1 ste klas opgespeld95. 

BESLUIT 

Het veldwachtersverhaal van de familie Steyaert is een vrij uniek 
gegeven. Het begint gewoon: een gewezen soldaat wordt tot het ambt 
benoemd In een buurgemeente. Alles blijkt probleemloos te verlopen, tot 
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de man op jonge leeftijd en met een gezin kleine kinderen overlijdt. Door 
de Belgische omwenteling verloopt de opvolging wat moeizaam. te meer 
daar zijn oudste zoon onder de wapens is. De opvolging van de zoon 
wordt toch een feit en dit kunnen we niet als uitzonderlijk bestempelen. 
Het gemeentebestuur hamerde echter te opvallend op het financiële 
aspect, om dit als gewoon af te doen. Het verhaal neemt een tragische 
wending als de nieuwe veldwachter kort na zijn definitieve benoeming 
eveneens overlijdt. Opnieuw wordt er gekozen voor een andere zoon van 
de eerste veldwachter. De situatie is vrij gelijklopend: hij is onder de 
wapens en de weduwe heeft nood aan inkomsten. Het is nu overduide
lijk: het bestuur heeft (iets) minder oog voor de (goede) politiedienst, dan 
voor het overleven van een arme familie. Termen als menslievendheid. 
overlevingseconomie en paternalisme zijn hier niet ver weg. 

De nieuwe veldwachter. Pieter Steyaert, laat zich in de beginjaren 
en voor zijn definitieve benoeming. meermaals negatief opvallen. Een 
eigengereid, zelfstandig optreden van een veldwachter behoorde aller
minst tot de verwachtingen. Het bestuur houdt hem echter telkens de 
hand boven het hoofd. Dit is uiterst merkwaardig, want een veldwachter 
had een voorbeeldfunctie. Dit wordt zeer goed verwoord in een omzend
brief van iets na de feiten. De arrondissementscommissaris had het erin 
over het dragen van het uniform en het respect van de veldwachters 
tegenover de overheden, maar ook "il suJfit de dire que l'observation des 
convenances hiérarchiques et des Jormes oJficieles est un des plus puis
sants moyens d'action sur cette partie des administrés qui obeissent bien 
plus à l'autorité de l'exemple qu'à l'impulsion de leur propre raison"96. Aan 
dit criterium voldeed de veldwachter vóór 1839 alvast niet. We kunnen 
niet anders besluiten dan dat het financieel-economische de bovenhand 
nam. Dit is tekenend voor de 19de-eeuwse plattelandsgemeenschappen: 
het is een kwestie van overleven. zowel van het individu als de maat
schappij. 

De veldwachter herpakt zich na zijn det1nitieve benoeming en stelt 
zelfs een genereuze geste bij zijn huwelijk door een deel van zijn wedde 
aan zijn moeder af te staan. Het is tekenend dat dit werd vastgelegd in de 
notulen van het schepencollege. De vraag rijst bijgevolg of hij zelf de ini
tiatiefnemer was of dat dit verplichte loyaliteit tegenover het bestuur en 
de maatschappij was. 

Zijn vrouwen één dochter bleken later ook niet van onbesproken 
gedrag, maar de veldwachter trof geen schuld. Integendeel. eigen aan de 
geest. regelde hij de zaken in der minne. Zijn reputatie ging zelfs in stU
gende lijn. zelfs in die mate dat zijn pensioen - weeral om sociale rede
nen - werd uitgesteld en zelfs zijn begrafenis werd betaald. 

Pieter Steyaert bleek dan ook (na verloop vnn tijd) wel ("(;'11 \'t'ld
wachter zoals de gemeentebesturen t:"r één wenste11. Ijverig voor bepaal
de politietaken. maar terzelfder tijd kende hiJ ZU11 pinnts ("n was hij 
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opnieuw loyaal aan het gemeentelijke politiebeleid van gedogen en rege
len en pas (laten) straffen als het niet anders kon. Zijn taak in de geschet
ste 19de-eeuwse context was er dan ook één van solidariteit. niet zozeer 
van autoriteit. Een solidariteit waaraan hijzelf en zijn familie veel had te 
danken. 

NOTEN 

1. De louter genealogische gegevens putten we uit de traditionele bronnen zoals de 
registers van de Burgerlijke stand. parochieregisters en bevolkingsregisters. We 
doen hierbij geen nadere vermeldingen, tenzij voor eventuele bijzonderheden. 

2. Meer informatie over de instelling veldwachter kan u o.a. lezen in F. BASTIAEN, 
Machtsstrijd om een ambtenaar: de veldwachter in de 19de eeuw, in 
Machtsstructuren in de plattelandsgemeenschappen in België en aangrenzende 
gebieden (l2de-19de eeuw), handelingen van het 13de Internationaal Colloquium 
te Spa 3-5 september 1986, p. 531-536. 

3. In thermidor N vonden we beiden als veldwachter, in thermidor V was sprake van 
hun wedde "comme prévöts et gardes champétres" en ook in thermidor IX had men 
het over "provosten en veldwachters van Lembeke". Rijksarchief Gent (RAG), 
Lembeke modern. (onbekend nummer) betalingsmandaten. 

4. RAG, Lembeke modern. volkstelling 1806. 
5. Gemeentearchief Lembeke (GAL), registers burgerlijke stand, vermelding als getui

ge in een overlijdensakte in het jaar V. 
6. RAG. Lembeke modern, (toen ongeklasseerd), processen-verbaal (losse, vermoede

lijke kladversies). 
7. RAG, Scheldedepartement. 3052/20. 
8. GAL, registers burgerlijke stand, vermelding als getuige in de overlijdensakte van 

pastoor Philippe Jacques Van Moffaert in 1809. 
9. F. BASTIAEN, a.w., p. 538 en F. BASTIAEN, De veldwachter, een volks-j'zguur, in 

Oostvlaamse Zanten, jg. 61 (1986), nr. 4, p. 226. 
10. RAG, Lembeke modern. volkstelling 1814. 
11. RAG, Lembeke modern, volkstelling 1818. 
12. RAG, Lembeke modern, 168 (29 oktober 1821). 
13. RAG, Lembeke modern, 168 (brief van 10 augustus 1820). 
14. Meer informatie over aanvullende inkomsten van veldwachters is o.m. te vinden in 

BASTlAEN F., De veldwachter, een volks-j'zguur, ... , nr. 4, p. 231. 
15. RAG, Lembeke modern. 168 (brief van 28 september 1826). 
16. RAG, Lembeke modern. 168 (12 en 14 juli 1830). 
17. RAG, Lembeke modern, 168 (brief 24 september 1830). 
18. RAG, Lembeke modern, ingekomen briefwisseling (13 december 1830). 
19. RAG, Lembeke modern. 168 (22 december 1830). 
20. F. BA5TIAEN, De veldwachter, een volks:flguur • ... p. 226. 
21. Rijksarchief Beveren-Waas (HABW) , Provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen 1830-

1850,435. 
22. f<ABW, Idem, 439. 
23. 

24. 
25. 
26. 

F. BASTIAEN, [Je veldwachter in het spanningsveld van autoriteit en solidariteit (het 
arrondL'isemenl Gent-Eeklo, J 830- J 9 J 4), onuitgegeven licenttaatsverhandeling UG. 
1984, p. lao. 
'<AG, Lembeke modern. 628 (algemene lijst nationale militie). 
I<AG, Lembeke modern, 168 (hrlefvan 9 augustus 1831). 
I<AG, Lembeke modern, 168 (hrlef van 5 Januari 1832). 
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27. RAG. Lembeke modern. 169 (brief van 11 januari 1833). 
28. RAG. Lembeke modern. 169 (brief van 10 augustus 1833). 
29. RAG. Lembeke modern. 169 (brief van 20 april 1836). 
30. RAG. Lembeke modern. 169 (brief van 3 maart 1837). 
31. RAG. Lembeke modern. 169 (briefvan 30 juli 1839) + ontvangen brief van juli 1837 

in niet-genummerde pak. 
32. RAG. Lembeke modern. 169 (brieven van 26 mei. ] 5 juni en 4 juli 1837). 
33. F. BASTIAEN. De veldwachter. een volksfIguur ..... p. 226. 
34. GAL. registers gemeenteraad. 3 juni 1837 en RAG. Lembeke modern. 

Veldwachters. 
35. RAG. Lembeke modern. 169 (brieven van 14 en 24 december 1838 en van 22janu-

ari. 12 april. 6 mei en 22 november 1839 en van 25 februari 1840). 
36. RAG. Lembeke modern. Veldwachters (documenten augustus 1859). 
37. RAG. Lembeke modern. 169 (brief van 24 oktober 1837). 
38. RAG. Lembeke modern. Veldwachters (brief van 21 oktober 1837). 
39. RAG. Lembeke modern. 169 (brief van 13 augustus 1839). 
40. F. BASTIAEN. De veldwachter in het spanningsveld .... p. 508 e.v. 
41. GAL. registers gemeenteraad. beslissing van 17 augustus 1839. 
42. RAG. Lembeke modern. 169 (brief van 17 augustus 1839). 
43. RAG. Lembeke modern. 169 (brief van 12 oktober 1839). 
44. GAL. registers schepencollege. zitting van 21 januari 1845. 
45. RAG. Lembeke modern. 170 (brief van 25 juli 1851). 
46. RAG. Lembeke modern. 172 (brieven van 30 juli 1867; 5 juli 1868; 6 juli 1869; 15 

december 1870 en 30 juni 1871). 
47. RAG. Lembeke modern. 173 (brief van 15 juli 1872). 
48. RAG. Lembeke modern. 508 (bevolkingsregister 1867-1880). f' 23. 
49. RAG. Lembeke modern. 175 (brief van 15 december 1887). 
50. RAG. Lembeke modern. 170 (brief van 21 november 1854). 
51. RAG. Lembeke modern. 170 (brief van 29 december 1854). 
52. Idem. 580 (personele belastingen 1847-1853). 
53. F. BASTIAEN. De veldwachter. een volks:figuur . .... p. 230-231. 
54. GAL. registers gemeenteraad. beslissing van 19 mei 1866. 
55. RAG. Lembeke modern. 595 (1847-1856). 
56. RAG. Lembeke modern. kiezerslijsten. 
57. GAL. registers gemeenteraad. beslissing 1 juli 1890. 
58. RAG. Lembeke modern. 175 (brief van 20 juni 1887; 146); 176 (brief van 21 decem

ber 1893; 344). 
59. F. BASTIAEN. Machtsstrijd om een ambtenaar .... p. 547. 
60. RAG. Lembeke modern. veldwachters (er Is sprake van een afkondiging op 6 Juli 

1890). In de gemeentçraadsbeslissln~ was sprake van twee afkondigin~en. name
lijk op 13 en 20 juli. GAL. registers gemeenteraad. beslissing van 31 Juli 1890. 

61. RAG. Lembeke modern. veldwachters (brief van 25 augustus 1890). 
62. RAG. Lembeke modern. veldwachters (brief van 2 maart 1902). 
63. GAL. registers gemeenteraad. beslissing van 22 maart 1902. 
64. Idem. beslissing van 14 april 1902. 
65. RAG. Lembeke modern. 177 (brief van 28 mei 1902). 
66. GAL. registers gemeenteraad en registers schepencollege. zittln~ van 12 juni 1902. 
67. RAG. Lembeke modern. veldwachters (brief van 3 Juli W02). 
68. GAL. registers gemeenteraad. beslissing van 13 juli 1 9 1 O. 
69. Voor Lembeke ziJn nochtans pv's beschikbaar. maar b~j mUn nnvor~in~en wn~ dit 

In het ongeklasscenl moderne archief voor (Ie gt'Illt't'nte in Iwt R~jk~l\I"('hlt'l' (knt. 
De documenten waren eehter doorgaans lossl'. klndvt'rslt's. zodat nooit t't'n \'olk
dlg beeld kan worden gevormd. I~('n doorgt'drevt'n ondt'!-,mt'k. Ilwt nnm'ulllng \'lUl 

uit de registers briefwisseling. knn mlsschlt'n hwh t'en moot rt'sultnnt oplt'\·('!'t'n. 
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70. RAG. Lembeke modem. ingekomen briefwisseling. 
71. Meer informatie hieromtrent leest u in F. BASTIAEN. Machtsstrijd om een ambte-

naar .... p. 548-553. 
72. GAL. registers schepencollege. jaarverslag 3 september 1842. 
73. Zie hiervoor opnieuw F. BASTIAEN. Machtsstrijd om een ambtenaar ...• p. 537-547. 
74. RAG. Lembeke modem, veldwachters (brief van 2 augustus 1848). 
75. RAG. Lembeke modem, 171 (briefvan 19 augustus 1861). 
76. De Gentenaer. jg. 12. 3 januari 1850. p. 4 k. 1. 
77. RAG. Lembeke modem, 168 (brief van 17 mei 1824). 
78. RAG. Lembeke modem, 170 (brief van 17 juni 1844). 
79. Idem (briefvan 10 december 1845). 
80. C. LIS, H. SOLY. D. VAN DAMME. Op vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa 

(1450-1914). Leuven. 1985, p. 17l. 
81. Idem, 171 (brief van 20 januari 1864). 
82. Idem, 175 (passim). 
83. RAG, Lembeke modem, (429), Politie, pv's ... (pv van 21 maart 1855). 
84. RAG, Lembeke modem, 171 (brief van 26 oktober 1863). 
85. Idem, 170 (brief van 3 december 1845). 
86. Idem, 168 (commentaar in brief bij 2 pv's van 20 januari 1831). 
87. Idem, 169 (brief van 16 november 1837). 
88. Idem, 172 (brief van 20 september 1871). 
89. Idem, Lembeke modem, veldwachters (brief van 23 januari 1846). 
90. RAG, Lembeke modem, 170 (brief van 19 mei 1852). 
91. De Eecloonaer, jg. 7, 4 november 1855, p. 2 k. 3. 
92. RAG. Lembeke modem, 171 (brief van 17 februari 1860). 
93. RAG, Lembeke modem, veldwachters (passim; 1842-1867) en 170 (brief van 20 

april 1846). 
94. Idem, veldwachters (brieven van 18 augustus en 15 en 22 september 1876). 
95. GAL, registers gemeenteraad, beslissing van 25 augustus 1877. 
96. RAG, Lembeke modem, veldwachters (brief van 30 mei 1846). 

133 



INLEIDING 

Rundveepest in Vlaanderen op 
het einde van de 18de eeuw 

ONDERZOEK NAAR OORZAAK EN 

GEVOLGEN VAN MOND- EN KLAUWZEER 

IN HET AMBACHT ASSENEDE 

Marc DE VLEESSCHAUWER 

De mond- en klauwzeerepidemie die in februari 2001 in Engeland 
uitbrak. zwermde (ondanks stringente voorzorgsmaatrege 1 en) uit naar 
het vasteland van Europa. waarbij o.a. Nederland en Frankrijk geïnfec
teerd werden. België dat zorgvuldig zijn landsgrenzen afsloot met de 
buurlanden, bleef gespaard van dit drama. 

Deze besmettelijke ziekte die op tijd en stond de kop opsteekt. had 
zich voor het laatst gemanifesteerd in de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw. Ook in de jaren '20 kwam deze plaag voor (vnl. in het Antwerpse) 
en in de negentiende eeuw werden de landbouwers eveneens geconfron
teerd met deze verwoestende ziekte. De oudst bekende plagen in 
Vlaanderen dateren uit 1529 en 1600. 

Maar vooral in de achttiende eeuw richtte de plaag een ware slach
ting aan onder de Vlaamse veestapel, die bij de tijdgenoten beter bekend 
stond als hoornveepest, de besmettelycke si.eckie onder het hoornvee, 
behaelycke si.eckie, epidemique si.eckie. eoniagieuse sieckie, woedende 
p 1 aege/ si.eckie. ruineuse p 1 aege. epizoöiique si.eckie. Op deze achttiende
eeuwse rundveepest gaan we in dit artikel wat nader in. We zullen ons 
voornamelijk toespitsen op de pest die in de jaren zeventig van die eeuw 
woedde. Ook al omdat hierover in de archiefbronnen ruime informatie 
voorhanden is. 

Naast wat algemene bemerkingen over de veepest. geven we een 
kort overzicht van de veeplagen in de eerste helft van de achttiende eeuw. 
IJlt aan de hand van de door de overheid uitgevaardigde plakkaten. 
Daarna gaan we meer In detail in op de hoornveepest die onze contreien 
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vanaf 1769 in de ban hield. We bekijken hierbij vooreerst de overheids
maatregelen en gaan vervolgens meer specifiek in op de oorzaak en gevol
gen van de pest in het Ambacht Assenede. 
Waar mogelijk zullen we ook het Ambacht Boekhoute hierbij betrekken. 

1. ALGEMENE BEMERKINGEN 

Uit de gespecialiseerde literatuur over onderhavig onderwerp is ons 
bekend dat gedurende de achttiende eeuw de hoornveepest in Europa 
een drietal maal heeft toegeslagen. Een eerste maal was dit in de periode 
± 1710 - ± 1725. De tweede maal in de periode ±1740 - ± 1756 en de 
derde maal tussen ± 1760 - ± 1785. Telkens kwamen deze besmettings
haarden uit Oost-Europa. 
De verspreiding van de veepest kwam voornamelijk door de rondtrek
kende legerbendes, die hun eigen runderen meenamen op hun lange 
zwerftochten door het Europese continent. Dit rundvee was grotendeels 
afkomstig van de Hongaarse poesta's. Door de lange tochten leden ze aan 
afmattingverschijnselen, waren ze dikwijls ondervoed en daardoor vat
baarder voor allerlei infecties, met ziekten zoals de pest tot gevolg. Maar 
ook de levendige handel in hoornvee voor de vleesconsumptie en in die
renhuiden stond in voor de verspreiding van deze dodelijke ziekte. 

1. 1 KENMERKEN VAN DE ZIEKTE 

Het virus, dat bijna uitsluitend hoornvee en woldieren aantast. 
werkt vooral in op de slijmvliezen van de muil, neus en genitaliën. Het 
vertoeft kortstondig in het bloed, waarna het zich naar de weefsels ver
plaatst. De spijsverteringsorganen en de ademhalingswegen hebben het 
hierbij erg te verduren. 

Het virus kent een verspreiding via faeces, urine, bloed, vochtige 
huiden, vlees, mond- en neusuitvloeisel. Ook langs dode materie zoals 
hooi en stro is besmetting mogelijk. Terwijl rechtstreekse aanraking de 
infectie eveneens kan overdragen. 

Er is slechts een incubatietijd van drie tot negen dagen, t~jdens 
dewelke er geen symptomen van de besmetting waar te nemen zijn. 

De uiterlijke kenmerken van deze gevreesde ziekte zijn: onrusti~
heid, hoge koortsen, waterige en bloederige diarree. stinkende adem. 
sterk gezwollen en erg slijmerige tong, puisten op het gehemelte, stin
kende geelachtige etter uit de mond en neus, klieren onder de oksels. 
gezwel op de rug ter hoogte van de longen enz. Volgens een élchttiende
eeuws document was de ziekte aan de volgende tekens te herkenllt'n: 
.. Dro~rgeesUgheyt, verduyslerde Qf I reurende oogelI, hangende en kaude 
ooren, luysig lwier. onrust. uy/ges/rek/ ende Itangcnden hoqfäe, sc1lt1ddin
gen, bevingen: rnilsgaeders exces van kor/sen. ()crlies l'aTl appdyt. Q/lc 
melk." 
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Mkz kwam 'aanwaaien' 
in Groot-Brittannië 

Brussel I Eigen berichtgeving 

D
e massale uitbraak van 
mond- en klauwzeer in 
Groot-Brittannië is volgens 

wetenschappers mogelijk veroor
zaakt door een grote besmette 
stofwolk uit de Sahara. Dat 
bericht de Britse zondagskrant 
The Observer. 

'Satellietbeelden tonen een 
stofwolk aan boven de Atlanti
sche Oceaan, die op 13 februari 
Groot-Brittannië bereikte. Een 
week later brak er mkz uit, 
Gezien de incubatietijd van een 
~k, is dat wel heel erg toeval
lig·. aldus DOlle Griffin van een 
Amerikaans geologische onder· 
zoeksinstituut in de lcrilnt. 

De mkz-crisis heeft GrOOt-Brit
tannië miljarden gekost en leidde 
tot massale slachtingen. Dat een 
Afribanse stofwolk aan de oor
zaak van de rampzalige epidemie 
lag, noemen de Britse weten
scha~rs dan ook onthutsend. 

Internationale experts maken 
zich volgens The Observer steeds 
vaker zorgen over epidemieën die 
door de ll.\cht ,worden aange
voerd. Ze wijzen' o~der meer op 
recente astma-uitb'ra\ren op Bar
bados en in Puerto Rieo en de hui
dige verwoesting. van koralen ·in 
het Caraïbisch gebied. 

Sahara-zand. dat op sommige 
plaatsen flink is vervuild door 

menselijk handelen, zou een van 
de belangrijkste besmettings
haarden zijn. Omdat in die woe
stijn geen rioleringssystemen 
voorzien zijn en er ook geen vuil
nis verwerkt wordt, is de bodem 
er op verschillende plaatsen 
zwaar vervuild met microben en 
uitwerpselen. Er zijn in het Saha-

EPIDEMIOLOGIE 

Dat een week nadat 
een Afrikaanse 
stofwolk Groot
Brittannië bereikte 
de mkz-epidemie 
uitbrak, is 
wellicht geen toeval 

ra-gebied:ook runderen gesignal
eerd diebésmet zijn met het zelf
de type mkz als de versie die de 
ravage in Groot-Brittannië aan
richtte. ' .. 
. Als gevolg van klimaatverande
ringen z01\.den. stofwoUtin uit de 
Sahara zich bovèndien in toene
mende mate een weg banen naar 

Europa en het Caraïbische 
gebied, al naargelang de heersen
de winden in de tijd van het jaar. 
Daarbij komt nog dat onder ande
re door de verminderde regenval 
de woestijnen steeds meer uitdij
en. 

Jarenlang zijn wetenschappers 
ervan uitgegaan dat bacteriën, 
virussen en schimmels die in stof
wolken meereizen onder invloed 
van de ultravioletstraling van de 
zon, geneutraliseerd,' .werden. 
Nieuw wetenschappelij~ onder
zoek heeft uitgewezen. dat dat 
lang niet altijd het geval is, De 
bacteriën beschermen zich· net 
tegen de vernietigende ultravi0-
letstrajen door tegen zand en stof
deeltjes aan te 'plakken: 

Griffin en zijn team analyseer
den verschillende stofwolken en 
stelde vast dat er zich een hele 
resem microben die tol planten
en mensenziektes leiden; in ver
hullen. Dat de wetenschappers 
met die microben nog culturen 
konden maken, verontrust hen 
no'g het meest omdat dat bewijst 
dat die micro-organismen zelfs 
na hun stofwolkvJU:tht. over de 
Atlantische Oceaan ndg levèn. , 

Zo zouden over .de' Atlantische 
Oceaan geW~aide micro-organis
Ipen verantWoordelijk zijn voor 
dè huidige- ':t;!'W'Qesting van kora
len in het Caraibiscb gebied, 

(BOB) 

Volgens dit krantenbericht zouden besmette stofwolken uit de Sahara de ziektekie
men overgebracht hebben naar Europa. 

(Bron: dagblad "De Morgen". maandag 10 september 2001) 

1.2 MIDDELEN OM DE PEST TE BEDWINGEN 

Verschillende theorieën deden de ronde over de aard van de ziekte, Zo 
bestond er een theorie dat de infectie overgebracht werd door een soort 
ver~f dat uit de lucht viel en zich vermengde met de dauwdruppels op 
het gras. Door Inname van dit besmet gras zou het vee ziek worden. Ook 
de theorie van de bedorven lucht vond opgang. terwijl anderen dode veld
mul7..en als aanstichter zagen. Verschlllende theorieën over de oorzaak. 
betekende ook verschillende behandelwijzen. 
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GEMEENE KENTEEKENEN 
VAN SIECKTE ONDER TIET 

I 
HOORNPEE. 

D lloefgeeftigbeyt, verduyftcrde oft Trel1rende Oogen, 
ban~de ende bude Doren, 111yfig Haicr, Onnttè, 
Uytieftrekt ende hangcnden Hoofde, Schuddingen. 
Bëvm&"tl: Midts-gaeders Exces van Kortfen • verlies van 

Appetyt. ofte Melk, op hun felven zyn defc Enckelycke teekenen 
cemeen van alle ordinaire Siekten, de welcke in de Befmette inf
plyn bevonden worden. 

D E Di1l:in&ive teecken alleenelyk eygen aen de Woedende 
PIaege beftaen in de volgende. 

UT. 1'1 N het begin is het geficht verduyftert met waeter.traen-
ende Dogen de welk den tweeden ofte derden dag ver. 

andert in Etterachtige materie 

2' . De Schelen der Oogen open getrocken ?'vndc. bevint men de 
felve feer vierig doncker. roodt ende sncceffi'vc)yk fW:lrter. 

3·. In den Mont bevint men in het begin eene buyten Naturelyke 
hitte ende ontftekentheyt J de Ton~e flymende ende fucceffivelyk: 
bet gehemel met roode fwartachtJge puyfien. ofte plecken: het 
Tantv1eefch in fouimige heeften virig J ofte wit, lotTe Tanden. 

+ QJe1ende eene Geelachtige ftoffe uyt den Mondt met eene dicke 
fnatachtige materie uyt den Neufe. 

5. Den Acfem en omfwevende locht van het Vel fierk ftinckende. 

6. De melct: Beeften als wanneer fy niet verftopt bevonden en 
worden zyn fy gemeenelyk geattaqueert met renen Geelachtigen 
afgank, Galachtig ftinckende: Den Erfdarm wort alf Jan bevonden 
ootfteken met een vierig Roodt Couleur 

7. Tuffcben Vel en Vleefcll opder de OckfelS. worden taftelyk 
bevonden in fommige Beeften tlèyne Klieren ofte Puyften de welke 
als eygeo aen ddè fi.eckte naer een.ige daegen uytwendig verfchy. 
Den ende verdroogen. 

I. SJDde wel naementlyk te letten of differente Bcefien in den 
G::IveD ftal met eenige der vootfchreven Teeck.enen fyn overvallen. 

9- De Tonge gefw;ollen felfs doorgaens yan het begin van de fiecktc 
IS een feker k.eIlteecken dat het fieck.te IS. 

10. Veele Beeften getroffen van de plnegc hebben een gcfwe1 op den 
rogge ter plaetfe correfponderende met de Longer. 

11. Eynddinge heeft men bemcrckt dat ,·cele Hoorn·heeften over. 
vallen met de bermettelycke Sicckte den tweeden ofte derden dag 
dat fy danof aengernnt fyn, hebben cene feer groote fwnckhcyt in 
de leden. fcln foo verre dat men nlsdan ccnc Hoorn·beefio grypcnde 
op het rugge-been dikmaels ter acrde doet vallen t ncmacr de fwak. 
heyt die men bemt in de leden foude konnen yoortskomen vun ccnc 
andere ~eJ ab het vier in de Leden ofte de D1t'ync. 

De kenmerken van de ·besmeUel!Jcke sieek/c' lil ('CII 1 h><l<'-Ct'IIWS dOCll/llCllt. 

(RAG. Rand van Vlnand('rt'n. Ilsl'n\t'n, nr. n .. H) 1) 



HOORNVEEPEST IN VU\ANDEREN OP HET EINDE VAN DE 18DE EEUW 

Zo waren er voorstanders om de dieren te aderlaten (in hals of 
borst). Bovendien waren talloze drankjes in de handel die het genezings
proces op gang moesten brengen en ook purgeren werd veelvuldig toege
past. 

De volgende receptuur op basis van kruiden, gepubliceerd in de 
Gazette van Gend. deed nogal opgang en kon door de veehouder zelf 
bereid worden. Het recept luidde als volgt: 

~ Salpeter eene once en half, Assa foetida ofte Duyvelsdrek eene 
halve once, Quinquina twee Dragma; stamt dit alles te samen, laet het 
smilten in 6 oncen ofte een vierde deel van een Pinte gekaniferden 
Brandewyn en geeft dezen Drank aen idere Beeste des morgens geduue
rende de vier volgende dagen: laet ze 2 à 3 dagen rusten, ende herrhaelt 
den zelven behoedmiddel min ofte meer tyde ende dikwilder; na maete dat 
de woedende Ziekte min ofte meer te vreezen zijn. Verzuert met een wey
nig Azyn den Drank, die gy de Beesten zult trachten in den stal te geven, 
't welk beter is als-ze in de locht te laeten drinken. Als de beesten des 
avonds van de Weyden zullen wederkeeren, wascht ze den mond ende 
neusgaten met evenveel Water en Azyn te samen gemengeld, en doet hun 
alsdan aen Blokken van Assa foetida (=duivelsdrek), dewelke zy den 
geheelen nacht in den mond zullen houden". 

Vele plaatselijke en regionale kwakzalvers lieten zich eveneens niet 
onbetuigd om zelfbereide preparaten aan de man te brengen. maar veel
al bleven deze genezingsmiddelen zonder resultaat. 

Ook poogde men via inentingen (met smetstof van geïnfecteerde 
dieren) de plaag onder controle te krijgen. Maar deze methode werd, 
wegens gebrek aan voldoende positieve resultaten, achterwege gelaten. 

Sedert de pestuitbraak in 1 769 hanteerde men in de Oostenrijkse 
Nederlanden het systeem van de afslachtingspolitiek. Alle besmette die
ren en degene die er in direct contact mee stonden werden zonder par
don gedood. Met deze drastische maatregel poogde men uitbreiding van 
de ziekte in de kiem te smoren. Dit systeem, dat men vanaf 1769 alleen 
in Vlaanderen toepaste, stond bekend als "nolre syslème", hoewel de 
Italiaan Giovanni Lancisi de geestelijke vader ervan was en door hem al 
in 1711 met succes toegepast was in zijn geboorteland. 

De veehouders bleken minder weg van dit systeem, zoals we verder 
nog zullen zien. 

1 .3 REACTIE VAN OE GEESTEL/.JKE OVERHEIIJ 

De kerkelijke overheid had zo zijn eigen manier om zich met de 
rundveeplaag In te laten. In deze kringen zocht men de oorzaak hogerop 
en werd de toorn Gods als oorzaak van al het kwade gezien. 

/39 



MARc DE VLEESSCHAUWER 

Op 20 november 1769 liet de Gentse bisschop Maximilaan Vander 
Noot via een open brief weten dat de ziekte onder het hoornvee zich 
geopenbaard had in het bisdom Gent, waardoor "Wij oordeelen ten uyter
sten noodig te zijn, de Hand van den Almogenden GOD. die door onze 
boosheden ende zonden getergd zynde. tot de verdiende straffe maer al te 
zeer en schijnt opgeheven te zijn. door eenen boetveirdigen toevlucht ende 
bekeeringe tot Hem ... ". 

Om die toorn Gods wat te verzachten nam men de volgende maat
regelen: op zondag 19 november zou vanaf 's morgens halfzeven. het 
Allerheiligste Sacrament. evenals de relikwieën van de H. Macharius 
(patroonheilige tegen alle besmettelijke ziekten) uitgestald worden in de 
Sint-Baafskathedraal, welke de hele dag door de gelovigen kon aanbeden 
worden. Om elf uur was er een speciale solemnele mis voorzien. Op don
derdag 23 november diende weer een solemnele mis opgedragen te wor
den, die 's middags gevolgd werd door een lofmis. Op zondag 26 novem
ber tenslotte moest in alle Gentse kerken het Allerheiligste Sacrament 
uitgestald worden en na de ochtendmis en middaglof was om halfvier een 
generale processie voorzien doorheen het stadscentrum. Het parcours 
begon op de Kouter en liep via de Zonnestraat, Veldstraat, Koornmarkt. 
Lange Munt, Vrijdagmarkt naar de Paradeplaats. In deze processie wer
den de relikwieën van de H. Macharius meegedragen en volgens de 
Gazette van Gend was hierbij de gehele wereldlijke en geestelijke overheid 
van Gent aanwezig. gevolgd door een "ontallyke menigte van menschen". 

Deze bezweringsformules van het kwade hadden meer effect op 
onze godvrezende achttiende-eeuwse voorouders. dan de maatregelen die 
door de wereldlijke overheid waren voor.lien en zoals verder nog zal blij
ken. 

Ook nog in 1771 riepen de vicarissen-generaal van het bisdom 
Gent alle priesters in hun diocees op om "het kragtigste aen te wakkeren. 
tot den waerachtigen geest van Boetveirdigheijd. om hierdoor te bekomen 
zoo eene gesteltenisse. dat zij door het oeffenen van Deugden afweiren de 
sterfte onder het hoornvee". 

2. PLAGEN ONDER HET HOORNVEE IN DE EERSTE HELFT 
VAN DE 18DE EEUW 

Aan de hand van de uitgevaardigde edicten. ordonnanties enz. in de 
Placcaertboeken van Vlaanderen. is het mogelijk een beeld te vormen van 
de epidemieën die in de eerste helft van de achttiende eeuw in onze stre
ken onder het vee hebben gewoed. Hieronder zullen we een aantal kort 
de revue laten passeren. zodat we een beter zicht krUgen op de materk 
in kwestie. 
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I. Art. Wy willen dat ons Ediél: van dèn 10. 
Mey lieflleden Iliptelyk volbrogt worde, voor 
zoo veel dat daer aen door deze tegenwoor

. dige niet en lal worden gederogeert, ende 
dat alle modificalien van het zelve. liie Wy 
aen verfcheyde AdminHlratien verleent beb. 
ben, kornen teenemael te ceff.:ren. 

Il. Wy bevelen len alle de gene van bet 
Land vla Waes , 'van wat 11a.:t ofte conditie 
zy zyn ,als ook aea alle de Inwoonders der 
Plaetfen gelegen in de uylQràkinge van twee 
mylen van de Grenzen van het Hollandfch 
Gebied, ende van de Luykfche Kempen, al 
bet Vee, van wat fpede het zy. Hoorn-bee
fl~D, Kalveren, Wol~ee{len, in de Stallen 
opgefloten te bonden , te beginnen vin den 
dag der publicatie onzer tegenwoordig Ediél:, 

• op pyne dat den Eygenaer der zelve BeefleD 
zal verbeuren voor ldere Beene niet opgef)o. 
ten zynde; eene amende- van tbieD Palacons, 
ende dit bet geoorlofd zal zyn aen aUe de 
gene de welke die Beeften zullen ontmoeten, 
de zelve te dooden; welke Bee{}en zulleu alf. 
dan ia d'aerde gedolven worden ter diepte 

van Icht voeten. . . . 
( Het veruolg par naef/e.) 

HOORNVEEPEST IN VU\ANDEREN OP HET EINDE VAN DE l8DE EEUW 

zende den negenthienden dezer loopende maend ' 
van 's morgens ten vyf uren eg half uytgellelt z~i 
worden het Alderheyligae SACRAMENT DES AUTAEJl.S, 

om !;eheel den dal! door dl! ClIriaene Geloovige 
aellbeden te worden. 

Dat 's morgens ten elf uren in de voorzeyde Kerke 
zal gezongen worden eene folemnele votive Milfe 
p", v;ta"Ja m.nalita", met byvoeginge van de Col· 
lede P,.o p'ft' a,,;malium, DltIs '1tlÎ labo,.ibus bomi
"u". &c., ende '5 avonds in het Lof den PC,lm 6. 
Domi", ", i" fll,.,,., '"0 argua! me, met de Oratie 
voorzeyd: Zullende ook in de zelve Kerke op den 
voorzeyden da~ van 's morgens vroeg pul>Iiquelylt 
ter deyorie van een ider uytieaelt worden de Kalfe 
waer 1U bewaert worden de Reliquie;r van den H. 
MI\CHilRIUS, bezonderen Patroon tegen alle befmet
telyke Ziekten. 
. Ten zelven ~age zal ook in aUe Kerken, zoo Sccu· 

here als Reguliere van deze Stad, midsgaders bin
nen de Steden van Dtnd,,.,,,o,,d, ende -LfuJ,nll,,.d,, 
's morgens vroeg uytgeaelt worden het hlderh~y· 
Iigfte SACRAMENT DES AUTAERS, als ook naer de 
conventuele ofte bezondere Milfe, op de maniere 
als hier boven is uytgedrukt, gezongen worden eene 
votive Colemnele Milfe, ende 's avonds in bet Lof 
den voorgezeyden Pf3.lm ende Oratie. 

Donderdaa;, wezende den dry-Itn-twintigften de
'zer maend, zal naer de convemuele Milfe'in de 
Kathedrale Kerke, midsgaders In alle de Kerken, 
zoo Seculiere als Reguliere dezer Stad, ende van 
DenJ"moIlJ, ende -Lfu,na"J" geheuren eene fo
lemnele votive Miffe, ende naer middag een folem
Deel Lof met den Pf.lm ende Oratie als voorzeyd is. 

GEND den 20. November. Zondag, wezende den zes-cn-twintigaen dezer 
Onzen Eerwéirdigaen Heer BilI'chopheeft het '101- mlend, zal van " mora;ens tcn vyf uren en half. 

,ende M:Illcleme~lt uytgegeven tot het inCte!1en van zoo· in onze Kathedrale, als iIi alle Kerken, zóc> 
openbaere Gebedes : Seculiere als Reguliere binnen deze Stad, aIs ook 

lVl 
AxIMILIANUS AmoNtUS VANDU Noar, door de tor ,D,,,J,,.,,,,,,J, ende -LfuJ,,,,,,,J. uytgefielt worden 
gratie Gods, ende vz d.cm H. Apotlolym Sf~l het Alderheyligfie SA.CRAMENT DES AUTA.EJI.S; ten elf 

Bim:lwp nn Geudy&c_ Am zIle die' deze zullen zien uren in onze voorzeyde Kathedralt: , ende in alle de 
ofte aottr~ lezen, zaligbeyd -in den Heer, Alzoo andere. Seculiere ende Reguliere Kerken der voor
Wy ventaen hebben d2t de Ziekte onder bet Hoorn- melde Steden, naer de conventuele ofte bezondere
Tee (de. ,welke over eenigen ryd in diverfcbe, M,ilfe '>, eene. folemnele votive Mure, ende 's naer 
nahuerige Landen een zeer groot geul der zelve middags een folemneeI Lof op de voornoemde mll
IIttft weggerukt) alreede binnen de paelen onzes nlere ge cel eb reen worden; welk Lof in onze Ka· 
BUdoms begonfl lleeft zig te openbaeren, ende ee- thedrale Kerke. precifelyk zal beginnen ten dry uren 
lIÏge, vao haere vet-derffelyke uytwerkfl!ls te laeten en half, naer het eyndigen van welk zal gefchie
,noelen; Zoo is 'E, aleer de zelve zil: voorder bin. . den eene GENERALE PROCESSJE laogs den Lu. 

• aetl enze Dlocefe uyrbreyd, dat Wy oordeelen teD . ti,., ZOf/f/'ftraIt6, r,Uftra,,,, Koo,.,.".!" La"g .. 
UJteJ1len Doodig te zyn, de Hand van den Alm<>- • mu,," , JrryJtrlmlrltl, PII,."J,plulji, enz., in welke

'Itnden GOD, die door cnze boosheden eqde zon- z:ullen compareren de Seculiere ende ResuUere Cler
~ 6eu'Ietergd zynde. tot de verdiende CUalfe maer al gien van de Kapittels, ProcbienJ ende Biddende 
J te ·zeer en fchynt opgei!even te zyn, door eenen Orders dezer Stede, ende in de z.elve zullen om-

boetTeirdigen toevlucht ende bekeeringe tot Hem, gedraegen worden de Reliquieo van den H. MA· 
U . traCIIteo te wederboud.en, hier tOe in bet werk CIIA 11.1 us , de welke op den zelven dag van '5 moc· 
legende de middelen by Hem zelf, ende zyne gcms vroeg uytgeaelt zullen worden. 
IJ.- Kerke ons lIengtWeZen, ende door zyoe oneyn· ~ul1ende ten zeI ven dage DIIer het Lof in de Col· 
;4elyke Bennbenlgtteyd en de Voorfpraeke der Hey- legtale Kerke van Onze Lieve Vrouwe,tot D,,,J,f'-

~
.zoo meoigmael mer goed uytwerkfet gebruykr. mond, langs de .princfpnele ftraetrn"der zelve Stad ~ 
Q.t, ~tlken eynde W'I met voorgaende advys van nlidsgaders naér het Lof geda.en In de Procbiale ' 

I uer Eerw. Heeren Pro!l:, Deken ende Kapittel Kerke van Slote W:ûburge tot -LfIlJUlIlIrJ, gebell· . 
..-our~tbedr.le, ordonneren mide dezen. dat in ren eene SOLEMNEL~ PROCw.sSIE; ende in alle de • 
.. 'ooawen:ul.c Ken:e Zondag. toekomende,. w~ Procbialc Kerk.cll. enlle aIlQcre ~erken ten 1111l(JA:Jl., 

Berfcht in de Gazelle ,van Gend wrwrh!J de hL<;schop van gent opriep om door gehe-
d.en d.e loom God.<; qf te wenden. . 

(Gazet te van gene!. 20 november 1769) 
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2.1 ORDONNANTIE VAN 1714: IMPORT VAN VEE WERD STRENG GEREGLEMENTEERD 

In 1 714 was de hoornveepest in de ons omringende land en sterk 
aan het uitbreiden. Reden waarom Karel van Loreinen, soeverein vorst 
van onze gebieden, een ordonnantie liet uitvaardigen waarbij het impor
teren van vee streng werd gereglementeerd. Alleen veehandelaars die over 
een gezondheidscertificaat beschikten van de plaatselijke overheid waar 
de dieren vandaan kwamen, mochten de grens over. Ondanks dit vrijge
leide moesten de dieren bij aankomst in het eerste grensdorp in de 
Oostenrijkse Nederlanden onderzocht worden door een aangestelde 
expert. Indien ze gezond werden bevonden kregen de veehandelaren een 
nieuw certificaat waarmee ze hun tocht verder konden zetten. Zieke die
ren werden ter plaatse gedood en begraven op een diepte van 7 voeten of 
ongeveer 1,90 m. 

Bij inlandse verhandeling van dieren moest er eveneens een certi
ficaat aanwezig zijn, uitgegeven door de schepenen (wethouders) van de 
plaats waar de dieren vandaan kwamen. Deze certificaten mochten geen 
oudere dagtekenstempel hebben dan vier dagen voordien. Indien er een 
ziek dier in de stal werd aangetroffen en de keurmeester oordeelde dat 
het nog geneesbaar was, moesten de overige (nog gezonde) uit de stal 
gehaald worden en ergens anders geplaatst worden tot zolang het zieke 
beest genezen was verklaard. 

Om mogelijke besmetting te voorkomen, mocht ook geen vlees 
(gerookt of gezouten) uit het buitenland ingevoerd worden. benevens hui
den. Een uitzondering werd gemaakt voor het rundvlees uit Ierland of 
Engeland, dat uitsluitend via de havens van Oostende of via Zeeland 
mocht ingevoerd worden. Bij dit geïmporteerde vlees moest wel een certi
ficaat van oorsprong aanwezig zijn. 

2.2 BESMETfELIJKE ZIEKTE IN FRANKRIJK 

In het vOOljaar van 1731 was er een besmettelijke ziekte onder het 
hoornvee uitgebroken in het graafschap Auvergne in Frankrijk. die een 
uitbreiding kende tot Gannat bij Moulins. Deze uitbarsting bleef beperkt 
en kende geen uitbreiding in onze gewesten. 

2.3 EDICT VAN 1 OKTOBER 1744: 
STRENGERE CONTROLE OP HET TRANSPORT VAN VEE 

Op 1 oktober 1744 vaardigde Maria Theresia een edict uit ter voor
koming van de uitbreiding van de veepest in de Zuidelijke Nederlanden. 
Op dat moment heerste de ziekte in de Franse ~rensstreken en in de kns
selrij Veurne. De ziekte was hier binnen~ebra('ht door Normandische 
ossen, die zich bevonden in het konvooi van de F'ranse troepen. 
Verboden werd om eni~ vee te importeren uit de besmet te gebieden. Deze 
dieren zouden aanstonds gedood en met huid en al begraven wordt'n. 
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De straf voor de personen die de dieren poogden te importeren was 
niet mals. Geseling en brandmerking stonden hun te wachten. Ook het 
transporteren van vee van dorp naar dorp poogde men zoveel mogelijk 
tegen te gaan. Alleen met een geldig (gezondheids)-certificaat, afgegeven 
door de plaatselijke overheid, mochten de dieren verhandeld en vervoerd 
worden om te verkopen. Om controle uit te oefenen op bovenstaande ver
boden. werden wachtpatrouilles opgericht. Bovendien mochten dieren 
slechts geslacht worden na voorafgaandelijke controle door een beëdigde 
expert. Import en export van vee. vlees en huiden naar Frankrijk was ten 
strengste verboden. 

2.4 EDicr VAN 23 OKTOBER 1744: VERBOD OM INLANDS VLEES TE IMPORTEREN 

Aangezien de maatregelen niet voldoende waren gebleken en het 
virus toch was doorgedrongen, werd drie weken later, op 23 oktober, een 
nieuw edict uitgevaardigd. Om verdere voortgang van de epidemie te 
beletten en ervoor te zorgen dat er schaarsheid aan vlees voor de eigen 
bevolking ontstond, werd het ten strengste verboden om inlands vee en 
vlees te exporteren. Het vlees van geslachte dieren mocht uitsluitend voor 
binnenlandse consumptie en de (eigen en geallieerde) legertroepen die te 
lande verbleven, aangewend worden. Gevangenisstraf stond te wachten 
op de overtreders en bovendien zou alles (vervoerde waar en transport
middelen) geconfisqueerd worden. Ook het slachten van vaarskalveren 
was ten strengste verboden. Ze waren immers nodig voor de kweek. Zes 
maanden gevangenisstraf te water ende te broode was het lot van de over
treders. 

2.5 PlAKKAAT VAN 30 JANUARI 1745: HERHALING VERBOD OP EXPORT VAN VLEES 

Omdat de veepest zich bij onze noorderburen razendsnel had uit
gebreid, werd aan het edict van 23 oktober een vervolg gebreid. Middels 
het plakkaat van 30 januari 1745 verbood men om langs de noordelijke 
staatsgrens vee of vlees te importeren. op straffe dat de dieren terstond 
7-Ouden afgemaakt worden en de begeleiders gegeseld 
en gebrandmerkt. Voorts werden alle ge- en verboden aangehaald die in 
het edict van 1 oktober 1744 standen vermeld. 

De conlagieuse sieckLe, waarmee de veepest ook werd aangeduid, 
bleef de jaren daarna voortwoekeren en op 17 maart 1749 liet aartsher
togin Maria Theresia bij plakkaat weten dat door de sterfte van het vee 
en de gedurige troepenbewegingen in onze contreien (Oostenrijkse 
Successieoorlog) het vlees .. seer mer ende lol eenen excessiven prijs 
geworden is" (zoals vijf jaar voordien). Deze schaarsheid aan vlees, dreef 
de levensduurte enorm de hoogte in en deed ook in de naburige landen 
de inwoners het water naar de lippen stijgen. Reden waarom nogmaals 
herhaald werd dat het ten strengste verboden was om vee te exporteren. 
Op overtreding stond de schandpaal en een recidivist wachtte geseling en 
brandmerk Ing. 
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2.6 PLAKKAAT VAN 24 NOVEMBER 1752: PESTGEVALLEN IN NOORD-NEDERLAND 

Een drietal jaar later bleek de besmettelycke sieckte zich weer 
gemanifesteerd te hebben in Zeeland en aangrenzende streken. Reden 
waarom import van vee en huiden uit Noord-Nederland middels het plak
kaat van 24 november 1752 werd verboden. 

In 1755 heerste er tyfus onder het vee in Zeeuws-Vlaanderen en 
kende een uitbreiding in het aanpalende Ambacht Assenede en ook in de 
kasseIrij van de Oudburg (dit is de streek rondom Gent). Ook in het Land 
van Luik waren besmettingshaarden vastgesteld. In 1756 waarde de ziek
te rand in de Antwerpse Kempen en de Antwerpse polderstreek, alsmede 
in het Land van Dendermonde. 

Met uitzondering van de periode 1744 -1749 en 1755 bleef de scha
de van de pest in de zuidelijke Nederlanden vrij beperkt. 

3. DE RUNDVEEPEST IN DE PERIODE 1769 - 1772 EN DE 
GEVOLGEN DAARVAN IN HET AMBACHT ASSENEDE 
EN HET NOORDEN VAN OOST-VLAANDEREN 

Waren de gevolgen van de pest in de eerste helft van de achttiende 
eeuw eerder beperkt gebleven voor onze contreien (in de archieven vinden 
we hieromtrent weinig terug), die van 1769 en volgende jaren zou onge
nadiger toeslaan. In dit hoofdstuk behandelen we de edicten en ordon
nanties die in de periode 1769 - 1772 van overheidswege werden uitge
vaardigd. 

De besmetting was ditmaal afkomstig van de Balkan en van daar 
verspreidde deze zich doorheen Hongarije, Oostenrijk, Duitsland naar 
Nederland en Engeland. In 1766 werden in net Nederlandse Haarlem de 
eerste pestgevallen ontdekt, om vandaar uit te breiden naar andere delen 
van het land. In 1769 trof men besmette stallen in de streek van 's 
Hertogenbosch en Breda aan en van hieruit bedreigde de plaag de Luikse 
Kempen en Brabant. 

Burggraaf Vilain XlIII, gedeputeerde van de Staten van Vlaanderen. 
schetste in december 1769 de algemene malaise in Vlaanderen ten gevol
ge van de rundveepest als volgt: 

"De droeve gestelienisse en beweenelyke omstandigheden waer in 
den Siaei der Provintie van Vlaenderen sig werkelyk bevindt. ter oorsaeke 
van de besmettelyke siekte, de welke nu voor de derde reyse in den loop 
van dese eeuwe. dog noyt met meerder h~rtigheyt als nu. sig in dese 
Proviniie van Vlaenderen openbaert. he~rt ons gedogt eene der gewigtigste 
Siaets-saeken te zyn die voorvalleJl konnen. eJl die tlerl'olgens de wat"Ck
saemheut verdien vanalle die het gemeyn wel llaereJl bcllertigcn", Door 
het derven van belastinMeld zou de pest het land tot ('conomisdll' ramp
spoed brengen. aldus de burAAraaf. De massale sterfte van het Vl'l' en dl' 
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daaruit voortvloeiende schaarste aan mest zou bovendien zijn weerslag 
hebben op de opbrengst van de landbouwgewassen, waaronder graan 
voor de broodnodige voeding en vlas, met directe en zware economische 
gevolgen voor de binnenlandse linnenindustrie. De lege weiden en meer
sen, als gevolg van de decimering van het rundveebestand, zou een kel
dering van de pachtprijzen tot gevolg hebben, waardoor de eigenaars 
minder opbrengsten hadden en er daardoor minder belastingopbrengsten 
waren voor de staat, kortom een negatieve financiële spiraal. 

3.1 EDICT VAN 10 MEI 1769: VERBOD OM VEE TE WEIDEN OP 

NEDERLANDS GRONDGEBIED 

Op 10 mei 1769 vaardigde men van hogerhand een edict uit, die de 
geboden en verboden uit vorige ordonnanties herhaalde. Ook mocht men 
vanaf nu geen vee meer laten weiden op Nederlands grondgebied (Staeten 
tenitoir). Bovendien bestond er een verbod op het transporteren van het 
vee dat zich binnen de twee mijl of 11 km van de staatsgrens bevond. 

Door het importverbod dreigde er een schaarste te ontstaan aan 
vlees. Voor dit doel werden jaarlijks 4 a 5.000 koeien opgekocht in de 
noordelijke Nederlanden. Bovendien dienden de Zuidelijke Nederlanden 
als transitland voor hoornvee naar Frankrijk. Dit importverbod had dus 
grote economische gevolgen voor het land. 

Deze verboden lokten negatieve reacties uit bij de bevolking in de 
getroffen grensstreken. Zo ook in het Ambacht Assenede. waar men voor 
de weiden voor het hoornvee voornamelijk aangewezen was op de aanpa
lende polders in Staats-Vlaanderen (nu Zeeuws-Vlaanderen). Daarom 
stuurde de baljuw van het Ambacht Assenede op 6 juni een brief aan de 
bevoegde instanties met de vraag om hieromtrent dispensatie te krijgen 
"alsoo een groot deel van d'in-setenen van Assenede, Selsaete en 
Wachtebeke voor ditjaer geene andere weijden en hebben dan op Staeten 
territoir'. Als er geen dispensatie kon verleend worden, betekende dit een 
totale ruïne van de landbouwende bevolking. aldus de briefschrijver. 

Ook over het transportverbod van dieren buiten de schutkring 
waren de tijdgenoten niet te spreken. "In een landt daer veel gheequeeckt 
word en ooek veel ealveren ghemest worden" moet er een vrije handel 
mogelijk zijn en blijven naar de omringende (vee)markten van Sint
Niklaas, Lokeren en Gent, argumenteerde men. Toch zeker in een gebied 
waar nog geen pest was uitgebroken en ook in het aanpalende Zeeuws
Vlaanderen nog geen enkel geval van besmetting bekend was. 
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3.2 DECREET VAN 28 JUNI 1790: VERSOEPELING VAN HET WEIDEVERBOD 

Zes weken later. op 28 juni 1769. werd bij decreet geregeld dat de 
inwoners van het Brugse Vrije. die van het Ambacht Assenede en het 
Land van Waas vergunning kregen om hun koeien toch op Nederlands 
grondgebied (het aanpalende Zeeuws-Vlaanderen) te laten weiden. waar 
blijkbaar (na onderzoek) inderdaad nog geen gevaar te duchten was. Dit 
betekende een versoepeling van het edict van 10 mei. De dieren moesten 
wel door een merkstempel op de huid of op de horens herkenbaar zijn. 
Bovendien diende ieder dier over een legitimatiebewijs te beschikken. 
waarop hun specifieke kenmerken waren genoteerd (zoals kleur enz.). 

Ondanks de voorzorgsmaatregelen openbaarde de veepest zich 
eind oktober 1769 in de gemeente Daknam in het Waasland. Door maat
regelen van raad-fiscaal Diericla: te Gent. die voor deze materie was aan
gesteld door het gouvernement, kon men de besmetting tijdig indijken en 
amper twee weken na het uitbreken het sein terug op veilig zetten. 

Ondertussen was echter op 10 november een besmettingshaard 
ontdekt in een stal te Gent. die ervoor zou zorgen dat de ziekte zich zou 
verspreiden in de kasseirij van de Oudburg (gebied ten noorden. oosten 
en westen van Gent gelegen). Op dezelfde dag werden de ordonnanties die 
in het edict van 10 mei 1769 waren voorzien. als gevolg van de uitgebro
ken pest in het Land van Waas, verder uitgebreid. Zo moesten alle die
ren. die zich bevonden binnen de twee mijl (11 km) van de staatsgrens. 
op stal gezet worden en werden de eigenaars van loslopend vee veroor
deeld tot een boete van 10 schild en. Binnen deze schutkring moesten 
alle slachtdieren onderzocht worden door experts, aangesteld door de 
plaatselijke overheid en in aanwezigheid van de wethouders. Het invoer
verbod voor hoornvee uit Nederland werd nu uitgebreid tot varkens en 
woldieren. Er was bovendien een strikt verbod op het verhandelen van 
vee. vlees, huiden en mest uit het Waasland. 

Met deze strenge maatregelen probeerde men een epidemie tegen te 
gaan. waar men niet in lukte. De veepest zou dit keer ongenadig toeslaan. 
De veelvuldige ordonnanties. decreten. edicten en reglementen die in de 
periode mei 1769 - januari 1772 door de overheid werden uitgevaardigd 
bevestigen dit gegeven. We zullen deze dan ook wat nader beschouwen. 

3.3 DECREET VAN 23 NOVEMm'::H 1769: VERBOD TOT HET HOUDEN 

VAN VEEMAHKTEN 

Amper twee weken later. op 23 november. vaardigde het centrale 
bestuur een decreet ult. waarbij tot nader order het houden van openba
re markten. waar men levend vee (koeien en kalveren) verhandelde. ver
boden werd. Met deze verscherping van de regelgeving betreffende de vee
pest. wilde men de gevolgen ervan Indijken. Een boete van 50 gulden 
stond de overtreders te wachten. 
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3.4 ADDITIONEEL EDICT VAN 11 JANUARI 1770 

De uitbreiding van de pestepidemie bleek met de bestaande maat
regelen niet te stoppen, waardoor op 11 januari 1770 een additioneel 
edict uitgevaardigd werd. Hierin werden maar liefst 38 artikelen toege
voegd aan de al bestaande. De voornaamste artikelen zullen we hier kort 
de revue laten passeren. Ze tonen ons de kordaatheid van de overheid om 
het uitdijende probleem aan te pakken. 

Art. 1 leder ziektegeval (pest of geen pest) moet binnen de 4 uur gerap
porteerd worden aan de wethouders. 

Art. 3 De waarde van alle dieren in een besmette stal (zowel gezonde als 
zieke), alsook het veevoeder en de mest moet door de plaatselijke 
overheid geschat worden. 

Art. 4 Alle honden en katten op een bedrijf waar de pest was uitgebro
ken, moeten gedood en begraven worden. 

Art. 7 De provinciale overheid zal de geschatte waarde van alle gedode 
dieren, alsmede van de mest en het veevoer aan de eigenaars ver
goeden. 

Art. 9 Iedereen die konijnen kweekt. moet deze dieren doden binnen de 
24 uur na publicatie van dit edict. Ouders en meesters moeten 
de kinderen daarop wijzen. Op niet naleving staat een boete van 
30 gulden. 

Art. 10 Alle brandewijnstokers die zich binnen een straal van l.500 stap
pen van een besmette stal bevinden (ook al is in de stal nog geen 
enkel ziek dier te bemerken). moeten binnen de 3 dagen na publi
catie van de ziekte. hun hoornvee (voorzien van een gesontbri~n 
naar het slachthuis brengen. Deze dienen binnen de 24 uur 
daaropvolgend daadwerkelijk geslacht te worden. Om de slacht
plicht te ontlopen mochten de brandewijnstokers hun dieren ook 
in andere (leg~) stallen onderbrengen. die verder van de besmet
tingshaard lagen. Op niet-naleving hiervan stond de vol~ende 
boete: 
1 ° Verbod om de stokerij verder uit te baten. 
2° Inbeslagneming van alle alaam uit de stokerij. 
3° Alle beesten en de draf zouden begraven worden. zonder enige 
vergoeding. 

Art. 11 Op een bedrijf waar de ziekte is uitgebroken. moet aan de straat 
(bij de oprit) een paal geplaatst worden van tenminste 6 voet (+ 
1.80 m) hoo~te. met bovenaan een vierkante plank ter bn.'t'dte 
van 1 voet (0.275 111) met daarop de tekst sieckktc. Deze pnnl 
moet hier gedurende 4 weken blqven staan. Bode 25 gulden. 
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Art. 12 Deze (waarschuwings)palen moeten ook geplaatst worden in de 
meersen waar de besmette dieren geweid hebben. 

Art. 13 Om den oorspronek van het qaet te ontdecken en de voortgang 
ervan tegen te gaan, dienen de wethouders de eigenaars te onder
vragen over de oorzaak ervan, benevens trachten na te gaan of 
het besmette vee in de afgelopen 3 weken voor openbaring van de 
ziekte, in contact geweest is met andere soortgenoten (hiervoor 
waren er speciale enquêteformulieren gemaakt). 

Art. 14 Een boete 100 gulden voor wie informatie verzwijgt LV.m. het uit
breken van de pest. (b.v. als men verzweeg het vee gekocht te 
hebben in de 3 weken voorafgaand aan het uitbreken). 

Art. 19 Het is verboden om hoornbeesten, kalveren of woldieren te ver
voeren, zonder dat de begeleider ervan voorzien is van een verse
kerbrieJ (gezondheidscertificaatJ, uitgereikt door de wethouders. 
Deze zullen, alvorens dit certificaat uit te reiken, eerst navraag 
moeten doen bij de buren van de eigenaar van de te vervoeren 
beesten, waarvan tevens de namen en adressen moeten geno
teerd worden! Pas dan mag op het certificaat vermeld worden dat 
de dieren uit een gezonde stal afkomstig zijn. Bovendien moet op 
deze versekerbrieJ vermeld staan dat er momenteel in de betref
fende gemeente geen pestgevallen zijn en er ook geen geweest zijn 
in de 3 weken daaraan voorafgaand! Op meer vermeld certificaat 
dient tevens de naam van de eigenaar genoteerd te staan, alsme
de de uiterlijke kentekens van de dieren, de plaats waar naartoe 
ze vervoerd worden en de weg die hierbij moet gevolgd worden! 
Ook dient nog vermeld hoelang dit gezondheidscertificaat geldig 
is en het moet ondertekend zijn door de secretaris of griffier van 
de gemeente, benevens voorzien zijn door een zegel van de wet
houders. 

Art. 21 De begeleiders (veehandelaars) van de dieren dienen dit gezond
heidscertificaat te laten zien aan de nieuwe eigenaars(s) die op dit 
certificaat moet(en) vermelden de dieren ontvangen te hebben, 
met daarbij de dag- en handtekening. 

Art. 22 Binnen de 24 u. moet de veehandelaar dit gezondheidscertificaat 
terug afleveren bij de wethouder die hem afgeleverd heeft! Boete 
25 gulden. 

Art. 23 Het is ten strengste verboden om beesten die uit verschillende 
stallen afkomstig zijn, in groep te vervoeren. 

Art. 24 Dieren die van besmette of verdachte plaatsen komen, moeten 
gedurende 25 dagen apart gehouden worden van hun soortgeno
t.en, op een afstand van minimum 10 roeden (±40 m) van een stal. 
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~~~~F-~: E jOINTE OPG,ERECHT DOOR HAERE 
'Ji:.~<&;::J ' MA.]EST E YT binnen de Stade Gende voor de di-

1I~~~Wtl'i~~~n reétie van her gone raeckt de beCmettelyke ziekte van 
het Hoorn-vee binnen Vlaenderen mee v.olkomen Ceker
heyt gejnformeert zynde, dat de plaege haer veropen
baert b~èft in eenen grooten nomber van fiallen op 
het Hollands gebiet in het Ambacht van Huifi, alwaer 
Cy, ooementlyk op het camon geCeyt bet kleen-Iandt. 

~:'::~=~2~~ re ets haere verwoefiinge aen de inwoonders heeft doen 
gevoelen, ende dat het te beduchten is dat Cy door 

mediate ofce immediate communicatie wederom haer fenyn [oude konnen 
uytbryden ende gehed onfe Provintie be(rnetcen, welkers Ichaedelyke ge
volgen onlangs verooCaekt hebben de ovcrgroote onkoilen ende de indir
penrabe1 lafl:elyke voorCorgen om het quaedt uyt te roeyen ende te dempen, 
ende dat het bydten van de alderuytterfl:e nengelegcnthcyt is door alle beden
kelyke middelen het gebiet aen I-faere M,ljeiteyt ondt;rhoorig te bevryden 
van zulk gevaerelyk quaedt, roo is'c dat 1)- beeft gcr:lt!dig gevonden te r.a
tueren het naervolgende: 

1. ARTIKE.L. 

Dat met de publicatie ddl:l" by provifie binnen de twee mylen van de 
HollandCche GrenCen 'zullen erleven de generale diîpoGtien der Placcaeten 
ende Ordonnamien ten opfichee van de épidemique ziekee geëmaneerr, ende 
by dien dat alle de modific:Hicn [ucceffivelyk by relatie rot de t~ des omCl:an
digheden tot hier toe aen de [dve Ediél:en toegebracht, komen te ce!lè:ren_ 

I I. 

De Wethauderen der Steden, Prochien ende Heerel) kheden zullen in 
confequcmie dies Conder eenigen eydc-verlies procederen tOt het moeken van 
een pertinent denombremenc v:m alk het Hoorn - vét! te bevinden binnen 
hunne reCpeél:i\'e J urifdiaien, op den voet ende maniere vooren . gefchre\'en 

Maatregelen door de Jointe uitgevaardigd om uitbreiding van de pest tegen t gaan, 
1779 

(RAG. Ambacht As 11 ct • re~. nr. 1538) 
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Art. 26 Het is verboden om met hoornbeesten door besmette gemeenten 
te passeren, of daar waar de ziekte minder dan 30 dagen geleden 
gestopt is, op straffe dat de dieren als besmet worden beschouwd 
en gedood zullen worden zonder vergoeding. 

Art. 28 Indien een dier dat verstald is binnen de 10 dagen daarna 
besmettingsverschijnselen vertoont. moeten alle dieren die ermee 
in contact geweest zijn (vorige stal. weide of huidige sial), gedood 
en begraven worden. Uitzondering hierop als het zeker is dat het 
dier maar in de nieuwe stal besmet is geworden. 

Art. 31 Iedereen die met een besmet dier in contact is geweest, mag 
gedurende 30 dagen niet in een gezonde stal gaan. Zelfs niet ten 
huize van collega's boeren, waar er nog geen ziekte is uitgebro
ken. Boete 50 gulden. 

Art. 32 Honden moeten thuis aan de leiband gehouden worden. 
Loslopende honden worden gedood. Een uitzondering geldt voor 
honden van schaapdrijvers en jagers. Die dienen hun dieren 
evenwel aan de leiband te houden. 

Art. 33 Alleen de eigenaar en zijn huisgezin mogen in een besmette stal 
gaan. Boete 25 gulden. Uitzondering: personen die permissie 
hebben van de wethouder. dit zijn degenen die de dode dieren 
moeten begraven en de besmette stallen reinigen. 

Art. 36 Het is ten strengste verboden om (door wie dan ook) medicijnen 
te geven aan besmette dieren. 

Art. 37 De eigenaars moeten er op toezien dat geen vreemdelingen in hun 
stal komen. Alleen toegelaten als men er 100 % zeker van is dat 
ze de afgelopen 15 dagen geen contact gehad hebben met 
besmette stallen of besmette dieren. 

Art. 38 De eigenaars van gezonde stallen worden bevolen van om de 15 
dagen hun mest van de hoeve weg te voeren. 

3.5 EDICT VAN 28 NOVEMBER 1770: HET VEE MOET OP STAL BLIJVEN 

De uitvaardiging van dit edict kwam er na de berichten dat er in 
Frans-Vlaanderen maar ook in Noord-Nederland de rundveepest toenam 
en de grenzen van het huidige België met rasse schreden naderde. 

De beesten dienen nu permanent op stal te blijven. Alleen om de 
stallen te mesten en het vee te laten drinken. wordt hiervoor een uitzon
dering gemaakt. Schapen blijven het best zo ver mogelijk uit de buurt van 
rundvee. 7.Á) gauwer een geval van besmetting is vastgesteld in een stal 
moet door de plaatselijke overheid een 'inventaris' opgemaakt worden van 
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al het hoornvee in het dorp. Bovendien dient boven de ingang van iedere 
stal een planksken genageld worden. waarop het aantal koebeesten in de 
stal genoteerd staan. Van iedere koe moeten bovendien alle kenmerken 
geregistreerd worden. En in een stal waar de ziekte is uitgebroken mag 
de eigenaar pas vier weken nadat de pest is opgehouden, nieuwe koeien 
brengen. Slachten van gezonde dieren in de schutkring (binnen een 
straal van 5 km) blijft mogelijk. De te slachten beesten moeten vooraf
gaandelijk wel eerst onderzocht worden en een wettig certificatiebewijs 
hebben. Het slachten zelf dient te gebeuren binnen 24 uur. 

3.6 ORDONNANTIE VAN 20 MAART 1771: VERBOD OP UITVOER VAN VAARSKALVEREN 

Doordat de besmetting bleef voortwoekeren had men noodgedwon
gen al een groot deel van de Vlaamse veestapel moeten afslachten. 
Hierdoor kwam de primaire levensbehoefte (voeding) in het gedrang. 
Daarom werd bepaald dat er geen veirse kalveren geslacht mochten wor
den binnen de zes weken na uitvaardiging van de ordonnantie tenzij ze 
besmet waren, of met besmette dieren in contact waren gekomen. Ook 
uitvoer van dit jong vee soo gevet als maeger binnen dezelfde termijn van 
zes weken was ten strengste verboden. 

3.7 EDICT VAN 15 JANUARI 1772: OPRICHTING VAN DE JOINTE 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen bleek men de pest in de pro
vincie Oost-Vlaanderen niet echt onder controle te krijgen. Er staken met 
de regelmaat van de klok nieuwe pesthaarden de kop op. Volgens de 
beleidsverantwoordelijken was dit te wijten aan de onachtsaemheijt en 
wanorder waarmee de voordien uitgevaardigde decreten. ordonnanties 
etc. waren uitgevoerd. 

Daarom werd van overheidswege beslist om een speciale commis
sie op te richten, bestaande uit zes personen die "gesaementlijck ende 
separate lick zullen waernemen de geheele directie ende uijtwerckinge 
binnen de voorn. provintie van alle het gonne raeckt de besmettelycke 
sieckte onder het Hoornvee". Door deze speciaal opgerichte raad met uit
gebreide bevoegdheden te voorzien en te laten zetelen in het centrum van 
het gebied (Gent) waar de besmetting heerste en die bovendien eigen
machtig kon optreden en ordonnanties uitvaardigen. meende men de 
pestproblematiek sneller en doeltreffender te kunnen aanpakken. Deze 
speciale commissie werd gewoonlijk aangeduid als de Jointe. 

Voordien lag de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de raad-ns
caal van de Raad van Vlaanderen. 

De leden van de Jointe rekruteerde men uit de Rand van 
Vlaanderen (hoogste rechtscollege in Vlaanderen) te Gent en uit de 
Gedeputeerde Staten van Vlaanderen. Uit ieder collegt.' zett'ldt.'ll er drie 
personen in deze commissie en bovendien werd hkr nog l'en nct unris aan 
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Aan de houder van het 'denombrement' moest ook toestemming gevraagd worden 
indien men veeL wilde aankomen, 1 774. 

(RAG, Ambacht Assenede, reg. nr. 153A) 

toegevoegd, die verantwoordelijk was voor het administratieve gedeelte. 
Hij was bevoegd, om naar behoefte, klerken aan te nemen die hem kon
den bijstaan in zijn taak. 

Namens de Raad van Vlaanderen waren raad-fis aal Dierickx, en 
de raadsheren Van Volden en De Causmaecker in de commissie ver-

genwoordigd . Namens de Gedeputeerde Staten zetelden burggraaf 
Vflaln XlIJT (voor h p n van Gent), Le BaUly-de Marlop (burgeme ster 
van ru f ) n Van der Straeten de ten Aerde (a tuaris Raad van 
Vlaand nl . Als (ii uaris van d Joint w rd mr. Augustijn N yt aange
s ld. di b ro p halv v rbonden was aan d Raad van Vlaanderen. 
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leder lid van de Jointe kreeg een eigen werkgebied toegewezen. 
Raadsheer Diericl{X was bevoegd voor de stad Gent, de kasseirij van de 
Oudburg, de Ambachten Assenede en Boekhoute, de heerlijkheden Sint
Albert (i.c poldergebied ten noorden van Assenede), Waterrdijk (i.c. pol
dergebied ten noorden van Boekhoute) en Watervliet. Naast de oprichting 
van de Jointe, die de bestrijding van de pest krachtdadig ter hand moest 
nemen, werden er in dit edict nog een aantal extra maatregelen opgesomd 
die er toe moesten leiden de ziekte zoveel mogelijk in te dijken. 

Zo moesten de personen, die bevoegd waren om vaststelling te doen 
van een pestgeval (plaatselijke wethouder, de baljuw en de beëdigde 
expert) bij het verrichten van hun bezoek aan een besmette stal "gekleedt 
sijn met een groote cappe op het hooft, kleetsel ende lange broecken. alle 
van nieuw lijnwaet ofte versch gewasschen". 

Bij vaststelling van een pestgeval diende er onmiddellijk een den
ombrement opgemaakt te worden van alle hoornbeesten. Zowel van dege
ne die in de stallen verbleven, alsook van degene die in de weiden rond
liepen. Hiervan moest een register opgemaakt worden binnen de 15 
dagen. 

Nadat het denombrement was opgemaakt mocht niemand zijn 
beesten van de stal naar de weide of vice-versa brengen, zonder uitdruk
kelijke toestemming van degene die het register bijhield (meestal was dit 
de griffier of baljuw). Iedere wijziging van de bestaande situatie moest 
bovendien minutieus bijgehouden worden in het meervermelde register. 

De wethouder, baljuw en griffier waren ook verplicht om maande
lijks de stallen en weiden te inspecteren aan de hand van het opgemaak
te register. Indien men malversaties vaststelde. kreeg de eigenaar een 
boete van 100 patacons opgelegd. 

Als er twijfel bestond over een echt of vermeend pestgeval. werd de 
eigenaar en zijn huisgezin verplicht om gedurende 21 dagen op de hof
stede te blijven. Ter controle hierop plaatste men een wachtpost aan de 
ingang van de hoeve. 

Aangezien men in het verleden had vastgesteld dat de meldings
plicht met voeten werd getreden (men was verplicht om binnen vier uur 
na vaststelling van een ziekte in de stal, dit te meld en aan de bevoegde 
personen), ondanks de zware boete van 100 gulden die hierop stond. 
ordonneerde men nu dat b~j vaststelling van fraude. boven de genoemde 
boete. de landbouwer ook geen reeht had op de vergoeding b~j het doden 
van zijn dieren (zowel zieke als gezonde). 

Dit edict was de laatste van een rij van 15 ordonnanties en deert'
ten. die in de periode mei 1769 - Januari 1772 het lieht zagt'n. met het 
doel de rundveepest in onze gewesten tt' doen ophouden. Deze st ringen-
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te maatregelen bleken op den duur hun vruchten af te werpen en de pest 
kon uiteindelijk (grotendeels) bedwongen worden, zij het dat er van tijd 
tot tijd hier en daar nog een pestgeval werd geconstateerd. Pas in 1777 
werden er nieuwe reglementen uitgevaardigd. 

4. DE PESTEPIDEMIE NADER BEKEKEN IN HET AMBACHT ASSENEDE 

In wat voorging hebben we aandacht besteed aan de overheids
maatregelen inzake de veepest. In wat hierna komt zullen we de impact 
van deze maatregelen en de gevolgen van de veepest in het Ambacht 
Assenede van meer nabij volgen. We hebben hierbij de chronologische 
volgorde gerespecteerd en kunnen zo maand per maand de ontwikkelin
gen i.v.m. de veepest in het bestudeerde gebied volgen. 

4.1 MEI 1769: BERICHTEN OVER MOGELIJKE PESTDREIGING VANUIT NEDERLAND 

In de vergadering van het schepencollege, op 13 mei 1769, werd 
verslag gedaan van het feit dat de ziekte onder het hoornvee zich vanuit 
Brabant (Breda en omgeving) naar de Zeeuwse eilanden had overgezet en 
de stad Goes en omgeving had aangetast. 

4.2 juli 1769: Aanstelling van beëdigde experten 

Op 11 juli werden in alle zes de parochies van het Ambacht 
Assenede beëdigde experten aangesteld, die moesten vaststellen of zieke 
dieren daadwerkelijk aan de besmettelijke rundveeplaag leden. Veelal 
was het de plaatselijke paardensmid die deze functie vervulde (veeartse
nijkunde was nog zo goed als onbestaande). Voor Assenede was dit 
Jacobus De Mol, voor Zelzate Anthone Cassero (Castro), voor Ertvelde 
Jacobus Van de Velde, in Kluizen Pieter De Rocker, in Sint-Kruis-Winkel 
Bartholomeeus Van Waes en in Wachtebeke Judocus Hertsens. 

4.3 SEPTEMBER 1769: UITBREIDING VAN DE PEST OP HET 

EILAND WALCHEREN GESTOPT 

In het schepencollege werd op 16 september meegedeeld dat de epi
demigue sieckte op het eiland Walcheren geen verdere uitbreiding kende. 
Dit positieve bericht opende perspectieven voor de invoer van straatmest 
uit Middelburg, ook wel vaegelfjngen genoemd, die sedert het uitbreken 
van rundveepest op het eiland Walcheren was stopgezet. Een verzoek 
hiertoe zou gericht worden aan de Majesteit, maar het antwoord was 
negatief. 

4.4 NOVEMBER 1769: PESTGEVAL IN HET LAND VAN WAAS: 

EH WOlmEN VERSCHERlyrE MAATREGELEN GENOMEN 

Het uitbreken van de pest In Daknam eind oktober (zie hiervoor, 
kwam In de vergadering van 2 november uitgebreid aan bod. Besloten 
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werd om wachtposten op te stellen langs de grenzen van het Ambacht 
Assenede en meer bepaald aan de toegangswegen naar de parochie 
Wachtebeke. Te Moerbeke en Eksaarde zou men de bevolking via kerk
geboden van deze maatregel op de hoogte stellen. De rondemannen 
waren: Judocus Clauwaert, Jacobus De Smaele, Mattheus Van Laere, 
Lieven Serraes, Jan Beaval en Jooris Van Heirsele, die dag en nacht de 
toegangswegen moesten bewaken. Voor hun bewakingstaak kregen ze 15 
stuivers per dag (24 u.). 

Op de vergadering van 15 november berichtte het hoofdcollege van 
het Land van Waas dat de ziekte aldaar geen verdere uitbreiding kende. 
Maar een brief van de kasseirij Oudburg was minder positief. Er bleken 
in de stad Gent ondertussen ook pestgevallen aan het licht gekomen te 
zijn. Een cordon van soldaten diende daarom rondom Gent getrokken te 
worden, zodat transport van vee uit deze stad onmogelijk was. Het trans
port van vee uit de omliggende plattelandsgemeenten naar de Gentse vee
markten bleef toegestaan. De consequentie hiervan was wel dat het niet 
verkochte vee niet meer de stad uit mocht. Uiteraard had dit zijn weer
slag op de aanvoer van vee naar de betreffende veemarkten. Om nu de 
vraag en aanbod van vlees te Gent op elkaar af te stemmen, waren de 
Gentse vleeshouwers verplicht om zelf beesten te gaan kopen op het plat
teland. Het was de Gentse slagers en veekooplieden echter verboden om 
in de stallen te komen, wegens kans om de besmetting over te brengen. 
Het vee diende buiten op het hof gebracht te worden, waar men het kon 
keuren, alvorens te kopen. 
Het exportverbod van vee buiten Gent had ook repercussies op de invoer. 
Pieter De Letter uit Sint-Kruis-Winkel werd aan het fort Roodenhuijze 
aangehouden door soldaten van de kasseirij en mocht zijn vee niet ver
der naar de stad Gent voeren, zoals hij gepland was. Hij diende hierover 
een klacht in bij het schepencollege van het Ambacht Assenede. 

Op dezelfde vergadering rapporteerde men dat er vee en vlees van
uit Staats (Nederlands) gebied over de grens in het Ambacht Assenede 
gebracht (lees: gesmokkeld) werd via de grensplaats Philippine. Dit 
baarde grote zorgen, want men vermoedde dat er ook vee tussen zat dat 
afkomstig was uit het Zeeuwse Middelburg, waar de ziekte verdere uit
breiding kende. Om deze sluikhandel via Philippine tegen te gaan besliste 
men twee wachters aan te stellen, die dit in de toekomst moesten ver
hinderen. 

De problematiek die voortsproot uit de artikelen 2 en 4 van het uit
gevaardigde plakkaat van 10 november, waarb~j geordonneerd werd dat 
iedereen die binnen een straal van 11 km van de staatsgrens woonde z~jn 
hoornbeesten en wolbeesten op stal moest houden. kwam aan bod op de 
vergadering van 27 november. Vooral voor schapen bleek dit een pro
bleem te zijn. Tevens besloot men 0111 de wachtposten aan de grens met 
Philippine te verdubbelen van 2 naar 4 personen, zodat de controlt' dnnr 
beter gewaarborgd kon worden. 
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Ondertussen was na onderzoek van de Staten van Vlaanderen over 
de oorsprong van de verspreiding van de pest in het Gentse gebleken, dat 
deze was overgezet door hoornvee welke op de markten van 
Dendermonde en Gent was verkocht. Deze beesten waren te platttelande 
opgekocht door opkopers-veehandelaars die tijdens hun 'kooptochten' de 
al gekochte dieren onderweg her en der tijdelijk in stallen van boeren 
onderbrachten en zo de besmetting overzetten. 

4.5 DECEMBER 1769: PESTGEVAL IN HET NABURIGE ZAFFELARE 

Het schepencollege ontving een brief van graaf Dellafaille -
d'Assenede (gedeputeerde van de Staten van Vlaanderen) waarin hij 
meldde dat te Zaffelare een pestgeval was gesignaleerd bij een zekere 
Polfliet. De besmettelijke ziekte naderde nu wel heel dicht de grenzen van 
het Ambacht Assenede. 

Men besloot om drie rondemannen van de zes vanaf nu permanent 
te laten posteren op de weg die van Zaffelare naar Wachtebeke leidde. 
Bovendien werden er twee extra wachters aangesteld, die de opdracht 
kregen om op de parochie St.-Kruis-Winkel "te waecken en commuunica
tie af te snijden met Mendonck en tvoorn. SaIfelaere". 

4.6 JANUARI 1 770: UITBREIDING VAN DE RUNDVEEPEST OP DE ZEEUWSE EILANDEN 

EN DE EERSTE PESTGEVALLEN IN HET AANPALENDE ZEEUWS-VLAANDEREN 

Uit Sluis was een brief toegekomen met het bericht dat de hoorn
veepest zich op de Zeeuwse eilanden had uitgebreid en om hierin de nodi
ge voorzieningen te treffen. Besloten werd om de Staten van Vlaanderen 
voor te stellen een cordon te trekken van Sluis over de zeedijken tot aan 
Hulst "om bij dien middel waer't mogelijk de commmunicatie van over zee 
te beletten". 
Tussen de bestuurders van het Vrije van Sluis (dat op Statenbodem lag) 
en die van het Ambacht Assenede vond overigens regelmatig overleg 
plaats omtrent deze materie. 

De vraag stelde zich ook of men de bestaande rondemannen, die 
sedert november in dienst waren, niet beter zou vervangen door eenzelf
de aantal die van de armendis (lees: OCMW) leefden. Men keurde dit 
voorstel goed en stelde als vervangers de volgende personen aan: Jan 
Legaet, Jan Celis, Adriaen Bauwens, Pieter Winters, Pieter Watez, Lieven 
Bral en Lieven Vogels. 

De Staten van Vlaanderen lieten op 15 januari aan het Asseneeds 
bestuurscollege weten, dat men inlichtingen had ingewonnen aangaande 
de veepe')t op de Zeeuwse eilanden. Te Zierikzee waren op enkele dagen 
tiJd 400 beesten gestorven, reden waarom men er op aandrong de voor
zorgsmaatregelen te verdubbelen, teneinde le beletten dat de plaag zich 
vla Zeeuws-Vlaanderen zou overzetten. Besloten werd om dag en nacht 
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te patrouilleren langs de landsgrens. Deze extra patrouilles waren echter 
een zware last voor de ambachtskas, daarom werd een verzoekschrift 
gericht aan de raad-fiscaal van de Raad van Vlaanderen om op kosten 
van de provincie een cordon te mogen trekken. 

Op de vergadering van 26 januari meldde men dat in Axel en 
Terneuzen ook besmettingshaarden waren vastgesteld. Het gevaar uit het 
noorden bleek opeens akelig dichtbij. 

4.7 FEBRUARI 1770: DE PEST TEN NOORDEN VAN HET AMBACHT AsSENEDE 

BLIJFT TOENEMEN, DIE TEN ZUIDEN NEEMT AF 

Enkele dagen later, op 1 februari, werd gerapporteerd dat de plaag 
in Zeeuws-Vlaanderen gestopt was. Toch was men realistisch en voor
zichtig genoeg om dit bericht op voorbarig gejuich te ontvangen. 

De vraag kwam aan de orde of men niet beter de rondemannen zou 
vervangen door boerenwachten. Dit idee was alleszins financieel aan
trekkelijker en de druk op de ambachtskas zou erdoor verminderen. 

Op 13 februari ontving men een brief van de raad-fiscaal uit Gent, 
waarin stond dat de plaag zich bleef voortzetten op de Zeeuwse eilanden 
en ook dat te Axel en Terneuzen ondertussen al vijf stallen geïnfecteerd 
waren. Grote waakzaamheid bleef dus geboden. Ondertussen bleek de 
dreiging uit het oosten (Land van Waas en Zaffelare) daadwerkelijk 
gestopt te zijn. Men overwoog nu om de rondemannen van Wachtebeke 
en St.-Kruis-Winkel af te schaffen en in te zetten om de bedreiging uit het 
noorden te weerstaan. Extra wachten werden aangeworven: twee te 
Assenede, drie te Zelzate en een te Wachtebeke a 16 stuivers per etmaal. 

Sinds medio februari was de veepest in de stad Gent opgehouden 
en er leken zich geen nieuwe pestgevallen meer voor te doen. De Staten 
van Vlaanderen stuurden daarom het bericht rond dat het transport van 
mest uit Gent en de omliggende parochies weer toegestaan was "te meer 
den lantsman ter oorsaecke van aensiaende saeytyt sich daervan mei en 
can passeren". 
Voorzorgsmaatregelen bleven echter geboden. Daarom mocht de mest die 
uit de stad Gent kwam, niet langer dan 1 0-12 dagen langs de oevers van 
de rivieren blijven liggen en diende hij zo snel mogelijk op de landerijen 
opengespreid te worden en in de aarde ingewerkt te worden. Het was 
bovendien ten strengste verboden om de mest op hopen op de akkers te 
laten liggen. 

Naar Axel stuurde men een bode om zich te informeren over de 
voortwoekering van de veepest aldaar. Sedert de ontdekking van de plaag 
op 24 februari (In twee stallen) was geen uitbreiding meer vastgesteld. 
Besloten werd een brief schrijven naar de Majesteit, teneinde toestem
ming te verkrijgen het vee weer te laten welden In Staats-Vlaanderen. 
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Door die verminderde dreiging van de pest, besloot men de rond
emannen van Wachtebeke te ontslaan en die van Zelzate met twee te ver
minderen. 

4.8 APRIL 1770: OOK IN ZEELAND LIJKT DE TOESTAND NU ONDER CONTROLE TE ZIJN 

Op 14 april zond het ambachtsbestuur een brief naar het college 
van het Vrije van Sluis, met de vraag of de pest in Zeeland nog toenam. 
Het antwoord luidde dat deze was gestabiliseerd en dat het cordon, die 
het Brugse Vrije moest vrijwaren, al ingetrokken was. Ook in de heerlijk
heid Sint-Albert (poldergebied ten noorden van Assenede) was men hier
van op de hoogte gebracht. In het belendend Ambacht Boekhoute en de 
heerlijkheid Waterdijk (polders ten noorden van Boekhoute) waren de 
wachtpatrouilles eveneens al afgeschaft, reden waarom beslist werd de 
rondemannen hier ook "provisonelijck te schorsen om reden men hier ont
rent van geene contagieuse siekte en hoort spreken". 

Op het einde van diezelfde maand bleken er geruchten de ronde 
doen, dat men in het Boekhouterambacht zelfs geen gesontbrieven meer 
afleverde. Een bode werd nu naar het Land van Waas gestuurd om er te 
weten te komen welk beleid men daar voerde inzake de gezondheidscer
tificaten. 

Mijnheer, 

lek vinde g'obligeert UE. paert te geven van t'gonne ick gisteren eyde 
deser onderrvonden hebbe ten regarde van de wachten int nemen 
myne patroille naer den postt110oren aldaer gecommen zynde hebbe 
de wacht bevonden volgens order ende retournerende naer assene
de hebbe gerencontreert in het opcomen van derifilipynnschen dyck 
quaert naer vier ueren naermiddagh eenen suppoost comende van 
de wacht van het Staecken (StaakjeJ die my is seggende als dat de 
wacht aldaer post hebbende naer hun huys vertrocken waeren ende 
alsoo den post verlaeten hadden ende om beter geil1/ormeert te 
wesen ben ick met den oilecier Uvinus Claeys aldaaer visitaetie 
gaen nemen ten huyse van Jacobus Waetiens ende hebbe myn g'in
Iorrmeert aen den aldaer ligghende soldaet die rny is segghende als 
de wacht van aldaaer vertrocken is quaert voor vier uren naer mid
dagh die bestael volgens het inliggende bril.':/ken gelicht ter g~tJle 
waer op ul. Kan ag ieren naer behooren bluve in q/iL'achtingc liCHt ul. 
anlworde 

Transcriptie [Jan de bri(~r van knpitein BruggenlClll non l>n!J1l11' Van (/('n Berllgt' 
OMG, Ambndll Asst'lll'dl', rt'~. nr. 15~m) 
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Ondanks deze hoopgevende berichten dat de pest volledig leek uit
geroeid, mochten de wachtposten van hogerhand nog niet afgeschaft wor
den. Omdat het Asseneedse schepencollege vond dat de twee rondeman
nen van Wachtebeke geen enkel nut meer hadden, schreef men hierover 
een brief naar de raad -fiscaal Dierickx. 

De wethouder van Zelzate liet weten dat hij al verschillende malen 
was 'lastiggevallen' door inwoners van zijn gemeente, die hun beesten wil
den laten weiden in de op Nederlands grondgebied liggende polders (het 
weideseizoen was juist begonnen). Met deze vraag hadden de landbou
wers ook het schepencollege van het Ambacht Assenede geconfronteerd, 
die naar de baljuw verwezen. Deze had hun beloofd dat hij de beleid
smakers in Brussel zou proberen te overhalen om hiervoor toestemming 
te verlenen. die hierop welwillend reageerden. 

4.9 MEI 1770: VERSOEPELING VAN DE PLAKKATEN 

Op 23 mei 1770 liet Hare Majesteit per brief weten dat de inwoners 
van het Brugse Vrije en van de Ambachten Boekhoute en Assenede per
missie kregen hun vee te laten weiden op Nederlands grondgebied. Ook 
vee vanuit Zeeuws-Vlaanderen mocht in de Vlaamse grensgebieden 
komen weiden. Deze versoepeling betekende uiteraard een grote opluch
ting voor de veehouders. 

4.10 JUNI 1770: PESTHAARDEN VASTGESTELD IN FRANS-VLAANDEREN 

De euforie was maar van korte duur, want eind mei bleek er een 
pestgeval waargenomen te zijn in Sint-Winoksbergen en begin juni waren 
verscheidene kwartieren in Frans-Vlaanderen ook aangetast. De ordon
nanties dienden daarom weer stipt nageleefd te worden. 

4.11 OKTOBER 1770: DE PEST BREEKT UIT IN DE PHILIPPINEPOLDER EN 

INFECfEERT OOK HET AMBACHT BOEKHOUTE 

Assenede was tot hiertoe vrij gebleven van enig pestgeval, sedert de 
ziekte zich een jaar voordien (eind oktober 1769) had geopenbaard in 
Daknam en nadien een uitbreiding had gekend in het Gentse. De laatste 
maanden was de dreiging van rundveepest voor het Ambacht Assenede 
zo goed als weggeëbd. Reden waarom men voortdurend poogde de uitge
vaardigde maatregelen tegen de pest te laten versoepelen. 

Begin oktober 1770 kwam hierin echter verandering. In de 
Philippinepolder. gelegen t.en zuidwesten van het stadje Philippine op 
Statenbodem (Nederlands grondgebied). was een pesthaard In de stal van 
,Joori8 MUIJt ontdekt.. In deze stal bleek een koe en haar kalf aan de pest 
gestorven. Dit. werd bevestigd door de Asseneedse keurmeester Jacques 
De Mol. die ter plekke was geweest en de vaststelling had gedaan. 
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Ordonnantie tot observantie van de wachtenformerende den cordon 

De respective corporaels met hunne supposten behoorljjck ghewae
pent sullen hun promt ten acht uren voormiddach laeten vinden ten 
hujjse van pieter plassschaert ofte ten hujjse vanfrans van de vjjver 
wiens tour het sal sjjn om met de wachten op te trecken naer den 
cordon om post te vatten ende aldaer nacht ende dach te patroUeren 
op het inbringhen van hoornbeesten, vet ende vellen van dire comen
de van staten ghebiedt ende op hunne post te blyven tot aldertjjdt sjj 
des anderendaegs van de volgende wachten worden afghelost. 
Interdicerende een iegheljjck van hun te absenteren van hunne 
posten dan alleenelyck om op ordre van den corporael ofte provost 
te patroilleren naementljjck ten tjjde van den nacht niemant van de 
wachten en sal vermoghen te schieten ofte geruchte te maecken 
gaende naer de wacht ofte van daer comende. Gheljjck sjj hun moe
ten vermejjden van inde corps de gaerden te crakelen ofte onder 
elcanderen rusie te maecken, ofte spelen voor groot ghelt op pjjne 
van correctie ende de boeten daertoe staende. Ejjndelinghe op dat 
de wachten alle daeghen ende nachten sauden sjjn compleet ende 
inde gerequireerde ordre heeft den onderschr.commissaris met com
municatie van het generael collegie ende niet min ujjt crachte van 
spetiaele ordonnantie van weghen den heere Raedt de 
Causmaecker aengesteldt den perrsoon van jan baptiste delljjnck 
inwonder der prochie van Wynckel om met den provostjudocus van 
heddeghem overhandt dach ende nacht te syn ontrent de wachten 
op den cordon van de prochie van wachtebeke om deselve te hau
den in goede ordre ende hemlieden devoir ende om aen den 
onderschr. van atteste doen fideel raport alles tot wederroepens. 
Actum 4 xbre. 1 770 
Ondert. Van de Berghe, balliu 

(RAG. Ambacht Assenede. reg. nr. 153B) 

Toch ontslond er twijfel of dit nu een echt of vermeend pestgeval 
was. Want na een inspectie. uitgevoerd door leden van de magistraat van 
het Ambacht Boekhoule (op verzoek van de raad-t1scaal) in de 
Philippinepolder, verklaarden deze."dat alle het nmdvee seer gesont was 
sonder eenige de minste teeckenen van pI aeghe". Men had enkel in de 
bewuste stal een koe gezien die als gevolg van het kalven gestorven bleek 
te zijn. samen met hel pasgeboren ka 11.1 e. 

Wie had er nu gelijk? Snel zou al blUken dat dl' Assenet'dst' exper
tise de .luiste was geweest. want op 9 oktober bleken er zil'h ook pestge
tallen te manifesteren te Bassevelde op het gehucht de LandsdUk ('1\ bij 
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weduwe De Pape op de wijk Hoge Vorst. niet ver van de Philippinepolder 
gelegen. waar op zeer korte tijd verschillende koeien aan de plaag waren 
bezweken. 

Ondertussen was men in de heerlijkheid Sint-Albert. die aan de 
Philippinepolder paalde. eveneens van het pestgeval op de hoogte 
gebracht en besliste men daar om wachtpatrouilles te installeren. 

Aétum te~ HuVfe van ? IWHt-4I lizfl!uêtien voor de Heeren Comirfiffa
~:,,' ~J<r!.vIc,~,;, ,"l~ ~l :;':~:) riffenofieWethouderender ?roehie, 
_ ~:PrPF~~ Yan-.Ikt/;!LvF-:'T.')f,t,~-aIwaer de beJmettelyke Slek~e Jig 
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op den 0/- u.-...~/MI' 177 J ':;' de voor Proee. J7ábael in eonjè

quentie van den 13. Artikel van het 
Ediêt aditioneel van. den I I. J a

I T. , . . ( 

'. 

nuary 177°. 

I V. 
, . -. -, 

A-L&'/,d f):"g,1J;' ~ ~ /, ~)~ -j~, _ Sedert wat tyd Cy de Celve Bee!l:en hebben 
f: ' . -, ) / '. rol gehad. 

-~r 7'~ ',':. / t/., .. ...... , 
I. ,~ ~ 

•• t •• 

V. 

) 
',' In cas de Celve bevonden worden geacqui-

L~/ __ .I ,,,1.4 ~ ~ ... /-ff~'J.,y reert tezynCedert dertig dagen derveropen-
1'M) ~(Y. baerlnge der Siekte, tevraegen van waer de 

't ...,.. I. ~7'''--- felve zyn gekomen. 

Voorbeeld van een enquel~formuUer 
(HAG. Ambacht Assenede. rep;. nr. 15313) 

](->3 



MARc DE VLEESSCHAUWER 

Door de ontdekking van pestgevallen op grondgebied van het 
Boekhouterambacht werden alle zuidelijke toegangswegen naar dit 
Ambacht bewaakt door soldaten en boerenwachten. Niet alleen vanuit 
het (noord)westen bleek er een acute dreiging te bestaan. Ook in het 
noordoosten hingen er dreigende (pest)wolken. In Zaamslag was een stal 
besmet, waar al zes beesten waren gestorven en veertien andere ziek ble
ken te zijn. Als gevolg van deze plotse dreiging rondeerden er nu dagelijks 
55 extra wachten in het Assenederambacht. 

Op 23 oktober kreeg het schepencollege een brief van het Vrije van 
Sluis, waarin men meedeelde vernomen te hebben dat aan het gehucht 
de lesten stuijver (ten noorden van Zelzate) een huidenvetterij zou zijn 
opgericht, waar men clandestien huiden van dieren uit besmette plaat
sen verwerkte. Na onderzoek van wethouder Maenhout werd in de her
berg de lesten stuijver drie kalkkuipen, alsmede een kuip met aluin aan
getroffen. De eigenaar verklaarde nochtans toestemming gekregen te 
hebben van de burgemeester van Sas van Gent om schaapsvellen te ver
werken. Deze laatste ontkende dit echter ten stelligste. Omdat men bang 
was dat in de huidenvetterij ook koeienvellen zouden geplot worden 
afkomstig van besmette dieren wat absoluut verboden was, werd beslo
ten, na advies ingewonnen te hebben bij de Staten van Vlaanderen. deze 
handelsactiviteit definitief te verbieden. 

In het getrokken cordon in de heerlijkheid Sint-Albert bleek ergens 
een gat te zitten waardoor er huiden en dieren Vlaanderen binnenge
smokkeld werden. Courant gebeurde het volgende: De huiden van geïn
fecteerde en gestorven dieren op Nederlands grondgebied werden aan 
"seer geringen prijse" verkocht aan louche opkopers. die hierin een lucra
tieve bijverdienste zagen. Deze brachten de huiden, op hun rug gebon
den, Vlaanderen binnen en verkochten ze door aan huidenvetterijen. 
Bovendien gingen deze would-be handelaars nadien als dagloner bij 
diverse landbouwers werken en brachten zo de gevreesde en besmette
lijke kiemen van de ene hofstede naar de andere over. waardoor de plaag 
zich steeds meer kon uitbreiden. Door deze onachtzame handelwijze had 
de ziekte zich in het Ambacht Boekhoute geopenbaard. 

Deze clandestiene handel moest daarom met alle mogeltjke midde
len bestreden te worden en de controle op import van huiden diende 
opgevoerd worden. De wachten werden nu verdubbeld naar zes perso
nen, die 24/24 u moesten patrouilleren op de zeedijken waarlangs men 
de huiden binnensmokkelde. Er werden bovendien vette premies uitge
loofd aan de wachters voor iedere sluikhandelaar die ze in de kraag kon
den vatten. 

4.12 NOVEMBEH 1770: EEHSTE BESMETI'ING VASTGESTELD IN DE 

HEEHLIJKHEID SINT-ALHEHT 

De uitgebreide controles bleken niet voldoende om het drl'igt'ndt' 

164 



HOORNVEEPEST IN VLAANDEREN OP HET EINDE VAN DE 18DE EEUW 

gevaar uit de nabijgelegen Philippinepolder tegen te gaan. Op 2 novem
ber was de besmettelijke ziekte uitgebroken in de stal van de weduwe 
Michiel Herman. Deze hofstede lag op Statenbodem (De heerlijkheid Sint
Albert was door de staatsgrens in tweeën gedeeld. Het deel op Nederlands 
grondgebied gelegen werd Statenbodem genoemd, het deel op Belgisch 
grondgebied noemde men Koningsbodem) . 
Een koe was aan de gevolgen van de pest al overleden en drie anderen 
zouden spoedig volgen. 
De vaststelling hiervan gebeurde door Jacobus De Mol en conform de uit
gevaardigde ordonnanties werden de bevoegde instanties hiervan op de 
hoogte gebracht. 

Als gevolg van de pestuitbraak dienden er nieuwe maatregelen 
getroffen te worden inzake de wachtpatrouilles. Tot dan toe waren die 
samengesteld uit personen die op Statenbodem woonden, als personen 
die van Koningsbodem afkomstig waren. Nu kwamen hiervoor alleen nog 
inwoners van Koningsbodem in aanmerking. Er werden nieuwe wacht
patrouilles samengesteld, bestaande uit groepjes van drie personen met 
een korporaal aan het hoofd. Deze patrouilles startten hun waakrondes 
om zes uur. 

De alarmerende berichten uit het noorden noopten raad-fiscaal 
Diericla: uit Gent tot het nemen van stringente maatregelen. Hij belastte 
chevalier Anthone Van Vaernewijck ermee een cordon te formeren langs 
de noordgrens van het Assenederambacht en zo verdere besmetting van
uit Sint-Albert tegen te gaan. In herberg de Posthoorn (in de gelijknami
ge wijk ten noorden van Assenede) aan de grens met Philippine belegde 
men hierover op 7 november een vergadering, waarbij alle betrokkenen 
aanwezig waren. Men besliste om in de heerlijkheid Sint-Albert drie sol
daten van de Grand Provost uit Brussel te stationneren. Bovendien zou 
men zes soldaten laten postvatten langs de noordelijke grens van 
Ambacht Assenede, te weten een soldaat aan de Roodepolder (sic 
Nicasiuspolder), een aan de grensovergang bij het Staakje, een aan de 
Poeldijkstraat, een aan de grens bij de Lesten Stuiver (westzijde kanaal), 
een aan de grens bij Overslag en de laatste aan de toegangsweg van 
Moerbeke naar Wachtebeke. De taak van deze soldaten bestond er niet 
alleen in om controle uit te oefenen op de invoer van huiden en vee, maar 
ze moesten er ook op toezien dat de wachtpatrouilles, aangesteld door de 
plaatselijke magistratuur, hun rondes deden. Dit gebeurde tot dan toe 
niet altijd op een correcte manier, zodat de pakkans van een sluikhande
laar maar miniem was. Tijdens de rondgang door Sint-Albert en zijn 
inspectie van de besmette hofstede, was het Van Vaernewijck opgevallen 
dat ,..e geen enkele rondeman waren tegengekomen, waarover hij (terecht) 
,..eer verbolgen was. HIJ ordonneerde dan ook om deze wachtposten te ver
dubbelen van 7 naar 14 personen. Aan het. kruispunt van de Vrije- en 
Groenstraat (grens met Nederland) moest een permanente wachtpost 
worden geplaatst en ook voor de t.oegangsdreef naar de hoeve van wedu
we I Jcrman. 
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Een ander probleem met de wachtpatrouilles was de aflossing 
ervan. De normale procedure was dat de afgaande wachtpatrouille(s) op 
een centraal punt de wacht overdroegen aan hun aflossers. In Assenede 
bleek men deze werkwijze aan zijn laars te lappen, waar uiteraard de hui
densmokkelaars gebaat bij waren. Uit een brief die kapitein Bruggeman 
aan de baljuw Van de Berghe stuurde komt dit probleem duidelijk naar 
voor. 

In het schepencollege van 26 november werd beslist dat men dat in 
iedere parochie ten voorlopige titel een kapitein diende aangesteld te wor
den. Deze maatregel gold tot wanneer er vier mannen in vast dienstver
band aangeworven werden, die met de twee al in dienst zijnde provoosten 
(opzichters) bij toerbeurt 24/24 u de wachtpatrouilles (korporaalschap
pen) zouden controleren. Want men ondervond in de praktijk dat de 
dagelijks wisselende patrouilles hun opdracht niet al te nauw namen. 
Deze provoosten dienden er op toe te zien dat de patrouilles 's morgens 
stipt om acht uur aan hun ronde begonnen en dat de afgaande korpo
raalschappen niet eerder naar huis vertrokken dan dat ze afgelost waren. 

Om een betere controle te garanderen werden de korporaalschap
pen, bestaande uit vijf personen, gesplitst in twee ploegen. 1\vee ervan 
rondeerden overdag en de drie andere 's nachts. Afgesproken werd ze 1 
schelling uit te betalen, zoals in het Ambacht Boekhoute. zodat ze "te 
beter hun devoir souden quijten". 

5. DE RUNDVEEPEST DRINGT DEFINITIEF DOOR IN 
AMBACHT ASSENEDE: CASUS GEHUCHT DE KATTE 

Het nieuwe jaar zet maar in mineur in. Er waren berichten uit 
Adegem waar de pest zou uitgebroken zijn. die zich binnen enkele dagen 
had rondverspreid in Zomergem en omgeving. De overbrenger van de 
pestkiemen was vermoedelijk een dienstbode of zwingelaar uit Tielt. 

Ook het Ambacht Assenede ontkwam niet meer aan deze besmet
telijcke plaege. Een eerste pesthaard stelde men vast in de stal van 
Joannes Danschutter te Zelzate op de wijk de Katte op 9 januari. 

Volgens het Additioneel Edict van 11 januari 1770 diende er b~1 
ieder pestgeval een voorgedrukt vragenformulier ingevuld te worden. 
bestaande uit 13 vragen. 

1. Sedert wanneer heeft de ziekte zich geopenbaard? 
2. Hoeveel besmette runderen zijn er in de stal? 
3. Hoeveel zijn er onbesmet? 
4. Sedert wanneer heeft de eigenaar deze runderen? 
5. Als de runderen binnen de 30 da!4en voor de openbarinÄ VHn de pest 

aangekocht zijn. moet vermeld worden waar ze vandaan Ät'kOIllt'1l 
zijn. 
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~~n :.~yr:~e . t9t , e~ne:~ , foo. i drq~~Çb g~e)hëlriffe ." dqqr r:~~ 
Y~5breeGlmge.' der bef~~tte~y'ck~~)ec~~ , O!-1~tr ?ét :S;qci~
vee, dat door het doOddlaen ·. á:~r , Re1mette ;Beeften ende 
van de gone daèr 'mede cOlDmuru~~tie:' gehadt~ nebl5êi:ïdè 
niet meer te verhopen en doch van het woedende quaedt 
te konne~ 'Hutte~ ,. a~.ngefien ,d~ ~~hmofph~re ofte om'-' 
[wevende Loc~t va;n -Ae, fe,lyt: ,:pla.e:tfe .<:l.qot :· d~ qûanti

.~eyt der , b:\mette 'Beèft~I?- ~~~4:~~nfg .~~ ·, ö}i.~~èl,t , dat d~er 
d,<?or . de SleFkte, van ,~.~P 31~~' g.;Stàl t~~ :.~en abd~ren 
aengelegen,en' WOrt voq is . We efèH{W\v~~rp~eyt ;ende 
geconfidereert . dat ~ 11,~t~1( f1 r~ ~ H.SliJ'~.' '1~br , d~~ _~ri:-
treft van de Provm~e~ya~,~'il'~;> 5 HÇiielycke mld-
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van de Staeten van · vraeH~ ér . s1i-~W · pe äeliberane, 
goedtgevonden heefç uyt kraçhtë vaü"':çlè' völlè ma~ht 
aén. Haer gegev~n door . de , MÁ)ESi EYT . :t~ri) I 'op~chte . van 
'de befmettelycke Sieckte ' onder" het Hoorn -vee, te for
mcrén de volgende 'poin'teÏl .... et1öe · Inftruaiè·~. 

I. 

0n;i .fóo ~~le mO$ë~y~~ ~s· t.~ 't~~~öed~~ ~d~t . d~ ' S~~~,~ê 
~aer met en ~e~~r~y~e ~ buyt~I1 ~e , pa~lt;J?: . :~nde , L~t~n 
van het verlaeten Ciiiton, wott aen een' 'leder .by defe 
'verboden : eenigerhande 'V èe :vin' :binnen~ M~t I voorftfue
vé~ Cantan ·daer.. buyte~n' te .d~Y~~· , I ft~u:Wè,~. à.fte. ~~~.r
porteren , op pene van confifca'ne: 'van tk! "Beeften , ende 
dat bovendien tOt lafte v~~ d:~ perfoonen ofte geleyders 

. van de.. Beeften zal geprocedeert wo~den inO'e olge het 
geprefcribeetde by "de 'Pläccaète'n ,:van . der lVIÀ#~YT , '~ 
:ende . d~t fy, zullen gehouden '~örden al~~ ëvèrtuyg "lvà~ 

Instructi 5 gericht aan d b won ,. 
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6. Zijn er geen runderen in de afgelopen 30 dagen verkocht of in een 
andere stal gebracht en zo ja waar? 

7. Wat kan volgens de eigenaar de mogelijke oorzaak zijn dat de ziekte 
zich in zijn stal geopenbaard heeft (contact met andere zieke runde
ren of mensen; zijn er op de hoeve geen opkopers, slagers, koewach
ters enz. in of omtrent de geïnfecteerde stal geweest en/ of hebben zij 
geen lijfelijk contact gehad met vee in de stal?) 

8. Zijn er geen andere runderen of mestproducten voorbij de hoeve 
gepasseerd? 

9. Zijn er in of omtrent de geïnfecteerde stal geen bedelaars, landlopers, 
opkopers van vodden en oude kleren of andere vreemde personen 
geweest? 

10. Welk veevoeder hebben de zieke runderen de laatste dagen gegeten? 
In welke weide hebben ze eventueel verbleven? Hebben zij van derden 
geen veevoeder gekocht? Hebben zij van derden geen landbouwmate
rialen geleend of gekocht (wagens, kruiwagens, brasketels enz.)? 

11. Is er iemand van het landbouwersgezin de afgelopen 30 dagen in een 
geïnfecteerde stal geweest? 

12. Heeft er iemand van het dienstpersoneel sedert 30 dagen voor het uit
breken van de pest contact gehad met stallen in de buurt (wel of niet 
geïnfecteerde)? 

13. Sinds wanneer geven de geïnfecteerde dieren geen melk meer? 

Uit dit enquêteformulier vernemen we dat de besmettelijke ziekte 
zich in de stal van Joannes Danschutter op 9 januari had geopenbaard 
bij een kalf. De dag nadien was het Danschutter opgevallen dat twee koei
en hun speyse weygerden. Hij heeft dit direct gemeld aan de griffier van 
Ambacht Assenede. Op 11 januari waren er al vijf besmette beesten in 
zijn stal "nietjeghenstaende sij daegs te vooren noch hun melck hadden 
ghegeven ende gheeten". 

Advertentie 

Alle de gonne hun bevindende binnen den cordon ront den wijck de 
catte sijn van weghen d'Eerw. Heeren vicarissen des Bisdoms van 
gendt ghedispenseert van misse te hooren op sondaeghen en heij
lighe daeghen soo lanck den cordon sal dueren. 
Alle de voornoemde inwoonderen van den cordon worden van weg
hen dheeren gheedeputeerde ter Staeten van Vlaenderen gheinter
diceert van buljten den selven cordon te gaen op wat pretext het 
saude moghen wesen ten sij met permissie van den onderschreven 
commissarL'). 
Actum desen 26 january 1 771 
Onderl. I~ Van de Berghe 

(HAG, Ambacht Assenede, reg. nr. 1531:3) 
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In de besmette stal was alleen nog een rendeken niet aangetast. De 
besmette beesten waren alle door Danschutter zelf gekweekt. Hij had ook 
de afgelopen 30 dagen geen dieren verkocht. Op de vraag of hij wist wat 
de oorzaak was van de pest in zijn stal, antwoordde hij dat er geen vreem
de personen op zijn hoeve waren gekomen, noch dat iemand van het 
huisgezin elders was geweest. Wel was een arm kind, dat bij hem inwoon
de driemaal naar de chirurgyn geweest, tweemaal voordat de plaag zich 
had geopenbaard en ook nog eens nadien. 

Om dieswUle dat gij Jan Lesaere (Lesaire) fs. Joseph out ontrent 39 jaeren gebortigh 
van de prachie van Selsaete ambachte van Assenede ende aldaer laest woonachtigh 
geweest u soo verre vervoordert hebt van op den 16° februarij laestleden op het dorp 
van het voorseifde Selsaete publiquelyck ende ten aenhooren van veele persoonen te 
houden verscheijde oproerige dicoursenjeghens de placcaerten bij de Mat geemaneert 
om te verhoeden den voortsganck ende verbreedinghe van de besmettelycke sieckte 
onder het hoornvee. seggende onder andere dese ofte diergelijke woorden in substan
tie dat alle de gone die de beesten quaemen doodslaen waeren sacreduuxsche deuge
nieten. dat men den balliu ende de wethouders self moeste doodslaen. dat het al leu
gens waeren, dat de placcaerten syden dat de siecke beesten moesten doodgeslaegen 
worden, dat sy suIcx maer en deden om hunnen sack te voUen ende dierghelycke. dat 
waerschynelljck met dese ende andere oorsaecken 's daeghs daer naer 17 februariJ 
voornoemt ontrent den avont binnen de voors. Prachie ontstaen synde eenen oproer van 
eene grootte bende van volck omme met geweld te wederstaen ende te beletten de exe
cutie der vOOrs. Placcaerten ten stalle van Joris van Hilfte landsman binnen de selve 
prochie van selsaete alwaer reets vande voorn. sieckte eene hoombeeste was gecre
veert, gij u daermede niet vergenoegende u hebt vervoordert van u inde voorschr. oproe
rige bende passerende van uw huys op het dorp van selsaete te vermingen ende de 
selve op te hitsen ende aen te moedig hen met te tuyten ende huylen op uwe handen 
ende eenen hoorn welcke oproerige bende tot diepe in den nacht groot gerucht maec
kende met grootte stoeken copere ende blecke instrumenten, schreeuwende ende huy
lende dat men de baUliu ende de wette moes te doodslaen. comt uijt. comt uyt gerouleert 
heeft tot diepe in den nacht, wanneer een deel van het gemelde bende is gekomen ende 
onifangen geworden in uw huys, alle het welcke heeft geeffectueert dat den bailliu van 
den Ambachte van Assenede niet en heeft derven ondernemen vande ex:ecutie ten voor
seyden stalle van Jooris van Hilfte te doen. omme voordere onheijlen te vermeijden. 
waerop thof gebleken is soo door u eygene confessie als anderssints den rechte omme 
genougen, alle welcke feljten niet lydelijck synde in een land van rechte sonder con
digne straffe andere wederspannige oproerige ende stoorders der publique ruste ter .... 
500 IST dat het hof recht doende u ter causen voorschreven bant uyt alle de landen 
van de dominatie van syne'Mat. Voor den tijdt van 20 naervolghendejaeren de stad te 
ruymen binnen sonneschljn. de provincie binnen derden daeghe ende de voordere lan
den van de dominatie binnen de acht daeghen respective!ijck naer slaeckinghe Ilan 
vanghenisse interdfceert u binnen de voorseide tijd daer binnen te komen op peijne l'<ln 
lijfstraffe. condemneert ti soldairelljck in de kosten ende misen van justitie soo in u 
gesagh als in het regard van uwe complicen Judoeus Verniers ende Reynier de 
Spaedemaecker ooek genaemt Reijnier de Latin gedegen ter tauxatie l'<lnden hOl'€ ende 
sal dese sententie worden gesonden aen burghemeester ende schepenen l'<ln den 
Ambachte van Assenede ten eijnde van in alle de prachien van hun ressort ten eersten 
daege te worden gepublfceert ende geafflXeert ten tijde ende plaetse geco..'ltumeert. 
ordonneert hun t'eijnden dies de relaesen van de ..'lelve publicatie over tt.' sen den at~nde 
Roeden Fiscaelen van desen have, gegeven inde camere Dan den voorscijden Rat'dt' in 
Vlaenderen tot Ghend, den 7° september 1 771 " 

Sententie van oproerkraaier Jan Lesa(e){i)re 
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De laatste maand waren er wel koeien langs zijn hof gepasseerd, 
die naar de stier moesten. Zijn buur Lieven Verbrugge had voor zijn hof 
mest gevoerd en Jacobus Seels had aal uitgevoerd. Maar in de stallen van 
deze geburen was er nog geen ziekte ontdekt. Er waren ook geen bede
laars, landlopers of andere vreemde personen op het hof geweest gedu
rende het afgelopen jaar. 

De besmette dieren hadden de laatste dagen hun normale voer 
gehad, te weten: loof. hooi en stro dat van zijn eigen velden afkomstig was 
en nooit vreemd veevoeder. Toen hij ontdekte dat zijn dieren ziek waren, 
heeft hij ze gevoederd met rapen, wortels en tarwekaf. Ook had hij geen 
landbouwgereedschap gekocht of verkocht. 

Niemand van het huisgezin of het dienstpersoneel was de afgelopen 
maand in een of andere geïnfecteerde stal geweest. Dit kon ook niet want 
in zijn stal was de ziekte voor het eerst uitgebroken. Er was ook geen bar
bier op zijn hof geweest. Alleen zijn koeyer heeft op straat gespeeld met 
de kinderen van de geburen. Zijn vrouw had de ziekte eerst ontdekt. 
nadat ze bemerkte dat de koeien minder melk gaven. 

5.1 VAN VAERNEWIJCK EN DELLAFAILLE O'AsSENEOE BRENGEN EEN BEZOEK 

AAN DE GETROFFEN Sf AL 

De uitgebroken pest op de Katte was reden voor de gedeputeerden 
van de Staten van Vlaanderen, de heren Van Vaernewijck en Dellafaille 
d'Assenede, om een plaatsbezoek te brengen aan de getroffen stal en te 
zien of de decreten en ordonnanties wel goed uitgevoerd werden. Dit 
gebeurde op 13 januari. 

Door deze edele heren werd hiervan een verslag opgemaakt. waar
uit we vernemen dat de besmette dieren al gedood waren op vrijdag voor
dien. Ook al het veevoer dat zich in de besmette stal bevond was ver
brand, alsmede al het houtwerk (van het landbouwalaam) in de stal. De 
stalmest was al gedolven en die in de mestput moest alle en nog met een 
laag aarde van een voet (0,275 m) bedekt worden. Bovendien hadden deze 
hoge heren de nodige middelen bij om de stal en de kleren te ontsmetten, 
nadat die eerst met warm water moesten uitgewassen zijn. De bewoners 
van de hoeve kregen het strikte verbod opgelegd om gedurende een peri
ode van 20 dagen de hofstede te verlaten. Bovendien mocht in die sper
periode niemand de hoeve betreden. Als controle hierop werd een wacht
post aan de oprit van het hof gesteld (zie hiervoor). Omdat de dekstier, die 
drie weken voordien een koe van Danschutter geïnsemineerd had, als 
overbrenger van de besmetting aanzien werd, moest deze geconsigneerd 
worden. alsmede alle andere koeien die nadien door deze stier bedient 
waren. 
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5.2 UITBREIDING VAN DE RUNDVEEPEST OP HET GEHUCHT DE KATTE, 

IN SINT-ALBERT EN OP HOLLANDS TERRITORIUM 

Op 22 januari blijkt de besmettelijke ziekte, ondanks de doorge
dreven voorzorgsmaatregelen, toch doorgedrongen te zijn in vijf andere 
stallen op de Katte. De gedeputeerden van de Staten van Vlaanderen wor
den, zoals gebruikelijk, hiervan op de hoogte gesteld. Beide heren zullen 
op 24 januari voor de tweede maal een plaatsbezoek brengen aan de 
getroffen stallen. 

Periode Kasselrij/streek 
Aantal 
afgeslacht 

Januari 1770 Land van Waas 46 
Januari - April 1770 Kasseirij Oudburg 248 
Januari - April 1770 Land van Aalst 204 
Maart 1770 Land van Dendermonde 57 
- Stad Gent 281 

Tabel met aantal afgeslachte runderen per streek/ kasselrfj in de periode januari -
april 1770 

Jean-Jacques Vilain XlIII, gedeputeerde van de Staten van 
Vlaanderen, schrijft een brief naar het Asseneedse schepencollege waar
in hij stelt hooglijk verbaasd te zijn dat de ziekte, ondanks alle voor
zorgsmaatregelen, zich toch nog voortgezet heeft. Hij wijt dit "aen de 
onachtsaemheyt van de mananten (boeren) van aldaer. die hun verlaeten
de op de gracieuse indemniteyt alles negligeren het gonne tot conservatie 
van hunne stallen is voorgeschreven by preservatif middelen ... ". 
Met deze gracieuse imdemniteyt doelde genoemde briefschrijver op de 
schadeloosstellingen die de boeren kregen bij het doden van hun veesta
pel ten gevolge van de rundveepest. 

Toch wekte het doden van besmette dieren (zeker als dit op grote 
schaal gebeurde) bij de landbouwers weerstand en agressie op. Deze 
weerstand zou enkele maanden later zelfs tot een kleine opstand leiden 
onder de Zelzaatse boeren (zie verder). 

In Sint-Albert blijken er ondertussen ook een aantal pestgevallen 
bijgekomen te zijn, alhoewel we geen juist idee hebben van de omvang 
ervan. In ieder geval is er sprake van vier mannen die "de putten in St. 
AlberL gemaeckt hebbende", waaruit te concluderen valt dat het 0111 een 
serieus aantal ging. Dit idee wordt overigens bevestigd door een brief van 
7 februari aan de baljuw van Assenede, waarin gewag wordt gemaakt dat 
men niemand bereid vindt om de koeien op de wijk de Katte te t'.'Xecute
ren "mil.s de murmuratie der geme!Jnltens van Assenede oller de leste C.\'t·· 

culie in SI. Alber/ ... ende 111!f daerover in/ par/icl/lier dillCrsc1l<' dachtcTl 
sijn gedaen". 

172 



HOORNVEEPESf IN VLAANDEREN OP HET EINDE VAN DE 18DE EEUW 

De epidemie kende ondertussen ook een fikse uitbreiding in het 
gebied ten noorden van de staatsgrens en met name in Philippine, Sas 
van Gent en Axel. Men overwoog zelfs even om de wachten aan de zuid
grens van het Ambacht Assenede te verminderen en die in te zetten aan 
de noordgrens. 

5.3 EEN CORDON ROND DE KArrE EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE BEWONERS 

Door het grote aantal besmette stallen op de Katte werd nu de 
vraag gesteld of alle dieren gedood dienden te worden, zoals dit in de uit
gevaardigde edicten was geordonneerd. Hierover kwam een discussie op 
gang na de hierboven geschetste problematiek van het afslachten van 
dieren in Sint-Albert. Het schepencollege van Assenede stuurde een brief 
naar de gedeputeerden van de Staten van Vlaanderen om deze proble
matiek aan te kaarten en te proberen de besmette dieren met medica
menten te genezen. Vanuit Gent reageerde men positief op dit voorstel en 
men was zelfs bereid om voor een periode van 10 à 20 dagen een expert 
te sturen, die de runderen in het besloten cordon zou behandelen. 

Het instellen van een cordon was een meer beproefde manier om 
een geïnfecteerd gebied volledig af te sluiten van de omgeving. Het doden 
van het rundvee binnen dit afgesloten gebied had toch weinig nut "aen
gesien de atmosphere ofte omswevende locht van deselve plaaetse door de 
quantüeyt der besmette beesten dusdaenigh is ontstelt. dat daer door de 
sieckte van den eenen stal tot den anderen aengelegenen wort voortsge
dreven ende verspreyt. .. " 

De landbouwers mochten er daarom vrijelijk hun dieren met medi
cijnen behandelen. Dit systeem had ook directe financiële voordelen voor 
de staatskas, omdat er nu geen schadevergoeding moest uitbetaald wor
den voor de gedode dieren. Nochtans zou dit systeem ook veel kwaad 
bloed zetten bij onze voorouders. 

Zo'n cordon rondom een gebied waar de pestepidemie was uitge
broken had grote gevolgen voor de mensen die binnen dit (van de bui
tenwereld afgegrendelde) gebied woonden. 

Niet alleen leefden hier immers landbouwers, maar ook dagloners 
die op de boerderijen in het omliggende hun dagelijks brood moesten ver
dienen en dit als gevolg van de genomen maatregelen niet meer konden. 
Geen inkomsten betekende ook geen brood op de plank, waardoor ze 
,;enood7..aakt waren om van de armendis (nu OCMW) te leven. Hierdoor 
werd de druk op kas van de armendis te ,;root en de pastoor van Zelzate, 
voorzitter ervan, liet aan het ambachtsbestuur weten dat "den armen
disch ... but/ten staet L<; van aen die huljshaudens gedurende den cordon de 
alimentatie te connen versorgen" en poogde de lasten hiervan op de kas 
van de generaliteit van het Ambacht Assenede af te wentelen. 
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Naam landbouwer 

Van Laere Jacobus 
Hesters Jan Baptist 

Bauters Jan/Pieter 
Steenbeke Jacobus 
Steenbeke Martinus 

De Graeve Cornelis 

Van Acker Anthone 

Van Hijfte Jan 

Van de Voorde livin 
Doens Bernard 

Engels Adriaen 

Callant Jacobus 

Goethals livinus 

De Smet livinus 

De Rijcke Judocus 

Martens Joannes 

Aard 
besmet 
vee 

Koe 

3 koeien 
Koe 
Koe 

Rund 

Vaars 

Koe 

Koe 

Vaars 

Koe 

Koe 

Koe 

Ziekteverschijnselen Reden van besmetting 

Weigeren van eten en 
verminderen van melk 
Vermindering melkgift 
Vermindering melkgift 
Lopende ogen, snotterende Door communicatie 
neus, sterke afgang, kreunen 
Lopende ogen, snotterende Door communicatie 
neus, kreunen en hoesten 
Afgang, lopende ogen, sterk Door communicatie 
hoesten, crochen en kreunen 
Sterke afgang, gezwollen hoofd, Door communicatie met 
lopende ogen, crochen en buurman 
kreunen 

Hoesten, crochen en kreunen, Door communicatie 
sterke afgang en cruyen 
Hoesten, kreunen, lopende Door communicatie van 
ogen, melkverlies, weigeren 2 arme vrouwen uit Gent 
voedsel 
Vurige mond en ogen, zware Door communicatie 
afgang, sterk hoesten, crochen 
en kreunen, weiegeren van eten 
en drinken 
Weigeren van eten, brandende Door onbekende 
mond, vurige en lopende ogen, communicatie 
sterk hoesten en kreunen 
Vurige en lopende ogen, Besmette koe 
hoesten en kreunen besprongen door zijn 

stier 
Afgang, crochen, lopende ogen, -
opgetoptheid, kwijlen en zeveren 
Schudden, melk verlies, lopende Oorzaak niet kunnen 
ogen (diep in de kop), achterhalen 
sterke afgang 

Tabel met aard van de ziekteverschijnselen en reden van besmetting 

Als gevolg van dit ingestelde cordon moesten de eigenaars van de 
besmette dieren. hun huisgezin en de dienstboden. een witte gepelde wis 
of dito stokje in de handen houden. zodat iedereen kon zien dat ze van 
een besmette hofstede kwamen. Met dit merkteken in de hand mocht 
men zich buiten het cordon begeven en de (wekelijkse) kerkdiensten biJ
wonen. Wel moest men in dit bidhuis op een qjgesonderde plaetse gaan 
zitten en het contact met anderen vermijden. 

Deze maatregel was een versoepeling van een regeling van 26 Janu
ari 1771. waarbij het aan eenieder verboden was om zich buiten het cor
don te begeven. De bisschop van Gent had hiertoe zelfs dispensatie ver
leend om misvieringen bij te wonen. 

Het gehucht de Katte dat vier toegangswegen heeft. diende pennn
nent bewaakt te worden door acht personeIl. (wel' op ieder uiteinde 
ervan. 
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Het bestuur van de Oudburg van Gent stuurde op 16 februari een 
verontruste brief naar hun collega's van het Ambacht Assenede, dat hun 
ter kennis was gekomen dat het cordon op de Katte was opgeheven en 
met de vraag om aan de veerponten van Zelzate en Rieme wachtposten 
op te stellen. Op die manier kon men uitbreiding van de pest via de 
gemeenten Wachtebeke en Winkel (die op de oostelijke oever van de 
Sassevaart lagen) voorkomen. 

5.4 NIEUWE PESTGEVALLEN EN OPROER TE ZELZATE 

De stringente voorzorgsmaatregelen en het ingestelde cordon ble
ken niet voldoende te zijn om de uitbreiding van de pest tegen te gaan. 
Op 16 februari was het weer prijs. Nu in de stal van Jooris Van Hijfte, 
gelegen op de oostzijde van de Sassevaart (voorloper van kanaal Gent
Terneuzen). Het is ons niet bekend hoe de pest in deze stal gekomen is. 

Anthone (de) Castro, de beëdigde keurmeester van Zelzate, kwam 
de dag nadien ter plekke om het besmette dier te doden en de nodige 
maatregelen te treffen in uitvoering van de ordonnanties terzake. De koe 
bleek bij zijn aankomst echter al gestorven en begraven te zijn en de huid 
doorsneden, zodat die niet meer verkocht kon worden. Er restte hem 
alleen nog een wachtpost aan te stellen, die ervoor moest zorgen dat nie
mand op de geïnfecteerde hoeve kwam of deze verliet. Zijn Asseneedse 
collega De Mol werd er vervolgens bijgehaald om de overige acht runde
ren in de stal op infectie te onderzoeken die allemaal gezond bleken te 
zijn, maar in uitvoering van de decreten gedood moesten worden, wat op 
vrijdag 22 februari gebeurde. Ook werd een cordon rond de hoeve gelegd. 

Plaats Aantal wachters Soldaten Aannemer Prijs 

Doornendijk 2 boeren 2 voetgangers Frans Stevens 3-13-0 
Sint-Annadreef 3 boeren Frans Stevens 3-15-0 
Herenhuis 2 boeren 1 dragonder Frans Tuelincx 3-9-6 

1 voetganger 
Kloos1erstraat 3 boeren Jud. Schatteman 3-8-0 
Hofstede De Jode 2 boeren 1 dragonder Jud. Schatteman 3-2-0 

1 voetganger 
Poels1raat 2 boeren 2 voetgangers Frans Stevens 3-3-0 
Kattestraat 3 boeren Frans Stevens 2-18-6 
Lesten Stuiver 2 boeren 2 voetgangers Pieter Van Acker 3-8-4 
Ommegangstraatje 2 boeren 1 dragonder Pieter Van Acker 2-19-0 

1 voetganger 
Vettegrasstraat 2 boeren 2 voetgangers Frans Stevens 3-3-0 
Knol 2 boeren 1 dragonder Frans Stevens 2-17-6 

1 voetganger 

OverzLchLc;/nhel van de te plaatsen wachthuL'?Ies. hel aantal wachters (boeren en 
!;oUlaLen). de aannemers en de koSlprtJs. De prOzen in ponden. schellingen. grooten 
uUgedrukt. 
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Dit pestgeval was de aanleiding tot een klein oproer onder de 
Zelzaatse (boeren)bevolking. Men kwam in opstand tegen de veepestt
maatregelen in het algemeen, maar het doodslaan van zieke en gezonde 
dieren, was een hot item bij de oproerkraaiers. Zelzatenaar Jan Lesaere 
(Lesaire) was hierbij een van de voornaamste opstokers, samen met 
Judocus Verniers en Reijnier de Spaemackere. Degenen die de beesten 
kwamen doodslaan waren in hun ogen sacreduuxsche deugenieten. 

De verhitte bende was op zondag 17 februari tegen de avond 
samengetroept bij de hofstede van Van Hijfte "omme met geweld te 
wederrstaen ende te beletten de executie der voors(eide) placcaerten". 

Daarna trok de bende oproerkraaiers terug naar het centrum en 
maakte daar tot diep in de nacht luid kabaal, waarbij Lesaere de menig
te ophitste, roepende dat men de baljuw en de wethouders maar dood 
moesten slaan Lp.v. de dieren. Zijn straf voor dit insuppportabel gedrag 
was niet mals. Hij werd voor 20 jaar verbannen en zijn kompanen 
Verniers en De Spaemacker voor 15 jaar. Het oproer was al enkele dagen 
voordien ingeleid met het brutaliseren en aanranden van wachtposten. 
door een drietal Zelzatenaren. 

Deze feiten tonen ons dat de opgelegde regelwetgeving door de over
heid, om de veepest te onderdrukken door de tijdgenoten niet werden 
gewaardeerd. Men was voorstander van minder rigoureuze maatregelen 
zoals medicatie, die soms ook zijn vruchten afwierp. De Asseneedse keur
meester Jacobus De Mol bleek hier blijkbaar goede resultaten mee te 
behalen. Hij had geëxperimenteerd bij de zieke beesten binnen het cor
don op de Katte en een groot deel ervan bleek genezen te zijn. 

Van dit goede nieuws zou men de gedeputeerden van de Staten van 
Vlaanven op de hoogte stellen om hun "alsoo bufjten het gepefjs van 't 
doodslaen te brfjnghen". Baljuw Van de Berghe en wethouder Maenhout 
waren daarvoor speciaal naar Gent gereisd om dit in de vergadering van 
de gedeputeerde Staten van Vlaanderen kenbaar te maken. Die ant
woordden, na hierover gedebatteerd te hebben, dat de vraag opnieuw en 
schriftelijk moest geformuleerd worden, waarop een gunstig antwoord 
volgde. 

Op de wijk Groene Briel (westzijde Sassevaart. op enkele honder
den meters van Denderdreve) was ondertussen weer een nieuwe 
pesthaard ontdekt in de stal van Pieter De Jonghe. Hier zou men probe
ren om de zieke dieren met de kennis en kunde van keurmeester De Mol 
terug te genezen. Bovendien legde men een cordon rondom de hoeve. 
bewaakt door twee wachters. Resultaat van deze werkwUze na een drie
tal weken: zes dode dieren. vier genezen en twee nog steeds ziek. Door de 
toegediende medicatie was eenderde van de veestapel "nIl Ik Jonghl' 
gered van de dood. Opende dit perspectieven voor t' toekomst'? 
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Ondanks deze positieve berichten bleek de pest nog niet volledig 
onder controle te zijn, want amper een drietal weken later werd in de stal 
van overbuurman Jan Speeckaert eveneens een infectie vastgesteld. Ook 
hier koos men, na ruggespraak met de Staten van V1aanderen, voor 
medicamenteuze behandeling van de zieke dieren. 

Aan de eerste besmettingsgolf leek nu toch een einde gekomen te 
zijn. De volgende balans kon opgemaakt worden: in zeven stallen waar 38 
koeien verbleven, waren er uiteindelijk 16 bezweken aan de gevolgen van 
veepest. De overige 22 waren genezen. In percentages uitgedrukt bete
kent dit dat 42,11 % van de dieren was overleden en 57,90 % uiteinde
lijk terug gezond werden. Voorwaar een zeer positief resultaat. 

Als we deze cijfers vergelijken met die van andere streken uit Oost
V1aanderen, dan blijkt het Ambacht Assenede er inderdaad goed vanaf 
gekomen te zijn. 

Door het aankomende zaaiseizoen kwam de vraag aan de orde of de 
wachtpatrouilles, die samengesteld waren uit de plaatselijke bewoners en 
betaald werden door het ambachtsbestuur niet vervangen konden wor
den door personen die op kosten van de deelgemeenten zouden ronderen. 
Dit omdat men bang was dat de landbouwers over te weinig dagloners 
konden beschikken. 

5.5 TwEEDE BESME1TINGSRONDE TE ZELZATE ET UITLOPERS NAAR ASSENEDE, 

ERTVELDE, KLUIZEN EN WACHTEBEKE 

Na het winteroffensief leek de toestand in het Ambacht Assenede 
onder controle. Gedurende enkele maanden zou dit ook zo blijven. Naar 
het einde van de zomer toe (meer bepaald eind augustus) begon de rui
neuse plaege aan een nieuw offensief. De eerste slachtoffers vielen in de 
stal van Jacobus Van Laere, landbouwer op de kasteelhoeve Ter Loven 
(gelegen in de huidige Kasteelstraat te Zelzate, tussen de Katte en 
Stoepe). Aanvankelijk waren er maar drie van de dertien beesten besmet 
en in eerste instantie bleek men te twijfelen of het wel om echte of ver
meende pestgevallen ging. Maar ook nu weer was het keurmeester De 
Mol die alle twijfel hieromtrent de grond in boorde. De optie om de zieke 
dieren met medicatie te genezen, zoals op de wijken Katte en Groene 
Briel, werd nu door de Staten van Vlaanderen van de hand gewezen. 
Nochtans lag deze grote hoeve redelijk geïsoleerd Lo.v. zijn naaste buren. 

Nauwelijks drie weken later, op 17 september 1771, sloeg het 
noodlot toe bij collega Jan Hesters. Alle beesten in zijn stal (11 stuks) 
werden onder het toeziend oog van de Asseneedse baljuw doodgeslagen. 
Rondom de hoeve trok men een cordon en twee personen moesten erop 
tOe',den dat niemand de hofstede op- of afging. 
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Jacobus van de voorde, sone van livinus, lantman tot assenede woonende ten huYse 
van den selven sijnen vaeder aOOt 23 jaeren tuijght ende verdam op eedt in onse han
den ontlocken waerachtigh te wesen dat hij op den derden kersdach 1771 bij expres 
order en last van den voors. siJnen vaeder uiJt desselfs stal heeft genomen eene s!Jne 
swarte gebonte koeij eenighe daeghen emmers den derden november te vooren gecocht 
bij benedictus zeels (in de wijk Poel) tot assenede ende daermede is gedreven tot in het 
hof van livinus de smet lantsman te assenede tot den stier aldaer alsmede daer naer 
s'deposants aencomste aldaer den selven smet niet t'huijs wesende hij heeft versocht 
den coegwachter van den selven de smet om den stier van sijnen meester buijten stal 
te laeten tot het dienen van de gemelde koeij. Dat het voorts waerachtigh is dat den 
voom.coeijwachter daer aen volcommen hebbende den deposant alsdan heeft gesien 
dat de gemelde coeij van den stier tSiJnder presentie is gedient geworden met voorder 
verdaers dat den deposant als dan immediaet met sijne bij hebbende coeij ten stallen 
van sijnen vaeder van daer directelijck is wedergekeert 
Sluijtende den deposant hier mede sijne dispositie 

Jacobus van de voorde 

Livinus van de voorde lantsman tot assenede audt 50 jaeren seght tuijght ende ver
daerst dat hij deposant den derden kersdach 1 771 heeft geordonneert en gelast aen 
sijnen sone jacobus mt eene sijne s'deposants swarte gebonte koeij bij hem gekocht 
van benedictus zeels te nemen uijt den stal en te drijven naer de smet .................. . 
Segghende voorts dat hij deposant geene de minste sieckte aen den voorn. sijne en 

heeft bemerckt. 

Tmercq Livinus van de voorde 

Gertranscribeerde tekst van de 'wettelijke informatie' gehouden door Joannes 
Maenhout, schepen van Assenede, in bijwezen van Pieter Frans De Stobbelaere. klerk 
van de griffter en in opdracht van Joannes Verstraeten. commissaris op den cordon get
rocken langs de hollanschefrontierenjeghens de contagieuse sieckte onder het hoorn
vee regnerende. 

RAG. Ambacht Assenede. reg. ru: 154 

Daarna zette de ziekte zijn opmars in snel tempo voort. zoals te 
zien is op onderstaande tabel. die ons een overzicht geeft van het verloop 
van de veepest in het Ambacht Assenede. Vooral tussen 30 augustus en 
28 oktober 1771 is de stijging manifest. daarna zien we dat de interval
periode terug afneemt. 

5.6 INSTELLEN VAN EEN CORDON TUSSEN HET BRUGSE VRIJE EN HET 

LAND VAN WAAS: DE BEWONERS REAGEREN NEGATIEF 

Voor het gebied van het Asseneder- en Boekhouterambacht werd 
op 17 of 18 (7) september 1771 door raadsheer De Causmaecker een spe
ciale commissaris aangesteld. die de opdracht kreeg een cordon in te stel
len langs de noordzijde van de beide Ambachten "om te prevenieren het 
progres van de sieckte ende alle communicatie met suspecte plaetsen qfte 
snijden", Dit cordon vormde een lineaire verbinding tussen het bt'stnnn
de cordon dat een groot gedeelte van West...Vlnanderen omsloot en dege
ne in het Land van Waas, 
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Datum Naam landbouwer Wijk Gemeente 
Gestorven 
beesten 

30 augustus Van Laere Jacobus Ter Loven Zelzate 8 

17 september Hesters Jan Baptist Katte Zelzate 11 

26 september Bauters Jan/Pieter Denderdreve Zelzate 11 

29 september Steenbeke Jacobus Dorp Zelzate 2 

07 oktober Steenbeke Martinus Dorp Zelzate 2 

07 oktober De Graeve Cornelis Debbautshoek Zelzate 3 

09 oktober Van Acker Anthone Poelstraat Assenede 10 

10 oktober Van Hijfte Jan Denderdreve Zelzate 8 

27 oktober Van de Voorde Livin Maat Assenede 10 

28 oktober Doens Bernard Kloosterstraat Assenede 8 

14 november Engels Adriaen - Ertvelde 7 

27 november Callant Jacobus - Ertvelde 7 

20 december Goethals Livinus - Kluizen 9 

11 januari 1772 De Smet Livinus - Assenede 14 

05 februari De Rijcke Judocus - Kluizen 11 

? De Meulenaere Andries - Wachtebeke ? 

? Van de Voorde Lieven - Assenede 2 

27 mei Martens Joannes Stoepe/Rieme Ertvelde 2 

Totaal (125) 

Tabel van de door de pest getroffen landbouwers/veehouders in de periode 30 
augustus 1 771 - 27 mei 1 772. 

Deze nieuwe commissaris was de Boekhoutse griffier Joannes 
Verstraeten, die er geen gras over liet groeien en pas aangesteld, op 19 
september 1771, het Asseneedse schepencollege per brief meedeelde zo 
spoedig mogelijk 11 wachthuisjes (cabaenen) te plaatsen langsheen het 
ganse traject op het grondgebied van het Ambacht Assenede. 

De dag nadien (20 september) maakte commissaris Verstraeten de 
eerste rondgang door zijn mandaatgebied en duidde de plaatsen aan 
waar de wachthuisjes moesten opgericht worden. 

Op het grondgebied van Assenede en Zelzate werden de volgende 
plaatsen aangewezen: 

1. Aan de Doornendijk 
(de huidige Kapellestraat te Assenede) 

IVergoeding door Nieuwe 
Ambacht Assenede vergoeding 

Compleet ration de fourage voor de paarden 6 stuivers -
I (15 rond hooi 1/8 van een rasier haver Brusselse maat + stalstro 
I logement paard 1 stuiver -
I logement officier 6 stuivers 
lloaement onderofficier {incl. korporaal) 4 stuivers -
loaement soldaat -(jncl. vuur en licht) 3 stuivers 5 stuivers 

. logement 8OIdatenvrouw - 5 groten 

.loaement draaonder +~aard - 15 stuivers 

OverzlchLstahel van logemeniskosien van de cordonsoldaien 
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2. Sint-Annadreef 
(nu de Kapelledreef in Assenede) 

3. Herenhuis Sint-Albert 
(nu de Albertpolderstraat in Assenede) 

4. Kloosterstraat 
(nu de Kloosteraprilstraat in Assenede) 

5. Hofstede van De Jode (?) 
(de Poelstraat in Assenede) 

6. Kattestraat (nu de Denderdreve in Zelzate) 
Lesten Stuiver (de tragel op de westzijde van de Sassevaart) 

7. Ommegangstraatje 
(de tragel op de oostzijde van de Sassevaart) 

8. Vettegrasstraat 
(vlakbij het fort Sint-Steven in de westhoek van de St.-Franciespolder) 

9. De Knol 
(aan de hoek van de Sint-Elooipolder) 

Het ambachtsbestuur moest instaan voor de kosten van het maken 
van de kabanen, benevens de verwarmingskosten ervan, alsook het voe
deren van de paarden bekostigen. Men zou dezelfde wachthuisjes laten 
maken als in Boekhoute, maar met riet gedekt. 

Totaal 16 soldaten (infanteristen en cavaleristen) uit het regiment 
van Los Rios en 25 landbouwers uit het Ambacht Assenede (Assenede: 7. 
Wachtebeke: 5, Zelzate: 4, Ertvelde: 4, St. Kruis-Winkel: 3 en Kluizen: 2) 
dienden deze wachtposten te bemannen. Deze laatste werden dagelijks 
vervangen door een nieuwe groep. 

De inwoners en het ambachtsbestuur waren niet zo gelukkig met 
de getroffen maatregel. Men vond dat de oprichting van het cordon inutil 
was, aangezien in het geabandonneerde gebied al besmettingsgevallen 
waren vastgesteld; er was dus geen gevaar te duchten uit het aangren
zende Staats-Vlaanderen. Bovendien begreep men ook niet goed waarom 
de noordelijke poldergebieden van het Ambacht buiten het cordon vielen. 
Eerst en vooral was hier geen enkel veepestgeval te bespeuren en boven
dien maakte het getrokken cordon het onmogelijk voor de plaatselijke 
landbouwers om hun akkers die in de polders lagen te gaan bewerken en 
ook hun vee er niet konden laten weiden. Het zou toch al te gOIiig z~jn als 
hun beesten wegens gebrek aan voldoende voeding zouden stenren "tgon
ne eene veele swaerdere plaeghe soude wesen als het ghevreesde progn.'s 
van de sieckte regnerende op eenighe verre qfgheleghen cantOllS l'all 
desen ambachte onder het hoornvee ..... 

Deze grieven werden per brief aan Hare M~jesteit kenbaar gemaakt 
en bovendien werd haar subtiel meegedeeld dat de belastingopbrengst uit 
het Ambacht Assenede ook aanmerkelUk zou verminderen indien h('t cor
don niet afgeschaft werd. of minstens In noordelijke richting zou opschui
ven t.ot aan de staatsgrens. Bovendien liet men ook verstaan dat lll't ('or-
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don ei.~enlijk geen nut had, aangezien het transport over water 
(Sassevaart of kanaal van Gent naar Sas van Gent) uit Nederland van en 
naar Gent gewoon doorgang kon blijven vinden. 

Later zou nog een tweede brief volgen, maar beide zonder resultaat. 
Toch zou men op alle mogelijke niveaus blijven ijveren om dit gehate cor
don te laten opheffen. 

5.7 OKTOBER 1772: DE PEST BREIDT ZICH VERDER UIT NAAR 

AssENEDE EN ERTVELDE 

De plaag bleef zich ondertussen uitbreiden en op 5 oktober 1771 
werd de baljuw van Assenede Ambacht ermee belast, krachtens een 
ordonnantie polletique van 28 november 1770, een denombrement op te 
stellen van alle Zelzaatse hoornbeesten die zich in de stallen of weiden 
bevonden. 

Op 12 oktober vaardigde diezelfde baljuw een besluit uit, na hier
op geattendeerd te zijn door luitenant Nihoul, commandant van de mili
taire wachten binnen het cordon, dat in het kader van de bestrijding van 
de veepest alle honden voortaan op het hof moeten blijven en niet meer 
los op straat mogen lopen. Ook jagen met honden werd vanaf nu verbo
den, bang als men was dat die dieren het broetsel zouden overdragen. 
Boete bij overtreding: 25 gulden. 

Tussen baljuw Van den Hende en de nieuw aangestelde commissa
ris Verstraeten was er blijkbaar een competentiegeschil gerezen. Deze 
eerste beschuldigde de laatste ervan dat hij achter zijn rug om de geno
men beslissingen bekritiseerde. Volgens Van den Hende was Verstraeten 
alleen bevoegd voor het ingestelde cordon en alles wat daarmee verband 
hield. Commissaris Verstraeten gooide nog wat olie op het vuur door een 
brief te schrijven aan het ambachtsbestuur, waarin hij keurmeester De 
Mol opeiste indien hij die nodig achtte bij de uitvoering van zijn taak. 
Bovendien gaf hij de opdracht om op kosten van de ambachtskas de 
keurmeester te voorzien van Keen sarre broeck en bindelinghen". Om zijn 
functie als commissaris nog duide lijker te manifesteren liet hij op 7 okto
ber alle koeien in de besmette stal van Maarten Steenbeke doden, op 9 
oktober bij Cornelis De Grave en op 10 oktober bij Jan Van Hijfte. 

De veepest. die tot dan toe uitsluitend op het grondgebied van 
Zelzate had gewoed, kende nu ook een uitbreiding in Assenede. Bij land
bouwer Anthone Van Acker in de Poel, niet ver van het gehucht de Katte, 
dienden op 9 oktober alle dieren gedood te worden. Als gevolg hiervan 
moest nu. evenals In Zelzate, een denombrement van al het hoornvee in 
A'isenede opgemaakt worden. 

Begin oktober blijken er ook besmette stallen voor te komen in 
Oosteeklo cn Bassevelde, belde behorend tot. het Ambacht Boekhoute. 
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Wegens de naderende winter besliste men om aan ieder corps de 
garde 2 mutsaarden en 4 grove houtblokken per dag te leveren, zodat de 
wachters niet in de kou moesten zitten. Het maken van open vuur in deze 
houten vertrekken bracht echter ook brandgevaar met zich mee en een
maal is er melding van een in brand gevlogen corps de garde, dat terug 
moest opgebouwd worden. 

Ook kwamen er wel eens klachten voor over de soldaten die deze 
wachtposten bemanden. Zo werd de knecht van landbouwer Laurens 
Gijsel 's nachts, toen hij de vroedvrouw moest halen, onnodig opgehou
den. Deze klacht zou nader onderzocht worden. 

In het Brugse Vrije breidde de ziekte zich verder uit over de gren
zen van het ingestelde cordon heen, reden waarom het cordon aldaar 
opschoof in oostelijke richting. 

Omdat door het afslachten van hele stallen de vleesvoorziening in 
het gedrang dreigde te komen en het slachtseizoen naderde werd door 
raad-fiscaal De Causmaecker de volgende regeling getroffen: 
Alle dieren die zich in besmette stallen of weiden bevonden, maar nog niet 
aangetast bleken te zijn, mochten geslacht worden. Het vlees diende ter 
plaatse gezouten en in gesloten tonnen bewaard te worden. Een plaatse
lijke kuiper diende ervoor in te staan dat deze kuipen vakkundig geslo
ten werden, waarvoor hij goed beloond moest worden. zodat kans op 
vleesfraude zou geminimaliseerd worden. 
De huiden dienden in een kalkbad gelegd worden om te zuiveren en het 
roet gesmolten. 

Alsof de veepest nog niet voldoende miserie bracht onder de bevol
king kwamen er ook nog berichten uit Polen dat zich aldaar sedert enige 
tijd een menselijke variant van de pest had geopenbaard. Daarom ordon
neerde men van hogerhand te letten op vagebonden. landlopers, joden en 
andere vreemdelingen. 

De plaag onder het hoornvee was begin november eveneens tot 
Ertvelde doorgedrongcn en ook daar diende nu een denombrement opge
maakt te worden van alle koeien. 

Een verontrustend bericht bereikte het ambachtsbestuur over de 
opgerichte wachtposten. De bestaande kabanen moesten ver~oot te wor
den, zodat ze konden dienen als permanente verbl~jfplaats (dag en nacht) 
voor de soldaten. Bovendien moest er slaapgelegenheid in voorzien wor
den en alle andere nodige zaken, zodat deze soldaten hun eig(,l1 mel1ê\gie 
konden doen "ten eynde hunne post alsoo noUt te moeten perladen" . Tot 
dan toe logeerden de soldaten bij particulieren maar dat blt'ek soms wrU· 
vingen te geven. De vraag stelde zich zelfs of een particulier h('t recht hnd 
om het opgelegde logement van een soldaat door het Ambnchtsbt'stuur te.' 
weigeren. 
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De Asseneedse winkelier Alphons Meuris deed er alle mogelijke 
moeite voor om de soldaten in plaatselijke herbergen te laten logeren. 

5.8 JANUARI 1772: EERSTE PESTGEVAL TE WACHTEBEKE 

In de loop van januari 1772 blijkt de pest ook in een stal van 
Andries De Meulenaere te Wachtebeke te zijn uitgebroken. Door het 
hoofdbestuur van de Oudburg wordt er op aangedrongen om de veerman 
van het Spanjaardsveer, dat Winkel met Mendonk verbindt, te instrueren 
om geen hoornbeesten of andere verdachte waren als huiden over te 
brengen. Op 11 januari worden 14 koeien van landbouwer Livinus De 
Smet in Assenede gedood (zie tabel hiervoor). Dit zou het laatste pestge
val zijn in de parochie Assenede. 

, raek.den Kooph.en ziekt.van't Hoorn-vee. I 4 I 7 
~ ~ ~ 

Lyf/e der Hoorn-beef/en bevonden in bet formeren van het de-I/ 
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Medio januari wordt de Jointe opgericht te Gent die resoluut de 
touwtjes in handen zou nemen en zich, nog meer dan voordien, expliciet 
met de strijd tegen de hoornveepest zou inlaten (zie hiervoor). 

De w egversperringen aan de grens met Nederland mogen opg h ven worden. H et 
besmettingsgevaar is voorbij , d e /casten lopen in de miljo n n ... 

(Bron: H t Nieuw blad) 

5.9 FEBRUARJ 1772: RUNDVEEPEST TE KLUIZEN VA TOE TELD 

Ondanks eerdere bericht n n d oppo iti van nk 1 inwon r 
blijven de cordonsoldat n g log rd bij parti uH r n. Toch blijk n di 
niet zo gelukkig m t d v rgo ding di z hi rvoor door h t amb ht b -
stuur krijgen. 

Op 5 februari was op d ho v van Judo u D 
de rundveepest ge onstateerd, wat m n onmidd llijk 
de. Uit Gent gaf men nu opdracht om binn n n tr 
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"Blokkade 
kosHe miljoenen" 
~ ASSENEDE/SINT·LAUREINS 

Sinds gisteren behoren de MKZ-~ersperrinse,n tot het 
verleden. Enkele weken lang waren zij de vele grensbewoners een 
doorn in het oog. Wekenlang werden sommige gemeentes-bijna 
volledig van de bewoonde wereld afgesneden. Het economische 
leven viel zo goed als stil. Nederlanders konden België niet in en 
omgekeerd. Sinds vrijdagmorgen zijn de gemeentelijke technische 
diensten druk in de weer om de barricades op te ruimen. 

"Ik ben erg opgelucht", beweert 
Frank De Code Hij was als hoofd 
van de Asseneedse werkploeg be
last met het onderhoud van de 
versperringen. "Het was vrijdag 
hard werken om alle grensver
sperringen weg te halen. Boven
dien hebben we nog wat proble
men gehad met de vrachtwagen. 
Wekenlang hebben we dagelijks 
de grens moeten controleren. Da
Igelijks was er wel iets dat moest 
hersteld worden. Bomen werden 
weggesleept, zandzakken stukge
maakt of leeggeschept. Ook wer
den heel wat knipperlichten ver
nield. Wellicht uit onvrede met de 
situatie. Wij zijn tevreden dat mi
nister Gabriëls de grenzen op
nieuw open heeft verklaard." 

Pakken geld 

Dezelfde geluiden vangen we op 
in Sint-Laureins. Ook burgemees
ter Van 8raekel toont zich bijzon
der opgetogen dat de grenzen niet 
langer afgesloten zijn. "Het heeft 
toch een zekere spanning teweeg 
gebracht", vertelt de burgemees-

ter. "De mensen kennen al jaren 
geen grensovergangen meer en nu 

.lag er plots een dijk voor de deur. 
Dat zijn zaken die ze niet gewoon 
zijn. De grensbewoners voelden 
zich in hun vrijheid beknot. Sinds 
donderdag zijn we in de weer om 
alle obstakels uit de weg te rui
men. Je mag niet vergeten dat 
Sint-Laureins zo'n dertig kilome
ter grens heeft. Alles op één dag 
aan de kant krijgen, is onhaalbaar. 
Voor de gemeenten hebben deze 
maatregelen pakken geld gekost. 
Niet alleen voor Sint-Laureins. 
Ook voor de andere grensgemeen
ten. Een erg ruwe schatting bren&! 
mij nu al aan twee miljoen frank 
aan overuren van het personeel. 
Reken daarbij nog alle materiële 
kosten en extra vergoedingen en 
je komt gemakkelijk aan vier mil
joen. Ik ga mijn collega burge
meesters uit de interpolitiezone -
dat zijn Kaprijke en Eeklo - voor
stellen om de kosten door te f;:lctu
reren aan de federale overheden." 
Van 8raekel wordt daarbij ge

steund door zijn collega uit Asse
nede. Ook hij is van oordeel dat 
solidariteit belangrijk is. "De last 
voor, onze g6!meenten was bijzon
der hoog", zegt De Coninck. 
"Vooral boeren en middenstan
ders hebben geleden 'onder deze 
blokkades. Dat zijn kosten die niet 
te becijferen vallen." 
Van Braekel wilde tot slot nog de 

goede samenwerking beklemto
nen binnen de verschillende dien
sten in de IPZ. "Mede hierdoor 
zijn we er toch in geslaagd om de 
overgang in Watervliet permanent 
te bewaken", besluit hij. (WEn 
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Ook bij landbouwer Livinus Van de Voorde te Assenede wordt een 
besmette koe aangetroffen, die geïnfecteerd bleek te zijn door een dekstier 
van Benedictus Zeeis. 

5.10 MAART 1772: NOGMAALS POGINGEN OM HET CORDON AFGESCHAFT TE KRIJGEN 

Het nakende vOOljaar met het zaai- en weideseizoen in het voor
ruitzicht was de reden om nogmaals een poging te wagen om het cordon 
afgeschaft te krijgen. zodat de Asseneedse en Zelzaatse landbouwers hun 
in de polder gelegen landerijen konden bewerken. Ditmaal richtte men 
een brief tot de pas aangestelde Jointe, waarbij men attesten bijvoegde 
uit Hulst, Axel, Sas van Gent en Philippine, waarruit bleek dat de 
genoemde plaatsen volledig vrij waren van de besmettelijke ziekte. 

5.11 APRIL 1772: TOESTEMMING OM STRAATMEST UIT WALCHEREN TE IMPORTEREN 

In verband met de vOOljaarsbemesting van de akkers bleek er een 
acuut probleem op te duiken. 
Bij de Jointe te Gent waren er klachten uit verschillende delen van Oost
en West-Vlaanderen toegekomen dat de opbrengsten van de lantbauwe
rije aanzienlijk verminderde door gebrek aan het fel gegeerde straatmest 
uit de Zeeuwse eilanden. die wegens de heersende plaag niet ingevoerd 
mocht worden (zie hiervoor). Na nauwkeurige inspectie ervan bleek er 
echter geen apparent gevaar te zijn dat de ziektekiemen op die manier 
overgebracht konden worden. Daarom besliste de Jointe dat in het kader 
van de "verlichtijnghe die de actuele tijdsomstandigheden ons hebben 
gedacht te verheesschen" de invoer van dit fel gegeerde bemestingsmiddel 
toe te laten, zij het onder strikte voorwaarden. 

Zo mocht het vervoer van de Zeeuwse eilanden naar Sas van Gent 
alleen gebeuren per schip. De schipper diende bovendien te beschikken 
over een wettelijk bewijs van de plaatselijke autoriteiten (Vlissingen of 
Middelburg) dat het uitsluitend om straatmest ging. Er mocht absoluut 
geen rundveemest tussen gemengd zijn! Dit bewijs moest venrolgens aan 
de ontvanger van de provinciale rechten (douane) te Zelzate afgegeven 
worden, die op zijn beurt aan de schipper een permis gaf om zijn lading 
verder landinwaarts te vervoeren. 

Een klacht van de getroffen landbouwers JUdOClIS De Rijcke 
(Kluizen), Andries De Meulenaere (Wachtebeke) en Livinus Van de Voorde 
(Assenede) bereikte het Ambachtsbestuur. Ze uitten hun ongenoegen 
over het feit dat hen nog steeds geen afslachtpremie was toegekend voor 
de gedode runderen in hun stallen en waarvan een proces-verbanl van 
was opgemaakt. Nader onderzoek leerde dat de processen-verbanl van De 
Meulenaere en Van de Voorde door commissaris Verstraett'n waren 
achtergehouden. omdat hij (bl~jkbaar) niet tijdig op de hoogte wns 
gebracht van deze pestgevallen! Dit eigengereide optreden vnn 
Verstraeten riep vraagtekens op. 
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Niet altijd bleken zieke runderen aangetast te zijn door de plaag. 
Een treffend voorbeeld hiervan vinden we in Winkel. In de stal van 
Bernard Van Acker waren er twee van de vijf koeien en een rendeken 
gestorven. Onderzoek van de plaatselijke expert wees uit dat de dieren 
waren gestorven als gevolg van ondervoeding. Om extra zekerheid hiero
ver te hebben werd de expert van het nabijgelegen Wachtebeke erbij 
gehaald, die tot dezelfde expertise kwam. Om alle twijfel de grond in te 
boren werd ook de Asseneedse expert Jacobus De Mol naar zijn mening 
gevraagd. Deze veepestspecialist bevestigde eveneens dat het hier niet 
ging om een de gevreesde ziekte. 

Nogmaals kwam de afschaffing van het gehate cordon aan bod in 
de vergadering van het ambachtsbestuur. De vraag werd gesteld of men 
de Jointe niet zou voorstellen om de boerenwachten (25 personen) af te 
schaffen, aangezien "de contagie onder het oornvee nergens meer en 
existeert". Het zou alleszins een aanzienlijke ontlasting betekenen van de 
ambachtskas. Bovendien waren er nog meer dan genoeg soldaten ter 
plekke, waarvan men de kosten nogmaals probeerde af te schuiven op de 
provincie. 

Men besloot een brief naar Gent te sturen, maar het antwoord zou 
lang op zich laten wachten. 

5.12 MEI 1772: EINDE VAN DE PLAAG IN ZICHT 

In afwachting van het antwoord wordt door de Jointe, bij monde 
van commandant Nihoul. het ambachtsbestuur opgelegd om nog eens 6 
soldaten extra aan te nemen, die ingeval van een eventuele pestuitbraak 
ingezet kunnen worden om een cordon omheen een of meerdere stallen 
in te stellen en te bewaken. 

Op het einde van de maand dienden de twee koeien, die zich in de 
stal van Joannes Martens te Ertvelde op de wijk Rieme bevonden - na 
onderzoek door keurmeester De Mol - afgemaakt te worden. Deze land
bouwer was 'voorlopig' de laatste in het Ambacht Assenede die met de 
gevolgen van de veepest geconfronteerd werd. Wel was er bij ene Jacob 
Dierkens te Ertvelde ook een zieke koe aangetroffen, maar die bleek enke
le dagen nadien genezen. 

5.13 JUNI 1772: HET CORDON WORDT GEHALVEEHD 

Vanwege de Jointe komt nu het 'heuglijke' bericht dat het aantal 
burgerwachten in het getrokken cordon teruMebracht mag worden tot op 
de helft. Dit als antwoord op de vraag van het Ambachtsbestuur van eind 
april. Vanaf n u zijn er nog maar twaalf wachten nodig (naast de soldaten) 
om de overdracht van de besmetteliJke veepest en de frauduleuze handel 
in dierlijke producten tegen te gaan. De verdeling van de wachtposten 
was als volgt: 
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Assenede 
Zelzate 
Ertvelde 
Kluizen 
Wachtebeke 
Winkel 
Totaal 

3 
1 
2 
1 
3 
2 

12 

Als gevolg van deze maatregel werden de patrouilles ook met de 
helft verminderd en leek het erop dat men van hogerhand inziet dat de 
hoornveeplaag praktisch volledig is bedwongen. 

De positieve berichten in verband met de veepest blijken toe te 
nemen. Het decreet van 9 juni stond toe dat uitvoer van vee naar 
Frankrijk weer mogelijk was, zij het tot 1 juli a.s. 

5.14 JULI/AUGUSTUS 1772: VEEPEST DEFINITIEF ONDER CONTROLE, 

CORDON WORDT AFGESCHAFT 

De uitvoer van vee naar Frankrijk werd nogmaals voor een maand 
verlengd (tot 1 augustus 1772) en op 28 juli deelde de Jointe per circu
laire brief mee dat het houden van publieke veemarkten, waar koeien en 
kalveren vrijelijk konden verhandeld worden, weer toegestaan was "mits 
de besmettelycke plage onder dat vee was gecesseert~. De denombre
menten die vereist waren voor het transport van het vee dienden echter 
nog tot nader order in voege te blijven. 

Drie dagen later (31 juli 1772) ontving het ambachtsbestuur weer 
een brief van de Jointe met ditmaal een wel zeer aangenaam bericht. Het 
cordon dat de inwoners van Assenede Ambacht gedurende 10 maanden 
beperkt had in hun doen en laten mocht nu opgegeven worden, omdat 
.. de plage onder het vee in omliggende landtstreken niet meer en he~ft 
geteeckent tsedert de zes weken errewaerts". 

Deze maatregel ging in op 8 august us 1 772. Als gevolg hiervan 
besliste het ambachtsbestuur om de barakken af te laten breken en op 
te slaan zodat indien nodig, ze weer hergebruikt konden worden. 

Met de opheffing van het (gehate) cordon besluiten we deze studie. 

6. FINANCIEEL GEVOLG 

Tot slot geven we u nog een overzicht van de kosten in verband met 
de veepest in het Ambacht Assenede voor de periode 1 november 1770 -
31 november 1 771, zoals we die teruMevonden hebben in het archief VHll 

de Staten van Vlaanderen. 
Ter verduidelijking hebben we hieronder een ovel-.licht gegeven van de 
kosten in andere kasselrijen/ dis! riet en van Oost -Vlaanderen. 
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1. 10 1 runderen afgeslacht. Geschatte (levende) waarde 4.725 gulden 

2. Vergoedingen voor het verbranden van alles wat zich in 
de besmette stallen bevond 552 gulden 

Totaal 5.277 gulden 

3. Kosten voor beëdigde experts. personen die de beesten 
doodsloegen etc 1.307 gulden 

4. Kosten van tussenkomsten van schepenen. griffier. etc. 65 gulden 

5. Kosten voor het maken van de barakken Lv.m. het cordon 250 gulden 

6. Kosten van verblijf en vuur van de cordonsoldaten 1.338 gulden 

7. Salarissen soldaten (6 dragonders. 10 infanteristen) 
gedurende 68 dagen 293 gulden 

8. Salarissen van de boerenwachten 806 gulden 

Totale kosten 9.336 gulden 

Tabel van de kosten Lv.m de rundveepest in het Ambacht Assenede 

Datum KasseIrij j district Gedode Vergoeding Totale 
dieren gedode dieren kosten 

Januari 1770 Oudburgj 
Cordon Oostakker 41 2.746 4.309 

.Januari 1770 OudburgjCordon Drongen 27 2.252 3.814 
April 1770 Land van Waas 46 1.974 2.648 
.Januari 1770 Land van Aalst! 

Cordon Gentbrugge 124 6.145 8.000 
Maart 1770 Dendermonde 57 2.470 3.637 

Overzicht van het aantal afgeslachte runderen. de vergoedingen hiervoor en de tota
le kosten voor enige kasselrljenjdlslricten in Oost· Vlaanderen. 

SAMENVAlTING 

De rundveepest In het Ambacht Assenede werd In dit artikel nader 
onder de loupe genomen. Wegens een veelheid aan gegevens hebben we 
ons beperkt tot periode 1769-1772. waarbij we poogden de oorzaak. ver
loop en gL-"Volgen van de hoornveepest na Ie gaan. 
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Bij de pestuitbraak van 1769 werd in de Oostenrijkse Nederlanden 
het systeem Lancisi toegepast, beter bekend als nostre système, wat 
inhield dat de gehele veestapel (zieke en gezonde dieren) in een geïnfec
teerde stal diende afgeslacht te worden. 

Ondanks de financiële vergoeding die de landbouwers kregen voor 
het doden van hun vee, kende deze afslachtingpolitiek ook vele tegen
standers en de roep om medicamenteuze behandeling deed regelmatig 
opgang, ondanks dat de resultaten hiervan eerder twijfelachtig waren. In 
Zelzate brak er hieromtrent zelfs een kleine volksoproer uit. 

Ook het afsluiten van de staatsgrenzen kon op weinig sympathie 
rekenen van de landbouwers in de grensstreek. De weiden en schorren
gebieden op Noord-Nederlands grondgebied waren namelijk zeer gegeerd. 

Hoewel de veepest langs de oostelijke, zuidelijke en noordelijke 
grens het Assenede Ambacht bedreigde, bleef ze gedurende geruime tijd 
gespaard van deze besmettelijke ziekte. Begin november 1770 stelde men 
voor het eerst een besmettingshaard vast in de heerlijkheid Sint-Albert 
(poldergebied ten noorden van Assenede). Waarschijnlijk als gevolg van 
louche handelspraktijken met besmette dierenhuiden, die uit Noord
Nederland binnengesmokkeld werden om door te verkopen aan huiden
vetterijen. 

Een inderhaast opgetrokken cordon aan de zuidgrens van dit pol
dergebied kon verdere uitbreiding echter niet voorkomen. Injanuari 1771 
werd ook het zuidelijk deel van het Ambacht geïnfecteerd. Meer bepaald 
het gehucht de Katte, gelegen op het grondgebied van Zelzate. Hier zou 
de ziekte zo welig tieren, dat men van hogerhand besloot om een speciaal 
cordon rondom het gehucht te leggen. De dieren in dit afgeschermde 
gebied moesten niet afgeslacht worden en men gaf toestemming om te 
experimenteren met medicamenten. De Asseneedse keurmeester De Mol 
wist op die manier blijkbaar een aantal dieren te genezen. Ook op het 
nabijgelegen gehucht Groene Briel, waar het om een alleenstaand geval 
ging, poogde men via de 'zachte' methode dieren te redden, dit in afwij
king van de uitgevaardigde edicten en ordonnanties. 

Enige maanden nadat de toe stand op de Katte onder controle was. 
brak op nog geen 2 kilometer afstand een tweede besmettingsgolf uit. die 
veel meer slachtoffers zou eisen. Ditmaal besloot men de bestaande regel
wetgeving (afslachtingpolitiek) weer streng toe te passen, maar deson
danks kende de hoornveepest uitlopers naar Assem'de. Ertvelde, Kluizen 
en Wachtebeke. Uiteindelijk dienden meer dan 125 runderen nt~eslacht 
te worden. Voor de tweede maal werd een cordon aan de noordgrens van 
het Assenederambacht getrokken (m.u.v. de poldergebteden) op kosten 
van de ambachtskas, die de inwoners erg beknot te in hun vrUht'id (.'11 

waardoor het voor menig landbouwer onmogelijk werd zijn lnnderi.fl'll te 
bewerken die ten noorden van dit cordon geJegt'l1 wnren. 
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De hierboven geschetste maatregelen ter bestrijding van de hoorn
veepest laten ons een weifelend optreden en ambivalent gedrag van de 
verantwoordelijken ter zake zien. Aanvankelijk was die verantwoordelijk
heid verdeeld tussen de Raad van Vlaanderen en de Staten van 
Vlaanderen. onder supervisie van de raad-fiscaal van het eerst genoem
de college. 

In januari 1772 werd de Jointe opgericht, een speciale commissie 
zetelend te Gent. die zich specifiek met de hoornveeproblematiek in Oost
Vlaanderen zou bezighouden. Eind juli lieten die weten dat de veeplaag 
in het Ambacht Assenede definitief onder controle was en het (gehate) 
cordon mocht worden opgeheven. 
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BIJLAGE 
DENOMBREMENT VAN ALLE HOORNBEESTEN TE ZELZATE (OKTOBER 1771) 

Denombrement van alle hoorn beesten te Zelzate Oktober 1771 

Westzijde vaart vanaf pont tot Lesten Stuyver 

Volgnr. Eigenaar Koeien Kalveren Renders Vaarzen Ossen Stieren Totaal 

1 Schepens Gillis 2 1 1 4 
2 Stuyvaert Jooris 1 1 
3 Darques Pieter 4 2 2 4 12 
4 Van Holle Judocus 4 1 3 4 12 
5 Haemelijnck Jan 4 1 1 6 
6 Eenoo Jacobus 2 2 
7 Lammens Judocus 2 1 1 4 
8 Hollebos Andries 3 1 1 5 
9 De J onghe Pieter 3 5 2 7 17 
10 Speeckaert Frans 5 2 1 9 

Totaal 30 11 4 7 1 19 72 

Straat van de Pon te naar de Catte 

Volgnr. Eigenaar Koeien Kalveren Renders Vaarzen Ossen Stieren Totaal 

11 De Grave Lode 3 3 

12 Plasschaert Jan 4 1 5 

13 De Clercq Jan 7 3 1 12 

14 Verbrugghe Pieter 5 3 2 10 

15 Thoorens Lns. Wwe 9 2 4 15 

16 Haemerlijnck Berthol. 2 3 

17 Franquevijlle Jan 2 1 3 

18 De Nockere Joos 4 4 8 

19 Van Dijcke Pieter 1 1 

20 Van Kerckvoorde Jacques 2 3 

21 Kesbulck Pieter 2 2 

22 Hamerlijnck Jan dhaude 2 2 

23 De Bulé Joannes 7 2 3 14 

24 De Grave Comelis alle koelen gedood 

25 Van Hecke Jan 2 3 

26 De Nockere Llvinus 2 

27 Van de Moere Judocus I 2 

28 Veesaert Jaspaert Wwe. 2 2 5 

29 De Manghelaere Jan I 2 

30 Verbrugghe Ln. Fs. Jacob 3 2 6 

31 Van Holle Jan 1 

32 Ghljselinck Pleter 3 2 5 

33 Danschutterjacobus 2 3 5 

34 De Vilder Bernaert 
35 Seels Jacobus 3 3 (i 

36 De Neve Bcrnardlls 2 2 

37 De Kesel GlIIllcl11l1ls 1 1 

38 De Smet JOa\1IlCS 7 3 2 12 

192 



HOORNVEEPEST IN VLAANDEREN OP HET EINDE VAN DE 18DE EEUW 

39 Vermandel Livinus 
40 De Loose Pieter 1 1 
41 Dilleman Chnstoffel 1 2 
42 Hesters Jan alle koeien gedood 
43 Van Hijfte Jan 2 I 3 

Totaal 83 22 21 12 2 1 141 

Callemansputte 

Volgnr. Eigenaar Koeien Kalveren Renders Vaarzen Ossen Stieren Totaal 

44 Stnlijkaert Pieter 3 1 4 
45 Gentbrugge Pieter 1 1 
46 Van de Velde Pieter I 2 
47 Schelstraete Geeraert 2 4 
48 De Vildere Livinus 2 1 3 
49 De Smet Joons 3 2 5 
50 Van Laere Jacobus 3 3 

Totaal 15 3 3 1 22 

Van Catte naar tenderdreve 

Volgnr. Eigenaar Koeien Kalveren Renders Vaarzen Ossen Stieren Totaal 

51 Ghijsels Pieter 2 1 3 
52 De Kesel Jan 3 2 6 
53 Gentbrugge Joons 2 4 
54 Heeckman Jan 2 3 
55 Haentiens 3 2 1 6 
56 Verbrugghe Livinus fs. Ln. 3 1 5 
57 Van Hijfte Jan 5 7 
58 8auters Pieter alle koeien gedood 
59 Thoorens Jan 5 1 1 7 
60 Gentbrugge Jan 5 2 3 11 
61 Geldhof Guille 2 2 
62 Steltens Pieter 3 5 
63 Pilaet Jan 6 1 2 10 
64 De Meyer Pleter 2 2 1 5 

Totaal 43 11 16 2 2 74 

Op de oostzijde van de vaart 

Volgnr. Eigenaar Koelen Kalveren Renders Vaarten Ossen Stieren Totaal 

65 De Witte Lieven 3 4 
66 Steenbeke Martlnus (2) beesten gedood 
67 Stecn beken Jacques (2) beesten gedood 
68 Pcnne .Jan 1 1 2 
69 Van HIJfte .Jooris 6 2 9 
70 Spltael.Jan 2 3 
71 Wautcrs Plet.er 2 2 
72 Haeekc Carel 2 3 n ffacc:kc .Jan 3 5 
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74 Grevelinck Pieter 3 3 
75 Vernave Pieter 6 5 2 13 
76 Van de Voorde Jacobus 2 3 
77 Bracke Judocus 5 8 
78 Baete Livinus 4 1 6 
79 Losiest Frans 1 1 
80 Mattelé Andries 4 1 6 
81 De Bruijne Guillaeme 2 1 3 
82 Hospitael Livinus 4 1 6 
83 Wauters Marcq 5 2 2 9 
84 Jansens Jan 1 1 2 
85 Van Kerckhove Livinus 2 3 
86 Herrego Pieter 2 2 
87 Van Hecke Andries 8 4 13 
88 Buijsse Livinus 5 3 10 
89 De Letter Jacobus 6 3 10 
90 De Poorter Servaes 1 1 
91 De Jonghe Jacobus 8 3 12 
92 Stuyvaert Jan 3 3 
93 De Pauw Cornelis 2 2 
94 Van Damme Jacobus 2 3 
95 De Meyer Jan 2 2 
96 De Bock Jan 3 2 2 7 
97 De Jonghe Jan 2 2 5 
98 Van Holle Ferdinandus 6 8 
99 Temmerman Eustatius 1 1 2 
100 Hesters Hironimus 6 2 2 11 
101 Pallemaire Jan 2 2 4 
102 Spiesens Matthijs 6 2 2 10 
103 Van Roote Jan 3 1 5 
104 Haemerlijnck Jan tso Ln. 2 1 3 
105 Wille Philippe 5 4 2 11 
106 De Meuleman Laurs. Wwe. 2 3 
107 Van Laere Livin. Wwe. 2 2 4 
108 De Rijcke Jan 8 3 2 13 

Totaal 145 39 43 5 3 235 

Volgnr. Eigenaar Koelen Kalveren Renders Vaarten Ossen Stieren Totaal 

Totaal 316 86 87 27 8 544 
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Delokaliseren 
in de 19de eeuw 

DE DUITS-BRITSE FAMILIE ENKE EN DE 

HAARSNIJDERIJNIJVERHEID IN HET MEETJESLAND 1 

Frederik DE COCKER 

Vilthoeden maakten tot het midden van de 20ste eeuw bijna onlos
makelijk deel uit van het modebeeld. Dat België - en meer bepaald 
Vlaanderen - gedurende driekwart eeuw wereldleider was in de produc
tie van dierlijk haar voor de vilthoedenindustrie, is minder algemeen 
bekend. Deze nijverheid concentreerde zich in de streek van Lokeren, 
rond het Brusselse en ... in het Meetjesland. Opvallend is dat de sector er 
decennialang gedomineerd werd door één familie, de Enkes. Hun haar
snijderij in Eeklo was zelfs een hele tijd de grootste in haar soort in België 
(en misschien ook in de wereld). De nadruk in dit artikel ligt dan ook op 
de familie Enke, maar ook de andere bedrijven die in de sector actief 
waren, de voorlopers en de volgers, komen aan bod. Precies omdat de 
haarsnijderijnijverheid - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de in 
Vlaanderen wijdverspreide textielindustrie - geografisch beperkt bleef tot 
slechts enkele locaties, is het interessant om te proberen nagaan waar
om deze sector zich juist in Eeklo en het Meetjesland ontwikkelde. Deze 
economisch-geografische benadering vertelt ons hopelijk ook iets meer 
over de ruimere. sociaal-economische positie van de regio tijdens de 
tweede helft van de 19de eeuw. 

1. DE HOEDENINDUSTRIE: GESCHIEDENIS, LOKALISATIE 
EN PRODUCTIE 

1 . 1 GESCHIEDENIS EN WKALISATlE 

Hoewel dierlijk haar er voor het menselijk oog zacht en glad uitziet, 
bestaat het uit vele, microscopisch kleine schubben. Onder invloed van 
warmte en vocht zetten deze schubben uil. Wanneer ze vervolgens 
opnieuw gedroogd en samengeperst worden, krimpen de schubben en 
haken ze In elkaar (cf. een te warm gewassen wollen trui). Door dit pro
ces meermaals te herhalen, gaat het haar steeds dichter samenkliUen. 
I fet eindresultaat wordt vilt genoemd. Van hel midden van de 17de tot 
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het midden van 20ste eeuw gebruikte men een chemische stof, kwikni
traat, om h et viltproces te versnellen. 

Vilt werd in hoofdzaak in de hoedenfabricage gebruikt. Tot deze 
sector tijdens de eerste helft van de 19de eeuw geïndustrialiseerd raakte 
en de productie naar de fabrieken verhuisde , was de hoedenmakerij een 
typisch stedelijke nijverheid die door ambach tslui in hun atelier werd uit
geoefend. Brussel , Mech elen, Antwerpen, Binche en Enghien waren aan 
het eind van de 1Sd e eeuw de belangrijkste productiecentra in België; in 
Oost-Vlaanderen waren dit Lokeren , Ronse en Gent. Ook in Eeklo waren 
enkele hoedenmakers actief. Faipoult, prefect van h et 
Scheldedepartement. vermeldde er in zijn Mémoire statistique uit het jaar 
1S05 drie met zestien werknemers. Er werd bijna uitsluitend met lokale 
grondstoffen gewerkt : wol van de laagste kwaliteit werd vermengd m et 
haar van konijnen, hazen , bevers en geiten. Het overgrote deel van de 
productie was bestemd voor de regio: er werd bijna niets uitgevoerd. 
a ldus Faipoult2 . Lokeren vormde hierop een uitzondering. De stad h a d 
zich gespecia liseerd in het vervaardigen van dure vilten hoeden uit konij
nen - en hazen haar, waarmee ze grote. zelfs internationale faam genoot. 

De versch.illende fasen in de h.oedenJabricag 

rst h lfl van d 1 d -
v r hill nd r d 
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de stad Danbury in Connecticut) domineerden de 19de-eeuwse, geïn
dustrialiseerde hoedenindustrie. Ook de veranderende mode speelde een 
rol in het verdwijnen van de ambachtelijke hoedenmakers. Vilthoeden 
verloren tijdens het eerste kwart van de 19de eeuw sterk aan populariteit 
ten voordele van (Franse) zijden hoeden, die veel lichter en verfijnder 
waren. In Lokeren hield de ambachtelijke hoedenmakerij langer stand. 
De sector was echter bijzonder kwetsbaar omdat ze zowel voor de import 
van grondstoffen als voor de export van de afgewerkte producten afhan
kelijk was van het buitenland. Hevige concurrentie uit Engeland en de 
VS, de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) en de economisch-politie
ke herpositionering van Rusland (een belangrijke leverancier van ruwe 
vellen) zorgden er uiteindelijk voor dat de sector omstreeks 1875 volledig 
teloor ging. Wat overbleef in Lokeren was de voorbereidende industrie, de 
haarsnijderijnijverheid. Oorspronkelijk werkten de haarsnijders en de 
vellenbewerkers in het atelier van de hoedenmaker. Ondanks het ver
dwijnen van de hoedenmakerij konden zij zelfstandig blijven verder wer
ken omdat de vraag naar konijnen- en hazenhaar vanuit het buitenland, 
meer bepaald Groot-Brittannië en de VS, groot bleef. De daaropvolgende 
decennia nam het aantal arbeiders in deze gespecialiseerde industrie 
sterk toe4. Tegen het eind van de 19de eeuw was de haarsnijderijnijver
heid uitgegroeid tot de belangrijkste economische sector in het Lokerse. 

1.2 DE VOORBEREIDENDE FASE: DE HAARSNIJDERIJNIJVERHEID 

De basisgrondstof voor de productie van vilt was dierlijk haar 
afkomstig van tamme konijnen, wilde konijnen en hazen. Wilde konijnen, 
ook wel garennes genoemd, leverden de beste viltkwaliteit. De vellen 
waren weliswaar kleiner dan die van tamme konijnen, maar de pels was 
veel dichter en doorgaans bruin van kleur. Ze werden vooral verwerkt tot 
vilt voor herenhoeden. Tamme konijnen hadden, afhankelijk van de 
soort, uiteenlopende pelskleuren. Dit type vilt liet zich beter verven en 
werd daarom vooral voor het vervaardigen van dameshoeden gebruikt. 
Konijnenvellen werden op basis van de grootte van de vellen en de dicht
heid van de haren ingedeeld in vier kwaliteitscategorieën. De vierde kwa
liteit werd rebut (afval) genoemd. Hazenvellen gebruikte men minder in de 
viltfabricage. Ze dienden vooral voor het vervaardigen van fijnere vilt
soorten, de zogenaamde taupé, die hoofdzakelijk in dameshoeden ver
werkt werd. Men deelde ze eveneens in vier categoriëen in: 1) les bonnes, 
2) les demies, 3) les quarls en 4) les rebuls. 

Slechts een klein deel van de vellen kwam uit eigen land. Het over
W'ote deel, ongeveer 95%, werd ingevoerd. De tamme konijnenvellen kwa
men vooral uit Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland en 
Luxemburg. Frankrijk, Schotland, Engeland en vooral Australië waren de 
belangrijkste exporteurs van wilde koniJnenvellen, terwijl Centraal 
Europa (o.a. IlongarlJej, Husland, Engeland en Nederland de belangriJk
ste leveranelen:; van hazenvellen waren. 
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De viltfabricage was bijzonder arbeidsintensief en de vellen dienden 
een hele reeks bewerkingen te ondergaan vooraleer het eindproduct naar 
de hoedenmakerijen kon verstuurd worden. De vellen arriveerden 
gedroogd, binnenstebuiten gekeerd en gesorteerd naar soort, herkomst 
en kwaliteit in de fabriek. De leveranciers lieten de vellen na het stropen 
binnenstebuiten gekeerd om het drogen te vergemakkelijken en de pels 
zo weinig mogelijk te beschadigen tijdens het transport. De poten en kop 
liet men aan het vel hangen. Pas na een eerste kwaliteitscontrole in de 
fabriek verwijderde men de poten en kop en werden de vellen in de leng
te opengesneden. Dit gebeurde langs de buikzijde omdat de beste haar
kwaliteit zich op de rug bevond. De tweede bewerking was het kaarden: 
het verwijderen van het vuil en de onzuiverheden en het los borstelen van 
de haren. Meestal gebeurde dit door dezelfde arbeiders die de huiden 
hadden opengesneden. De arbeiders zaten per twee tegenover elkaar voor 
de kaardersbak, een rechthoekige kist die diende om de vellen op te leg
gen en het afval in te verzamelen. Met een kaarder, een houten plankje 
met daarop metalen pinnen, borstelde men de vellen. Om te zien of er nog 
haren aan elkaar kleefden en of ze voldoende zuiver waren, blies men 
regelmatig op de vellen. Daarna sloeg de arbeider met een stok op het vel 
om alle stof te verwijderen. Indien de gedroogde huiden te vuil waren door 
bloed en modder, moest men ze eerst wassen. Dit gebeurde door ze gedu
rende 18 à 24 uur onder te dompelen in kuipen. 
Na het kaarden werden de vellen besprenkeld met water, op elkaar gesta
peld en gedurende 1 à 2 dagen tussen een pers geplaatst. Het fermenta
tieproces dat tijdens deze bewerking op gang kwam, maakte de huiden 
soepel en buigzaam, maar veroorzaakte ook een ongelofelijke stank die 
zich over de gehele fabriek verspreidde en zich vastzette in de kledij van 
de arbeiders. Een volgende fase was het overhalen (étendage). De vellen 
werden met de huidkant over een haakmes of palisson gehaald. een 
stomp mes dat met de snede naar boven op een houten voetstuk was 
vastgemaakt. Op die manier werd het vel uitgerekt. werden de plooien en 
rimpels opengetrokken en kon men de laatste restjes vet verwijderen. 
Daarna borstelde men de vellen nogmaals om de overgebleven onzuiver
heden weg te halen en de samengekleefde haren los te maken. 

In een volgend stadium werden de vellen getrokken of gezuiverd 
(l'éjarrage). Enkel het korte en fijne donshaar dat dicht btl de huid groei
de, was geschikt voor de viltproductie. Het windhaar (jarre). dat langer en 
dikker was en boven het donshaar uitstak. moest dus verwijderd worden. 
Dit zogenaamde trekken gebeurde met de hand met behulp van een spe
ciaal mes, in het Meetjesland soms balthasar genoemd. Het windhaar 
werd tussen de duim en het mes geklemd en vervolgens uitgetrokken. De 
arbeiders droegen daarbij een lederen of rubberen duhnbeschermer. 
Hazenvellen en de konijnenvellen waarvan het haar te broos was. werden 
niet getrokken maar gezuiverd: het windhaar werd a(gesneden of nt~e
schoren om het donshaar niet te beschadigen. lloewd het windhaar nkt 
bruikbaar was in de vilt productie. werd het niet wt'A.~t'snll'tt.'n. Men 
gebruikte het onder meer als vulling voor lllat rassen. 
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De volgende stap was het strijken (secrétage) van de vellen. Om vilt 
te bekomen diende men het donshaar te behandelen met kwiknitraat, 
een oplossing van kwik in salpeterzuur. Het kwiknitraat breekt de vetten 
(keratine) in de haren af en maakt ze ruw, slap en spiraalvormig zodat ze 
beter in elkaar haken5 . De ontdekking van het procédé wordt toege
schreven aan de Franse Hugenoten. Zij domineerden de toenmalige 
Franse hoedenindustrie en hielden de formule geheim (secrétage), tot ze 
tijdens de godsdienstvervolgingen in de 17de eeuw naar Engeland uitwe
ken en er zo de basis legden voor een bloeiende hoedenindustrie. Het 
zogenaamde strijken gebeurde met de hand. Het vel werd uitgespreid op 
een leien plaat en vastgehouden met een korte houten stok. Met een bor
stel wreef men de kwikoplossing in de haren , die openbarstten en in 
elkaar haakten. Vervolgens liet men de vellen enkele uren drogen in een 
droogoven, werden ze opnieuw besprenkeld met water en een viertal 
weken in het magazijn opgestapeld. Tijdens deze vier weken voltrok het 
viltproces zich. 

AlJons De Wi p elaere. 
omsLre Ic 1940 

W nn r d z p ri d 
l Id om d h r - 11 r hl p l 

v rwijd d 11 11 d m I h l h 
d r l ij m rd l w rl : ni i h l h 
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D ELOKALISEREN IN DE 19OE EEUW 

tukj huid. Dit de d men net zo lang tot het donshaar vrij kwam te lig
en. Op deze wijze was de haaropbrengst het grootst. Bij dit delicate 

\ erk. dat lange tijd met behulp van een schaar gebeurde, was veel zorg 
en aandacht vereist om zo weinig mogelijk verlies te hebben. Vanaf het 
laat te kwart van de 19de eeuw gebeurde deze bewerking machinaal. Met 
meer dan 3000 sneden per minuut werd de huid gereduceerd tot kleine 
reepje, vermiceLLi genaamd, die onderaan uit de machine vielen. Het vrij
O'ekomen haar, dat nog steeds de vorm van de huid had , werd opgevan-
en op een metalen plaat. De stukkenuittrekster verwijderde de overge

bie en stukjes vel en sorteerde het donshaar volgens kwaliteit en kleur. 
In de blnasmachme werden de haren met elkaar vermengd en de laatste 
onzuiverheden (stof, stukjes huid , e.d.) verwijderd. De vLiezenmaakster 
ten slotte, draaide het haar tot een bol , vlies genaamd, en verpakte het in 
papieren zakken van ongeveer 2 ,5 kg6 . 

Mengmachine (?) in de haarsnYderfj Enk . omsLr eJcs 1940 
(Prlv ' -Ar hl f famili e Bowl -Armslrong). 

2. HAARSNIJ ERIJNIJVERHEI IN HET MEETJESLAND 

2.1 E V [<LOPER: JSJRÉ RRÉ 

~ or hiJ In 188 ] II fw rd In d v 11 nnljv rh ld, h d ' ir ' orr 
r ) n u sv II rrl \ r I d l xli InlJv rh ld opzlU n. z in 

1823 In -,·kl g bor n ond rn rww lI t hl r nd 184 z lf: t n -
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FREDERIK DE COCKER 

dig stoffenverver begonnen, een beroep dat hij aanvankelijk combineerde 
met het openhouden van een café. Vanaf het midden van de jaren 1850 
concentreerde hij zich volledig op het verven van stoffen. Daartoe liet hij 
in 1857 zijn ververij in de Paterstraat uitbreiden en moderniseren. De 
timing van zijn beslissing was perfect. Na de desastreuze jaren '40 was 
de Eeklose textielnijverheid aan een heropbloei begonnen. De meerder
heid van de fabrikanten had zich gespecialiseerd in het vervaardigen van 
wollen en vooral gemengde wollen stoffen en schakelde geleidelijk aan 
over op het gebruik van moderne productiemethoden en nieuwe vormen 
van arbeidsorganisatie. De behoefte aan een moderne stoffenververij met 
voldoende capaciteit was dan ook bijzonder groot. De ververij van Désiré 
Borré werd een succes en al snel mocht hij tot de belangrijkste industri
ëlen in Eeklo gerekend worden. In 1866 liet hij een gloednieuwe fabriek 
bouwen langs het Oosteindeken (nu Stationsstraat) die hij uitrustte met 
twee stoomketels. 

Borré was als ondernemer steeds op zoek naar mogelijkheden om 
zijn bedrijf verder te laten groeien. Zo reisde hij eind 1874 samen met 
wolfabrikant en buurman Edmond Goethals naar de Britse textielstad 
Manchester om er in het geheim de nieuwste verftechnieken te gaan 
bestuderen. Eenmaal terug in Eeklo richtte hij samen met Goethals een 
bedrijf op, Borré & Cie, waar volgens deze nieuwe methode gewerkt werd. 
In 1880 besloot hij zijn activiteiten uit te breiden met de bewerking van 
konijnenvellen. In de textiel sector had hij sinds de jaren zestig concur
rentie gekregen van een aantal stadsgenoten (o.a. Isidore Goethals
Lintelo en Seraphin De Keyser-Goethals) en door nu zijn activiteiten te 
diversifiëren, hoopte hij wellicht te kunnen inspelen op de voor Eeklo eco
nomisch belangrijke handel in konijnen. 

In 1880 richtte hij de firma D. Borré etJils op. waarin behalve Borré 
en zijn twee zonen Alphonse en Gustave ook de Gentse fabrikanten 
Joseph en Léon Denyen de stadssecretaris van Lokeren Adolphe Hermé 
aandeelhouder waren. Op de percelen achter zijn stoffenververij in de 
Stationsstraat verscheen in de loop van 1881 een nieuw fabrieksgebouw 
waarin een ververij voor konijnenvellen (pelterij) en een haarsnijderij wer
den ondergebracht7 . Ook de voorbereidende activiteiten (schoonmaken 
en wassen) vonden in dit gebouw plaats. Op 17 oktober van dat jaar 
kreeg hij de toelating om er een stoomketel te installeren. die hij tweede
hands van de firma Van Acker-Vincent in Gent had gekocht8 . De t'abrit'k 
van Borré strekte zich nu uit van de Stationsstraat tot dt' 
Zuidmoerstraat. 

Aan het succes kwam echter een abrupt eindt' toen Borré in 1887 
een van de vele slachtoffers werd van het ti"auduleuze t~lillit't van dt' 
Lokerse Volksbank. Borré. die zijn beide bt'driJvt'n ~t'nnancit'rd had met 
geleend kapitaal. kwam hierdoor op erp; korte tUd in zware nnnncit'le pro
blemen en kon uiteindelijk niet anders dan zdr ook 11t'1 t~llllisst'I1lt'n( Han 
te vrap;en. Daardoor kwamen. VOlP;t'llS de Gazelle pan Eecloo. 500 nrbl'i-
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ders Op straat te staan9 . Op 15 oktober 1887 werden de gebouwen in de 
Zuidmoerstraat en de Stationsstraat openbaar te koop gesteld. In novem
ber van dat jaar kwam het tot een proces, waarbij Desiré Borré 800.000 
fr. eiste van zijn voormalige zakenpartner Deny-Christiaens lO. De uit
komst van het proces is helaas niet bekend. 

Pas in januari 1889 kwam het tot een effectieve openbare verko
ping. De stoffenververij in de Stationsstraat en alle machines, materieel 
en voorraden wisselden voor 98.393 fr. van eigenaar. (nr. 872g, sectie E). 
Koper was een groep rond fabrikant August De Schryver, waartoe behal
ve de broers en zussen De Schryver ook Hermann Enke uit Manchester 
behoorde. Jan Van Wassenhove, een bemiddelde Eeklose vlashandelaar, 
kocht de haarsnijderij en huidenververij in de Zuidmoerstraat 11. Hij zou 
zich zelf nooit actief inlaten met de eigenlijke viItproductie en verhuurde 
het gebouwen de machines aan de firma Mertens & Cie. Zaakvoerder 
Adolphe Mertens (°1852, Merchtem) had zich in april 1885, komende van 
Anderlecht. in Eeklo gevestigd. Als gespecialiseerd coupeur de poils was 
hij vrijwel zeker bij Borré in dienst geweest en na het faillissement van 
die laatste begon hij voor eigen rekening. Mertens overleed echter al in 
april 1891 en korte tijd later verkocht Jan Van Wassenhove het gehele 
fabriekscomplex aan de Duits-Britse ondernemer Hermann Enke. 

2.2 ENKE EN DE VELLENFABRIEK VAN EEKLO 

Van het Duitse en Britse Manchester naar Eeklo 

Hermann Enke werd op 31 december 1848 geboren in Barmen, een 
stadje in Rheinland-Westfalen, als zoon van Frederick en Wilhelmina 
Haart. Barmen, dat in 1930 samen met vier andere gemeenten de nieu
we stad Wuppertal zou gaan vormen, was op dat ogenblik een stadje in 
volle transformatie. De snelle ontwikkeling van de textiel sector en de che
mische industrie (o.a. Bayer) en de bijhorende explosieve bevolkingsgroei 
maakten van Barmen op enkele decennia tijd een belangrijke industrie
stad. waardoor ze al snel de bijnaam 'Deutsches Manchester' kreeg. Over 
Hermann Enkes periode in Duitsland (familiale afkomst, opleiding, 
beroep, e.d.) is, behalve dat hij er op 14 januari 1875 trouwde met de zes 
jaar oudere Carolina Augusta Pöting (°27/8/1842, Elberfeld -
+3/1 / 1899, Gent), niets bekend. In januari 1876, op het ogenblik dat 
hun eerste zoon Hermann Peter geboren werd, woonden ze in de Britse 
industriestad Manchester. I-Iermann Enke was toen 27 jaar. Ook de ove
rige drie kinderen, de tweeling Paula en Adelina (°4/8/1877, Manchester) 
en Max (°12/3/1884, Plymouth), werden in Groot-Brittannië geboren 12. 
Wanneer en waarom I-Iermann en Carolina Enke naar Groot-Brittannië 
emi~eerden Is niet duidelijk. Manchester was in deze periode samen met 
Londen de draaischijf in de internationale handel in konijnenvellen en 
bezat onk een eigen bloeiende hoedenindustrie. Enke was er tijdens de 
Jaren tachtig actief als handelaar en vermoedelijk ook als fabrikant 
(adres: Uptnn St reet 6, een zijstraat van L(mdon Hemd). 
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Hermann Enk n 
Carolin Augusta 
pöting. w llicht lort na 
hun huw l!:ik in 1 75 
(Pri\ é-ar hief familie 
Bawle -Arm trang) 

B t ndid 
Bou- tm 



(de latere nv an Da mme) lan gs de Tieltsesteenweg, maar hel is niet dui 
delijk waarom hij dat deed 14. He t lijkt we inig waarschijnlijk da t hij e r a l 
met een haarsrujderij gestart was, wa nt van een vergunningsaanvraag is 
in de archieven geen spoor terug te vinden. Mogelijk gebruikte hij de 
gebouwen a ls opslagplaats voor ruwe vellen die hij in de regio opkocht 
en/of organiseerde hij van daaruit een besche iden produc tie in onder
aanneming in de huisnijverheid. Een deel van de oude textie lfabriek werd 

ind I 88 gebru ikt door de Antwerpse hand elaar J acobsen-Callewaerl, 
die er behalve een m agazijn voor ch emisch e mes ts toffen en een stoom 
molen voor bloem ook een huidenververij in ondergebracht h a d . Of e r 
prake was van een link tussen b eide. is nie t b ekend. 

[-{ermarlIl Enke senior 
(1848-1926). In nauwe
lijks lienjaar lijd wisl 
deze ingeweken onder
nemer zich op Le wer
ken toL d e bela ng rijks te 
industrieel in Eeklo 
(Privé-archief fam ilie 
C h amber s) 

Een nieuw b drijf uit d grond s ta mp n wa voor e n vr emdeling. 
di voor z v rb kend na 'h h t Ned rla nd s noch h e t Frans m achtig was. 
w lIi hl g n g makk lij k opdracht. Enk li t zich daarom a l vroeg bij 
slaan door E klonaar Arthur Gillis (1 863- 1936): n inL lligent jonge
man di ral n carri ' r a ls ond rwjjz r in d La dss haal h a d opziLLen, 
vlo I 'nd Fr n s s prak n r bov ndien d z lfd po liti ke n I v n b -
s houw'liJk ov rtuiging - %Ow I Enk Is Gilli war n Ub raai n vrij 
zinnig - op n hl ld . illl I Idd d [ab ri k w nn r Enk voor z k n in 
Man 'h st r v rbl f. HIJ s hopL h L a l s n I L L dir L ur van d [a bri k 

n wu m' r d n 3 j rIng Is d r hL rh nd vnJ [ rma n Enk fun 
gor-no 
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Arthur Gillis (J 863-1936). Hij bracht het van stadsonderwijzer totJabriek directeur 
en w erd uiteindelijk ook zelj industrieel. Gillis was jarenlang één van de belang
rijkste liberale politici in d e stad en was onder meer nauw betrokken bij de oprich
ting in 1900 van Werkmanswelzijn, d e liberale coöp eratieve in Eeklo. Hij was ook 
een tijdlang voorzitter van d e Union proJess ionnelle belge d es Coup ur d Poil pour 
la Chapellerie. (Afb .: Ons Blad. 22/2/1936. p.l) 
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De aankomst van de nieuwe. reusachtige s toomketel. oms treeks 1896 vereeuwigcl . 
Centraal staan H ermann Enke. zijn twee zOllen Peter en Max. en rec!lier/wlld 
Arthur GilUs. Op de achtergrond is te z ien dat d e nieuwe rechterv leugelllog ill ClCIIl 

bouw is. (privé -arch ief famil ie Bowles-ArmstroI1 .e;J 

Tabel 1 
H AARS 1.J1JEf{I,JNI.JVERII EID IN O OST - VI.M D EHE 

IIUS, ·I.JVEHIIEID NIET INBEGHEPEN (1 896) J 6 

Gemeen te bedrij v n arbeiders over ig 
personeel person 
m v m v 

Gen t I I I 53 
L()k f n 5 15 12 17 
Eeklo 68 220 13 

Totaal 7 235 402 30 

totaa l aan ta l 
el pk 

m v tot. 

11 53 64 
173 129 302 55 
8 1 22 1 302 40 

265 403 668 95 

T ab ' I 1 laat zj n d a l Enk om slr c k 18 6 op 11 l v la k va n l ew crk
<,t-lling de grools l v ll lfabri k an l in Oos l -Vl aa nd r n g word en wa s. llij 
h ad In zIJn b 'driJf ' v nv I arb !d r in di n ' [ a ls d v ij f Lok r e fabri
kanten !ol' m 'n . ok wal sl oomkr ·hl b Ir ft li l Enk zijn con currenl n 
V' f achter zlc:h . 0 l ab 1 h oud l ehl r g n r k ning m t h el aanta l 
arb -Ider <:. d I In ond r a nn m Ing In d hul nij v rh id w rkl - n m I 11 t 
illJl1t.al ' rb ~ Id 'rs da t In d b lJh u lz n ' n d s lag w (zl v rd rl . 
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GroepsJoio omstreeks 1898. Ceniraal (met baard é n vilthoed) zii H ermann Enke. Links van hem zijn oudste zoon Hermarm Peter 
(Armstrong) e n rechis Arthur Gi/Lis . De persoon rechts naasi Art/1Ur GiLLis is vermoed eLijk D esiré De Huls ters . boeki1ouder bij Enke. 
De overige pe rsone n zijn w eLlichi d e meesiergasien in d e Jabriek 

(Privé-archief familie Bowles-Armstrong). 
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De echtgenote en de vier kinderen van Hermann Enke waren in 
mei 1892 vanuit Manchester naar Eeklo verhuisd. In 1896 kocht Enke 
een aantal gronden in de Oostveldstraat waarop hij datzelfde jaar de villa 
Oaklands liet bouwen en een 4,5 ha grote parktuin liet aanleggen. August 
Van Acker, opsteller van de Gazette van Eedoo, beschreef de villa als 
volgt: MTwee verdiepen hoog en met een torentje bekroond, beheeren de 
gevels de heele vlakte en schitteren als een pronkend rood-wit-blauw ver
heven borduurwerk in eene groene omlijsting. De bouwtrant is nieuw, 
eigenaardig en alleszins bevallig. Het is voorzien van een groot plein, van 
bloembedden. van wandelpaden. van speelplaatsen en, langs binnen, van 
ruime kelderingen, wacht- ontvangst- en eetzalen, rook- en biljartkamers, 
alles met electriesch vuur verlicht en met stoom verwarmd"l? 

21 Eec1oo. - Villa « Ooklands ». 

Ei~enaar : H. ENIÇI; 

Villa Oaklands, gebouwd in 1896 door Hermann Enke en vandaag beter bekend 
ais kasteel Heldenpark (Stadsarchief Eeklo, 0201). 

Tussen 1900 en 1914 zou de haarsnijderij nog tweemaal uitgebreid 
worden: in 1906 tot 4.690 m 2 en in 1907 tot 5.220 m 2 . De fabriek stond 
in de7.e periode op haar hoogtepunt. Over het aantal arbeidsplaatsen zijn 
de bronnen het min of meer eens. Beerblock vermeldt in zijn boek dat er 
tussen 1905 en 1909 gemiddeld 1.200 mensen bij Enke werkten, daar
van was bijna 80% vrouw. Voegen we daar de 500 arbeiders aan toe die 
in de omliggende gemeenten aan de slag waren, dan geeft dit een totaal 
van 1700 werknemers 18. Volgens de krant De Stad Eecloo telde de haar
sniJderiJ van Enke in 1913 1.656 arbeiders, waarvan er slechts 600 in 
E<~klo werkten en de rest in 15 tot 20 gemeenten in de regio 19. In decem-
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ber 1910 werd de firma omgevormd tot société en nom coLLectif (vennoot
schap onder gemeenschappelijke naam, nu vennootschap onder firma). 
Hermann Enke had zijn bedrijf tot dan toe als natuurlijk persoon geleid 
en het met eigen kapitaal gefinancierd. Dat nu toch voor een vennoot
schapsvorm gekozen werd , was enkel en alleen bedoeld om de opvolging 
juridisch gemakkelijker te kunnen regelen. Enkes oudste zoon Hermann 
Peter werd medevennoot in de firma en zou voortaan met de hulp van zijn 
vaders rechterhand Arthur Gillis de haarsnijderij leiden20. De 62-jarige 
Enke senior zou zich van dan af meer op de achtergrond houden. 

P L r n [ ab l Arm Lrong n Ilun Iw 
d Lrapp n van vWa Pin Ilur t. 1 11 . 
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Zes jaar eerder. op 2 juni 1904, was Herma nn Peter in het huwe
lijk getreden m et Alice Isa bel Lunt. Ze was net a ls Herma nn Peter gebo
ren in Chorlton, een district in de stad Manchester (°3/2/1877 -
+ / / 1959. Horam). Datzelfde j aar begon Herm a nn Peter in d e 
Oostveldstraat, naast Oaklands , met de bouw van villa PinehursL Het 
echtpaar kreeg een zoon, Godfrey (°25/9/1905, Eeklo) en een dochter 
Margaret (°30/7/1907, Eeklo) . Enke seniorsjongste zoon, Max, h ad aan
vankelijk weinig of geen interesse in het bedrijf en emigreerde in 1907 
naar Canada. Hij trouwde er nog datzelfde jaa r met de Britse Marion 
Lejeune (°2/9/1879. Manchester - +21/11/1961 , Victoria, Can ada), 
dochte r van een katoenhandelaar, en begon een veebedrijf op Galiano 
Island. in de buurt van Vancouver. Ze kregen twee kinderen: Ruth 
(°5/12/ 1910, Galiano ls land) en Stephen (°15/7/1916, Victoria) . 

~ Eecloo - Chateau • Pinehurst • à M' Enke. 

Villa PinehursL, gebouwd in 1904 door Hermann Peter Enkel Peler Armstrong en 
la1.er bewoond door hel echlpaar Slradiol-DuvieusarL. Vandaag doel d e woning 
d iens t als beJaardenLehuis (Sl ad sar hief Eeklo . 0201) . 

Een klein imperium? Bijhuizen in heL MeetjesLand: 

In 1910 telde h l M lj s land (E klo ni et m ger kend) lwaa lf 
b drlJv n dj In d h aars nijd rlJnijv rh ld actief wa ren. Sam n lelden z 
bijna 70 m ns n l w rk. Voor z v r Ik kon n gaan , war n dil a llemaal 
blJhulz n van Hermann Enk v IJ nfa bri k in E klo . D b s liss lng om 
naar d mligg nd pi II la nd g m nl n l lr kk n w rd a l in n vroeg 
s tadIum g n m n . Zo Is a l v rm Id h d hij I in 18 1 n h arplukk rij 
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en -snijderij in Maldegem21 . In 1895 opende Enke vier bijkomende hulp
ateliers: twee in Maldegem, één in Ursel en één in Bassevelde. De 
Maldegemse ateliers, in de Stationsstraat en de Brieldreef, waren in de 
buurt van het station gevestigd om een vlot transport naar de hoofdfa
briek in Eeklo te garanderen22 . In Ursel werd het atelier ondergebracht 
in het gebouw van de vroegere privé-school langs de steenweg Eeklo
Aalter en in de Beekstraat in Bassevelde liet Enke een rij van zes tegen 
elkaar aangebouwde arbeidershuisjes omvormen tot één grote werk
plaats23 . Het atelier in Bassevelde beschikte over een magazijn waarin 
100.000 vellen konden gestockeerd worden. Enke stelde tijdens het eer
ste jaar 63 arbeidsplaatsen in het vooruitzicht: 49 volwassenen en 14 
kinderen; de grote meerderheid van hen, ongeveer 94%, vrouwen. Het 
aantal arbeidsuren was voor iedereen gelijk: tien uur per dag met in 
totaal twee uur en vijf minuten pauze, van vijf na zeven 's morgens tot vijf 
voor zeven 's avonds. Wekelijkse werden er 40.000 vellen gekuist en 
25.000 getrokken (verwijderen van het windhaar). 

Tabel 2 
BIJHUIZEN HAARSNIJDERIJ ENKE (1910)* 

Gemeente bedrijven arbeiders overig totaal aantal 
personeel personeel pk 

m v m v m v tot. 

Aalter 3 192 55 15 1 207 56 263 
Assenede 1 4 25 1 5 25 30 
Bassevelde 1 3 45 1 4 45 49 
Kaprijke 1 2 23 1 3 23 26 
Maldegem 1 35 75 2 37 75 112 
Nevele 1 24 18 1 25 18 43 
Oost-Eeklo 1 3 24 1 4 24 28 
Sint -Laureins 1 15 29 1 16 29 45 
Ursel 1 62 1 1 62 63 
Watervliet 1 4 18 5 9 18 27 
Vinkt 1 5 6 1 6 6 12 
Ruiselede 1 4 12 1 5 12 17 
Totaal 14 291 392 31 1 322 392 714 

* Meigem en Poesele ontbreken in deze tabel (Bron: Industrietelling 1910). 
+ Eeklo (451)= 1165 werknemers 

In 1898 keurde de Bestendil4e deputatie een aanvraag van 
Hermann Enke goed om ook in Assenede een at dier op te richten. De 
bereikbaarheid speelde opnieuw een bdangr~jke rol want de keuze voor 
de locatie viel op een perceel langs de spoorweg Eeklo-Zelzate. Er werden 
64 arbeidsplaatsen vooroPl4esteld (50 vrouwen en 14 mnnnt'n)2--1, Tussen 
1900 en 1914 kwamen er nog minstens drie ateliers biJ, waaronder twet' 
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in Aalter en één in Kaprijke (1904)25. Het eerste atelier in Aalter, in de 
Bellemstraat. kreeg in 1901 een vergunning en was aanvankelijk in een 
oude smid e ondergebracht. Het tweede atelier, in de Wingeneslraat. 
kvvam er in 1908. Het wa een nieuw gebouw met een oppervlakte van 
300m2 . Er werkten toen een 45-tal arbeiders en arbeidsters26 . 

In deze bijhuizen werd enkel het voorbereidende werk uitgevoerd, 
nl . het kuisen en het trekken van de vellen. De behandeling met kwikni
traat (sec rétage) . het snijden (coupage) en de overige. meer gespeciali
seerde bewerkingen gebeurden uitsluitend in de fabriek in Eeklo . 
De arbeidsinspecteur di e in 1895 in het kader van de vergunningsaan
vra ag één van de a l in werking zijnde ateliers in Maldegem bezocht. 
beschreef het a ls vo lgt: D e konijnenvellen komen het gesticht gedroogd en 
in ruwen staat binnen. Zij worden opengesned en. met de hand gekaard om 
zand en vet uit de haren te verwijderen en om die haren. w eL/ce aan elkaar 
kleven. te scheiden. Men bevochtigt ze langs binnen, p erst ze bij middel 
van gewichten om het water erin te doen dringen , snijdt het vet langs 
binnen weg en snijdt ook sommige d eelen d er vellen af Men trekt het wilde 
haar bij middel van een mes aJ oJ neemt het met ene schaar weg. (Dit wilde 
haar dient om matrassen te vullen en wordt ook soms met wol gesponnen). 
Daarna worden de vellen naar Eekloo gezonden waar zij verdere bewer
kingen ondergaan·27 . 

ero p ;joto uLi ] JO van "nlc ie arb ld "rs uil Bass v lde dl voor r Ic ning van 
J I :>rmann Enke w r/cL :ln 
(a fb .: Mw. ST' ENBEKE-DE SPL :'.., NTER. u I B uil 
Bass:v-Id In d ' v 11 nf brl k van Enk l E kl , ) 
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Eerste Wereldoorlog en interbellum: het hoogtepunt voorby 

De Eerste Wereldoorlog bracht een bruusk einde aan de groei van 
de firma H. Enke. Bedrijfsleider Hermann Peter Enke en zijn gezin 
vluchtten halsoverkop via Nederland naar Engeland. Hermann senior, 
die al in 1899 weduwenaar was geworden, bleef samen met zijn onge
huwde dochters Paula en Ady in Eeklo. Hij had op dat ogenblik nog de 
Duitse nationaliteit en zou pas na 1918 de Britse aannemen. Hermann 
Enke maakte na de Duitse inval deel uit van het Raadgevend Komiteit. 
Dit comité, samengesteld uit een aantal gemeenteraadsleden en enkele 
notabelen en industriëlen die in Eeklo waren gebleven, hielp tot 20 okto
ber 1914 de stad besturen. Verder is bekend dat Enke senior tijdens de 
eerste maanden van de bezetting als geldschieter voor het stadsbestuur 
fungeerde. Eind oktober was gebleken dat de stadskas nagenoeg leeg was 
en dat men een oorlogslening zou moeten afsluiten. Een groep Eeklose 
notabelen die naar Nederland was gevlucht, verklaarde zich bereid een 
renteloze lening van 100.000 frank aan de stad te verstrekken. Hun 
banktegoeden in België en Nederland bleken echter geblokkeerd en alleen 
Enke senior wist via zijn bank in Manchester 50.000 frank vrij te maken. 
Een tijdlang schoot hij de stad wekelijks 5.000 frank voor, tot ook Groot
Brittannië geldtransfers naar Europa blokkeerde28 . De leegstaande villa 
Pinehurst werd opgeëist door de Duitsers die er hun officieren inkwar
tierden. 
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Bij gebrek aan kolen en andere gronds toffen kwamen de Eeklose 
bedrijven al vrij s n e l n a h e t begin va n d e Duitse b ezetting zo goed a ls vol 
ledig plat te liggen . Ook bij Enke wa s dit h e t geva l. He t b edrijf was 
immers zowel voor zijn gronds toffen a l voor zijn a fzet s terk a fh a nkelijk 
van Groot-Bri ttannië en haar kolonies. De invoer va n konijnenvellen vie l 
dan ook al n a enkele maanden stil en nog voor h e t e inde van h et ee rs te 
bezettingsjaar waren ook de e igen voorra d en uitgeput. De tewerks telling 
liep bij 6 evolg s nel terug: va n de 1.220 werknem ers die h e t bedrijf n et vóór 
het uitbreken van de oorlog te lde. wa ren er begin d ecember 19 14 nog 421 
aan de s lag gedurende 20 uur pe r week29 . In juni 19 15 wa ren da t e r nog 
lechts 3 13°. Van produceren was er in 1915 a lla n g geen s pra ke meer. 

Al sind oktober 19 14 gebruikten d e Duitsers grote delen van d e fa briek 
als slaapplaats voor de soldaten of a ls paard ensta l en daarin zou tot h e t 
eind van de oorlog geen vera ndering komen . Met d e s toommachine werd 
vanaf de her fst van 19 16 elektric ite it opgewekt die ve rdeeld werd onder 
de behoeftige gezinnen in de s ta d. 

Her mann Peter Enke. die tij den s zijn verblijf in E ngela nd zijn 
(Duitse) naam had laten vera nderen in Henry Pe ter Arms trong (de fa mi 
li enaam van zijn sch oonmoede r) omwille va n de h evig a nti -Duitse senti 
menten bij de Britse bevolking. vestigde zich na de Wa pen s til s ta nd te rug 
in Villa Pinehurst. Hij s laagde e r sam en m et zijn vad er en Arthur Gilli s in 
om de fab riek a l na enkele maanden te rug op te s ta rlen . Het inte rbellum 
zou voor de Belgisch e vellen nijverhe id om ve rschill ende red enen een erg 
wisselvall ige periode worden. In Groot-Brit tannië h a d zjch tijd ens de oor-

Drie genera/lPs Enke: P~/ 'r Arms /rong. II ' rman n Enke n od]r y ArmsLrong in 
sep Lemb er 192 / (Prlv '-ar hl ffamllf Bowl -Arm lrong) 
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log een sterke vellennijverheid ontwikkeld die de Belgiséhe producenten 
nu hevige concurrentie bezorgde. De sector kreeg nog meer rake klappen 
tijdens de economische crisissen van de jaren 1925-1927 en 1930- 1933. 
Protectionistische maatregelen van traditioneel belangrijke afzetgebieden 
(GB en de VS), een dalende vraag naar vilten hoeden, de devaluatie van 
het pond sterling en zware concurrentie van landen zoals Italië, 
Duitsland en Groot-Brittannië resulteerden in een daling van de 
Belgische uitvoer van konijnenhaar, dalende prijzen en een daling van de 
lonen in de sector. Na 1933 wist de sector zich te herstellen en het pro
ductiepeil van voor de crisis zelfs te overtreffen. De prijzen voor konij
nenhaar bleven in verhouding echter laag. Welke effecten deze wisselen
de economische conjunctuur had op de vellenfabriek H. Enke valt -
opnieuw wegens het ontbreken van een bedrijfsarchief - moeilijk na te 
gaan. 

Op 22 februari 1926 overleed Hermann Enke senior na een sle
pende ziekte . De dood van de stichter van het bedrijf bracht een h ele 
omwenteling teweeg. Arthur Gillis , die sinds de vroege jaren 1890 
Hermann Enkes rechterhand was geweest, had kort voordien het bedrijf 
verlaten en begon eind 1925 in de Guldensporenstraat voor eigen reke
ning (S.A. Etablissements Arthur Gillis , zie verder) . Vreemd genoeg 
besloot ook Hermann Enkes oudste zoon en opvolger, (Henry) Peter 
Armstrong, zich uit het dagelijkse bestuur van het bedrijf terug te trek
ken. In juli 1928, twee jaar na de dood van zijn vader, vertrok hij samen 
met zijn vrouwen dochter vanuit Eeklo naar Ondres. In dit klein dorpje 

Chat au ct La ROqLL aan ct 
Enk / Arrnsirong zi h in 192 
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aan de Atlanti che kust in de Franse Landes had hij een jaar eerder het 
Chäteau de la Roque gekocht om er te gaan rentenieren. Hij bleef wel 
medevennoot in de frrma31 . Villa Pinehurst werd verkocht aan het echt
paar Sadi Stradiot-Rachelle Duvieusart, mede-eigenaars en uitbaters van 
de weverij Duvieusart aan de Nijverheidskaai. Peters zoon Godfrey trouw
de datzelfde jaar in London met Denise Piron (0 30/5/1909, Brussel). Ze 
verhui den in 1930 naar Gent en kregen twee dochters: June (°1935) en 
Dinah (°1944) . 

Peter en [sabeL Armstrong 
in de jaren 1920 
(Privé-archief familie Bowles-Armstrongl 

Na het vertrek van P ter Armstrong nam zijn jongere broer Max 
Enke hei dagelijks bestuur van de fabri k over. Max, die sinds 1907 in 
British Columbia, Canada woonde en er en grot ran h uitbaatte, keer
de in 1928 terug naar Eeklo. Hij woonde eerst een tijdje in bij zijn iw 
ongehuwde zusters in de villa Oaklands, tot hij in 1930 zijn vrouwen 
kinderen vanuit Canada liet ov rkomen en naar Mariakerke verhuisde. 
Al veeboer hield Max Enk er een h eel andere stij l op na dan zijn oud -
r broer. Zo d d hij a l zijn verplaatsing n p r fi is (ook tuss n Eeklo n 
Mariak rk ), Lerwijl H rmann ter er e n RoUs Roy m t hauff ur op 
nahield. To h Lultbr k n van d Twe ct Wereldoorlog stond Max Enk 
aan h t hoofd van h t b drijf, bijg slaan door zijn n f Godfrey 
Arm trong. 
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2 18 

MaxEnke, 
zyn echtgenote Marion 
Lejeune en hun 
kinderen Ruth (rechts) 
en Stephen, op bezoek 
in Eeklo in 1920, 
poseren voor de villa 
OaJdands. 
(Privé-archief familie 
Chambersl 
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Eind 1939 was de termijn van de uitbatingsvergunning verstreken. 
Zoals dit voor alle potentieel gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke bedrij
ven het geval was, moest er ook nu een nieuwe aanvraag ingediend wor
den en een onderzoek worden geopend. Het dossier dat de provinciale 
overheid naar aanleiding van dit onderzoek samenstelde, geeft een inte
ressante kijk op de fabriek net voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog. De bijgevoegde plannen laten langs de Zuidmoerstraat een 
imposante gevel zien, die (het gelijkvloers niet inbegrepen) drie verdie
pingen telde, iets meer dan 56m breed was en uit drie tegen elkaar aan
gebouwde delen bestond. De poorten in het linkse en het rechtse deel 
gaven toegang tot twee brede, met glas overdekte gangen die helemaal tot 
het eind van de fabriek liepen en die het complex in drie delen opsplit
sten. In het linkse gebouw aan de straatzijde waren op het gelijkvloers de 
burelen ondergebracht. Daarachter lagen diverse magazijnen en droog
kamers. Links achteraan, in het gedeelte dat na 1896 was bijgebouwd, 
werden de vellen behandeld met kwiknitraat en ontstoft. Ook één van de 
twee eetzalen was hier gevestigd. In het middelste van de drie delen 
bevonden zich onder meer de machinezaal met twee stoomketels, een 
stoommachine (merk Nolet) van 200pk en de stroomgeneratoren, de bla
zerij en de afdeling waar de haren na het snijden ontstoft en ingepakt 
werden. De eigenlijke snijderij lag in het midden van de centrale fabrieks
hal. Aan de straatzijde werden de haren na het snijden geborsteld (gelijk
vloers en 1 ste verdieping) en ingepakt. Op de tweede verdieping bevond 
zich de triage-afdeling. In de rechtervleugel, aan de straatzijde bevonden 
zich de archieven. Op de eerste verdieping was er een vellenmagazijn, op 
de tweede de triage-afdeling en op de derde de éjarrage-afdeling (uittrek
ken van het haar). Daarachter lagen opnieuw magazijnen, de afdeling 
waar de vellen gekuist en ontvet werden, de kaardafdeling, de garages en 
ten slotte nog de verzendafdeling. 

In het jaar dat de vergunning werd aangevraagd, werkten er nog 
268 arbeid(st)ers en 10 bedienden in het bedrijf; heel wat minder dus dan 
30 jaar eerder. De hulpateliers in de omliggende plattelandsgemeenten 
had men in de loop van het interbellum één voor één gesloten. Deze sterk 
gereduceerde personeelsbezetting was het resultaat van een steeds ver
der doorgedreven mechanisering van het productieproces. Terwijl vóór de 
Eerste Wereldoorlog enkel het snijden van het haar machinaal gebeurde, 
was men er tegen het eind van de jaren dertig in geslaagd om ook de 
meeste overige bewerkingen te mechaniseren. Het trekken en zuiveren 
van de vellen, een werk dat voordien met mes en schaar gebeurde en 
waarvoor Enke verschillende honderden arbeidskrachten in dienst had, 
werden al kort na 1918 gemechaniseerd. In 1939 gebeurde bij Enke 
enkel het kuisen en opensnijden van de vellen in de eerste fase van het 
productieproces en het strijken (de behandeling met kWiknitraat) nog vol
ledig met de hand. Niet alle machines stonden aan het eind van het inter
bellum op technisch vlak al volledig op punt of haalden het gewenste ren
dement, maar ze hadden er wel voor gezorgd dat het arbeidsintensieve 
karakter van de haarsnijderljnljverheid aanzienlijk was afgenomen32. 
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De gevel van d e fabriek in d e Zuidmoerstraat na d e uitbreiding, omstreeks 1 9 . 
H ermann Enke en zoon H ermann Peter poseren aan de ingang. 

(Privé-archief familie Bowle -Arm trong) 

1940-1956: langzaam uitdoven 

opmars. Hij was sam n m t Ern t D 
vrouw van D Ca p 
te van Abb vill in 
hij op 23 juli 1940 

m rin 
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Max Enke Ca. 1940 (?). Hij zou vYfjaar in een Duits gevangenkamp doorbrengen. 
(Privé-archief familie Bowles-Armstrong) 

Hoe het de fabriek verging tijd ns de bezetting is door het gebrek 
aan bronnen volstrekt onduidelijk. De meeste Eeklose fabrieken konden 
naargelang er grondstoffen bes hikbaar waren en met een verminderde 
personeelsbezetting verder werken, al dan niet ingeschakeld in de Duitse 
oorlogse onomje. Of dit ook voor de firma Enke gold. valt te betwijfelen. 
Ejnd de mber 1940 werkte de fabriek nog op amper 20% van zijn nor
male apa itelt. Er waren nog 45 arbeiders (5 mannen en 40 vrouwen) 
aan de slag. t rwijl dit r in normal oms1.andighed n 237 waren (97 
mann n n 140 vrouwen)34. VI< Ui hl vi I d produ ti kort daarop h le
maal UI. Wie h 1 b drijf In dez p riod 1 idd (Ern st De Cae?). is niet 
b knd. 
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Bedienden (?) bij Enke, kort na de Tweede VVi r ldoorlog. Link taat bo khoud r 
Ernest De Cae (Priv ' -ar hl ffamili Bowl -Arm tron 

r nt. n 
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Argentinië). bevonden zich daardoor in een veel voordeliger positie en ver
drongen de Belgische producenten van de markt. Hoge invoerrechten op 
vilt van traditioneel belangrijke afnemers als de VS en Groot-Brittannië 
bemoeilijkten de situatie voor de Belgische producenten nog meer. Dit 
alles speelde zich af tegen een achtergrond van een wereldwijde afname 
in de vraag naar vilten hoeden. een gevolg van een gewijzigd modebeeld 
dat zich al tijdens het interbellum ontwikkeld had, maar na de oorlog 
algemeen verspreid raakte. Het resultaat was een sterk gedaalde vraag 
naar Belgisch vilt. wat de sector verplichtte de productie zwaar terug te 
schroeven. In 1948 bedroeg de productie nog amper 20% van haar voor
oorlogse niveau35. 

Voor de firma Enke kwam de malaise in de viltsector er op een 
ogenblik dat dringend zware investeringen nodig waren om de ondertus
sen verouderde uitrusting van de fabriek te moderniseren. Gezien de cri
sis en de weinig hoopgevende toekomstperspectieven waren die echter 
niet verantwoord. Max Enke, die er pas vijf jaar gevangenkamp op had 
zitten, de zestig ondertussen voorbij was en wiens vrouw, kinderen en 
kleinkinderen in Canada woonden, vond het toen stilaan tijd om een 
punt te zetten achter zijn loopbaan. De beslissing om de activiteiten dan 
maar volledig stop te zetten lag dan ook voor de hand. Het is niet hele
maal duidelijk wanneer de productie precies werd stilgelegd, maar wel
licht moet dit rond 1950 gebeurd zijn. Eenmaal de fabriek was stopgezet, 
bleven er voor de familie EnkelArmstrong maar weinig redenen over om 
nog langer in Eeklo te blijven. De ouderlijke villa Oaklands en de bijna 5 
ha grote parktuin in de Oostveldstraat werden in 1951 verkocht aan de 
Stad Eeklo, die het domein later omdoopte tot Heldenpark. Eind dat jaar 
vertrokken de Enkes uit Eeklo. De ongehuwd gebleven en ondertussen 
bejaarde tweelingzusters Paula en Adelina (Ady) vertrokken eind novem
ber naar Horam, een klein dorpje in het landelijke Weald-district in East
Sussex, en gingen er inwonen bij Peter Armstrong, zijn vrouw Isabel, hun 
dochter Margaret en haar zoon Peter. Godfrey Armstrong en zijn gezin 
emigreerden begin december naar Groot-Brittannië. Ze vestigden zich in 
Wales, waar Godfrey enkele jaren een boerderij uitbaatte, en verhuisden 
nadien naar een dorpje in de buurt van Horam. Peter Armstrong overleed 
er op 8 augustus 1967, 93 jaar oud. Zijn zoon Godfrey overleed er op 2 
mei 1996. 88 jaar oud. Ook Max Enke verliet Eeklo in december 1951 en 
~ng zich opnieuw in de buurt van Victoria. Canada. vestigen. Hij over
leed op 29 januari 1971. Het verouderde fabriekscomplex werd (wellicht) 
be~n 1956 verkocht aan de firma Steyaert-Heene. een metaalhandel/
constructiebedrijf uit de Kaaistraat, die het later dat jaar liet slopen, de 
terreinen een tijdlang als opslagplaats gebruikte en er in 1965 nieuwe 
gebouwen liet optrekken36. Op een bijzondere aandeelhoudersvergade
ring die op 1 oktober 1956 gehouden werd. kon de liquidatie van de 
Soclété en nom collectif H. Enke worden afgerond37 . 

223 



FREDERJ K DE COCKER 

Godfrey Armslrong. in zijn vrije tijd - n t als zijn vad r P t r - nfi rv nt auto- n 
motorliejhebber, in september 1960 (Priv ' -ar hi f famili Bowl -Arm tron 

3. IN DE VOETSPOREN VAN ENKE: GILLIS. VAN DOORNE. 
DE CLERCQ EN SOGETA 

Succesvolle b drijv n of ond rn m r w rk n dikwijl in pil' r 
voor anderen en ze krijg n dan ook v ak n 1 11 ol 
Daarnaast kan het voor ni uwkom r in d tor 
om zich in de buurt van b staand b drij n t 
van een (toonaang v nd) on urr nt. k n z 
op1 v r n. zoal bijv. d anw zi h id v p 
(met lag kost n voor r krul rin n opI idin t 
h t m pront r n v n d 0 d r ut ti 
st.ad. 
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3.1 ETABLISSEMENTS ARTHUR GILLIS/DE CLERCQ- GILLIS 

Met de oprichting van de Etablissements Arthur GiUis S.A. op 10 
december 1925 kwam een einde aan het meer dan 30 jaar oude mono
polie van de familie Enke. De nieuwe veUenJabriek, zoals ze al snel in de 
olksmond genoemd werd, was een gezamenlijk initiatief van Arthur 

Gillis, voor wie de haarsnijderijsector na een carrière van meer dan 30 
jaar als directeur bij Enke geen geheimen meer kende, en zijn twee 
schoonzonen: de Eeklose textielfabrikant N oël Van Doorne (1881-1960) 
en de West-Vlaming Herman De Clercq (1898-1945). De 62-jarige Gillis 
was hoofdaandeelhouder met 1.088 van de in totaal 2.000 aandelen, de 
echtparen Van Doorne-Gillis en De Clercq-Gillis hadden er elk 45038 . De 
haarsnijderij kreeg een onderkomen in een nieuw gebouw aan het einde 
van de Guldensporenstraat39 . De gronden werden ter beschikking 
gesteld door Noël Van Doorne, aandeelhouder in het ouderlijke textielbe
drijf Etablissements René Van Doorne in de Zuidmoerstraat. In de kleine , 
maar moderne en goed uitgeruste haarsnijderij stonden zesendertig trek
machines (éjarreusesJ, twee borstelmachines (brosseusesJ, twaalf scheer
machines, een mengelmachine, drie blaasmachines, vier slijpmachines 
en drie droogovens opgesteld, allemaal aangedreven met elektrische 
motoren. Daarmee kon men wekelijks 150.000 hazen- en konijnenvellen 
verwerken, goed voor een productiecapaciteit van 4.000 kg haar per 

D haarsnYdery Arthur CUUs in de CuJ..denspor nsLraai, a. 1930 
( rIv ' - 011 L1 C. VriJmo d Jr.) 
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week. In de begeleidende brief van zijn vergunningsa:anvraag schreef 
Arthur Gillis dat hij tewerkstelling voorzag voor ongeveer 300 personen; 
een sterk overschat cijfer want voor zover we konden nagaan. werkten er 
nooit meer dan 100 personen40. 

Arthur Gillis overleed op 15 februari 1936 op 72-jarige leeftijd41 . 

De twee schoonzonen gingen nadien elk hun eigen weg: Noël Van Doorne 
trok zich terug uit het bedrijf en installeerde datzelfde jaar in de gebou
wen van de voormalige weverij Textile d'Eedoo in de Zuidmoerstraat een 
eigen haarsnijderij. terwijl Herman De Clercq de haarsnijderij in de 
Guldensporenstraat voortzette. Tijdens de tweede helft van de jaren der
tig werkten er in de Etabl. A. Gillis tussen 60 en 70 mensen, de meer
derheid van hen waren vrouwen42. In januari 1940 stelde Herman De 
Clercq, plaatselijk voorzitter van het Rode Kluis, zijn fabriek ter beschik
king van het Belgische Rode Kluis om er een hulphospitaal te installeren. 
Tijdens de meidagen leverde het hulphospitaal goed werk, tot het naar 
Zuid-Frankrijk werd verplaatst. Of men de productie daarna nog terug 
opstartte, is niet duidelijk. In januari 1943 werd De Clercq als lid van de 
verzetsgroep Het Belgisch Legioen aangehouden en naar Duitsland 0 er
gebracht, waar hij op 12 februari 1945 in het concentratiekamp Dachau 
overleed. Over wat er verder met de fabriek gebeurde, was er helaas geen 
informatie terug te vinden. Of de weduwe van De Clercq die ondertu en 

Om p ;joto van enk l 
(S. E 
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met de kinderen naar Gent verhuisd was, de productie na de oorlog terug 
op tarlte, is niet bekend. De vennootschap Etabl. A. Gillis bleef in elk 
e\al bestaan tot 1955. In dat jaar kreeg de fabriek nieuwe eigenaars en 

ook een nieuwe naam: Sogeta nu (zie verder). 

Zicht op de (vemwedeLijk) bLazerij bij GiLUs, ca. 1930 
(Privé-collectie C. Vrij moed jr.) 

3 .2 COUPERIE VAN DooRNE- GILLIs 

Na het overlijden van zijn schoonvader Arthur Gillis in februari 
1936 richtte Noël Van Doorne een eigen haarsnijderij op. Kort voordien 
had hij de gebouwen van de S.A. Textile d'Eecloo (Suetens-Schleusner) in 
de Zuidmoerstraat opgekocht, een in 1911 door Eeklose en Gentse 
investeerders opgeri hte weverij van linnen en katoenen stoffen die de 
risis van de jaren dertig niet had overleefd43 . In deze voormalige textiel

fabriek werden twintig moderne trek- en scheermachines, en klopmo
len , een dubbele borste1ma hine, een mengelmachine n vier blaasma
chines geïnstalleerd. Dertien elektrische motor n zorgd n voor de aan
drtJving. In h t najaar van 1936 kr eg d Couperie Van Doorne-GiJli de 
nodige vergunningen en kon de produ tie m t een dertigtal arb id rs van 
s tart.. gaan44, imlng - tijd ns de Grot D pr ssi van de jaren d rtig _ 
bI k e h r s j hl g koz n: de fa rl k laagd r ni t in d verhoopt 

hal n TI was naar all waars hijnlijkh id s I hts enkel 
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DeJamilies GilUs, Van Doorne en De Clercq. Staand v.l.n.r. 
Gillis en H erman De Clercq. Zittend v.tn.': D nis GiUi 
Doorne), Rosa Gillis (echtgenote H erman D Cler q) n al 
note Arlhur Gillis). 
(Afb .: L. STOCKMAN en F. PILLE (red.). Z v nh nd rdvijfti jaar E klo. E klo, 
1990. p . 512) 

3 .3 N .V. S OGE'I'A 

v nH nrt np rtn rv 
b zjg m t h L looi J v 11 

zw r v r11 1 t nd. 
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Tabel 3 
AANDEELHOUDERS SOGETA NV IN 195546 

Alphonse Van Damme 
Arthur Van Damme 
Jean Van Damme 
Gaston De Brandt 
CyrilIe De brandt 
Emile Parmentier 
Hemi Lec1use 
Eugénie Mespreuve 

(oud-stationschef, Dendermonde) 148 
(Ing. Bruggen en Wegen, Dendermonde) 1 
(zonder beroep, Dendermonde) 1 
(aannemer openbare werken, Dendermonde) 75 
(aannemer openbare werken, Zele) 75 
(fabrieksdirecteur, Gent) 150 
(industrieel, St-Martens-Latem) 10 
(zonder beroep, Gent) 140 

In 1958 werd Sogeta overgenomen door één van haar schuldeisers, 
vellenhandelaar en leerlooier Christiaan Vrij moed, die het bedrijf onder 
dezelfde naam voortzette. Vrijmoed, geboren in 1915 in Rotterdam en 
afkomstig uit een familie van jeneverstokers, was op dat ogenblik al meer 
dan twintig jaar actief in de huidensector en erg vertrouwd met de 
Belgische markt. Als tiener was hij in de leer gegaan bij een Rotterdamse 
handelaar in levend en geslacht pluimvee die wekelijks verschillende 
markten aandeed, onder meer de Gentse donderdagmarkt die toen als de 
belangIijkste pluimveemarkt in Vlaanderen gold. Deze markten werden 
druk bezocht door de landbouwers uit de omgeving die er ook allerlei hui
den verkochten (vooral mollenvellen, konijnen-, hazen-, en kattenvellen). 
De jonge VIijmoed ging in opdracht van zijn baas de cafés af om er vellen 
op te kopen, en toen bleek dat hij hieIin erg bedreven was, besloot hij al 
snel voor eigen rekening te beginnen. Hij kocht vellen op bij landbouwers 
en tussenhandelaars in België, Nederland en Duitsland, sorteerde ze vol
gens soort, kleur en kwaliteit en verkocht ze aan looierijen en haarsnij
deIijen. In 1940 werden zijn zaak en woning verwoest tijdens het Duitse 
bombardement op Rotterdam en korte tijd later vluchtte hij naar België 
omdat hij gezocht werd door de Duitsers. Dankzij zijn vele contacten met 
klanten en leveranciers kon hij vier jaar lang op verschillende plaatsen in 
België ondergedoken leven. Na de oorlog bouwde hij zijn handel in vellen 
geleidelijk aan terug op, trouwde hij met een Belgische en besloot hij defi
nitief in België te blijven. 

Vanaf 1950 werden de activiteiten stapsgewijs uitgebreid. Gent, 
waar ChIistiaan Vrijmoed zich na zijn huwelijk gevestigd had en waar hij 
(in Sint-Amandsberg) een magazijn voor ruwe vellen had, vormde daarbij 
zijn uitvalsbasis. In datzelfde jaar kocht Vrij moed de Gentse leerlooierij 
Aerens, een klant die al verschillende jaren in financiële moeilijkheden 
verkeerde. Oe looieIij brandde jammer genoeg enkele jaren later helemaal 
uit. Met het faillissement van Sogeta in Eeklo deed zich in 1958 een 
gellJkaardlge opportuniteit voor. Vrijmoed zette het looien van schapen
vellen nog een tijdje verder. maar omdat daarin weinig toekomst zat. werd 
er al snel overgeschakeld op het looien van tamme konijnenvellen. Door 
de krapte op de lokale arbeidsmarkt en door de geurhinder en andere 
minder aangename aspecten van het werk In een looierij was het vaak 

229 



F'REOERIK DE COCKER 

Pe!ZwarenJabrik Sogeta Op de Pe!zmesse in Frankfurt tijdens de 2de helft jaren 70. 
toen d e meest toonaangevende beurs op wereldvlak. De man met bril is zaakvoer
der Christiaan Vrij moed. (Privé-collectie C. Vrij moed jr.) 
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o6eta) n die eveneens in fmanciële problemen gekomen was. Door er 
vanaf de jaren zeventig ook confectie als activiteit bij te nemen, was de 
cliver ificatie-operatie rond. Daartoe trok men naar het buitenland: in 
atelier in Duitsland, Israël, en later ook in lage loonlanden als China en 
Zuid-Korea, ti t Sogeta mantels , hoeden, en bedspreien vervaardigen. 

Een modeL s howt d e 
nieuwe Sogeta-coLLectie op 
d e Pelzmesse in FranJçJurt 
tijdens d e tweede helft 
van dejaren 1970 
(Privé- ollecLie 
C. Vrijmoed jr.). 

aanvo r 
h war n 
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er in de regio nog enkele vellenopkopers actief, zoals de gebroeders 
Kindts en de gebroeders Regelbrugge uit Eeklo, die bij de landbouwers en 
particuliere konijnenkwekers de vellen gingen ophalen. De stockage en 
het sorteren van de ruwe vellen deed Sogeta op twee locaties, nl. in 
Sleidinge en in Eeklo. Beide fabriekspanden waren voormalige textielbe
drijven die aan het eind van de jaren zestig de productie hadden stopge
zet: in Sleidinge waren dit de gebouwen van de katoenweverij NV Diennan 
in de Weststraat en in Eeklo de site van de jutespinnerij en -weverij India 
Jute Company in de Zuidmoerstraat. De grote pakken met samengeper
ste vellen werden er opengemaakt, men sorteerde de vellen volgens soort, 
grootte, kleur en kwaliteit (een job die heel wat vakkennis vergde) en ver
pakte ze opnieuw. De strategie van Sogeta hierbij was om steeds over een 
ruime voorraad vellen te beschikken (3 à 4000 ton) van verschillende 
kleur en kwaliteit. Voor de handelaars en fabrikanten in binnen- en bui
tenland die op korte termijn een grote hoeveelheid vellen van dezelfde 
soort en kwaliteit nodig hadden, werd Sogeta dan ook al snel hét adres. 
De belangrijkste afnemers van ruwe vellen situeerden zich in Europa, de 
VS, Zuid-Amerika (o.a. Brazilië) en vanaf de jaren zeventig ook in het 
Verre Oosten (o.a. Korea en China). 
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Hoewel de Sogeta-groep in de jaren zeventig uitgegroeid was tot een 
internationaal belangrijke speler die op haar hoogtepunt bijna 300 men
sen tewerkstelde. kreeg de sector in zijn geheel het om verschillende rede
nen steeds moeilijker. Bont was voor de consument nog steeds relatief 
duur in aanschaf. De opkomst van goedkope. kunstmatige textielvezels 
had voor nieuwe alternatieven gezorgd en omdat ook het modebeeld snel
ler wijzigde dan vroeger. waren steeds minder mensen bereid om zich een 
dure bontmantel aan te schaffen die voor een langere periode dienst 
moest doen. Ook een zachte winter kon de vraag naar bont tijdelijk kel
deren. Vanaf de jaren 1980 ging het in sneltempo bergaf met de sector. 
De anti-bontcampagne had een grotere impact dan men voorzien had en 
samen met de steeds stijgende loonkosten, de langzaam maar zeker 
strenger wordende milieureglementeringen en de concurrentie uit de lage 
loonlanden zorgde dit op vrij korte tijd voor een totale ineenstorting van 
de Europese vellen- en bontsector. Sogeta kon het dankzij de diversifica
tie van haar activiteiten nog iets langer uithouden dan de meeste van 
haar collega's, maar moest uiteindelijk toch de handdoek in de ring wer
pen. Na een drietal jaar alle activiteiten in de hoofdzetel in Eeklo te heb
ben geconcentreerd, besloot men in oktober 1988 de groep in vereffening 
te laten gaan47. 

4. MAD AS A HAITER: OVER ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
EN ANDERE SOCIALE TOESTANDEN 

De ongezonde werkomstandigheden in de haarsnijderijnijverheid 
waren legendarisch. Allereerst was er de geurhinder. De gedroogde hui
den werden in de loop van het productieproces meermaals nat gemaakt 
om het bloed en het vuil te verwijderen en om ze soepel en buigzaam te 
maken. Dit gebeurde door de vellen 18 à 24 uur onder te dompelen in 
waterkuipen en ze daarna gedurende 24 tot 48 uur tussen een pers te 
plaatsen. Tijdens deze operatie startte een ontbindingsproces dat een 
verschrikkelijke stank veroorzaakte. Die verspreidde zich doorheen de 
fabriek, zette zich vast in de kledij van de arbeiders en zorgde in de gehe
le buurt voor geurhinder48 . Veel schadelijker waren de rondvliegende 
haartjes en het stof. Tijdens het kaarden en vooral tijdens het trekken 
(het uittrekken van de wove windharen) kwam erg veel haar en fijn stof 
vrij dat zich bij de minste luchtverplaatsing doorheen de werkplaats ver
spreidde. Dit maakte het praten en ademen moeilijk en leidde vaak tot 
irritatie en ontstekingen aan de ogen, neus, keel en oren. Vandaar ook 
dat de arbeiders en arbeidsters van Enke, wanneer het weer het toeliet. 
hun middagpauze massaal In de frisse buitenlucht op straat of op de 
binnenkoer van de fabriek doorbrachten. Clarisse Cooman, die in de 
Jaren dertig arbeidster was bij Gillis, herinnerde zich de werkomstandig
heden een halve eeuw later nog levendig: "{ ... f de geur was niet uit te 
staan. De geur bracht Je mee naar huL,> inJe kleren, en hoewelje van kle
ren veranderde enJe wasie, stonkJe en bleeIJe slinken. En het rondvlie
(Jende haar ademde.Je in naluur/Uk, dal was niel uil te houden. Maar toch. 
voor een .Jonge mens, was hel wel leuk werk { ... /,,49. 
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Onder meer door het ontbreken van een aangepaste wetgeving 
besteedden de viltfabrikanten aanvankelijk weinig aandacht aan de 
arbeidsomstandigheden in hun bedrijven. Daarin kwam in de loop van de 
laatste twee decennia van de negentiende eeuw geleidelijk aan verande
ring. De overheid hield tijdens de tweede helft van de eeuw - en vooral na 
1886 - steeds meer rekening met de belangen van de werknemers bij het 
toekennen van vergunningen voor het uitbaten van gevaarlijke, ongezon
de of hinderlijke bedrijven. Het voorbeeld van Borré en Enke illustreert 
dit. Terwijl Borré bij het opstarten van zijn vel1enfabriek in 1881 enkel 
verplicht werd om zijn afvalwater op te vangen in bezinkputten en het 
enigszins te zuiveren, diende Enke zich bij de uitbreiding van zijn fabriek 
in 1895 wel aan een aantal voorschriften te houden die specifiek gerich t 
waren op arbeidsveiligheid en -hygiëne. De arbeidsinspecteur die naar 
aanleiding van de vergunningsaanvraag een bezoek bracht aan de fabriek 
adviseerde er een vijftal: 1) luchtverversing van minimum 60m3 per uur 
voor elke arbeider, 2) het afsluiten van de meng-, blaas- en borstelma
chines om het rondvliegen van haar en stof tegen te gaan, 3) het voorzien 
van een wasgelegenheid voor de arbeiders na het werk, 4) een verbod om 
meer vellen in de werkplaatsen te stapelen dan men kan verwerken en 5) 
eens per jaar de muren witten en wekelijks het stof en haar op de loer 
opkuisen 50. 

Jeugdige veHen~ kkers in Ma/.d g m-I(l it (1911). P r 100 
verluidt ongeveer 1 frank. 
(afb . Gerard Martlé, in: J . ROMMEL. Groot-Mald m in oud foto' . d 
p.21) 
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tasting van de hersenen. tandbederf. het verliezen van tanden en vinger
nagels. nier- en huidaandoeningen en gezichtsstoornissen die soms tot 
volledige blindheid leidden. Vrouwen die in de haarsnijderijnijverheid 
werkten. brachten vaker gehandicapte kinderen ter wereld of hadden een 
miskraam. Pas tijdens het interbellum kwam het tot een aangepaste wet
geving die de veiligheid en gezondheid van de arbeiders in de haarsnijde
rijnijverheid beter moest beschermen. Met de wetten van 24 juli 1927 en 
22 december 1938 werd kwikintoxicatie erkend als beroepsziekte 
waardoor slachtoffers recht kregen op een financiële tegemoetkoming. 
Tegelijk werden ook de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer ver
scherpt. Meer en betere luchtafzuig- en luchtverversingssystemen 
moesten het contact van de arbeiders met de giftige kwikdampen en stof
deeltjes zo veel mogelijk beperken. De zoektocht naar een alternatief voor 
het gebruik van kwiknitraat kwam in diezelfde periode in een stroomver
snelling. maar de resultaten van het vilten volgens de nieuwe chemische 
procédés bleef lange tijd tegenvallen. In 1941 voerden de Verenigde 
Staten als een van de eersten een verbod in op het gebruik van kwik. 
België en de meeste andere Europese landen volgden pas na de Tweede 
Wereldoorlog51 . Het jarenlange gebruik van kwiknitraat in de vellenin
dustrie heeft ook een invloed gehad op het milieu. In Lokeren. het vroe
gere centrum van de haarsnijderij. startte OVAM enkele jaren terug met 
een grootschalig onderzoek naar de bodemvervuiling afkomstig van de 
vroegere haarsnijderijen. Op 20 locaties in de stad werden sporen van 
ernstige bodemverontreiniging met voornamelijk kwik. chloriden. sulfa
ten en minerale oliën aangetroffen. Aangezien het hier om historische 
verontreiniging gaat. zal OVAM de saneringskosten op zich nemen. In 
Eeklo kwam voorlopig alleen de site van de voormalige haarsnijderij Enke 
(nu Steyaert-Heene) aan de beurt. In 2003 voerde OVAM er een oriënte
rend bodemonderzoek uit en in 2005 volgde een beschrijvend bodem
onder.wek. Vreemd genoeg werd enkel verontreiniging van de bodem en 
het grondwater met minerale oliën vastgesteld en geen met kwik of ande
re zware metalen. Aangezien er voorlopig geen verspreidingsrisico bestaat 
-de site is volledig overbouwd- is er geen direct gevaar voor de mens en 
wordt de sanering als niet dringend beschouwd52. 

De problematiek van de ongezonde werkomstandigheden in de 
haarsnijderijnijverheid kwam voor het eerst onder de nationale aandacht 
op de Wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel. meer bepaald tijdens de 
Nationale tentoonstelling over de huisnijverheid die toen georganiseerd 
werd. Drijvende kracht achter het opnemen van de haarsnijderij in de 
tentoonstelling was de voormalige Gentse socialistische partij secretaris 
Karel Beerblock. die enkele jaren voordien in Lokeren een coöperatief 
experiment in de haarsnijderijnijverheid op touw had gezet. Een enquéte 
en een onderzoekscommissie moesten cIe lamentabele woon- en werkom
standigheden van cIe Lokerse thuiswerkers en cIe vele wantoestanden en 
misbruiken in cIe huisnijverheid (o.a. armoede cIoor financiële uitbuiting. 
kinderarbeid, analfabeUsme en alcoholisme) in kaart brengen. De poging 
tol sensiblliscrlng had echter maar een beperk! succes en ook Beerblocks 
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coöperatief experiment liep kort daarna op een mislukking uit. 
Ontgoocheld legde hij zich toe op het schrijven van een studie over de 
haarsnijderijnijverheid in België. Zijn Travail à domicile en Belgique. 
L'industrie des peaux de lièvre et de lapin en Flandres uit 1912 is , hoewel 
vaak sterk gekleurd, nog steeds het meest uitgebreide en gedetailleerde 
werk over de haarsnijderij. Niettegenstaande de studie zich vooral toe
spitst op de situatie in Lokeren geeft ze onrechtstreeks ook een vrij goed 
idee van de toestand in Eeklo53 . 

Toch lijkt de haarsnijderijnijverheid in Eeklo en het Meetjesland 
veel minder op de huisnijverheid te hebben gesteund dan in Lokeren en 
Zele het geval was (tabel 4). De industrietelling van 1910 vermeldt voor 
deze twee gemeenten 1360 personen actief in de huisnijverheid, terwij l er 
in Eeklo en omgeving slechts een kleine honderd geteld werden. Meer dan 
90% van de werknemers van Enke deed zijn of haar werk in de fabriek of 
in één van de hulpateliers. 

Flavi D muydt aan d nijma hin . bij Enl 
rh Vtn) 
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Tabel 4 
191054 HUISNIJVERHEID IN DE VILTSECTOR, OOST-VLAANDEREN, 

Arrondissement! Fabrikanten met Thuiswerkers 

Gemeente thuiswerkers m v tot. 

Eeklo 
Eeklo 1 12 40 52 

Maldegem 1 12 30 42 

Overige gem. 1 1 1 

Gent 
Nevele 6 8 14 
Overige gem. 4 3 7 

Sint-Niklaas 
Lokeren 14 259 720 979 

Dendermonde 
Overmeire 6 9 15 
Waasmunster 1 
Zele 288 93 381 

Totaal 19 587 904 1491 

Typisch was ook het seizoensgebonden karakter van het werk in de 
haarsnijderijnijverheid. Tijdens de wintermaanden (van oktober tot 
maart) was de aanvoer van vellen uit het buitenland het grootst en was 
er dus meestal veel werk. Na de Paasperiode verminderde de aanvoer 
geleidelijk aan om tijdens de zomer nagenoeg volledig stil te vallen. 
Tijdens dit dode seizoen, tussen juli en oktober, werkten de fabrieken 
slechts op halve kracht en was de tijdelijke werkloosheid groot. 

De gegevens over de lonen in de Meetjeslandse haarsnijderijnijver
heid zijn erg schaars en ontoereikend voor een diepgaande analyse. Vast 
staat wel dat in de ateliers stuklonen uitbetaald werden. In dat van 
Bassevelde bijvoorbeeld verdiende een arbeider die rond 1910 op één dag 
100 vellen afwerkte, afhankelijk van de kwaliteit van het werk, tussen 
1,25 en 1,50 fr. Ook In de fabriek in Eeklo werd wellicht op stukloon 
gewerkt. In vergelijking met de lonen die in deze periode in de Eeklose 
textielindustrie uitbetaald werden, kende de haarsnijderljnijverheid erg 
l~e lonen. Ook In vergelijking met de haarsnljderijen rond Brussel zou 
het verschil aanzienlIjk geweest zljn55. 

In de Lokerse vellennijverheid kwam het. vanaf de jaren 1890 regel
matig tot arbeidersstakingen. Meestal lagen loondiscussies aan de basis 
van het prot.est56. In Eeklo daarent.egen lijkt het slechts zelden tot groot-

237 



FREDERIK DE COCKER 

schalige stakingen te zijn gekomen. De bronnen vermelden er slechts 
twee: één in mei 1891 en één in juni 193657. Begin mei 1891 verlieten 
alle werknemers (ongeveer 250 personen) de fabriek. De staking duurde 
slechts kort en de aanleiding is niet bekend58. In 1936 namen de vellen
arbeiders deel aan de algemene staking die zich in juni van dat jaar van
uit Antwerpen over het gehele land en alle sectoren uitgebreid had. Men 
eiste onder meer een verhoging van het minimumloon en de gezinstoe
slagen, een 40-urige werkweek en jaarlijks betaald verlof. In de loop van 
juli werd in de meeste sectoren het werk hernomen. Het zou echter voor
barig zijn om hieruit af te leiden dat in de Eeklose viltsector (en dit in 
tegenstelling tot de textielindustrie) een rustig sociaal klimaat heerste59. 

Verder onderzoek kan hierover meer duidelijkheid scheppen. 

Ook wat de arbeidersorganisatie in de sector betreft, is tot nu toe 
weinig informatie bekend. Zeker is dat die rond 1900 nog vrijwel onbe
staande was. Het socialistische Syndicaat der Verenigde Haarsnijders De 
Broederhand uit Lokeren had in deze periode contact met de Eeklose vel
lenbewerkers. De Lokerse viltfabrikanten hadden in december 1900 een 
lock-out uitgeroepen in een poging om het aanhoudende (socialistische) 
arbeidersprotest te breken. Met de hulp van haar Brusselse collega's 
trachtte De Broederhand in Eeklo een vakvereniging op te richten. Het 
uiteindelijke doel was om de lonen in het Brusselse, Lokeren en Eeklo 
aan elkaar gelijk te stellen, de onderlinge concurrentie op die manier 
zoveel mogelijk uit te schakelen en één front te vormen tegenover de 
werkgevers. De lagere lonen van de Lokerse vellenarbeiders vormden 
immers een rem op de looneisen van de Brusselse arbeiders. Er werd in 
Eeklo een studie uitgevoerd naar de lonen. waarvan elk verder spoor 
helaas ontbreekt. Of de vakvereniging er ook daadwerkelijk gekomen is. 
blijft onduidelijk60. Pas in 1913 duikt de naam op van de Vakbond der 
Vellenbewerkers. Behalve dat deze uit een mannen- en vrouwenafdeling 
bestond. ontbreekt hierover elke verdere informatie61 . 

5. EEN DUBBELE DELOKALISATIE? 

In 1910. iets meer dan twintig jaar na zijn aankomst in Eeklo. was 
de haarsnijderij van Enke uitgegroeid tot de grootste in België. Met een 
netwerk van meer dan tien hulpateliers verspreid over de regio en in 
totaal ongeveer 1700 werknemers in dienst liet hij zijn concurrenten in 
Lokeren en het Brusselse ver achter zich. De beslissing om zijn activitei
ten van Manchester naar Eeklo te verplaatsen lijkt dus een juiste keuze 
te zijn geweest. Maar waarom koos Enke voor Eeklo en niet b~jvoorbeeld 
voor een andere Meetjeslandse gemeente of voor Lokeren. hét centrum 
van de haarsnijderij in Vlaanderen. of een ander provinciestadje zoals 
Deinze of Tielt? Waren er factoren die Eeklo voor deze vreemde/allochto
ne ondernemer aantrekkelijker maakten dan andere gemeenten of was 
het allemaal eerder toeval? 
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Plaatsen. zowel naties, regio's als steden en gemeenten, verschillen 
van elkaar door hun geheel aan lokale omstandigheden. Bij hun keuze 
voor een bepaalde locatie zullen individuele bedrijven aan elk van deze 
plaatsgebonden omstandigheden een verschillend belang hechten. Voor 
het ene bedrijf zal bijvoorbeeld de nabijheid van een afzetmarkt zwaar 
doorwegen. terwijl voor het andere bedrijf vooral een vlotte toegang tot 
grondstoffen van belang is. In de Industriële Geografie en andere aanver
wante disciplines die zich over dit vraagstuk buigen, worden deze lokale 
omstandigheden (of locatiecondities zoals ze genoemd worden) doorgaans 
in 11 categorieën onderverdeeld, nl. transportvoorzieningen, grondstof
fen. markten, arbeid, (externe en interne) schaalvoordelen, energie, loka
le infrastructuur, kapitaal, land/gebouwen, milieu en overheidspoli
tiek62. 

De redenen waarom bedrijven zich op een bepaalde locatie vestigen 
kunnen m.a.w. erg uiteenlopend en complex zijn. Bovendien zijn ze door
gaans moeilijk te meten en te interpreteren. Dit geldt in het bijzonder 
voor historisch onderzoek naar de locatie van bedrijven en industrieën. 
De onderzoeker moet het namelijk vaak stellen met beperkte en/of onvol
ledige informatie. Ook voor deze casus was dit het geval: van de firma 
Enke is, zoals al vermeld, geen bedrijfsarchief bewaard gebleven en mon
delinge bronnen (van oud-werknemers of bedrijfsleiders) zijn momenteel 
niet of nauwelijks voor handen. Daarenboven is het zo dat het belang van 
bepaalde factoren vaak sterk wisselt doorheen de tijd, wat hun interpre
tatie bijkomend bemoeilijkt. Uiteindelijk blijft de beslissing over een vesti
gingsplaats ook in de eerste plaats een menselijke beslissing: het is de 
ondernemer die een aantal elementen (bewust en onbewust) tegen elkaar 
afweegt en op basis daarvan een besluit neemt. 

5.1 GRONDSTOFFEN, MARKTEN EN TRANSPORT 

De ontwikkeling van de haarsnijderijnijverheid in Eeklo kan vrijwel 
zeker gelinkt worden aan de handel in konijnen. Rond het midden van de 
19de eeuw verhandelde men wekelijks twee à drieduizend konijnen op de 
Eeklose markt. Deze handel was in belangrijke mate gericht op Engeland. 
In de eerste helft van 1857 bijvoorbeeld, exporteerde men wekelijks dui
zend konijnen naar Londen, in de tweede helft van dat jaar waren dat er 
ongeveer tweeduizend. Ze werden in Eeklo gevild, gezuiverd en per vijftig 
gekist. In Aalter zette men ze op de trein richting Oostende en van daar 
uit ging het per boot naar Londen. Jaarlijks werden er naar schatting 
78.000 stuks uitgevoerd63. Verder is nauwelijks iets geweten over deze 
toen bloeiende handel. Het stadsbestuur lijkt er vreemd genoeg weinig 
belang aan te hebben gehecht, want in het stadsarchief zijn er geen ver
dere gegevens over terug te vinden. Ook de nationale overheid had nau
welijks Interesse voor de diertJes. Enkel bij de volks- en beroeps telling 
van 31 december 1866 werd een poging ondernomen om de omvang en 
het belang van de konijnenkweek in België in kaart te brengen. Uit de tel
ling bleek dal het kweken van koniJnen een typisch Oost- en West-
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Vlaams fenomeen was: 80% van het totaal aantal konijnen in België werd 
in deze twee provincies gehouden. Over het economisch belang van de 
handel in konijnen waren geen cijfers voor handen. Men vermoedde ech
ter dat er aanzienlijke bedragen mee gemoeid waren, want alleen al op de 
markt van Oostende werden er wekelijks 300.000 konijnen verkocht en 
naar Londen verscheept64. Dat er zo massaal konijnen gehouden werden, 
hoeft niet te verwonderen. Omdat ze niet veel plaats innemen, weinig zor
gen vergen en snel slachtrijp zijn, vormden ze voor heel wat gezinnen een 
welkome aanvulling op het toen doorgaans vleesarme menu. Bij de slacht 
ging niets verloren: de vellen werden opgespannen op een houten con
structie om in de buitenlucht te drogen en voor enkele centiemen ver
kocht aan de plaatselijke vellenopkopers. Oost-Vlaanderen was koploper 
in de konijnenkweek: in 1866 telde men er ongeveer 366.800. Opvallend 
is de plaats van het kleine arrondissement Eeklo binnen de provincie: 
met ongeveer 65.000 konijnen moest het enkel het veel grotere arrondis
sement Gent laten voorgaan. 

Tabel 5 
KONIJNENFOKKERIJ IN OOST-VLAANDEREN (1866)65 

Arrondissement 

Gent 
Eeklo 

Sint-Niklaas 
Oudenaarde 
Dendermonde 
Aalst 

Totaal 

(*): Benaderend cijfer 

Kanton 

(10 kantons) 
Eeklo 
Assenede 
Kaprijke 

(5 kantons) 
(5 kantons) 
(4 kantons) 

Aantal konijnen (*) 

142.808 
29.222 
16.391 
19.392 
65.005 

46.939 
42.455 
40.353 
29.292 

366.852 

Dankzij de in het Eeklose stadsarchief bewaard gebleven oor
spronkelijke telfiches van de volks- en beroepstelling van 31 december 
1866 kunnen we ons een beter idee vormen van de omvang van de konU
nenkweek in de stad. In de beroepsaangifte diende elk gezinshoofd behal
ve zijn of haar beroepsactivHeHen ook het aantal huisdieren te vermel
den, waaronder dus ook het aantal konUnen. Alle gezinsIkhes verwt'rkt'I1 
bleek praktisch gezien niet mogelijk. dus ik hield het daarom bU een 
steekproef. In tolaal werden 239 gezinnen geselecteerd. zowel uit het lan
delijke Eeklo-buiten als het stadscent rum en Illt't hed uiteenlopende 
beroepsacUviteiten. De grote meerderheid. ruim twet' derde van dl' gezin-
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nen, bleek konijnen te houden. Per gezin hield men er gemiddeld 14,5. 
Zoals verwacht was de konijnenfokkerij vooral bij de gewone man alge
meen verspreid, met name bij de arbeiders (wevers, dagloners, e.d.) en 
kleine zelfstandigen (winkeliers, herbergiers, ambachtslui, e.d.). De full
time landbouwers hielden opvallend minder vaak konijnen. 

Tabel 6 
KONIJNENFOKKERIJ IN EEKLO (1866)66 

met konijnen 

144 (67%) 

aantal 
gezinnen 

zonder konijnen 

95 (33%) 

totaal aantal 
konijnen 

(benaderend) 

239 (l00%) 2084 (*) 

gemiddeld 
aantal konijnen 

per gezin 

14,5 

(*): dit stemt overeen met 22% van het totaal aantal konijnen in Eeklo vlg. de 
gepubliceerde tellingsresultaten 

De wijdverspreide konijnenkweek in de regio zal voor Desiré Borré 
wellicht een belangrijk argument geweest zijn toen hij in 1881 met een 
fabriek voor de bewerking van konijnenvellen begon en we mogen aanne
men dat dit in het beginstadium ook voor Enke een rol gespeeld heeft. De 
meeste vellen die in de Belgische haarsnijderijen verwerkt werden, voer
de men in uit het buitenland, vooral dan uit Engeland dat vanuit Londen 
en Manchester al decennialang de internationale handel in konijnenvel
len domineerde. Ook Enke moest al na enkele jaren overschakelen op 
ingevoerde grondstoffen. In het verslag van de Handelskamer van het 
district Eeklo voor het jaar 1894 lezen we hierover: "{ ... j thans heeft zg [de 
haarsnijderij Enke, fdcl eene zoo groote uitbreiding genomen { .. . j, dat de 
inlandsche voortbrengst niet meer voldoende is. Groote hoeveelheden 
kongnenvellen komen ons toe uit Australië, over Londen, en worden hier 
bewerkt" 67. Was het dan een foute beslissing van Enke om zijn activitei
ten van Manchester naar Eeklo te verplaatsen, verder weg van de bron 
als het ware? De veel hogere transportkosten vormden blijkbaar geen 
echte belemmering en moeten dus ondergeschikt geweest zijn aan ande
re locatiefactoren. Zat Enke in Eeklo dan misschien dichter bij zijn klan
ten? Helemaal niet. Aan het eind van de 19de eeuw waren er enkel in het 
Gentse nog een handvol hoedenmakers actief; in Eeklo en de omliggende 
regio was dit ambachtelijk beroep al een tijdlang verdwenen. De verwer
king van konijnenhaar in textielgaren zou pas later, tijdens het interbel
lum, op gang komen. Enke produceerde, net zoals de overige Belgische 
haarsniJderiJen, bijna uitsluitend voor de exportmarkt, vooral Engeland 
en de VS68. Een delokalisatie vanuit Manchester betekende dus ook op 
dit vlak hogere transportkosten, maar die waren blijkbaar niet van die 
aard om zijn activiteiten economisch oninteressant te maken. 
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Hermann Enke omstreek 
1905 
(Privé-archief familie Bowle -
Armstrong) . 

5 .2 LoKALE INFRASTRUCTUUR, EXTERNE SCHAALVOORDELE E KAPITAAL 
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rijk rol. De hulpateliers lagen stuk voor stuk langs een steenweg of een 
eka eide hoofdstraat en indien mogelijk in de onmiddellijke omgeving 

van de poorweg. Een andere erg belangrijke factor in de keuze voor een 
e hikte locatie was de beschikbaarheid van voldoende grote bedrijfsge

bouwen. Eeklo had in deze periode als enige in de regio een ruim aanbod 
op dit vlak69 . Dit bespaarde Enke de aanzienlijke kosten die gepaard 
aan met het laten optrekken van een nieuw fabrieksgebouw. 

Pentekening van de fabriek voor commerciëLe doeLeinden, eind 19de eeuw. De afme
tingen zyn niet heLemaal waarheidsgetrouw 

(Privé-archief familie Bowles-Arms lrong). 

De industrialisatie en verdere uitbreiding van de plaatselijke tex
tielnijverh eid na de risis van het midden van d 19de eeuw had de tra
ditionel c ntrurnfun tie van de stad voor de ov rwegend agrarisch regio 
nog verder v rsterkl. Het is dankzij dit geografis h clusteren van acti 
viteiten dat de bestaand n ni uw bedrijf] in dit kleine nijverheids
stadje van bepaalde s haalvoord 1 n kond n geni t n. Eeklo bes hikte in 
deze periode over h el meesl gediv rs ifieerd hand Is - en di nstenaanbod 
in de regio (bankfilialen, wiss lkanlor n, bo khoud rs , m anicien , to -
leveringsb drijven, enz.) . Bov ndi n vond Enke r in d x-werknemers 
van orré en zijn opvol 1 r M rtens d noodzak lijk arb id rs rn t rva-
ring In d tor. omligg nde platt.elandsdorp n, waarvan d m i 
nJ t nauw lijks ïndusirialis rd war n, kond n hi r ni t in voor-
zien. 

was er in 
h t loka-
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Ie dienstenaanbod wellicht nog meer toegespitst op de ·specifieke ver
eisten van de haarsnijderijnijverheid en was er sneller en meer informa
tie beschikbaar over alle mogelijke zaken die verband hielden met de sec
tor. Anderzijds waren aan de nabijheid van talrijke concurrenten onge
twijfeld ook negatieve schaalvoordelen verbonden. Door voor Eeklo en het 
Meetjesland te kiezen, bekleedde Enke er bijna 40 jaar een monopoliepo
sitie. 

De gevel van de fabrie1c, waarvan het uitzicht bijna 50 jaar onverand rd bI if, n t 
na de Tweede Wereldoorlog. (PIiv · -ar hi ffamilie Bowl -Arm tron 

5.3 ARBEID 

Het dichtbevolkte Me tj sland b 
eeuw over een grote arb idsr s rv . D voor d 
bouwsector bevond zi h op dat 0 nb lik in 
oude overlevingslandbouw, di st und op h t 
in erst instanti op z lfvoorzi nin 
breikt. M t ni uw n xt rn tuurd 
gis h n w t n h pp lijk v rni uwin 
vo d rs, ma hin ), kon dil pL ~ nd 
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Tegelijk zou de landbouw ook definitief zijn positie als belangrijkste eco
nomische sector verliezen en zijn aandeel in het gezinsinkomen zien afne
men. Toch was de dagdagelijkse realiteit voor de grote meerderheid van 
de plattelandsbevolking aan het eind van de eeuw nog maar bitter weinig 
veranderd. De overgang naar een moderne, marktgerichte landbouweco
nomie verliep immers erg geleidelijk. Tussen de jaren 1870 en 1895 ver
keerde de sector in een diepe crisis, die voor een groot deel veroorzaakt 
werd door de massale invoer van goedkope broodgranen uit onder meer 
de VS en Canada. Voor de Belgische landbouwer, die nog sterk op graan
teelt was gericht, betekende dit een aanzienlijke daling van zijn inkom
sten. Intussen gingen eeuwenoude processen van grondversnippering, 
eigendomsverlies en stijgende fiscale lasten onverminderd verder en ble
ven grote delen van de opbrengsten van het overlevingsbedrijf wegvloeien 
via een complex systeem van (ongelijke) arbeids-, krediet-, en pachtrela
ties. Bovendien was men er na de crisis van de jaren 1840 nooit echt in 
geslaagd om het wegvallen van de rurale linnennijverheid, één van de 
cruciale pijlers onder de overlevingslandbouw, helemaal op te vangen. 
Nieuwe vormen van inkomenscombinatie -kleinschalige landbouw met 
thuisgebonden armoede-industrieën zoals kantklossen, naaien, pendel
en seizoensarbeid- konden niet verhinderen dat de lonen van de land
bouwbevolking tijdens de tweede helft van 19de eeuw erg laag bleven en 
dat de verborgen werkloosheid op het platteland groot was. De platte
landsbevolking had immers weinig alternatieven. Ook de industrie wor
stelde sinds het begin van de jaren 1870 met een crisis en had daardoor 
met een hoge werkloosheid te kampen. In het Meetjesland was de 
industrialisatie bovendien beperkt gebleven tot enkele gemeenten en de 
vraag naar arbeidskrachten was er bijgevolg aanzienlijk kleiner dan het 
aanbod. 

Dit reservoir aan goedkope arbeidskrachten was evenwel essentieel 
voor de snelgroeiende textielindustrie in Eeklo en moet ook voor 
Hermann Enke een belangrijke factor geweest zijn. Dat de haarsnijde
rijnijverheid haar arbeiders vooral onder de (vrouwelijke) landbouwbevol
king rekruteerde, had nog een bijkomende reden. Het was precies tijdens 
de wintermaanden, wanneer er op het landbouwbedrijf weinig werk was, 
dat de aanvoer van vellen het grootst was en er dus veel werk was in de 
haarsnijderijen. De lonen in de haarsnijderijnijverheid waren voor heel 
wat plattelandsbewoners dan ook een welgekomen aanvulling op het 
ge'J.:insinkomen. De lage lonen en grote arbeidsreserve waren echter geen 
exclusiviteit voor het Meetjesland. Ze waren ook in tal van andere 
Vlaamse regio's terug te vinden. Eeklo beschikte daarentegen wel over 
een groep geschoolde arbeiders die, zoals al vermeld, bij Borré en zijn 
opvolger Mertens de nodige ervaring hadden opgedaan. De haarsnijderij, 
althans bepaalde facetten van de industrie, was immers een gespeciali
seerde sector die de nodige vakkundigheid vereiste. Zeker in de opstart
fase moet hun aanwezigheid belangrijk geweest zijn, alleen al omdat ze 
op de werkvloer voor de opleiding van nieuwe werknemers konden 
Instaan70. 

251 



F'REDERIK DE COCKER 

De beschikbaarheid aan arbeidskrachten was wellicht ook de 
belangrijkste reden voor de delokalisatie van een deel van de productie 
naar de omliggende plattelandsdorpen. Eenmaal de fabriek in Eeklo op 
volle toeren draaide, werd een vrij belangrijk deel van de activiteiten naar 
het platteland verplaatst. Enke opteerde daarbij duidelijk voor gecentra
liseerde arbeid in ateliers en niet voor het uitbesteden van het werk aan 
thuisarbeiders. Zo was beter toezicht op de arbeiders mogelijk en konden 
de (nu toegenomen) transportkosten beperkt worden. Bovendien lag het 
loonniveau in de omliggende gemeenten nog iets lager dan in Eeklo , waar 
er aan het eind van de eeuw door de toenemende industrialisering in de 
textielnijverheid mogelijk al een zekere druk op de lokaal beschikbare 
arbeidsreserve en het loonniveau ontstaan was. Een delokalisatie n aar 
het platteland bood ook een oplossing voor het bijna chronisch plaatsge
brek waarmee de haarsnijderij in Eeklo te kampen had. Enkel het voor
bereidende werk verhuisde naar het platteland. Deze taken , zoals het 
kuisen van de vellen, het trekken van het windhaar, e.d. , gebeurden met 
de hand en vroegen niet zo heel veel vakkennis. De meer gespeciali eer
de en delicate taken, zoals de secrétage en de coupage (het 10 snijden an 
het donshaar) , bleef men in de centrale fabriek in Eeklo uitvoeren. 

Atb id r bij Er I . n ct Tw d 
l' hl{'r r,mlll [ vi '" ernstl' 1 ~l. 
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Het beperkt aantal thuiswerkers in het Meetjesland is meteen ook 
één van de meest opvallende verschilpunten met de vellennijverheid in 
het Lokerse. Daar steunde de sector rond 1900 sterk op de huisnijver
heid en was het aandeel van de fabrieksarbeid eerder beperkt. Dit had 
alles te maken met de andere ontstaansgeschiedenis van de haarsnijde
rij in Lokeren. Na het verval van de hoedenmakerij had de haarsnijderij, 
die oorspronkelijk in het atelier van de hoedenmaker werd uitgeoefend, 
zich na het midden van de 19de eeuw als autonome sector verder ont
wikkeld. Aanvankelijk ging het om een vrij kleinschalige, ambachtelijke 
nijverheid: zelfstandige vellenbewerkers oefenden alleen of met enkele 
arbeiders alle stadia van het productieproces uit, van het kuisen van de 
vellen tot het snijden van het haar. De uitvinding van de snijmachine tij
dens het laatste kwart van de 19de eeuw bracht een hele omwenteling 
teweeg in de sector. Vanaf de jaren 1880 zou daardoor zowel voor de 
haarsnijderijnijverheid als voor de hoedenindustrie een ongekende bloei
periode aanbreken. De machine kon ongeveer 800 vellen per dag verwer
ken, een aantal waar vroeger 20 arbeiders voor nodig waren 71. Van dan 
af was goedkope massaproductie mogelijk en werd het voor ondernemers 
interessant om de productie (secrétage en coupage) in fabrieken te cen
traliseren. Voor de Britten opende deze technologische innovatie interes
sante perspectieven: hoewel zij dankzij hun uitgestrekte imperium de 
internationale handel in konijnenvellen en samen met de Amerikanen 
ook de hoedenindustrie domineerden, bleek het door de krapte op de 
arbeidsmarkt onmogelijk om in eigen land ook een grootschalige viltpro
ductie op poten te zetten. Het reinigen en voorbereiden van de vellen 
gebeurde immers nog steeds met de hand en wilde men op massapro
ductie overschakelen, dan was er een groot aantal arbeiders nodig. In het 
niet zo veraf gelegen en dichtbevolkte Vlaanderen, dat tijdens de tweede 
helft van de 19de eeuw vrijwel elk alternatief voor de weggevallen rurale 
linnennijverheid met open armen verwelkomde, vond men wel voldoende 
goedkope arbeidskrachten (vooral vrouwen en kinderen) die bereid waren 
om dit ongezonde en weinig aantrekkelijke werk uit te voeren. Door zich 
bijna volledig op de Britse en Amerikaanse markten te oriënteren, kende 
de Lokerse haarsnijderijnijverheid vanaf het eind van de eeuw een sterke 
expansie. De sector transformeerde van een ambachtelijke nijverheid 
naar een industrie die sterk op de huisnijverheid steunde. Heel wat 
patroons werkten als koppelbaas rechtstreeks voor Britse en soms ook 
Amerikaanse handelshuizen72. Voor zover bekend hebben de Britse en 
Amerikaanse handelaars en viltproducenten in Lokeren of omgeving 
nooit 7..elf een haarsnijderij opgericht. Enke zette deze stap dus wel en 
had op die manier zowel de handel als de productie in handen. Opvallend 
was verder dat hij daarbij voor een zo gecentraliseerd mogelijke produc
tie koos, hetzij in de centrale fabriek in Eeklo (gespecialiseerd in secréta
ge en coupage). hetzij in ateliers in de buurgemeenten (voorbereiding van 
de vellen). De lokale omstandigheden waren dan ook heel anders. Eeklo 
en het Meetjesland kenden niet dezelfde ambachtelijke traditie in de vel
lenbereldlng en de hoedenmakerij waarover Lokeren beschikte. 
Bovendien had ook het tijdperk Borré geen aanleiding gegeven tot het 
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Zicht richting Zuidmoerstraat op één van de twee gangen die d eJabriek in drie deel
d e, omstreeks 1898 (Privé-archief famili e Bowles-Arm trong). 

ontstaan van een echte huisindustrie. aangezien de p lt rij (bontw rk) 
traditioneel in de fabriek of het atelier uitgeoefend w rd. Enk kon daar
entegen wel een beroep doen op een aanzienlijke DrO p arb ider die 
gewoon waren aan het werk en de discipline van d t bri k ( an Borr -) 
en die ervaring hadden in de vellen bewerking. 

on n zijn 
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Zicht Op de achterzijde uan de fabriek Enke, richting Stationsstraat omstreeks 
1898 (Privé-ar chief familie Bowles-Armstrong) . 

enkel als leverancier van gronds toffen dien st kon doen . Een eers te poging 
om in Maldegem een atelier op te starten voor de verwerking van konijn 
envellen bleek weinig succesvol. Pas toen zich de gelegenheid voordeed 
om de voormalige vellenfa briek van Borré op te kopen , inclus ie f m achi 
nes en materieel, kwam h et project in een stroomvers n elling. Hij kon nu 
ook een beroep do n op de voormalige a rbeiders van Borré die over de 
nodige vaardigheden en kennis beschikten. In de hui nijverh eid miste 
men deze experti e, eenvoudigweg omdat Borré s teeds voor een gecen 
tralis erde product.ie in de fabriek geopteerd h a d . He t is dan ook goed 
mogelijk dat h t ni tb schikken over ervaren a rbeiders m ee een rol h eeft 
g s p ld in het mi lukk n van h el eerste a telier in Ma ldegem en in d e uit
eindelijk k uz van Enke om d produc Ue zove I mogelijk te centra lis -
r n. Dal arb iders m t de nodig vakk nni ss nUeel waren, verklaarl 
miss hl n ook de Is waarom de haar s nijd rljnijverh id in België s teeds 

n g ografis h rg g on nlr erd indus trie geblev n is, die zich 
b p rkt lot dri b langrij k cenlra (Lok r n , Bru s in Eeklo). Ook in 
h el russ Is was d induslriool haarsnijd rij , n t a l in Loke r n, vanuit. 
d lradJU van d amba ht. lijk ho d nma k rij gegro id. 

al kIo a l nljv rh ids dj in voll ontwikk ling ov r n voldo nd 
grol arb id s r s rv b hikl , n I ag I onnlv u k nd ,vrij go d onl-
51 n was v1 sl nw g n, w 1. r p du w li waar 
ss n I I p Ing r l rmlJn, m r ni l Lijd n d 
ps tartfas. r nd f~ n dl l r pla 1. b n in lap-
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klare fabriek en ervaren arbeiders waren dit wel. Daardoor beschikte 
Eeklo over een aantal unieke troeven, zowel tegenover de buurgemeenten 
als de andere Vlaamse provinciesteden. De bijna onafgebroken hoge 
vraag naar vilthaar tussen 1890 en 1914 als gevolg van de boom in de 
internationale hoedenindustrie fungeerde daarbij als motor. Allemaal 
samen zouden deze factoren de basis vormen voor het zakelijke succes 
van Hermann Enke. 

BESLUIT: HET VERHAAL VAN EEN VERGETEN INDUSTRIE 

De haarsnijderijnijverheid en de vellenbewerking waren iets meer 
dan één eeuw lang, van 1880 tot de jaren tachtig van de vorige eeuw, 
belangrijke industriële sectoren in Eeklo. Met uitzondering van de stati
ge villa's Oaklands, Pinehurst, Dageraad en Zonneschijn blijft er vandaag 
nagenoeg niets meer in het straatbeeld dat nog aan dit opmerkelijke 
industriële verleden herinnert. De basis voor de sector werd gelegd door 
de handel in konijnen met Engeland, die vanaf de jaren 1850 steeds 
omvangrijker werd. Désiré Borré, uitbater van een succesvolle textielver
verij, zag als eerste een opportuniteit in het ter plaatse bewerken van 
konijnenvellen, maar werd meegesleurd in het faillissement van de 
Lokerse volksbank. Ook Hermann Enke. een ondernemer uit Manchester 
met Duitse roots, kwam wellicht voor het eerst met de streek in contact 
via de handel in konijnen. In 1891 werd hij eigenaar van de vellenfabriek 
van Borré en dit betekende meteen ook de start van een zakelijk succes
verhaal. Samen met de hulpateliers telde de fabriek aan de vooravond 
van de Eerste Wereldoorlog ongeveer 1.650 werknemers. wat van Enke 
niet alleen de grootste werkgever in Eeklo en het Meetjesland maakte. 
maar ook eigenaar van de grootste haarsnijderij in België. Van de drie 
bedrijven die later in de voetsporen van Enke traden. was Sogeta onge
twijfeld de meest opmerkelijke en succesvolle in de rij. 

Het gebrek aan bronnenmateriaal (er zijn voor zover bekend geen 
bedrijfsarchieven bewaard en mondelinge getuigenissen bleken schaars) 
vormde geen onoverkomelijke hindernis voor een reconstructie van de 
geschiedenis van de bedrijven. de rol van de ondernemers. de arbeids
omstandigheden en de ontwikkeling en het belang van de sector in het 
algemeen. Toch bleven heel wat aspecten noodgedwongen onderbelicht. 
Omdat de haarsniJderiJniJverheid een geografisch erg geconcentreerde 
industrie was, leek het interessant om aan het historische verhaal een 
economisch-geografische benadering te koppelen. Het doel daarbij was 
om enerzijds een antwoord te vinden op de vraag waarom de hanrsnijdt'
rijnijverheid zich in de regio Meetjesland ontwikkelde en ander.lUds waar
om binnen de regio in de eerste plaats voor Eeklo geopteerd werd en niet 
voor een andere Meetjeslandse gemeente. Heel wat locati('ül.ctorcn. zoals 
de grote arbeidsreserve, het lage loonniveau. d(' verk('('rsinfrnstructuur 
en de potentiële externe schaalvoordelen. waren wel essentieel voor het 
succes van de fabriek op langere termijn. Illanr heel wnarSdl\jnl~jk nkt 
van doorslaggevend belang tijdens de opstartfase. Bovendien waren dit 
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factoren die ook in andere Vlaamse provinciesteden terug te vinden 
waren. Wat Eeklo tijdens de opstartfase wel onderscheidde van zijn buur
gemeenten en voor zover bekend ook van de overige provinciesteden was 
de aanwezigheid van een instapklare fabriek, ervaren arbeiders en grond
stoffen (als gevolg van het feit dat de handel in konijnen binnen de regio 
in Eeklo geconcentreerd was). Tegen deze achtergrond moet Eeklo voor 
Enke wellicht een interessante en vrij logische keuze geleken hebben. 
Tezelfdertijd creëerde Enke op die manier een ruimtelijk monopolie voor 
zichzelf. Pas in 1926 kreeg het bedrijf voor het eerst een concurrent naast 
zich. Tegen die tijd had de sector zijn arbeidsintensieve karakter al ver
loren als gevolg van een steeds verdere mechanisering van het produc
tieproces. De geleidelijke omschakeling van een arbeidsintensieve naar 
een kapitaalsintensieve sector had als gevolg dat het voordeel van de lage 
loonkosten, die in de beginfase vooral als substitutie voor de hogere 
transportkosten gefungeerd hadden, verloren ging. 

Opmerkelijk ten slotte, was de snelheid waarmee Hermann Enke 
zijn imperium wist uit te bouwen. In slechts enkele jaren tijd was hij uit
gegroeid tot de grootste werkgever en belangrijkste industrieel in de regio. 
Dit doet de vraag rijzen of de omvang en het belang van de textielnijver
heid, de dominerende industriële sector in Eeklo en omgeving, misschien 
niet moet genuanceerd worden. Aan het begin van de jaren 1890 lijkt de 
arbeidsreserve in Eeklo in elk geval groot genoeg en het loonniveau vol
doende laag om er de haarsnijderij met succes tot een grootschalige 
industrie om te vormen. De mechanisering en de omschakeling naar een 
gecentraliseerde massaproductie in de Meetjeslandse textielindustrie was 
tot dan toe inderdaad beperkt gebleven tot enkele tientallen, veeleer klei
nere bedrijven. Het aantal arbeidsplaatsen in deze bedrijven was ruim
schoots onvoldoende om het overschot aan beschikbare arbeidskrachten 
uit de landbouw op te vangen. Pas met het op gang komen van een nieu
we golf aan investeringen in de Eeklose textielsector vanaf 1895, lijkt een 
zekere krapte op de lokale arbeidsmarkt te zijn ontstaan die mogelijk 
meespeelde in de beslissing van Enke om de voorbereidende stadia in het 
productieproces naar het platteland te verplaatsen. Bijkomend onderzoek 
kan hierover wellicht meer duidelijkheid scheppen. In elk geval illustreert 
het verhaal van de opkomst en het succes van de haarsnijderijnijverheid 
nogmaals dat een groot deel van de tweede helft van de 19de eeuw voor 
een kleine provinciestad als Eeklo en de omliggende plattelandsgemeen
ten een overgangsperiode was. Het toont aan hoe ingrijpend de crisis van 
de jaren 1840 moet geweest zijn en hoe lang de gevolgen van deze crisis 
voelbaar bleven. De rurale vlasnijverheid was weliswaar weggevallen, 
maar het rurale overlevingsmodel dat steunde op de wisselende inkom
sten uit de landhouw, pendel- en seizoensarbeid en de huisnijverheid, 
was hij gehrek aan een volwaardig alternatief overeind gebleven. Pas na 
1900, toen de overgang naar een moderne, marktgerichte landbouw lang
zaam maar zeker op kruissnelheid kwam en er voor de Industrie een 
nieuwe periode van hoogconjunctuur was aangehroken, ging de erfenis 
van de crisis van de jaren 1840 dcflnlt lef tot het verleden hehoren. 
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NOTEN 

1 Met dank aan de families Chambers en Armstrong in Canada en Groot-Brittannië 
en de familie Vrijmoed in Eeklo voor hun enthousiaste medewerking aan dit arti
kel. Ze verschaften me cruciale informatie en stelden uniek fotomateriaal ter 
beschikking. Dank ook aan Marie-Louise (Wieze) Depree (1908-2002), jarenlang 
arbeidster in 'de vellenfabriek van Eeklo' en inspiratiebron voor dit artikel. 

2 M. FAlPOULT, Mémoire statistique du département de l'Escaut. 1805 (heruitgave 
door: Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, Verhandelingen 
X, Gent, 1960, p. 174-175). 

3 http://www.thehatsite.com/felt.html (geraadpleegd op 12/4/2008) 
4 L. HEYVAERT, N. VAN CAMPENHOUT, Karel Beerblock (1854-1918) en zyn coöpe

ratief experiment in de Lokerse haarsnfjderfjnfjverheid, Lokeren. 2004, p. 7. 
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enige twijfel. Zie noot 35 in K. VAN ACKER. Viltnfjverheid in Lokeren. Technische 
aspecten van het productieproces, in: Oost-Vlaamse Zanten, LXXII (1998), 1, p. 52-
53. 

6 Zie voor de technische aspecten: K. BEERBLOCK. Travail à domïcile en Belgique. 
L'industrie des peaux de lièvre et de lapin en Flandre, Bruxelles, 1912. 232 p.; s.n .. 
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dustrie beIge. 4 (dec. 1950), nr. 12, p. 776-781; C. VERHOEVE. Haar- en veUen
nfjverheid in België, Gent (onuitgegeven licentiaatverhandeling UGent), 1954.89 p. 
en K. VAN ACKER. Viltnfjverheid in Lokeren. Technische aspecten. p. 52-53. Zie ook 
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verheid die in 1910 in Brussel georganiseerd werd. 

7 Gekend op het kadaster als nr. 866 en nr. 869. sectie E. 
8 De stoomketel had een inhoud van 7.185 m 3 en een druk van 4.5 atmosfeer: een 

schoorsteen van 23 m zorgde voor de rookafvoer. RA Beveren. Fonds provincie 
Oost-Vlaanderen. nr. 2/5858/9. 

9 P. ROGGHE. Een eeuw Eeklo. Proeve van sociaal-economische geschiedenis (1830-
1930). Ontstaan en doorbraak van het socialisme. in: Appeltjes van het 
Meetjesland,jb. 22 (1971), p. 182 (noot 155). 

10 Gazette van Eecloo, nr. 1047,6/11/1887, p. 2. 
1 1 RAG, Notariaat Phillipe De Keukelaere III Eeklo, August Spaey. (1862-1893) 
12 Ten minste twee kinderen overleden nog tijdens hun eerste leven~jaar: Aliee 

Wilhelmine (1878) en William (1882). 
13 RA Beveren, Fonds 4de afdeling A, nr. 1050. 
14 E. DE SMET, Ook Eeklo heE;{t z!fn 'Wit Huis', In: Ons Meetjesland, 17 (1984), 1. p. 

44-48. 
15 RA Beveren, Fonds 4de afdeling A. nr. 1100. De uitbreiding gebeurde op de pen'e
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210. 
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M . d' 
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Meetjesland: F. DE COCKER. Vreemde ondernemers in het Meetjesland? Het tijde
lijke succes van Franse en Vlaamse mandenmakerijen in Eeklo, Maldegem en 
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INLEIDING 

Vlaamse Strijdbroeders 
Knesselare 115 jaar 

Jan VAN DE CASTEELE 

Voor zover we weten is er in V1aanderen maar één vereniging die 
zich Vlaamse Strijdbroeders noemt. Einde vorige eeuw (1893) kozen en
kele jonge mannen in Knesselare die naam voor hun bond. Ze deden dat 
omdat ze V1aamsgezind waren, in een tijd dat Frans ook in V1aanderen 
nog de voertaal was in politiek, onderwijs, gerecht en leger. Ze deden dat 
ook uit liefde voor toneel en omdat ze best wel zin hadden om mekaar 
geregeld te treffen voor vergaderingen die werden gekruid met zang, voor
dracht, debat en "een goed glas bier tegen ne kluit de grote pint". 

Meer dan een halve eeuw later, toen uit enkele oude tekstfragmen
ten bleek dat ooit in Knesselare een rederijkerskamer zou hebben 
bestaan, werden de Sirijdbroeders in 1955 door de HooJdcamere De 
Fonteyne uit Gent als rederijkerskamer hersteld. 

In de jongste decennia werd de vereniging verruimd en konden ook 
vrouwen en niet-inwoners van Knesselare lid worden, en konden ook 
niet-leden de vergaderingen bijwonen. Dat ging gepaard met het verrui
men van het interesseveld. Nieuwe thema's werden behandeld, sprekers 
met een totaal andere politieke en maatschappelijke visie waren welkom. 

Sommige tradities blijven overeind en zorgen ook voor wat kleur in 
de club. Van een kruisteken bij het begin van elke vergadering is geen 
sprake meer. Van het zingen van de Vlaamse leeuw - een gebruik tot voor 
een paar jaar - evenmin. Maar andere gebruiken blijven bewaard. Een lid 
moet worden voorgedragen door twee peters en een jaar sLagelopen. De 
algemene vergadering beslist over een definitieve aanvaarding door 
middel van de methode van de lucifers: bij de stemming moet ieder lid 
een stekske (lucifer) breken. Wie voor is, overhandigt het kopje, wie tegen 
Is de staart. 

Nieuwe leden krijgen - ook al weer symbolisch - een kenteken en 
een drinkbeker met hun naam overhandigd. Ze worden lid onder het 
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aloude motto van mee te werken aan .. de cuLturele ontwikkeLing van de 
Leden, het beoefenen van kunst en het geven van feesten tot ontwikkeLing 
en opvoeden en degeLijke ontspanning van het voLk, medewerken in de 
mate van haar krachten ter bestrijding van de Vlaamse grieven" . 

Waren toneel, vergaderingen en guldensporenvieringen aanvanke
lijk de belangrijkste activiteiten, dan is het programma de jongste decen
nia wat uitgebreid met onder meer de organisatie van kroegentochten, 
van avondwandelingen in Vlaamse steden of natuurgebieden, buiten
landse reizen en fietsuitstappen, autozoektochten, enzomeer. 

De rederijkerskamer draagt in haar vlag de Vlaamse leeuw, een zil
veren kruis op zwarte grond en de afbeelding van de partroonheilige Sint
Elooi. Ze wordt bestuurd door een Eed, samengesteld uit de Prince, een 
deken en elf leden. 

Meer informatie op www.rederijkers.be 

1. DE STICHTING 

Op het einde van de 19de eeuw telt Knesselare ruim vierduizend 
inwoners. De meeste mensen leven van de landbouw. De huisnij erheid. 
vooral het spinnen en weven, is nagenoeg verdwenen. Enige indu triële 
activiteit van betekenis is er in de sigarenfabriek. 

Kn~lsel a~re - Klooster~t rilJt 

J(n lar wa Lang ral 11 lanet l{il 111 nt('. 
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De sigarenfabriek omstreeks 1900. 

Knesselare is een arme gemeente. Geen wonder dat in 1888 alleen 
al acht gezinnen uit de Blakte naar Amerika vertrekken. Archieven zoals 
dat van het Sint-Vincentiusgenootschapl getuigen over tientallen gezin
nen die worden ondersteund en bezocht. Ze krijgen in de wintermaanden 
"sargies en cooLen" ... 

Op cultureel vlak probeert Vlaanderen enige vorm t.e krijgen. Er 
zijn muziekverenigingen, toneelbonden en koren, en Willemsfonds en 

DrJ PPr lp Joto van cJp Vlaams J .. I rljdbr "ct r (J 8 4). 



J AN VAN DE CASTEELE 

Davidsfonds en een paar andere Vlaamsgezinde verenigingen nestelen 
zich in de gemeenten. Er is nog geen schoolplicht en voor hun middel
baar onderwijs moeten onze scholieren naar Franstalige colleges en pen
sionaten. 

In Knesselare beperkt het culturele leven zich tot de koorzang
maatschappij Sint-Cecilia, opgericht in 1870 en de Fanjarenmaatschappij 
Willen is Kunnen, gesticht op 2 september 1888. 

Nu en dan wordt er ook al een toneel gespeeld. Onder meer op een 
lange gemeenschappelijke zolder in de Kerkstraat en later in het klooster, 
in de kantwerkschool. Het is nog de tijd van de diligence op Brugge en 
van de trekschuit in het kanaal. 

In 1893 steken enkele mannen de koppen bijeen om een nieuwe 
vereniging op te richten. Dat gebeurt in de oude herberg De Zwaan, onder 
de kerktoren, waar Petrus D'havé woont. 

Vast staat dat vooral de jonge onderwijzer Alfred Segers, afkom ti 
uit Oostwinkel, een grote rol speelt bij de stichting. Hij polst sympathi
santen, overhaalt hen en vormt een kern van een culturele verenioffi6. De 
eigenlijke stichting gebeurt op zondag 12 maart 1893. 
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2. DOEL. BESTUUR EN LEDEN 

2.1 HET DOEL 

De nieuwe vereniging stelt zich drie doelstellingen voor ogen: 
Zorgen voor eigen vermaak en nut van de leden; 
Meestrijden om de VLaming zijn recht te doen bekomen; 
Het geven vanfeesten voor het voLk. 2 

Op voorstel van August Van de Casteeie, medesticher en bestuur
der van de igarenfabriek, kiest men de naam Strijdbroeders. 
Waarschijnlijk wordt daar kort daarna VLaamsche aan toegevoegd. Op de 
eerste affiches gebruikt men al als ondertitel Vlaamsch-KathoLieke 
Maatschappij met kernspreuk Moed en VoLherding. 3 

2.2 BESTUUR 

Advocaat Vital Maeyens wordt voorzitter. Hij stamt uit een aloude 
Kne elaarse familie, wordt advocaat en in 1895 notaris. Bij de verkie
zingen van 1899 behaalt hij 729 stemmen en wordt gemeenteraadslid. De 
man met de gekr.ulde moustache zou in 1909 burgemeester worden 
benoemd, provincieraadslid worden en burgemeester blijven tot 1918. 

Eerste uoorzU I "r Vilal Maey :.ons was aduo 
caat, noLarL,>. en uan 1909 lol 19 ] 8 bar 
gpmppc,l"r van Knesselare 
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Voorzitter Maeyens schenkt in 1910 zijn vereniging een "prachtige 
zijden vaandel" . Aan het vlaggenfeest nemen 14 groepen deel uit 
Knesselare en omliggende gemeenten. Drie muziekverenigingen geven 
een concert op het dorpsplein, De Plaats . 

De onderwijzers Alfons Arnaut en Alfred Segers zijn respectievelijk 
geheimschrijver en schatbewaarder. Als voorzitter Vital Maeyens in 1918 
ontslag neemt, volgt Alfons Arnaut hem op. 

t r ifon rnaut. 
d oorzitt r (191 -1925) 

lar ind 1 75. m n 
h ol trijd . nt-

hoolh [d d 
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WaLter Van Ryclceg/lem 
Leidde aLs 
voorziLier / deleen en als 
regisseur bijna vijftig 
jaar de vereniging in 
goede banen 

Walter Van Ryckeghem, onderwijzer en schoolhoofd in de gemeen 
te chool, zal dan een record vestigen dat niet makkelijk zal worden gebro
ken . In 1960 wordt hij deken, de nieuwe tiLel nadat de SLrfjdbroeders ook 
Rederijkskamer zijn geworden , n blijft dal lol 2005. 

Renaat De Blaere, leraar in hel Instituul van 
de Zuslers Maricolen in Maldgem, wordl in 2005 
gekozen lot nieuwe deken van de Camere. 

belangrijk L sLichter wa on LwijC ld 
Alfred S g rs. ez ond rwijz r nol rd in kl in 
s hrtftjes - op "n na all b waard g bl v n - ruim 
63 jaar lang verslag n van 11 v rgad ring n . In 
1956 mo i. hij om 9 zondheids,., d n n d n Lo h 
on lag n m n als hrijv r -p nningm L r. M L R naai 0 BLaer, 
zijn ov rlijd n in 1 60 v rdwiJnl d laaL L ti hL r d leen inds 2005. 
van d SLrfjdbro ders. S g rs word l opg volgd door 
G rard Van d Ca L l, 0 k I ond rwiJz r n hoolhoofd van d vrij 
lag r J ng nss h l, di P nnlngm t r wordL n blijft Loi. 2000 n al 
grim r do r ap h k r Juli n V nd w gh . L aL 19 no md n zijn 
opvolg 'r Jan Mag rman (I r rl hriJv n d J ngsL vijflig J r d v r 
s ) g 'n.O' run .Ll v n ar .hlv ri w rdl t v rir uwd n ond rwljz r ( n 
lat 'r djO .9 n I sp 'l ur) Alfon r y rh v , 
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2.3 LEDEN EN VERGADERINGEN 

In de weken en maanden na de stichting vragen regelmatig nieuwe 
mannen het lidmaatschap aan. Het zijn vooral mensen uit de kleine bur
gerij, die ook actief zijn in de andere verenigingen. Veel Strijdbroeders vin
den we ook terug op de ledenlijst van de zangvereniging Sint-Cecilia en 
van het Sint-Vincentiusgenootschap. Hun vereniging vormt samen met 
de zangmaatschappij, de fanfare en de wielrijdersbond ook het eerste 
KnesseLaarse Feestkomiteit. Over nieuwe toetredingen wordt gestemd, op 
een traditionele wijze, via het stekske: aanwezige leden krijgen een luci
fer, breken die en beslissen via kopje Ua) of staart (neen) . 

In 1943, vijftig jaar jong, telt de vereniging 48 leden. In 1953 vie
ren de Strijdbroeders hun zestigste veIjaardag met zestig leden, waaron
der vijftien onderwijzers. Voorts zijn er veel vrije beroepen en zelfstancli
gen. 

Er worden in de beginjaren ook ereLeden voorgedragen. Tijdens de 
eerste jaren zijn dat Jules Van Lantschoot, August en Emiel Bultynck 
(afkomstig van Knesselare en respectievelijk hoofdredacteur van de dao-
bladen H et Fondsenblad en H et Volk), Victor De Lille (idem, 't Getrouwe 
Maldegem). 

E 11 pari,. I g nam 11 op cl vi ring van 11 'I z /in/ar( b ~~' t /l l' n I' ti '1 '1l~7in{1. 
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Lid bly ni ni taltijd e n formaliteit. In 1894 worden diverse kan
didaten ronduit we e t md, Het g beurt ook wel eens dat enkele leden 
-werden aang zien als ont lagnemend", In d vroege jaren 1960 worden 
er t vijf, nadien nO d ns vier Slrijdbroeders geschrapt "omwille van hun 

blyken an desinteresse'. Dat is voor zover we weten de laatste keer. De 
jon te decennia zijn er geen chorsingen meer. Wie zijn lidgeld netjes 
betaalt. blijft lid . 

De vergaderingen hebben aanvankelijk plaats iedere tweede zon
dagnamiddag van de maand in De Bonte Koe bij August De Waele en 
Rozeke Claey 4, een oude herberg op het dorpsplein (hoek Hellestraat
Kerk traat). later in een herberg in de Kerkstraat. vanaf 1925 in het 
Gildenhuis in de Kloosterstraat, eigendom van de nieuwe voorzitter Leon 
Rodt (het huidige muzieklokaal). In 1929 nemen ze hun intrek in de her
berg van de kinderen De Spiegelaere op het dorp om enkele maanden 
later - nog altijd op h et kerkplein - voor een halve eeuw hun stamlokaal 
te vestigen in de herberg van familie Verhoestraete (in 1930 nog H eL 
Burgerwelzyn. later H eL Wil Paard). 

Op maandag 20 oktober 1975 heeft een ongeval ook nare gevolgen 
voor de SLrfjdbroeders. "Rond 23 u. schoof een met koevellen zwaar gela
den container komende van Zeebrugge-Brugge van zyn rfjdend onderstel 

mi (Jl?n zwaar ong "val op 0 ~ Plaals w )rd r1 h ~rb 1'9 In ' l W! lt P ard h I Lam/a
krJf.Ll uernl.elr1. Ul{P(ndelljk kwam "'/1 d , lrydl I' ed ~ ,.s opnl "uw I ~ hl aan d ou r
krJnl I)rm dr,) straal (n dp ou.de l terb ' rg De Zwaan , 
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en beukte de muur van het Witte Paard. ons vergaderlokaal. met geweld 
en gerucht in. Het huis van Verhoestraete werd hierdoor onbruikbaar. 
Gelukkig waren er geen gekwetsten. Onze bierpottenkast werd bescha
digd. Het zoeken naar een ander lokaal werd onze grote bekommernis". 
aldus de griffier in een daaropvolgend verslag. De schade aan de kast 
wordt geraamd op 20.000 fr. 

Nadien geraken ook de Strijdbroeders even op de dool. Ze komen 
bijeen in de herberg van Madeleine De Waele (Kerkstraat. van december 
1975 tot december 1976). Op 1 december 1976 opent de deken "met de 
hamer uit de processie" het nieuwe lokaal bij de weduwe Hallaert 
(Urselseweg, nu café CraenepoeO, maar vanaf november 1977 dient 
onderdak gezocht bij Marcella Neirynck in De Zwaan (De Plaats). Van 
maart 1979 tot juli 1982 wordt vergaderd in de gemeenteschool in de 
Veld straat. nadien in het Sint-Anna Instituut in de Kloosterstraat. In die 
periode is de belangstelling voor de maandelijkse vergadering wel al eens 
mager. Het verlies van het stamlokaal laat zich voelen. De eetzaal van het 
Sint-Anna Instituut is te ruim om gezellig te zijn en dat valt des te meer 
op als het aantal aanwezigen slinkt. In 1983 schrijft de nieuwe griffier 
Jan Magerman: 

"In maart kwam Coenye helemaal uit Oostakker, 
de meeste broeders lagen er niet van wakker 
en beleven thuis, negentien zagen deze rakker 
met zijn dia's over Roemenië, de arme stakker 
Hij liet het aan zijn hart niet komen 
En deed ons van verre, mooie landen dromen 
Toonde ons met veel gevoel de Karpaten 
Terwijl de anderen naar Dallas te kijken zaten". 

In 1984 probeert de Eed iets te doen aan de vergaderingen. Er wor
den afspraken gemaakt over een stipter aanvangsuur. kortere spreek
beurten, achtergrondmuziek en bar voor en na de vergadering. het inlas
sen van een pauze, het tijdiger en persoonlijker bezorgen van de uitnodi
gingen en een oproep naar de leden toe voor meer "Jair-play tegenover de 
Camere" . Een andere nieuwigheid op de vergaderingen is het invoeren in 
1985 van een aanwezigheidsregister. 

Toch blijft het nog een beetje sukkelen. De geprikkelde grimer over 
de verkiezingen: "Slechts 35 stemmen moeten er geteld. De vWlig andere? 
Wat wilt u dat ik meld? Wat hield ze tegen om te kiezen. Hier is enkel onze 
Camere aan het verliezen". 

Over het aantal aanwezigen op de vergaderingen in de eerste 
decennia weten we weinig. Vast staat dat alleen de leden werden tOt'gela
ten. De grUTier noteerde in de jaren 1950 doorgaans een dertig tot veer
tig aanwezigen. Vanaf het einde van de Jaren 1950 wordt ook Jhrnilic toe
gelaten. 
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Bij een wijziging van de statuten wordt het vanaf 1986, na nogal 
wat int rne dis ussie, ook voor de dames mogelijk om Strijdbroeder te 
worden. Maar een onverdeeld succes is dat niet. 5 

Het is pas als terug kan worden vergaderd in de vernieuwde esta
minet De Swaene - de stichtinsplaats - dat weer meer volk komt opda
gen . In 1993 noteert de vereniging haar honderdste lid. Die blijde intre
de i voor Piet Arnaut, achterkleinzoon van Alfons Arnaut, stichter van 
de club . 

In maart 1995 ligt een wijziging van de statuten voor. 
Strijdbroeders die uit Knesselare verhuizen, konden voortaan gewoon Lid 
blijven (zonder stemrecht). 

Vermeldenswaard is zeker dat de heraldicus Edgard Buyse lange 
tijd van de meeste activiteiten een illustratie aanbracht in het GuLden 
Boek van de Strydbroeders. 6 Vandaag is dat de taak van Johan Gussé. 
De aanwezigen op de vergaderingen tekenen in het register. 

'Üll fu 12" Uffil l~rrt2mlllll1n 
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3. VERMAAK EN NUT 

De bijeenkomsten verlopen lange tijd volgens een vast stramien. Na 
het kruisteken wordt eventueel gestemd over nieuwe leden en geven gast
sprekers, vaak ook eigen leden, een voordracht. Er worden liederen 
gezongen en gedichten voorgedragen. De vergadering eindigt met het zin
gen van de Vlaamse Leeuw. Maar boven al, zo herinnert meester Segers 
zich, was er "Vlaamsche Leute en goed bier tegen nen kluit de groote 

. t" 7 pm . 

3.1 VOORDRACHTEN 

De titels van de vele voordrachten geven een beeld van de maat
schappelijke thema's die in die tijd in de belangstelling staan. Ze hande
len over folklore, geschiedenis en aardrijkskunde, literatuur en toneel. 
actualiteit en Vlaamse Beweging. 

Talrijke sprekers van buiten Knesselare houden een voordracht. 
De van Knesselare afkomstige Emiel Bultynck, hoofdredacteur van het 
dagblad Het Volk, spreekt over Quinten Metsijs, Victor De Lille leest 
Kerstverhalen en de vertelling "Lodder en Meeke", Jules Van Lantschoot 
spreekt over Het zedelijk doel der maatschappij. August Bultynck, dich
ter en hoofdredacteur van het Fondsenblad, brengt zijn verhaal Het ijse
lijke weer, Alfons Van Overbeke spreekt over Knesselare, Alfons Sevens 
over De invloed van het Tooneel, Leo Hooft over Vlaanderen en het wets
voorstel-Cooreman, Marcel Matthijs over Vakonderwijs, advocaat 
Mestdagh over De Hoogeschooluitbreiding, E.H. Van den Brande over 
Rome ... 

Segers zelf is ongelooflijk actief en heeft een brede interesse. H~i 
spreekt over "Vlaming zijn" en over "Vlaams en katholiek", declameert 
"Fierheid" van Albrecht Rodenbach en informeert zUn collega's over Jan 
Frans Willems, over Hugo Verriest. over het Davidsfonds van Eeklo. Hij 
brengt een verhaal over "Eene gevaarlijke luchtreis", over Drankmisbnlik, 
De Boerenkrijg, Schoone gebruiken in Vlaanderen, over Eupen en 
Malmédy, over Trans~aal, Duitsland, Congo, China, Japan, over Het 
Huwelijksconctract, De Lilfrentekas, Ons Levensdoel. Vaderlansli~fèle, 
Bewegingen der Aarde, en nog veel meer. 

Alfons of Jules Arnaut spreken over De Vlaamse Strfid, over 1302, 
over de Grieven der Vlamingen, over verkiezingen en over Vlamingen in 
Venetië. 

Schuiven we door naar de periode tussen de twee oorlogen en de 
jaren 1950, dan lezen we op de gastenlUst: KIL Bonunerez (vriJmetsela
riJ), dokter Rodts (verzorgen van het lichaam). Willem Putmnn (Christtnt' 
Lafontaine), Anloon Van der Plaetsen (voordracht), driemaal KIL 
Rogge man (Marshallplan, werkloosheid, Oost prlt'sterhulp). Willt'lH Dt'nljs 
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(peegie). advocaat Van Severen (gevangenis leven). pater Goeghebuer 
(Ie en in Charleroi). Valeer Van Kerchove (boek De Weerlozen). Piet 
Schepens (lichtbeelden over Noorwegen) .... 

Andere sprekers zijn zijn zoon Raymond Segers (Gods wondere 
natuur: de spin). Maurits Hooft (over de Jonge Wacht). pater Jozef Rodts 
(missies. China). voorzitter Leon Rodts (de postcheque. Rusland). Henri 
Van Hooreweghe (De Maan. pater Fleerackers). Marcel Mouton 
(Knesselare in cijfers). Oscar De Vos (over zijn strijd in Zomergem in 
1918). pater Goeghebuer (leven in Charleroi). Julien Vandeweghe (rub
ber). Een biezonder bezige bij is de jonge Alfons Ryserhove (Nand 
Verschuere. Knesselare . Gezelle. de Kleine Erik . Rilke . de 
Guldensporenslag. de kerk van Knesselare ... ).8 

3.200RWG 

Interessant zijn de verwijzingen in de verslagboeken naar de oorlog 
in de jaren 1930 en 1940. Al in 1936 voelt de verslaggever de oorlog nade
ren. Als provincieraadslid Desmedt komt spreken over ontwapening en 
vaderlandsliefde. pent Segers h et volgende neer: "We hebben dien h eer 
aandachtig gevolgd . hem bewonderd om het edel doel dat hij nastreeft. 

De Dulisers op De Plaa1s in Kness /are. Het begin van de Tweede Wereldoorlog. die 
ook binnen de Vlaamsgezinde v reniging voor waL spanning zorgde. 
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maar het doel algemene wereldvrede zal niet verwezenlijkt worden. 't Is 
een hersenschim, een utopie, ten ware het tegenwoordig menschdom wij
zer werd ... ". Profetische woorden. Drie jaar later, bijna symbolisch, in 
maart 1939 "ging den elektriek uit - vergadering gedaan om 8.15 u. In 
oktober 1939 noteert Segers dat twaalf Strijdbroeders "bij 't leger te 
velde" staan.9 

Goed dat België een neutraliteitspolitiek voert, los van Frankrijk, zo 
vindt hij, maar ergerlijk dat de mensen zo onverschillig zijn: "We brengen 
hulde aan dezen die het "Los Van Frankrijk" bekwamen en ons onzijdig 
mieken. Dagelijks herhalen wij: Vloek den oorlog!. Wat staat ons te wach
ten? Onheilspellende zwarte weken, honger ... Het volk roept nog om 
"Panem en Circenses" (brood en spelen)." 

Op het avondfeest van november 1939 wordt een omhaling gedaan 
voor het paksken van de soldaat. Segers schrijft hierover met de hem 
typerende humor: "We menen dat we geen melkchocolade noch zoetekoe
ke dienen te sturen aan onze mannen. De Strijders moeten niet te zoet 
staan. Er vliegen ginder vlinders die door zoetig goed te gauw aangetrok
ken worden. Een goed woord, een goede lezing, ja, dat past die mannen. 
Ten andere zijn zijn een Vlaamsche maatschappij met wat hooger doel
einde dan het schenken van wat scheerzeep en een portemonnee" ... 

In januari 1940 krijgen de soldaten een abonnement op 
Nieuwsblad-Sportwereld. Walter Van Ryckeghem, de latere regisseur en 
deken, wordt lid op de vergadering van januari 1940, en draagt onmiddel
lijk gedichten voor (Het gebed van Tijl en Aan Gent). Ook hij geeft voor
drachten. 

In 1940 schenken de Strijdbroeders 5000 frank aan Winterhulp. 
een organisatie waarvan de eigen leden-onderwijzers Alfons Ryserhove en 
Albert Casneuf in Knesselare de leiding hebben. 

Leven door. Op 30 april 1942 is er volgens de griffier "een prachtige 
vergadering", met optredens van Albert Casneuf (declamatie), Alfons 
Ryserhove (Kleine Erik en Mijn Poeske), meester Henri Van Hooreweghe 
(Klokke en 0 Kruise De Vlaming), Walter Van Ryckeghem (Ten strijd. 
Guldensporenslag, Mondje dicht ... ). '''t Zijn kerels uit de school van 
Antoon Van de (Veld) Plaetsen die met grooten onderscheiding b~j hem het 
examen hebben afgelegd. Meester Jozef Arnaut spreekt nog over 
Noordpool/Zuidpool en Eskimo's. Segers grapt: "Die Eskimo's ... Seffens 
volgroeid, maar ook ras R.I.P." 

Ook in de jongste viJltig Jaar luisteren de Stri.ldbroeders nanr tien
tallen gastsprekers. (zie bijlage 2: oven!:icht gastsprekers 1955-2005) 
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4. KATHOLIEK. .. 

De levensbeschouwelijke visie van de Strijdbroeders is lange tijd 
uitgesproken katholiek en Vlaams. Dat katholiek betekent rond 1900 ook 
fervent antisocialist. Voorzitter Vital Maeyens heeft het in een vergadering 
over "het dreigend socialismus". De vergaderingen beginnen steevast met 
het kruisteken. 

Op 25 juli 1894 is er in Knesselare een groot feest voor Alfons Van 
Loo, die honderd stichtende werkjes bijeenschreef. Hij is lam en woont in 
bij zijn broer, pastoor Van Loo. De Strijdbroeders doen een omhaling, .. de 
ronde van Knesselare" , goed voor 197,16 frank. Hiermee kopen ze het 
beeld van de Heilige Alfonsus (bisschop Alfons van Liguori) voor de kerk 
en betalen ze duizend portretten van de schrijver. Na de restauratie van 
de kerk blijft daar een prominente plaats voorbehouden voor bisschop 
Alfons van Liguori. lO 

4.1 LANDSBOND 

Als AlJons Van Loo zijn honderdste boekje 
pubLiceert. doen de Strijdbroeders een "ronde van 
KnesseLare H voor de aankoop van een beeLd van de 
heilige AlJonsus. 

In de zomer van 1895 sluiten de Strijdbroeders aan bij de 
Vlaamsche Landsbond, een uitgesproken katholieke Vlaamse drukkings
groep. in april 1891 opgericht in Oudenaarde om druk uit te oefenen op 
de verkiezingen en de verkozenen. De Landsbond strijdt voor verneder
landsing van bestuur, gerecht, leger en onderwijs en wordt later 
Katholieke Vlaamsche Landsbond (zie verder). Deze vereniging steunt 
vooral op studentenbonden. 

Ook de volgende jaren blijft de katholieke overtuiging nadrukkelijk 
aanwezig. Voorz1tter Leon Rodts zegt hierover in 1943: " Onzen bond heeft 
vele Jongeren op den goeden weg gehouden en in Knesselare een gezond 
gezelschapsleven geschapen. Zy heeft velejongeren in het goede gehouden 
en hun een f.deaaL gegeven." 11 
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4.2 DE GOEDE WEG 

Tot einde de jaren 1960 komen heel vaak missionarissen, paters en 
priesters spreken en geld inzamelen, "want het Vlaamsche volk bemint 
zijn missionarissen". Tijdens het interbellum gaat de katholieke strekking 
zelfs ver. Henri Van Hooreweghe vraagt de Strijdbroeders "de lijsten te tee
kenen gezonden door de zedenadel "Weg met de vuile bladen en schriften! 
Al de leden teekenden geestdriftig", noteert Segers. 12 

In 1943 zegt voorzitter Adolf Rodts: "Onzen bond heeft vele jonge
ren op den goeden weg gehouden en in Knesselare ene gezond gezel
schapsleven geschapen. Zy heeft vele jongeren in het goede gehouden en 
hun een ideaal gegeven." 

Amper drie decennia geleden wordt in het bestuur (sinds de vere
niging Rederijkerskamer wordt: de Eed) nog gedebatteerd over het feit dat 
een lid ook bestuurslid was van het Vermeylenfonds ... De Eed meent in 
1976 dat er onverenigbaarheid bestaat tussen het lidmaatschap in de 
Camere en het voorzitterschap van het Vermeylenfonds. Willy Van 
Sieleghem, lid sinds 1969, zo beslist men in november, "zal uitgenodigd 
worden zijn toestand met de Eed te komen bespreken". 

4.3 PLURALISTISCH 

Strijdbroeders nemen ook deel aan katholieke evenementen. In de 
naoorlogse jaren zijn ze altijd present in de processies. Zo worden er 
kostuums aangekocht voor Sint-Elooi en zijn twee schildknapen. die mee 
opstappen in de ommegang in de dorpsstraten naar aanleiding van de 
ondertussen ook al opgedoekte processies. Op lWeede Kerstdag 1978 
trekt onder impuls van de jonge Strijdbroeders nog een Sterrestoet door 
de gemeente. Ter gelegenheid van het kerstfeest van 1980 ver.lOrgt de 
Camere de viering van de middernachtmis in de parochiekerk en komt er 
op het dorpsplein een kerststal naar ontwerp van bestuurslid Edgard 
Buyse. 

Pas de jongste decennia is het maatschappelijke profiel van de 
Strijdbroeder volledig vervaagd. In een pluralistische samenleving wor
den vandaag sprekers met de meest diverse politieke en filosofische over
tuiging uitgenodigd. Als lid, maar ook als gelegenheidsgast is op de ver
gaderingen vandaag iedereen welkom. al bl~jven de statuten een vage 
gids. 

5 .... EN VLAAMS 

Ontstaan in het kader van de brede Vlaamse Beweging. kiezen ook 
de Knesselaarse S/rUdbroeders voor een duidel~jk Vlaamsgezind prol1t'l. 
Dat blijkt uit de prominente rol van de Vlaamsc Lccuw op dl' vIng. IllHar 
ook en vooral uit de keuze van sprekers en onderwerpen voor dl' 111nnn-
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delijkse vergaderingen, de liederen, de organisatie van guldensporen
feesten en de deelname aan Vlaamse manifestaties. Zelfs op de concert
avonden was de Vlaamse strijd prominent aanwezig: "De Ieeste was uit
sluitend Vlaamsch, dit maakt hare groote weerde uil. alsook dat zij ganscll 
kosteloos was", noteert Segers in 1903. 

Medestichter Alfred Segers getuigt hierover uitgebreid in zijn rede
voeringen in 1943 en 1953. "Notaris Maeyens schonk ons een prachtige 
leeuwenvlag. In die tijd snauwden sommige beambten. die ook met ons 
geld betaald werden ons toe "Comprend pas ". Op herbergen stond er op 
Fransche uitsteekborden Au roi d'Espangne en ginder op die hoek A la 
belle vue. Uithanborden werden vernederlandst. Onder impuls van de 
Strijdbroeders wordt in 1893 het uithangbord van Cafe Rubens gewijzigd 
in Bij Rubens en dat van De Concorde in De Leeuw. 13 

Op voorstel van Jules Arnaut vertrekt een smeekschrift naar het 
gemeentebestuur, met de vraag om het Franse gemeentezegel Commune 
de Knesselare te vervlaamsen. In middelbaar en hoger onderwijs, in het 
parlement en in het leger wordt Frans gesproken. Victor De Lille schrijft 
dan: "België gelijkt aan een beddeken waar Waal en Vlaming samen sla
pen. maar de Waal moet altijd de schoonste plaats hebben en hij trekt de 
warme dekens naar zijn kant". 14 

5. I ALLES FRANSCH EN FRANSC/ I! 

Een van de interessantste archiefstukken uit het archief is een toe
spraak van bestuurslid Alfons Arnaut over de taalsit uatie op het einde 
van vorige eeuw. "Tegen alle inbreuk op ons taalrechten zullen wij ons 
hardnekkig verzetten en Frankrijk afweren ... Ga naar de steden en groote 
dorpen, alleman spreekt maar in 't Fransch. Men koopt, men verkoopt. men 
bestelt. men gebiedt, men ontvangt bevelen in 'l Fransch. Dil hooren we 
alle dagen en de knechten en meiden die in stad hebben gewoond, hunne 
taal gelijkt aan een orgelspel vol valsche noten ... De bijzonders te Iamiliën 
in stad spreken allen Fransch, die van den buiien apen de steedsclle na ... 
Vele briefwisselingen aan onze gemeentebesturen zijn uitsluitend in 't 
Fransch ... De Vlamingen dienen vooral de VlaaTTL<)che gazet/en te ver/de
zen boven Fransche ... Na een pleidooi voor "Vlawnsch" in het parlement, 
in de gerechtelijke wereld, en bij "den IJzeren Weg", vervolgt hij: "Hoe gaal 
het te Brw;sel in die kabinetten. in die middenbesturen, in die groote buree
len'! Alles Fransch en Franschl ... Onze onderwijsgeslichten, en zoo zijn er 
vele, verIranschen de opvoeding onzer zonen. lIet gaal zoo ver; dal 
Vlaam.';che jongelingen bijkarls in 'I Vlawn..c.;ch niel kwmen bidden ... De 
nonnen vooral rnaken van onze meiskens Iransche Iypen ... Zijn wij dan 
geen vrije Vlamingen meer'! ... In kunsi, in handel. in geleerdheid. in rijk
dom, in mannenmoed en I T'(~ffdijkheid evenaren en overl re.LTen wij de 
Walen, WUf1.rorn op lo.al(Jebied ten achier gebleven'/', aldus nog Arnaut. 
(integrale tekst.: zie bijlage 2) 
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De Strijdbroeders marcheren mee op tal van Vlaamse manifesta
ties, zoals Guldensporenfeesten (vaak in Brugge) en demonstraties (stoe
ten voor de hogeschool in Gent). 

Dat Vlaanderen zich in het Kortrijkse in 1302 een weg ploeterde 
naar een beetje zelfstandigheid vinden de Strfjdbroeders in 1902 een vol
doende reden om voor twee dagen naar de Leiestad te trekken voor de 
herdenking van de Guldensporenslag. Dit feest is georganiseerd door de 
Vlaamsche Landsbond. Het gaat per fiets. Slaapgelegenheid vindt men er 
evenwel niet en 's nachts trekt men dan maar zingend en pintelierend 
"van de Pretoria naar 't Meiboomke en van 't Meiboomke naar de Pretoria", 
waar de fietsen staan. De volgende dag rijden de Strfjdbroeders naar huis 
in de plassende regen, in het baldonker en met als aanvoerder Camiel 
D'havé, de dorpskomiek. 

Voor de viering in eigen gemeente wordt ook een bijzondere inspan
ning gedaan. "Eene plechtige hoogmis werd ter intentie der Vlaamsche 
Strijdbroeders opgedragen. Na de mis werd op het Dorpsplein de 
Vlaamsche Leeuw gezongen. 's Namiddags was het volop feest in de patro
nage ... Twee luchtballen. die statig omhoog rezen verkondigden wijd en 
zijd dat de heuglijke gebeurtenis te Knesselare gevierd wercï, schrijft het 
Fondsenblad. 15 Men viert hier "met bijzonderen luister den 11 Juli 1902". 
voert het toneelspel Breidel en De Coninck op. Volksvertegenwooridgers 
komen een feestrede uitspreken. In 1910 schenkt notaris Maeyens een 
prachtig zijden vaandel en zijn "al de tooneelkringen uit de buurt aanwe
zig". 

5.2 SCHOONE VLAAMSCHE MENSCHEN 

Ook voorzitter Rodts roept in zijn feesttoespraak in 1943 herinne
ringen op: "Op Vlaamsch gebied heeft zy zich niet min verdienstelyk 
gemaakt. Heeft Knesselare eene der eerste medegedaan aan vlaamsch 
leven en aan den vlaamschen stryd dan is zulks vooral te danken aan de 
werking der Vlaamsche Strydbroeders, aan hunne feestavonden. aan 
hunne deelname aan vlaamsche hoogdagen. optochten. enz., aan hunnen 
verspreiding van het vlaamsche volkslied. en nog het meest welLicht aan 
hunne stille werking in eigen kring op hunne maandelyksche tlergadering. 
Zy hebben slapenden gewekt en van onverschilligen overtuigde vlaamsch
gezinden en vlaamschevoelende menschen gemaaJct." 16 Vol~ens Rodts is 
de taak van de vereniging" om van hun volk te maken: schoone Vlaamsdte 
menschenr'. 

Driftig bespreken ook de Strijdbroeders de politieke toestand in het 
land. Vooral voorzitter Maeyens en Alfred Segers volgen de Vlaamse Str~jd 
van nabij. Nu en dan komen ook Gentsche sprekers. Men ondertekt'nt 
vertoogschr~rten die aan de parlementairen worden gest \lurd. neemt een 
abonnement op Vlaamse ti.ldschrilten. men geeft l'en bUdrnge voor de 
standbeelden van Ledeganek en Jan Frans Willems. nt'l'mt <led aan 
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Volgens voorzitter Leon Rodts moet 
de vereniging van het voLk uschoone 
VLaarnsche mensen maken ". 

manifestaties, betogingen zoals die voor de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit ("meetings en stoeten voor de HoogeschooL"), hulde
feesten, onder meer rond Ledeganck (Eeklo), pater Verbiest (Pittem), 
mevrouw Courtmans (Maldegem), Gezelle (Brugge) of de herdenking van 
de Boerenkrijg in Overmeire. 

Een voorbeeld maakt duidelijk dat de Vlamingen nog volop moeten 
knokken voor hun rechten: bij de laatste verkiezingen voor de Eerste 
Wereldoorlog stuurt het arrondissement Antwerpen zes senatoren naar 
het parlement. Vijf ervan spraken geen Nederlands. Na de verkiezingen 
van 1919 komt de katholieke Vlaamse groep in Kamer en Senaat ver
sterkt uit de verkiezingen. 

De Vlaamse Beweging krijgt in d jar n 1920 een nieuw elan. Een 
van de nieuwe verenigingen die daartoe bijdragen is de Katholieke 
VIaamsche Landsbond. De St,-ydbroeders tr den to in 1920. D KVL is 
en ti deratie van katholieke v renigingen, g stl ht in Bruss 1 op 28 s p -
mb r 1919. Een voorloper daarvan was d Vl.aamsche Kaiholieke 

Landsbond (zie hoger, 1895). Maar d teg nkanting is groot. Hi r n daar 
word n bij nkoms n v rb d n, ambt. nar n di aansluit n ond rvin
d n mo HiJkh cl n, kat.h 11 k n vrijzlnnl Vlaamsg zinden groei n uit-

n ... Tuss nb ld w r ldo rlog n blijfl d Landsbond invlo drijk,ond r 
m r Via b l ging n, ngr n n pu Ii at! bond ligt. mand 
al v nkl s nvand Vl w In. 17 
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5.3 LA LIBRE BELGIQUE 

Als sommige nieuwe leden toetreden en opvallend minder 
Vlaamsgezind zijn dan de stichters, komt het al eens tot een conflict. In 
1925 wordt er in de bestuursvergadering onder meer geredetwist of het 
al dan niet wenselijk is dat sommige leden, zelfs bestuursleden, geabon
neerd blijven op Franstalige dagbladen als La Libre Belgique ... 

In diezelfde periode zijn de Strijdbroeders aanwezig op de 
IJzerbedevaarten ("Diksmuidedagen"). "Zij die dit schouwspel voor de eer
ste keer zien, slaan de handen ineen vol bewondering. De weide kon de 
menigte niet bevatten" (Segers, 1934). "11 juli is onze feestdag en dan 
laven wij ons aan vaderlandsliefde" (Segers, 1953). 

In de jaren 1930 staat de Vlaamse Beweging sterk. Segers zweept 
zijn troepen op: "'t Is nujanuari van Onze Lieve Heer Jesus Christus den 
25sten en wij, eTjgenamen van Lamme Goedzak, blijven onverschillig toe
zien. " De taalwetten blijven ze overtreden en Grammens en zijn helpers 
krijgen geen amnestie. lS Of nog: "Tot wat einde is de christen Vlaming 
geschapen? Het antwoord ligt in de leuze Alles voor Vlaanderen, 
Vlaanderen voor Christus". 19 

5.4 DEN DUITSCH 

Na de Tweede Wereldoorlog is er ook onrust. Sommige woningen 
van Vlaamsgezinde Strijdbroeders worden besmeurd, bepaalde strijdbroe
ders worden verdacht gemaakt. "Er waren geanimeerde discussies over al 
of niet gefundeerde aantijgingen tegen het loyale gedrag van sommige 
leden. De vergaderingen eindigen op een verkiezing, waaruit bleek dat de 
beschuldigingen niet inslaan. Sommige leden hadden blijkbaar een ander 
resultaat verwacht en slappen op", aldus Walter Van Ryckeghem. "Enkele 
zijn later tenLggekeerd, andere niet". 20 

In augustus 1944 is er wegens hevig onweer geen bijeenkomst. 
evenmin als in september (maand van de bevrijding) en oktober (veel sol
daten in Knesselare). Op de vergadering van november stellen sommige 
leden de vraag: "Dient er in de maatschappij soms geene zuivering 
gedaan?'. Verslaggever Segers is not amused: "Kom metIeiten. noem de 
personen. De aangeklaagden kunnen zich dan verdedigen. 't Is een kie
sche zaak ... die niet met overhaasting q/gedaan mag worden",21 

De toneelkoepel Algemeene Toneelcentrale (ATC) wordt ook 
genoemd. Topman Van Lancker zou volgens sommigen zijn aangehou
den, maar Walter Van Ryckeghem verdedigt de ATC: "Dat is geen Dllitsc1lt' 
instelling. Tijdens de bezelling werden er toneelstukken llitgepoerd, Is dit 
eene onvaderlandsche daad?', vraagt hij, 
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Het komt tot een stemming over de vraag of sommige leden moeten 
worden uitgesloten. Veertig leden stemmen. Sommige leden krijgen 
behoorlijk veel tegenstemmen. maar toch het vertrouwen van de meer
derheid. Uiteindelijk wordt niemand geschrapt. Acht leden stappen op, 
maar sommigen keren later toch terug.22 

De Vlaamse Beweging krijgt een klap in de eerste jaren na de oor
log. Ook de Strijdbroeders gaan door een vrij moeilijke periode. Van een 
elfjuliviering is even geen sprake meer en de jaarlijkse uitstap wordt een 
paar keer verplaatst naar 21 juli. .. Maar in 1948 is er weer een elfjulifeest 
~met elk drie pistolets met hesp en koffie ... en de voorzitter tracteerde met 
een havana ... en de kas met een demi", aldus de schrijver, die weer 
spreekt van "Vlaamse leute zoals we in lang niet meer meemaakten".23 
Dat het Vlaamse vuur terugkomt blijkt uit de woorden van de verslagge
ver: "Ze houden Congres in Wallonië en roepen "Los van België" ... 
Moesten de Vlamingen dat durven, morgen zouden zij zuchten in folter
kampen. In stad en dorp zitten fransikljons te loeren hoe zij den Vlaming 
kunnen dwarsbomen. De strijd loeit in hevigheid. Hoe en wanneer komt 
er een einde aan?". 

In de jaren 1950 dienen zich nieuwe generaties en nieuwe strijd
punten aan. Die komen nog ruim aan bod op de vergaderingen (zie bijla
ge 3: de sprekerslijst). 

In september 1956 is de Eed duidelijk bezorgd. Bij de planning van 
de vergaderingen van het volgend seizoen wil men "een avond om er op te 
wijzen dat wij meer waardige Vlamingen moeten zijn" en "onze ontspan
ningen op een hoger peil trachten te brengen", registreert de nieuwe grif
fier Julien Vandeweghe. 

Leden worden herhaaldelijk opgeroepen om deel te nemen aan de 
IJzerbedevaarten. 11 juli blijft een te vieren hoogdag. In 1961 looft deken 
Maurits Hooft de deelnemers aan de eerste Mars op Brussel: 
Burgemeester Devreese strandt onderweg op de nagels van politieke 
tegenstanders. 

5.5 INJECTIE VAN WILFRIED 

Dat er nog; reden is om Vlaamsgezind te zijn, komt de jonge Wilfried 
Martens vertellen in 1961. Hij spreekt hier over De toekomst van de 
Vlaamse Gemeenschap. Martens is op dat ogenblik voorman van de 
Vlaamse Volksbeweging (WB). Julien Vandeweghe noteert op 13 sep
tember 1961 uit Martens' mond dat de Vlamingen 68 procent van de 
lagere schoolleerlingen leveren, 55 procent van de scholieren en slechts 
38 procent van de universitairen. Tegenover 67 % Vlaamse soldaten 
staan 35 % Vlaamse officieren ... De deken dankt Martens "omdat hij ons 
een Lryectle gegeven he~rt van Vlaams gevoel". In 1968 komt Willrled 
Martens nog eens lang om over dat onderwerp spreken. 

2HJ 



JAN VAN DE CASTEELE 

Vooral onder impuls van Omer Mattheeuws worden in 1964 een 
dertig Vlaamse leeuwen verspreid ... "Voorwaar een goede prestatie en 
schoon vertoon van het Vlaams gevoel in Knesselare". aldus de griffier. 

De Strijdbroeders. die eerder al deelnamen aan de zogenaamde 
Kruiskopaktie (inzamelactie gehouden na de dynamitering van de oude 
IJzertoren) zamelen in 1969 geld in en krijgen een eigen tegel te plaatsen. 
Op 25 juni 1973 vraagt men het gemeentebestuur deel te nemen aan de 
bloemenhulde bij de IJzertoren. waar de gedenkstenen worden geplaatst. 

In 1971 spreekt nog eens Flor Grammens over de taalstrijd. De 
zeventiger moedigt hier de jongeren aan: "Ik hoop dat gij jongeren zult 
begrijpen dat de flaminganten uit die tijd geen naïeve romantiekers waren. 
maar mensen die gewerkt hebben aan uw toekomst" . Een aantal 
Knesselaarse jongemannen (Arnold Strobbe. Dirk Van Ryckeghem en 
Chris Van Oaeie) hebben het in dat jaar over de Vlaamse Beweging. 

Taalgrensbewoner en schilder Gies Cosijns. Voerenaar Guido Sweron. 
journalist en publicist Marc Platel. VU-voorzitter Hugo Schiltz. Trends
hoofdredacteur Frans Crols. professor Boudwijn Bouckaert e.a.. maar 
ook de Prince. de deken en diverse leden behandelen de Vlaamse Kwestie. 
het probleem Brussel. de taalgrens ... 

De Vlaamsgezindheid van de Strijdbroeders staat ook de jongste 
jaren niet ter discussie. maar krijgt een minder prominente rol in het pro
gramma. Dat heeft veel te maken met de Sprong Voorwaarts die de 
Vlaamse Leeuw in deze twintigste eeuw heeft gemaakt. 

In het begin van de 21 ste eeuw komt een einde aan het zingen van 
de Vlaamse Leeuw na de maandelijkse vergaderingen (behalve op 11 juli). 

5.6 11 JULI 

De Vlaamsgezindheid blijkt ook uit de iever waarmee op 1 1 juli 
feest wordt gevierd. In het lokaal wordt de vlag uitgehangen. Tijdens de 
eerste jaren valt die eer nog te beurt aan de Belgische driekleur. Het 
lokaal wordt overigens "met transparent en balonnekens verlicht". Men eet 
brood met hesp en bezoekt de vrienden-tappers. Het gebeurt ook dat men 
op de dorpsplaats koorzang uitvoert. En nu en dan trekt men er met de 
fiets op uit. naar Damme. Breskens. Terneuzen. Gent en andere Oost- en 
West-Vlaamse steden. naar de Leie. en "dikwijls" naar Diksmuide. 

Na de Tweede Wereldoorlog volgen de auto-uitstappen. later echte 
rally·s. en door de griffier wel eens "spannende races" genoemd. 's Avonds 
is der dan "dampende kq.ffle. belegde brooqjes. een gezellig praa{je met 
hier een daar een discussie zoals het een redelijker past". 
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Op elf juli trekken de Strijdbroeders e r op uit. Een van de tradities die overeind bly
VeT!-

Naar aanleiding van de herdenking van de Guldensporenslag (650 
jaar) schrijft Walter Van Ryckeghem in 1952 VIaenderen. Were DL De 
opvoering gebeurt in de hovingen van café Lusthoj(Veldstraat). De achter
gevel is omgetoverd in middeleeuws Brugge. Wijnendaele. Compiegne ... 
Net voor de ontknoping zorgt een onweer voor onverwacht veel klank en 
licht. Alle troepen vluchten naar binnen ... De Strijdbroeders bezoeken in 
dat decennium de Lotusfabriek in Lembeke. worden ontvangen op het 
kasteel van hun Prince. graaf d'Alcantara, spelen De duivel te sterk, in 
eigen gemeente en in Gent. 

Stilaan treden ze met hun GuLdensporenherdenking naar buiten en 
organiseren samen met het gemeentebestuur op het kerkplein 
Guldensporenjeesten, met volksdans, muziek, zang, declamatie en vlag
genzwaaien. Die feesten groeien stilaan uit tot gemeentelijke ll-juLivierin
gen met een openbaar karakter. Deken Walter Van Ryckeghem is immers 
ook voorzitter van de jonge ultuurraad24. 

Vaak spelen de SriJdbroeders zelf wagenspelen (Nu Noch (1959), Sa 
Bru.egel, kus de bruid (1960) en 't Is al boter aan de galg (1965). In 1961 
n 1962 trekken ze naar de hovtngen van Hilaire Ryserhove (Nu 't Withoj, 

Veldstraat) en is de publieke belangstelling het grootst. "Om 20 uur stoet 
mei muziek op kop en al de vlaggen van de plaatselijke verenigingen. 
Ongeveer 500 aanwezigen volgen een muziekuitvoering. een zangcrochet, 
optreden van de BJB-meisJes met riLmische oejeningen, vendelzwaaien 
van de BJB:Jongens. E n regenvlaag sloort de avond." To h m rkt d grif-
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fier (apotheker Julien Vandeweghe) schamper op dat de rede van meester 
Ryserhove " het enige punt in het programma was dat aan 11 juli herin
nerde ... Ofwet is het Vl.aams bewustzijn in ieder van ons in slaap gevallen, 
ofwet moet toekomend jaar gezorgd worden voor een heropflakkering". 
Elfjuli verliest evenwel geleidelijk aan het karakter van een strijddag. 

In de loop van de jaren zestig verschuift - conform het tijdsbeeld 
van de Gotden Sixties - de aandacht vooral naar het economisch veld. 
Vlaanderen werkt zijn achterstand weg, meer zelfs, wordt de topregio in 
dit land. Achtereenvolgens trekt men naar de Brugeoise (1960), naar een 
Gentse spinnerij (1961), is er een guldensporenrally, trekt men naar de 
brouwerij De Sptenter in Dentergem en naar de Riva (1962), naar Leon 
Claeys in Zedelgem (1963) , naar Brugge (1964) , de leerlooierij van 
Maurice Devreese en kanaalzone (1965), de houtbuigerij Jeroom Van de 
Casteele en de weverij Van Damme in Eeklo (1966), de haven van 
Zeebrugge en het Saton van de Humor (1967) , UCB Zandvoorde en het 
vliegveld van Middelkerke (1968) en naar CBRT Brugge (1969). Eenmalig 
is er ook eens feest op 21 juli (1962: dagreis naar Bokrijk en naar de mijn 
van Houthalen). 

In eigen gemeente is plaats voor declamatie (Wim Laroy, 1963), een 
diavoorstelling, een rally (1969) . Met enig succes waren er op De Plaats 
drie edities van Een tegen AUen (1967, 1968, 1969). 

Een zeldzame /ce ,. is r oo/cjc top 21 JuLi. In dit 9 tal nuit t p 11 ,. d fl\t!n 
!Jan HouLhaL 11. 
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HeraLdicus Edgard 
Buyse (zittend) , 
p enningmeester Gerard 
Van d e CasteeLe, deken 
WaLter Van Ryckeghem 
en grijj'ter Jan 
Magerman m t nkele 
symbol n van d 
vereniging. 
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In de jongste decennia blijft de elfjuli-uitstap overeind, met toeristische 
uitstapjes allerhande (nu ook naar Waalse, Nederlandse en Franse ste
den). bezoeken aan kastelen en musea, boottochten en druk bijgewoon
de autozoektochten ... 

6. ZINGEN ... 

Tot de vaste ingrediënten van de maandelijkse vergaderingen 
behoort lange tijd het zingen van liederen. In april 1894 wordt op de ver
gadering een Strijdlied uitgedeeld en aangeleerd. Meester Segers noteert: 
.. Na de bijeenkomst stapten we fier. op maat en in rang door de straten en 
't galmde: 

Strijders waren onze vaadren, 
Houwen trouw aan God en vorst 
Vlaams van bloed in hart en aadren 
Katholiek van ziel en borst 

Wij willen aan de Walen 
Niet langer zijn verknecht 
Wij willen Vlaamsch: dat is ons tale 
Wij willen Vlaamsch: dat is ons recht 

.. De menschen liepen buiten en loechen ons tegen. Dan waren er nog 
geen velos: we bleven samen en trachtten naar de 2de zondag van 
de maand ... " 

In de hitparade van de Strijdbroeders staan romantische en dra
matische liederen, heimatliederen, het Vlaamse strijdlied ... De verslagge
ver noteert in zijn schriftjes: "Alfons Hooft zingt Wat aan een Vlaming niet 
past (van de Knesselaarse dichter Augus Bultynckl. De malheuren slapen 
niel. Ons Vlaanderen en Waar de bezem staat: August Cooreman zingt 
kluchtliederen en bezingt De lieve mei. Een Maeyens zingt klucht liederen. 
Alfons Arnaut pakt uit met In Vlaanderen. Vlaamsch Land. De veuskun
digen schoolmeester en August Van de Casteele met De Vlaamschejongen 
en Eene ongelukkige U)eze; Hector Bultynck zingt "Het schoon lied Het 
ijselijk Weer" en tot het repertorium van Adolf De Baets behoren Het lied 
van de Liereman, 't Gevonden Bloemken en Vlaamsc11 jongelingen lied: 
Octaaf De Waele zingt een Vlaams lied, Louis Spanhove De Tabaksblaas. 
Victor De Waele Jan in de Kas en Flor Bellaert "gaf af van De Dikke Baas

K

• 

Florent Spanhove krijgt de lachers op zijn hand met De mode pan papier 
en Emiel Buyse doet hetzelfde met De microbe ... 

"Knesselare is alt ijd gekend om z!i1l zanger .. .;;". Onder meer De 
Congo, 12 uren socialist, Murillo, Het valsclle alarm. de cirk BarnwIl. dc 
drie mismaakten ... zijn titels van zangspelen die worden uit gevoerd. 25 
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Vanaf de jaren 1950 wordt, onder meer onder impuls van André 
Van Hooreweghe en Gerard Van de Casteeie, maar ook van dokter Patrick 
Dhoore en Julien Willems weer meer aandacht gevraagd voor het lied. 
Eerstgenoemde ontpopt zich als zangleider, Gerard Van de Casteele 
schrijft enkele drink- en gelegenheidsliederen, waaronder Rederijkers 
drinklied (bijlage 4: lied van de Strijdbroeders). Dokter Dhoore dringt erop 
aan om naast de toneelactiviteit ook het lied te cultiveren en Julien 
Willems leidt een tijdje de repetities en de uitvoeringen. Op de vergade
ring worden liederen aangeleerd. De Griffier noteert wel eens dat "laat in 
de nacht uit het Witte Paard. het nieuwe lokaal. mooie Vlaamse gezangen" 
klonken. Nu en dan zijn er optredens van een gelegenheidskoor van de 
Strijdbroeders26 (bezoek rozentuinen d'Alcantara, opening nieuw 
Knesselaars gemeentehuis in 1972, enz.). In 1952 trekken de 
Strijd broeders zelfs naar Zelzate voor een Bonte Avond. In de beste ver
standhouding met de leden die ook in de fanfare spelen, brengen ze er 
muziek, zang, dans, humor en sketches. 

Maar met de doorbraak van de transistorradio, bandopnemer, 
piek-up, cassettespeler, cd's en ander elektronisch tuig wordt de zang
traditie vanaf de jaren 1970 weggespoeld. 

7. . .. EN FEESTEN 

Vanaf de stichting is duidelijk dat de Strijdbroeders een nogal jee
stelijke ingesteldheid hebben. Op zowat alles wat gevierd wordt, zijn ze 
van de partij. Feesten voor de honderdjarige Rosalie De Neve, inhuldigin
gen van burgemeester De Jaeger, stoeten en carnavaloptochten, herden
kingen en vieringen van oud-strijders ... 

De oudste traditie is het nieuwjaarsjeest. In januari 1894 gebeurt 
dat voor het eerst in het lokaal "met lekkere koeken". Er wordt al eens een 
glas gedronken, en men trekt dan "zingend naar de leden-tappers". 

7. 1 GEPARFUMEERD 

Pas op 15 oktober 1958 mogen familieleden voor het eerst mee met 
hun strijdbroeder naar de vergadering. Naast meespelen in het toneel, 
mogen de dames nu ook meejeesten. Er is ook de proefballon van het 
winterse familiefeest. "Om drie uur slopen de laatsten huiswaarts met de 
beste herinnering aan een goed geslaagd JamilieJeestJe. Een dergelfjke 
avond mag wel eens herhaald worden", aldus de griffier, die in die over
tuiging blijkbaar niet alleen staat. 

"Zfjn er elf avonden op een jaar met een culturele waarde. dan komt 
een avond met gezonde ontspanning toch niet verloren voor", aldus de grif
fier. Het lokaal is nogal eens met kaarsen en dennengroen in een gezelli
ge nieuwjaarssfeer herschapen. Een enthousiaste griffier heeft het op een 
ander moment eens over "Twee lange gedekte tq{eLs met opgezette. goed 
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gecoiJfeerde en aangenaam geparfumeerde glunderende .gezichten". Na 
zijn jaarverslag volgen de nieuwjaarswensen van de deken en de leutige 
stemming, gezelschapsspelen, dans, tombola. 

Deken Walter van Ryckeghem omstrikt sinds de jaren 1960 zijn 
kerst- en nieuwjaarswens met " keurige versvoeten ... in vondeLiaanse ver
zen.. . nu eens in 't vroede, dan in 't zotte en soms in ' t amoureuze ... " 
Griffier apotheker Julien Vandeweghe verkoopt zijn jaarverslag in rederg
kersrgmpjes, een gebruik dat zijn opvolger Jan Magerman met veel zwier 
zal overnemen. Nieuwe leden worden plechtig aangesteld . En voorts is er 
de inbreng van anderen. Schatbewaarder Gerard Van de Casteele laat al 
eens zijn Rederijkersmachine op het publiek los , André Van Hooreweghe 
animeert met Wachtwoord, met tsiebe en tsoebke en andere Knesselaarse 
woorden, of zorgt samen met Dirk Van Ryckeghem voor U vraagt, wij 
draaien, Geert Van Ryckeghem en Ronny Wittouck brengen als Sint-Elooi 
en Piet een woord , een lied. 

Animatie is er geregeld met Wachtwoord, en een lokale versie van 
Farce Majeure, en een zeldzame keer zelfs een eenakter. " Van het Vroede 
naar het Sotte is maar een kleine stap, vooral als dit begoten wordt met 
gerstenat en wijngeest. Er werd gedanst en gezwanst tot in de vroege och
tenduren" Uanuari 1973). 
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Rond de eeuwwisseling komt er wat sleet op de formule en geklaag 
o er het menu , de prijs, de muziek. .. De griffier doet zijn beklag over "de 
eeuwige zeurpieten en kankeraars, de onverbeterlijke muggenzifters en 
droogstoppels" die de vorige jaren fel hun best deden (1999). Maar in 
2001 moet hij weer vaststellen dat de schwung wat ontbreekt en volgt de 
vraa6 naar bezinning over de oude feestformule. Eigen optredentjes en 
nu en dan een andere aanpak kunnen het feest in de traditionele stijl niet 
redden. "Misschien wordt het gewoon tijd dat we onze Jeesiformule eens 
herzien en ons gaan bezinnen over onze Jeestgewoontes", noteert de grif
fier. Het accent verschuift van het stervend nieuwjaarsfeest in januari 
naar het bloeiend en druk bijgewoond patroonsfeest in december. 

Dat laatste wordt vanaf de jaren 1970 gevierd. aanvankelijk met 
een aperitiefconcert (feestdag Sint-Elooi), vanaf 2004 met een avondopt
reden. gevolgd door een achteraf-receptie in het stamlokaal. 

Vanaf 1996 wordt er regelmatig een quiz gespeeld. samengesteld 
door Renaat De Blaere en Hans Waerniers . 

7.2 J UBILEUMF'EESTE 

Het twintigjarig bestaan (1913) wordt gevierd met een mis. een 
optocht naar de patronagie. voorafgegaan door de fanfare die de Vlaamse 
Leeuw speelt. In de zaal geeft voorzitter en burgemeester Maeyens een 

o Lw ede u ,., nfglngsulag (J 953). 
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toespraak en worden talrijke Vlaamse liederen gezongen. Nadien volgt 
toneel. Alfred Segers, onderwijzer en tooneelmeester van de 
Strijdbroeders houdt een voordracht "waarin hij de toestand van 1302, in 
't opzicht van godsdienst, taal en vaderland, vergeleek met dien van heden 
en tot de slotsom kwam dat de strijd der Vlamingen heden, met ander 
wapens, dezelfde als die hunner voorvaderen ... Onnoodig te zeggen dat de 
Vlaamsche Strijdbroeders daarna nog een lustigen avond hebben doorge
bracht en dat nog meer dan eens langs de straten het Vlaamsch Strijdlied 
Wij Willen Vlaamsch heeft weergalmd', schrijft de verslaggever van het 
Fondsenblad. 27 

Het vijftigjarig bestaan van de vereniging (1943) valt middenin de 
Tweede Wereldoorlog. Op het programma een plechtige hoogmis, een 
feestzitting in de patronage en een toneelstuk (zie verder). Een van de 
interessantste bronnen over de geschiedenis van de Strijdbroeders is het 
bewaard gebleven verslag van toenmalig schrijver Alfred Segers. 

Op 12 juli 1953 is het weer feest. De zestigjarige vereniging wordt 
ondanks tegenkanting "vanuit Belgicistische hoek" en omwille van de oor
log met een vertraging van tien jaar dan toch Koninklijk. De Strijdbroeders 
hebben een nieuwe vlag. Een grote feestzitting heeft plaats in café De 
Lusthof in de Veld straat. 's Avonds is er vuurwerk. 

Voor het 75jarig bestaan in 1968 trekt de groep met de fanfare 
voorop naar de feestzitting in het klooster. Het Sint-Gregoriuskoor uit 
Drongen luistert op. Voor het avondfeest trekken de leden een ander 
truitje aan ... Terug naar La belle époque. De jeugd zorgt voor mimespel. 

Met enige vertraging viert men in 1981 het 25jarig bestaan van de 
Camere. Na de mis is er receptie en academische zitting in het gemeen
tehuis. De muzikale omlijsting gebeurt met oud-Nederlandse liederen 
door de Gezellen van de H. Michiel uit Brugge. Een 25-tal leden krijgen 
een ereteken. Het feestmaal heeft plaats in Het WithoJ 

In 1983 wordt tweemaal gefeest. In maart is er de viering van 
negentig jaar Strijd broeders, in mei staat de deken Walter Van 
Ryckeghem vijftig jaar' op de planken. Hij krijgt van zijn groep een rode 
rederijkersstoel aangeboden. 

7.3 JAAR MET EEN KROONTJE 

Vooral 1993 wordt een jaar met een kroontje, De Strjjdbroeders 
worden honderd jaar. Het eeuwfeest jaar (stichting 12 maart 1893) wordt 
gevierd op zaterdag 13 maart met een bijzondere misviering voor de over
leden strijdbroeders, en met de wijding van de nieuwe vlag,28 De nieuwt' 
vlag, een ontwerp van heraldicus Egard Buyse, draagt in het blazoen dl' 
patroonheilige Sint-Elooi, het wapen van de lieren vnn Knesselnrc eH de 
Vlaamse leeuw, en de kenspreuk "Moed en Volharding", 
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Deken Walter Van Ryckeghem voor de troJeeënkast in De Swaene. 

SINT ELOOI • KNESSEL.-ARE 

Sinds heL e uwfc e L prYkL nu ook de dubb Ie naam op de vlag. 
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Zowat tweehonderd leden, ereleden en sympathisanten luisteren 
op een academische zitting in het gemeentehuis naar toespraken van 
Dirk Van Ryckeghem, burgemeester Schrans, cultuurraad afgevaardigde 
Remi Van Hooreweghe en de Prince graaf d'Alcantara. Voorts is er een 
tentoonstelling van foto's, trofeeën en ander archiefmateriaal in de raad
zaal en wordt de "Kroniek Vlaamse Strfjdbroeders 1893-1993" voorge
steld . Een geschiedenis van de vereniging, samengesteld door Jan Van de 
Casteeie, m.m.v. Jozef Arnaut en Gerard Van de Casteeie. Om 20 uur 
volgt een avondfeest in de parochiale feestzaal. 

In zijn toespraak probeert Walter Van Ryckeghem de sfeer te schet
sen van de eerste decennia, hij roept cultuurraad en gemeentebestuur op 
dichter August Victor Bultynck niet uit het oog te verliezen, omdat hij als 
Knesselaarse journalist en schrijver een niet onbelangrijke rol speelde in 
de Vlaamse en sociale strijd op het einde van de 19de eeuw (de schrijver 
krijgt later inderdaad een monument je in de hovingen van de voormalige 
sigarenfabriek). Het was diezelfde Bultynck die als journalist, als hoofd
redacteur of als spreker voor diverse Vlaamse Verenigingen herhaaldelijk 
opriep om in elk dorp een Vlaamse Strfjdgroep op te richten. Vaak 
gebruikte hij de aanspreking Vlaamse strijders ... De initiële doelstellin
gen van de Strfjdbroeders (Vlaams , sociaal, katholiek) benaderen al ast 
heel sterk de opinie van Bultynck. 
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7.4 IJFTIG JAAR REDERlJKERS 

In december 2005 is er weeral eens een bijzonder feest: de 
Rederfjkerskamer Sint-ELooi mag haar vYfii.gste verjaardag vieren. Voor 
zo'n 150 gasten wordt Walter Van Ryckeghem in het gemeentehuis aan
gesteld als eredeken. 

Van Ryckeghem is de generatie na hem - geboren in de late jaren 
veertig en de jaren vijftig - steevast dejongeren blijven noemen. Uit die 
generatie komt zijn opvolger Renaat De Blaere. Die wees op de verdien
sten van zijn voorganger, "d e regisseur; de acteur in zoveeL toneeLstukken, 
de heLpende hand bij d ecorbouw. de man met de za/damp in aansLag tij 
dens de repetities. d e man die met zijn rfjk verbaaL taLent zijn Led en toe
sprak bij opening en afsLuiten van onteLbare vergaderingen. en die nieuw
jaarswensen verpakte in nieuwjaarsverzen op rijm". 

De nieuwe deken wees op de uitdagingen voor de toekomst van de 
vereniging: "de homo zappiens van achter zijn tv of pc krfjgen" . h et wordt 
steeds moeilijker. "De grootste uitdaging voor de komende jaren zaL onge
twiifeLd zijn omjongeren aan te trekken in onze rede rfjke rskame r". aldus 
De Blaere. 

Oorkonde. naar aanLeiding van vWltg jaar 
KnesseLaarse rederijkerskamer gemaakt 
door Gab Van den Brande. 

Ter gelegenheid van h t. vijftigjarig bestaan van de Camere ont.wierp 
Gab Van d n rande, naar analogie met de aantstel11ng van d Camere 
In 1955 een oorkonde, en igenzJnnige aquarel waar de kijker e neig n 
fnterpr tatl mag aan g ven. e d k n gaf a lvast. zijn Interpr tatie: d 
r d rlJker h eft g n dlkk n k. Zijn torso i a ls e n tolp ov r K.n ss lar 
ger..ret n ln dl tolp raaIt. ook zijn 11 bt ov r d buiz n n de m ns n. 
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7.5 KROEGENTOCHT 

Het hele werkjaar (september 1992 tot september 1993) staat in 
het teken van het eeuwfeest. Topactiviteiten zijn het toneel in december 
1992 (een mix van Paradijsvogels en Dorp der Mirakelen van Gaston 
Martens in een bewerking van Dirk Van Ryckeghem), en de organisatie 
van een eerste Knesselaarse Kroegentocht op zaterdag 7 mei. Die voltref
fer wordt in zeven cafés ingekleurd. 

Sinds 1993 organiseren 
de Strijdbroeders met 
succes eenjaarlijkse 
Kroegentocht. 

Sindsdien kunnen de muziekliefhebbers elk jaar in mei in een tien
tal Knesselaarse kroegen op zoek naar muziek en vriendschap. Een ren
dabel initiatief dat de vereniging fInancieel mee overeind houdt. 

f 

Ook kroegen komen en gaan. De kroegentocht startte in zeven 
cafés, waarvan de meeste uithangborden ondertussen verdwenen zijn (De 
Craenepoel. de Willem Teil. High Chapparal. De Swaene. Cqfé 
Gemeentehuis. De Sportkring en het Voet ballokaaO. Maar andere kwamen 
in de plaats (De Buize, Dorien·s. De Clochard. La Mouche. Eqioy. 
Poezenhoek, De Litanie, Jeugdhuis 't E;lTect. De WelkoT1l. de Nobis ... ) Op 
eigen benen of met het trammetje (Het Kamielkd laveren de be'zoekers 
tien jaar later al tussen een tiental cafés. 

Van de tiende kroegentocht (2002) wordt een cd-opname ~enul.Hkt. 
In 2004 wordt voor de gelegenheid een eigen strijdbrot'dersbiert,lt'" gebrou
wen en verkocht. Het Eirkc. 
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SPIEGEL VOOR HET DORP 

Dat de Sbijdbroeders in oorsprong katholiek en Vlaamsgezind 
waren, impliceerde niet dat ze geen belangstelling hadden voor andere 
maatschappelijke thema's. Al in de beginjaren is er bredere interesse voor 
di er e a pecten van de samenleving, maar het is toch vooral n a de 
1\veede Wereldoorlog dat de versnelde politieke , economische en de nieu 
we culturele stromingen zorgen voor een verruiming van h et werkveld. 

De culturele interesse is veel ruimer dan het prominen t aanwezige 
toneelleven. In de lokalen van de gemeenteschool wordt in 1958 een ten
toonstelling georganiseerd met werken van de Strydbroed ers . Nemen 
deel: Edgard Buyse, Omer Buyse, Edgard Locks, Oswald Schelstraete , 
Roland Van Heyste (schilderijen), Alfons Hooft , Edgard Van de Castee1e 
(foto's), Alfons Ryserhove (schrijver) en Gentiel Verhoestraete (mecano). 
Er worden ca. 600 kaarten verkoch t. 

TOOHSTELLING. 

De Strijdbro ders j Rederijkers waren e n warme kern van hel cultureLe Leven in de 
gemeen1e. Een beeld van de enkele organisator n n d eLnem rs aan een Lentoon
steUlrtg in 1958 . 

• ] NEGERS EN ROMEINEN 

1J n v rand r n b f~ n w vijf U jaar lat r a ls w gras-
v rsJag n van v rgad rln'1 n . In h 1. pr -t 1 visi tijdp rk 

Vlam1ng v r zijn k nn1s v r d r L van d w r ld nogal 
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eens aangewezen op mondeling getuigenissen van anderen. Dat ideeën
goed permanent in beweging is, vandaag in en morgen out, verduidelij
ken we met een paar voorbeelden. Uit de mond van spreker Ingels noteert 
de griffier in 1958: "De negers moeten op een heel andere manier aange
pakt worden dan de blanken. En dat begrijpen sommige blanken nog niet. 
De neger is uiteraard lui en men mag hem bfjvoorbeeld geen werklozen
steun geven of anders werkt hfj niet meer. Ze teren vaak op het werk van 
hunfamilieleden." Een Vlaamse blik op net nog niet onafhankelijk Congo. 
Mgr. De Bruyne, rector van het pauselijk instituut voor kristelijke oud
heidkunde, laat Knesselare weten dat "de echte Romein hooghartig is en 
soms brutaal" en dat "in zfjn physionomie sterk Arabische trekken te ont
dekken zfjn". 

Een getuigenis van de veranderende mentaliteit in de jaren 1960 is 
de komst van de "gladde spreker' Louis De Lentdecker, die het heeft over 
prostitutie en met de Strfjdbroeders "Een wandeling door de onderwerelä 
maakt. .. "Voor ons, mensen van de gezonde buiten, werd dit een bescha
mende revelatie over wat uit schone liefde groeien kan... Wie een breed 
verslag over deze voordracht wil, kan zich het boek van LDL over de onder
wereld aanschaffen (Lichte meisjes, zware jongens). Wfj mogen besluiten 
dat wfj moeten gewapend zfjn, in een wereld die groeit. tegen grijparmen 
van het milieu dat ook onze gezonde buitenlucht stilaan komt verpesten~, 
aldus de griffier. 

8.2 EROTIEK 

In november 1966 leidt Omer Mattheeuws een discussie over 
Jeugd en literatuur. De Strfjdbroeders discussiëren over erotiek. 
Mattheeuws leest fragmenten voor uit een boek. "Uit de discussie hiero
ver besloot men dat dit boek wel door de rijpere jeugd mag worden gele
zen. maar onder controle". Na een fragment uit De ontaarde slapers van 
Ward Ruyslinck concludeert men: "Het pessimisme is voor dejeugd slech
ier dan de erotiek. Hei seksuele is natuurlfjk. Het pessimisme is tegenna
iuurlfjk. Hei seksuele gaal uit van een waarde: de liefde. Het pessimisme 
sieunt op geen waarde" ... 

, 
De jaren 1960 zijn om diverse redenen bewogen jaren. Onder meer 

omwille van de nieuwe openheid, de democratisering. Ook binnen de 
Sirfjdbroeders kan nu worden gediscussieerd en mogen jongeren "de slok 
in hei hoenderhok werpen", want "idealisme en contestatie is eigen aan 
jeugdige mensen". Op de bijeenkomst van december 1968 werd gedebat
teerd tussen KSA'ers en CVP'ers. De grimer besluit: "Bji iedereen groeit de 
bekommernis om de mens niet te lalen verloren gaan in de maatschapp!j, 
maar hem in hel middelpunt te plaatsen. Nu meer dan ooit spreekt men 
van de rechten van de mens." 

Dokter Bockaert (gynaecoloog) en E.l\. Bnsit'i Mnes (mornnlt heo
loog) spreken op dinsdag 11 maart 1969 over geboortebeperking. lllt'ruit 
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leren we dat .. de onderbinding van de eileiders van de vrouw oJ van de 
zaadorganen van de man noch door de Kerk. noch door de wet is toegela
ten. Onderbroken geslachtsverkeer zou "nadelige werking" hebben voor de 
geestesgesteldheid van de vrouw, het condoom "onschadelgk" zgn. Andere 
middelen zgn de plastiekspiraal. de periodieke onthouding en de pil. die 
Monschadelgk" is. wanneer ze genomen wordt door een gezonde vrouw 
gedurende een beperkte tgd en onder dokterscontrole. " Basiel Maes 
spreekt in de zin van de encycliek humanae vitae. "Volgens de encycliek 
is er maar één methode toegelaten en dat is de periodieke onthouding, ten
zg bg therapeutische indicaties ... Iedereen ging naar huis met de wgsheid 
die hg had opgedaan ... en de boer die ploegde voort", aldus de griffier.29 

8.3 DE MADAMMEN 

Nog een signaal van verandering is de komst van vrouwen in de 
vereniging, al is dat toch maar met mondjesmaat. De Eed bespreekt pas 
in 1970 een voorstel om de vereniging gemengd te maken. Op een infor
matieavond op 11 mei 1970 wordt onder de leden een peiling georgani
seerd. Er zijn die avond weinig aanwezigen. Vijftien leden zijn voor, elf zijn 
tegen. Maar nadien gebeurt niets. In november 1976 beslist de Eed de 
Camere een voorstel te doen om ook vrouwen als lid toe te laten. In het 
verslag van de volgende vergaderingen daarover echter geen spoor. De 
eerste vrouw (Greta Arnaut) wordt pas lid in 1986. Nadien volgen nog 
enkele vrouwen, maar tot een echte doorbraak is er nog niet. 

Die interesse voor vrouwen toont zich ook in een ander initiatief in 
1972. Het verenigingsleven leidt wat aan bloedarmoede. In oktober 1972 
wordt een proef genomen: een kruisbestuiving van Strijdbroeders en 
NCMV -vrouwen. Vijftien leden gaan op vrouwelijk terrein luisteren naar 
pater Decraemer en zijn verhaal over zijn stichting Teleonthaal. "Dit is 
wel een experiment dat nuttig is omdat. op een gemeente, veel bonden 
aJzonderlgk van elkaar inspanningen doen voor opgang in hun streven, 
maar telkens ontgoocheld worden door het kleine aantal aanwezigen", 
aldus de griffier. Maar ook dit experiment leidde uiteindelijk tot niets. 

Het activiteitenlijst je van 1974 is vlugger gelezen dan alle vorige ... 
De opkomst blijft mager, het principe van de maandelijkse vergaderingen 
komt in het gedrang... Op 11 maart 1975 volgt een vergadering met 
bespreking van die situatie. Even is er sprake van tweemaandelijkse ver
gaderingen, maar er wordt gewaarschuwd voor vervreemding ... Stilaan 
vindt de vereniging evenwel een tweede adem, onder meer door actie van 
een nieuwe generatie jongeren, maar ook door het aansnijden van nieu
we thema's. 

8.4 NA'ruUR EN CULTUUR 

Begin de jaren 1970 was de Groene Beweging nog vrij embryonaal. 
Nochtans werden in 1970 al de eersle milieusignalen richting 
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Strijdbroeders gestuurd. In dat Jaar van de Natuur spreekt Jozef 
Vanthuyne over natuurbescherming, bioloog Ekhart Kuyken over biolo
gisch evenwicht. Rederijkers trekken in juni te voet door Knesselare, en 
leren in augustus in het Drongengoed het onderscheid tussen korst- en 
levermossen, tussen spechtgaten en nagelgaten. En de deken spreekt: 
.. De openbare machten moeten wakker geschud worden om de natuurre
servaten te beschermen". 

Interesse voor het lokale leven was er ook altijd. In 1970 verschijnt 
het eerste nummer van Uil en Spiegel. Een tijdschrift dat Knesselare in 
beeld brengt. De zuurstof komt vooral van enkele Strijdbroeders. Dat 
wordt later ook zo met de edities van de tweede serie Uilenspiegels in de 
periode 1980-1986. In 2002 geven de Strijdbroeders hun steun aan de 
start van het nieuwe tijdschrift van het Dialectgenootschap Zuidwest
Meetjesland, op het getouw gezet door Aalternaar Erik Wille. Doel: de dia
lecten van Aalter en Knesselare (en deelgemeenten) op te tekenen. Een 
project met steun van prof. Taeldeman. De Strijdbroeders krijgen via de 
Eed de eerste nummers op proef gratis aangeboden. Prof. Taeldeman 
wordt later de tweede Prince van de Rederijkerskamer, als opvolger van 
Adhemar d'Alcantara. 

Vermeldenswaard zijn zeker de initiatieven van een eigen jongeren
werkgroep rond Felix Timmermans en rond Tijl Uilenspiegel. In 1976 zijn 
er op een evocatie van Uilenspiegel circa 300 aanwezigen. In 1978 en 
1979 worden Uilenspiegeldagen georganiseerd. Uilenspiegel krijgt ook 
zijn monument in zijn geboortedorp Knesselare.30 Afvaardigingen uit 
andere Uilenspiegelcentra (Mölln, Schöppenstedt. Braunschweig. 
Damme) delen in het feest. 

Stilaan vergroot ook de belangstelling voor maatschappelijke ont
wikkelingen. Zo groeit de interesse voor de industriële en economische 
veranderingen met voordrachten en bedrijfsbezoeken (zie hoger). 

Deze economische "golf' wordt gevolgd door een zachtere. "groene 
opstoot" (1971: Het Zwin; 1972: voetrally; enz ... ). Nadien volgen talrijke 
wandelingen in natuurgebieden. Het stappen wordt stilaan een juni
gewoonte. Van wandelen in Drongengoed (1983 tot 1986). Bulskampveld 
(1984) en het bezoeken van een bosboomkwekerij bij Strijdbroeder Gust 
Ups, verlegt men de horizon naar Brugge, het territorium van erelid 
Julien Vandeweghe (zoektocht 1987 en 1988) en een bezoek aan het 
kasteel van Ooidonk (en het meer dan prikkelende Jeneverstokerijtje van 
Filliers) (1989). 

Wandelingen (juni) en stadsbezoeken (juli) worden nu een vast 
onderdeel van het Jaarprogramma. Nieuw zijn ook de meerdaaÄse uit
stappen, het bijwonen van toneelstukken en bezoeken van tentoonstel
lingen buiten de eigen gemeente. 

29H 



VU\AMSE STRJJDBROEDERS KNESSELARE 115 JAAR 

[Je Strljdhroeders maak/en van Knesselare weer een Uilenspiegeldorp. 
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9. OP DE SCENE 

Van bijzonder belang in het leven van de Strfjdbroeders zijn de 
toneelactiviteiten. Vast staat dat er in Knesselare al voor de stichting van 
de Strfjdbroeders toneel werd gespeeld, maar hierover zijn maar heel wei
nig gegevens bewaard. De vele toneelgroepen die tot op het einde van de 
18éle eeuw 's zondags na de vers pers in alle dorpen vertoningen gaven, 
verdwenen na de Franse Revolutie. Er bleven alleen hier en daar lietheb
bersgroepen over. Rond 1848 begon het dorps toneel te herleven. In de 
lokale nieuwsbladen verschijnen berichten over toneeloejeningen. De 
bloei ervan werd echter geremd door de tegenwerking van de geestelijk
heid die het theater als duivelswerk beschouwde. Toch geeft een telling 
in 1864 al 27 stads- en dorpstoneelgroepen voor Oost-Vlaanderen. 31 

Met de stichting van De Strfjdbroeders wordt die trend gevolgd. 
Bijna onafgebroken brengen ze na 1893 jaarlijks een of twee toneelop
voeringen per jaar. Op tweede Kerstdag 1893 heeft de eerste voorstelling 
plaats in de kantwerkschool van het klooster. Men speelt twee blijspelen 
(Mijnheer is op reis en Het portret van een schoonzoon) en een drama (De 
oudste zoon, een dronkaard). Deze avondfeesten gebeuren in samenwer
king met de fanfare (zeker tot 1922) en het zangkoor (vermoedelijk tot 
1906). 

9.1 KOEPEL 

In maart 1904 vergaderen in een Ursels café leden van de toneel
bonden uit Aalter, Ursel, Baarie, Hansbeke, Zomergem en Knesselare. Ze 
beslissen een overkoepelende vereniging op te richten voor wederzijdse 
hulp bij de toneelopvoeringen. "Hiertoe zouden zij samen de schoonste en 
nieuwe stukken aankoopen en eene algemeene bibliotheek samenstellen 
van de al in bezit zijnde tooneelwerken ten dienst van al de aangesloten 
kringen. Men zou nuttiger en voordeeliger voor kleeding en gelaatsveran
dering zorg kunnen dragen. Men zou wederkeerig elkanders jeesten bij
wonen, enz.". Notaris Vital Maeyens zit de vergadering voor als die in mei 
bijeenkomt in Ursel. Ook Lovendegem. Ruiselede. Sint-Margriete en 
Wingene sturen een afVaardiging. Maeyens wordt ook voorzitter van de 
regionale toneelbond, Maurice De Mulder ondervoor~itter. August Laroy 
schrijver-schatbewaarder. 

In een pre-elektrisch Knesselare hebben de toneeluitvoeringen in 
die tijd plaats op een zondagnamiddag, vaak om 15 u. In oktober 1894-
beslissen de Strijdbroeders hun avondfeest (het Concert) niet op tweede 
Kerstdag te leggen, maar wel op 6 januari 1895. Vooruitziende mensen in 
het bestuur hadden berekend dat het op tweede kerst geen volle maan 
was ... Op de affiches wordt vermeld dat de voorstelling zal geëindigd zUn 
voor het vertrek van de laatste tram naar 13ru~~e en Gent. 
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~W~Jkf1IM!rf!iA~JJJJ,Jfi!!Jk;!Ji~!ttdlfdl!JÁ ~~ ~ 
~ , ~ 
~ 'Den urOle gege",~~~e geleend. : .. ' m=, o> 

! GEM E E V~A~S~H E S~'J~B~O~E~S E L .fn E • ~. 
~ VJ.A A MSCH- KATHOLIEKE MAATSCHAPPIJ ~> ' 

~ Kensprouk: • MOED EN VOLHERDING. " ~ 

~ MET MEDEWERKING DER ZANG· EN FANFARENMAATSCHAPPIJ g: 
~ ~ . 
~ lUISTERRIJK AVONDFEEST ~ . 
~ ten TOordeelc der arm~ ondmtaund dQQr de CQ!!.ferellUc 'rail den H. Vl!l~!lU~s-à-Pau.lQ. ~ I Op Zaterdag 6 Januari (Drijkoningen) en Zondag 7 Januari 1900. ~ 

~
~ IN DE ZAAL DER ~~TWERKSCHOOL. m,~~ 
- PRO G ft A 1\1 M ."- : .-'':' 
- 1. OPEN I~GSTUK door de Fanfarenmaatschappij « \VII.LEN IS KFNNE:\' _ 

~ 
2. VERGETEN EN VERGEVEN, drama PALM ER Pt:nu:\. ' ~::: 

: .. ~!~,;:f"-"~~:,.~'>,; ' • Ie bedriY, . "DE BEDREIGING. » ~ 

PERSONEN: 
YA!\ MAERCKE. landb<>uwcr. A. De Bae', . I i'\OLI.l·; l\RE~IPEI.s. A. H,}()fl. 

_ :\A!\'T ).. k I A. Scgo",. I T üfllOEH. ' C. IlII.".:. ~':"_ 
TlST ) ZIjne n.,.."en. Em. SPA"".' n'k()(.e,',·,: .' I \LE~:~Lll)~I\~\::".:~:HI~re rE"ne r.gicr. J. SI<wk. ~_ . 
POLKE!'\. !S'ant 's zoontje, ,.. ,. "'" _ E, Spunhon:'. 
BEHAERT. Inndtx>u .... er. F . Spo IIIIQ\·c. 

2· bedrijf, .• DE BR.~NDSTICHTER •• 

3· bedrijf, - « VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN. » 

3. DE PARAPLU, komieke drijzang, 
PERSONEN : SEPPE~. J . Stod . STJEX. A. Hoon. Ll'CAS, C. Dlln",'. 

4. KOOR door de Zangmaatschappij • S" CECILIA . » 

. TIEN MINUTEN RUST, 
5. A PROPOS VAN EZELS, Kluchtspel in een bedrijf, 

PERSONEN: 
YAN DOM~EI,. rentenier. A. Hoolt.. I (;AI'~RDEAU. Wnnl. ezeJkoopmnll, 
FEI.IX. zijn neef, A. Scgc,.,.. IlJRK . kll" ,ht \'011 \'an Dommel 
HUGO . ) . d F r A. De Bnc'. . GE:\DAn~1. • 
ARTHUR )'T,cn en .an e 11 F. Spnllho\·c. !\'ACHTWAKEn. 

6. VOGELS VOOR DE KAT, komieke vijfzang. '. 

J. \VYTINCK. 

,T , ArllDut. 
O.8",,:;;,:{·, 

_ , J . Si""k. 
E. C..,rllcJi:-, 

PERSONEN : RAAS JAN. kelellapper. A. n",Jr •. SIF-,>, leergast. E. Spanho\·e. LEO,leergas l. A. De l3"er,. 
BERTJE. lecrgn. t, H. \'. D. Cn"ede . PIER. leergost. E. Spccckncrt.. 

De Piano wordt bespeeld door M' A. VAN SEVEREN. 

S,h';j",llr, 
A. Segers. 

HET BESTIER DER. VlAAMSCHE STRIJDBROEDERS : • 
'O"d/rvooyzillty, 1'" 6O~zilfty, LiJm, 
A- Amant. VIta.! Maeyen8. J . Arnaut en L. Spanhove. 
PRIJZEN DER PL"-ATSEN: 

Voorbehoud ene fr., 2,(>() ~rl!lt.e fr., I,tsO T,,'eede no. 1,00 
Derde fr., O,~O. 

Kaarten zijn te bekomen bij de leden der Maa.tiiiphappij .' . 

Deuren niet open vóór 3 ure. - Begin om 3 1/2 u&;~tipt. 
DIT PRqGRAMMA DIENT T~)T UITNOODrGING. 

Hutllt/nrt, tI,uA. JII/ . A,u.II/·C)',,/b,u1tl. 

Het programma op de eerste 'Avondfeesten' was bijzonder druk gevuld. 

. .. ~.~ . 
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Bij de schikkingen voor het avondfeest heeft men het over de prij
zen der plaatsen. Blijkbaar komen ook jonge kinderen mee naar de 
avondfeesten (weliswaar 's namiddags). In de vergadering van december 
1896 legt men de entreeprijzen vast. Kinderen onder de eerste commu
nieleeftijd betalen 0,10 centiem, kinderen tot 15 jaar 0,25 centiem, en 
grote mensen 0,50 centiem ... In de nieuwe patronagie varieert enkele 
jaren later de prijs van een kaartje voor het toneel van 1 fr. (derde rij) tot 
3 fr. (eerste rij). Daarnaast is een galerij, maar daar mogen alleen de hee
ren plaatsnemen. 

De toneelgroep van Knesselare is bijzonder populair in de regio . 
.. We telden eens toeschouwers uit 21 verschiUige gemeenten, de familie 
kwam dan nieuwjaar wenschen den 1 sten zondag van 't jaar' , vertelt 
meester Segers in 1943. De toneelgroep speelt regelmatig ook buiten de 
gemeente. Van 1905 tot 1914 treden de Strydbroeders op voor de 
Katholieke Burgersgilde van Maldegem. Dit gebeurt op aanvraag van 
pastoor Van Loo , die vroeger in Knesselare had gewoond. "We kregen 100 
.ft: En later 120.ft: We dronken daar wyn en verteerden er 100.ft: bY. Daar 
hebben wy misschien de aangenaamste uren beleefd", aldus meester 
Segers in een latere terugblik op die tijd. Florent Spanhove is in die tijd 
de beste speler, aldus nog Segers. 

Ft nt 
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9.2 ZoRGEN OVER ZALEN 

Het eerste toneel wordt gespeeld op een in Kleit geleend theater, 
maar kort daarna maken Alfons Hooft senior en Hippoliet Buyse er zelf 
een. Sterk, handig gebouwd en verplaatsbaar. Dat is nodig, want men 
speelt dan nog in de kantwerkschool (klooster), waar het theater telkens 
weer moet worden opgebouwd en afgebroken. De zaal biedt er plaats aan 
zo'n 400 mensen. 

Vanaf 1902 wordt toneel gespeeld in de nieuwe parochiezaal (de 
patronage) in de Kloosterstraat, "'t schoonste teater uit den omtrek". In 
zijn verslag schrijft meester Segers: "De toenmalige pastoor Ide riep: 
"Mannen, gij hebt mij geholpen met uw theater hier te plaatsen. 't BlWt 
altijd uw eigendom en ik zeg u: ge zijt thuis in uw nieuwe thuis en we wer
ken samen om het hier zo aangenaam mogelijk te maken". Zijn opvolger 
zag dat een beetje anders (zie verder). Volgens een verslag in het 
Fondsenblad waren er toen "omtrent 600 toeschouwers, waaronder vele 
vreemdelingen ... Het puik der bevolking vervulde de zaaL .. De vertooning 
greep voor de eerste maal plaats in het ruime lokaal der nieuwe patrona
ge... Op aanvraag van een groot aantal ingezetenen zal er Zondag eene 
tweede vertooning plats grijpen, zelfde uur; zelfde programma. De 
opbrengst is beschikt voor het aankoopen van de meubels der patronage." 

Na de Eerste Wereldoorlog blijft er van dat theater weinig over. De 
schade is zeer groot en wordt maar gedeeltelijk vergoed. Dit theater was 
voor het prille begin van de 20ste eeuw tamelijk professioneel. "De plan
kenvloer had een helling, er was een kelder als kleedkamer; in de plan
kenvloer was een luik om vlug meubilair en andere rekwisieten te verhan
delen. het toeschuivend doek was door de Strijdbroeders vervaardigd in 
gele kleur met zwart motief. De verlichting gebeurde met petroleumlampen. 
Het glas moest voor iedere opvoering gekuist worden. Emiel Buyse vond 
een systeem, waarbij met behulp van buizen, katrollen, kabel en touw de 
lichten in de zaal konden gedimd worden. Rond 1930 werden lichtbakken 
geïnstalleerd aan de zoldering, aan zijkanten en als voetlicht vooraan", 
getuigde hierover de latere deken Walter Van Ryckeghem. 

In eigen gemeente zorgt het gebruik van de patronage voor een 
groot conflict met de parochie, als pastoor Tirez in 1925 aandringt om 
voor elke toneelopvoering 500 frank te betalen voor het gebruik van de 
feestzaal. Sinds 1922 was dat 250 fr. geweest. Tussen de eerder strenge, 
franskiljonse pastoor en sommige Strijdbroeders botert het niet al te best. 
Als pastoor Tirez, omwille van zijn wandelstijl de sterrenkijker genoemd, 
die niet onbelangrijke extra financiële inspanning vraagt van de vereni
ging die al jaren uit eigen beweging financiële steun had gegeven aan 
Vincentius, parochiale werken en bibliotheek, is voor sommigen de maat 
vol. Het komt tot een conflict. Drie bestuursleden, Alfons Arnaut (voor
zitter), .Jules Arnaut en August Van Ilooreweghe zijn over die breuk met 
de pastoor niet te spreken en nemen ontslag uit de rederijkers. 
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De eerste locatie voor het toneel: de kantwerkschool in het klooster. Goed voor vier
honderd plaatsen. 
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Een zeldzaam binnenzicht van de patronage. 

Een van de oude decor zoals die vroeg r ambachLelfjk werden geschilderd. 
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Hoe het eraan toe gaat in die eerste repetities is nog moeilijk te 
achterhalen. Wel weten we dat een tekstboekje wordt besteld en dat de 
rollen daaruit werden overgeschreven in een cahier. En wel dusdanig dat 
men telkens de laatste zin van de tegenspeler mee noteert om de dialoog 
vlot van buiten te kunnen leren. In de jaren 1930 gaan de repetities door 
rond de Leuvense stoof in het lokaal bij Verhoestraete (zie verder). Pas 
kort voor de opvoering repeteert men in de parochiezaal. waar het ver
schrikkelijk koud kan zijn. De rolkennis is bij sommigen maar dunnetjes. 
want de vrijdag voor de opvoering durft men nog met een tekstboek in de 
hand over de scène lopen. "Tijdens de opvoering is de sou.ffleur (de opge
ver) een onmisbaar man. Een bepaald type acteurs speelt op de sou.ffleur. 
Dat wil zeggen dat ze nogal vaak proberen zo onopvallend mogelijk in 
diens buurt te wandelen om de tekststeun ingefluisterd te krijgen. Soms 
horen de mensen in de zaal dan ook duidelijk een en ander dubbel zeg
gen ... ". aldus nog Walter van Ryckeghem. 

De omstandigheden waarin moet worden gerepeteerd blijven tot 
vandaag nog in Knesselare verre van ideaal. Het beperkt aantal dagen dat 
men over de druk bezette feestzaal kan beschikken. de kleine ruimte 
elders - men repeteert de jongste jaren in klaslokalen - de gebrekkige 
technische accommodatie. het zorgt voor de grootste ontgoocheling bij de 
voortrekkers van het toneel in Knesselare. "Aangezien het bestuur van de 
Camere ook de taak van cultuurraad van de gemeente op zich genomen 
heeft, wordt er een navraag gedaan om in Knesselare een cultureel cen
trum op te richten. Wij zoeken een stuk grond (ong. 2 ha) voor het bouwen 
van een vergaderzaal en sporttereinen. Onze gemeente heeft daar nood 
aan", zo lezen we in een al te optimistisch verslag van de vergadering van 
de Eed van 23 oktober 1967. Veertig jaar later is er nog niets veranderd. 
De parochiezaal blijft vooralsnog de meest gebruikte locatie. Het zijn 
vooral de Strijdbroeders die er verbeteringen aanbrengen. Ze bouwen in 
de jaren 1980 een nieuwe keldertrap in de parochiezaal. realiseren een 
tweede uitgang naar de speelplaats. investeren zwaar in lichtsturing, ver
nieuwing elektriciteit, en opkalefateren van de scène. 

9.3 REPERTORIUM EN REGISSEURS 

De toneelrepetitles worden voor de Eerste Wereldoorlog vooral 
geleid door meester Alfred Segers. Vanaf 1920 doet men voor de regie een 
beroep op Herman Van Overbeke, verwant met de familie Arnaut. .. Hfi 
leerde ons werken opvoeren van Molière", getuigde schriJver Alti-ed 
Segers. 32 

Voor 1914 speet men veel blijspelen van Wytinck en drama's (De 
dansziekte. Het testament. De BoerenkrUg, Broodn[jd, Vergeten en 
Vergeven ... ). en na de oorlog onder meer Onze Mina, Scapi/n, De 
Adelzieke, De wonderdokter. Tamboer Janssens, De wraak I'ml Pierrot, 
Hooger Op, Langs twee wegen, De lllstige bOt'r .. , a:l 
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Een beeld uit De Wonderdoctoor. 

Op het repertorium van de Strijdbroeders staat in die tijd inderdaad 
meestal ook een erns tig werk, een drama . De reactie da arop van de toe
schouwers verbaast sommigen . In . t GeLTouwe MaLdegem lezen we in 
januari 1898: "Wij hebben er gew eest: propvoLLe zaaL en eene vertooning 
die d ubbel de moeite en geld waard was. Opgemerkt hoe hier aLLe kLassen 
en standen op heL tooneel medesp eelden, vandaar dat ook de stukken veel 
keuriger voorgedragen w erden, dan w eL op eene buitengemeente te ver
wachten is. Dal bleek vooral in het treurspeL "Vergiffenis ". Maar hier gelijk 
elders bevonden wij dat de toehoorders zelf daar nog n iet tegen kunnen. 
Zij Lachen om n iet te moeten w eenenl Best gaat hun het kLuchtspeL. " 

De ton eelgroep wint erste prijzen in tornooien in Aalt r en 
ulselede en blijft optreden in de h ele regio. Er war n 29 opvo ring n in 

andere g meenten .34 Op h t gewestelijk tornooi in Aalter haa lt de ton el
gro p me n en er prij s met h t tuk Knep en en sLrek n van Scapijn 
(1920). Na Van Overb k r gJ S rd onderpastoor 0 Sutter n nadi n 
w rd Maurlts Hooft ton Held r. In n tornooi 1n Ruis 1 d (1925) b h -
) n d Sir fJdbroeders d fs t prU m t D H eLLas. Ma urit Hooft krijgt 
d Ut 1 van b s p J r. 
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Als in 1940 oorlog dreigt, stelt 't Getrouwe Maldegem de toneellief
hebbers gerust: "Niettegenstaande de beroering van deze week zal het 
tooneeifeest van de KV. SLTijbroeders heden Zondag toch doorgaan. 
Gelukkig zijn er geene van de spelers binnen geroepen en belooft het dus 
een prachtige vertooning te zijn ... De opbrengst ervan is voor het pakket 
van de soldaat:'. 35 

In 1942 behaalt men de eerste prijs op het tornooi in Aalter met 
Toen de Zon opging. Het jaar nadien wordt de vereniging met Vlammende 
Vleugels gerangschikt in eerste categorie. Met de opvoering van Hoger Op 
(1949), een operette op tekst van Emiel Serroen en Albert Lietaert, staat 
Walter Van Ryckeghem voor het eerst in voor de regie . 

In januari 1950 neemt Knesselare, aangemoedigd door het 
Algemeen Kristen Vlaams Toneelverbond (AKVT), deel aan de provinciale 
wedstrijd voor ongemengd toneel. Het stuk En toen kwam het Licht an 
André Degraeve (Ursel), toneelauteur en leider van een plaatselijke vere
niging, wordt geregisseerd door Walter Van Ryckeghem. Bij de schifting 
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worden de Strijdbroeders tweede geklasseerd. Nadien mogen ze deelne
men aan de eindwedstrijd in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas op 3 
juni. Walter Van Ryckeghem, Hubert, Omer en Remi Van Hooreweghe, 
Maurits Hooft, Julien Vandeweghe, Alfons Hooft en JozefVanthuyne wor
den samen met hun supporters naar de Wase stad gebust, moeten er 
even bekomen van de schrik voor het vreemde decor en de grote speel
ruimte, maar komen naar Knesselare terug met de "zilveren schaal en de 
schone medaillie voor eenheid en zuivere uitspraak" 36. Het Lied van 
Knesselare weerklonk er. Nog lang bleef het geluk nazinderen", noteert de 
verslaggever. 

Met de opvoering van het Heilig Experiment nemen de 
Strijdbroeders in 1954 opnieuw deel aan de provinciale wedstrijd. Goed 
voor ~twee volle zalen en 15 priesters" ... In de schiftingsronde winnen ze 
als eerst geklasseerde de beker van het AKVT, in de eindwedstrijd 
opnieuw de provinciale schaal en het plaket voor uitspraak. In de wed
strijd voor de provinciale schaal wordt de Knesselaarse toneelgroep in 
1955 met W!j z!jn Gods Utopia gerangschikt in eerste categorie. Voor het 
toneelstuk Galileo worden in 1957 grote inspanningen gedaan. Het wordt 
gespeeld ~voor een bomvolle zaal en een zeer aandachtig publiek dat uit 
alle hoeken van ons kunstminnend Vlaanderen toegestroomd was", aldus 
de griffier. Het stuk wordt later ook gespeeld in Tielt. 

9.4 DE VERLEIDING 

In december 1957 geeft factor Walter van Rykeghem op de verga
dering verslag over de toneel activiteit. Gemengd spelen is door het 
Bisdom niet toegelaten, maar een omzetting van de vrouwenrollen in het 
stuk Donad ie u. gepland voor 1958, ziet de factor niet zitten. Daarop 
belooft de Prince dat hij de bisschop (nogmaals) de toestemming zal vra
gen voor gemengd toneel in Knesselare. Toch staan in Donadieu voor het 
eerst dames op de planken, maar dan wel na een rabiate discussie, ook 
binnen de eigen groep. Zeer uitzonderlijk komt het zelfs tot een stemming 
onder de leden, waarbij de keuze valt op Donadieu (26 stemmen, 
gemengd) ten nadele van De Normandische Haan (14 stemmen, niet 
gemengd). ~Sp!jts de slr!jd bl!jven w!j broeders", aldus de griffier, "na een 
paar uur heflige doch geslyleerde woordenwisselingen". 

Het zijn vooral de oudere Slr!jdbroeders die het wat lastig hebben 
met de komst van de toneelvrouw. Maar de jongere generatie, die met 
gemengd toneel ervaring opdoet in de groep Artes (een soort intercom
munale van toneelspelers met een Knesselaarse kern) wint het pleit. 
Vooral de generatie jonge onderwijzers (Omer, Hubert, Antoine Van 
Hooreweghe en Jozef Vanthuyne en Walter Van Ryckeghem) willen mee 
met hun tijd. Die modernere aanpak uit zich ook op het vlak van decor
bouw, kosturnering, enzomeer. Na enkele jaren verdwijnt Artes van het 
t.oneel. Maar het is vooral de geestelijkheid die het lastig heelt met die 
nieuwe situatie. 
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De eerste vrouwenroLLen waren exclusief voor familie van d e peler . Denise an 
Hooreweghe was d e eerste vrouw op scène. hier ne tjes naast haar man. 

Onderpastoor en pastoor geven wel de zegen om met ei m n eid repetitie 
te starten, de pastoor richt een aanvraag aan het Bi dom. maar h t ant
woord is ,yet, "want de verleiding is groot... Eenmaal m n in d e app l 
gebeten had ... " Na bemiddeling van d Princ komt r dan to h n run-
stig antwoord .. . De Gentse bisschop Cal wa ft hrijft in d mb r 1957: 
"De kwestie van toneelopvoering m tg m ngd roU nt Kn elar h biJ 
gisterenavond besproken met mijn vicaris n-g n raaL D mo ilijl h id ligt 
in het gevaar dat, indien wij op n buit nparo hi to gev n, dit dad lij l 
als een precedent wordt uitgebuit door all buit nparo hi . lndi n ht r 
de Toneelgroep van Kn~sselare on chrift lijl d v rz k ring giftdat 1. 
het enkel voor dit jaar is en 2. dat d vrouw nroU n zull n rtoU t om n 
door familie led n van deze di mann nroll n v rtol1 n, dan zou r L Ui ht 
een toegeving kunnen gedaan worden." H t tuk Donadi u \ ordt 
ces. De Prince is aanw zig "en heeft m t d gro pdg bruil lijl nd-
tournee meegemaakf' ... 

9.5 D E BOEGBEELDEN 

Voor h t r t word t n w 
nh id van h t ti nj ri bur 

Loph m. A d k rl P lt m n 
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31 augustus 1958 treedt een selectie van drie spelers van de 
Strijdbroeders op in de keurgroep van het NVKT in het klein auditorium 
op de wereldtentoonstelling. Men speelt er Elckerlyc en Nu Noch. Nemen 
deel: Walter Van Ryckeghem, Oenise en Hubert Van Hooreweghe. 37 

Koninklijke Vlaamse strijdbroeder5 
Redet"ljkerskamcr "St Eloci' 
Kncssclare. lb/1Z/! 957. 

Aan z. Exc. Monseigneur Calewacr 
Bisschop, 
GENT. 

Monseigneur. 

Ingevolge het schrijven. gericht aan de Weledele Heer 
Graaf d'Alcantara. Prlnce van de rederijkerskamer "St 
Elooi", heb ik de eer U het volgende te laten weten. 

De vrou.welijke rollen welke in het. werk l'donadieu" 
voorkomen. zullen in de opvoering waarvoor toelating 
tot gemengd optreden werd aangevraagd, do OT familie
leden van de andere opt.redenden vertolkt worden.. DI: 
ene rol door de dochter van de deken zelf. en de an R 

dere door de ~c:hteenote van el.'l1 ac:teur~ 

Hopende dat wij hiermede aan de gestelde vool'waarden 
zullen voldoen, hebben wij de eer U onze onderdamge 
groeten aan te bieden~ 

HOOFT Deken van de Kamer 

Het bisdom was niet happig op vrouwen op de scène. Brief wisseling tussen bis
schop Ca1ewaert en Adhemar d'Alcantara, Prince van de Strfjdbroeders. 

In 1962 studeren de rederijkers het forumspel Herziening van het 
proces van Jezus in. Na vertoning in het lokaal wordt dit proces nader
hand verscheidene keren opgevoerd in andere gemeenten (Dendermonde, 
Oudenaarde, Zaffelare, Eeklo, Zeebrugge, Gent, Zele, Buggenhout). Dit 
stuk van E.H. Raepsaet is een soort forumgesprek in de vorm van een 
rechtsgeding over het lijdensverhaal van Christus. Vooral om zijn drama
tische vormgeving - sober decor met zwart smal kruis en een lang half
ronde tafel - is het stuk nieuw. 

Een boegbeeld van de vereniging wordt gehuldigd in 1963. Maurits 
Hooft staat dan sinds 1913 op de planken. Hij was ook regisseur van 
1921 tot 1949. Voor het laatst speelt hij mee in Aloomrekrulen. 
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Graaf d'Alcantara feliciteert Maurits Hooft die v!1ftig jaar op d e planken s taat 
(1963). 

Maurits Hooft, in maart nog herkozen als deken , i in april 1964 
afwezig. Door ziekte tijdelijk tot rust gedwongen, zo luidt h t. In m i moet 
Walter Van Ryckeghem zijn taak om de vergadering t 1 id nov rn m n . 
In de vroege morgen van vrijdag 5 juni 1964 overlijdt d 66-jari6 OOT-

jJll 1965 - .)dl 196-4 

-t 

D Ic n MauriL Hooft ou rl[Jdl in 
1964. 
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zitter. Dezelfde avond nog is er een spoedvergadering van de Eed. Men 
neemt afscheid van de deken en bespreek nadien de begrafenis. "Op 9 
juni werd onze deken door onze leden rederijkers in droefheid naar zijn 
laatste rustplaats gedragen. De vlag met de rouwfloers en het schild van 
de Camere door 2 knapen gedragen voorop .. . Buiten de talrijke familie en 
de vele vrienden die hij had waren de leden rederijkers zeer talrijk aan
wezig ... Aan zfjn rustplaats in die Vlaamse grond die hij zo bemind had, in 
de schaduw van de kerk, het symbool van zijn sterk godsbetrouwen, hiel
den we stil en stonden rond onze deken als op de zovele vergaderingen die 
hij geleid had. De met zon overgoten omgeving luisterde stil naar de laat
ste gebeden. De Prince van ere graaf d"Alcantara begon ontroerd zijn lijk
rede ... " , zo noteert de griffier. 

Walter Van Ryckeghem, onderwijzer en directeur van de gemeente
lijke jongensschool en de Vrije Vaktekenleergangen, volgt Maurits Hooft 
op als deken. Bij de verkiezing van 24 juni 1964 haalt hij de meeste stem
men. De nieuwe voorzitter stond al als 11-jarige op de planken en trad op 
de normaalschool op het voorplan als acteur. Nadien volgde hij een oplei
ding tot regisseur en werd hij factor bij de Strijdbroeders. 

Vanaf 1960 komt er een inzinking in het toneelleven. Voor de 
opvoering van een wagenspel (Sa Bruegel, Kus de Bruid, 1960) wordt de 
eigen groep aangevuld met vreemde spelers en speelsters. De Eed stelt 

WaLL r Van Ryck ghem. 
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vast dat het voorlopig niet op eigen krachten gaat. In 1961 kent een een
akterfestival met de vertoning van "Vakwerk" en met optredens van groe
pen uit Eeklo en Waltervliet niet het gewenste resultaat (slechts 150 toe
schouwers). In 1962 noteert men dat er geen mogelijkheid meer is om 
toneel te spelen.38 

In 1963 wordt het stichtend stuk Herziening van het proces Jezus 
wellicht nog het meest gespeelde strijdbroederstoneel, met vele opvoerin
gen buiten Knesselare. Na 't Is al boter aan de galg (wagenspel, 1965), wil 
men nog eens groots uitpakken met Reinaert de Vos in het Drongengoed. 
"Er was enorm gewerkt om die opvoering mogelijk te maken. Zo werd spe
ciaal voor die gelegenheid met een kabel van meer dan twee kilometer lang 
elektriciteit naar de hoeve gebracht. Feeërieke verlichting, een degelijke 
geluidsinstallatie, decor, sanitair installaties. De dag van de opvoering 
waren negenhonderd mensen aanwezig. Een kwartier na de aanvang van 
de vertoning zorgt een zomers onweer voor een algemene vlucht van het 
publiek", aldus de deken. De Vos verzuipt. Een ontmoediging voor de 
speelschare van de Strijdbroeders. 

Na En waar de Ster bleef stille staan (1966) volgt een theatrale stil
te tot 1973. Voor volwaardige toneelstukken is het zelfs wachten op de 
nieuwe bloeiperiode na 1978. Het gebeurt zelfs dat groepen van buiten de 
gemeente hier komen spelen. In 1970 en 1972 treedt het toneelgezel
schap van Frans Poos in de feestzaal op. Dit op vraag van de rederijkers
kamer, en van NCMV, CMBV en jongerenclub de Beerkes. In januari 
1973, in eigen lokaal en op het patroonsfeest, speelt men de eenakter In 
de Herberg De Roos en de Kroon. Er zijn een honderd aanwezigen. "Bij 
velen kwam de herinnering terug aan de bloeiperiode van het toneel in 
onze Camere" , aldus de griffier. Het tweede stuk (1973) wordt Help ik leef 
Beide eenakters worden in 1974 hernomen in de feestzaal van het nieu
we gemeentehuis. Op het l1-julifeest 1976 volgt het wagenspel Sa 
Bruegel, kus de bruid in het Sint-Anna Instituut. 

Naar aanleiding van Pierlala speelt men in 1978 het wagenspel De 
Duivel te sterk. Een nieuwe Drongengoedopvoering van Reinaert de Vos 
moet in 1978 de heropst~nding worden van de toneelwerking. Maar aan
houdend slecht weer in augustus noopt de Camere tot uitstel en de keuze 
van een andere locatie. Het stuk wordt opgevoerd in de parochiale feest
zaal op 7 en 8 oktober 1978 (Jaar van het Dorp). "Dat was een keerpunt 
dank zij dejonge, talentvolle enthousiaste speler en de nlime opkomst l'an 
het publiek", aldus de deken. 

9.6 SCHOT IN DE ROOS 

Met Sterf nooit voor Je tijd (1979) en Parad!lsl'ogels schieten de 
Strijdbroeders wel opnieuw in de roos. De opvoeringen worden het begin 
van een meer dan geslaagde serie toneelvoorstellingen in de .lnrell 
1980.39 
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Populair toneel in dejaren 1980: De Paradijsvogels. 

De toneelgroep speelt buiten het zaalrepertorium ook nog de 
wagenspelen De duivel te sterk (1986) en Sa, Bruegel kus de bruid (1988) 
naar aanleiding van de Guldensporenviering. En dat is niet alles . Er wor
den ook jongeren aan het werk gezet. Meestal in een regie van Dirk Van 
Ryckeghem.40 

Het toneel zet de jaren 1990 op bijzonder sterke wijze in met het 
Dagboek van Anne Frank (1990), Equus (1991), Tango con Carne en 
Paradysvogels (1992). Op elf juli 1991 wordt Mie Gendarm losgelaten op 
de Drongengoedscène, in 1992 verzuipt Het Contract in de tuin van de 
vroegere sigarenfabriek. In het eeuwfeest jaar 1993 brengen de 

Geert Van Ryckeghem, al tientaUen 
Jar n een van de b sie acteurs. 
en inds het midden van de Jaren 1990 
9 drev nopvolg r van zijn vader als 
regls UT: 
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De spelersgroep ca 2000. 

Strijdbroeders nog eens een episode uit het wagenspel Reinaert De Vos, in 
een regie van Dirk Van Ryckeghem. De Camere speelt in 1994 Au Bouillon 
Belge van Walter Van den Broeck en in de gerenoveerde Sint
Willibrorduskerk in 1995 Het mirakelspel van de Drie Koningen, een stuk 
geïnspireerd op Waar de ster bleef stille staan van Felix: Timmermans. Het 
stuk wordt opgevoerd in een bewerking van Geert Van Ryckeghem, die 
vanaf dan zowat de vaste huisregisseur wordt van de tone 19ro p van de 
Strydbroeders. 

De daaropvolgende jaren blijft het succes to n m n , met t lken 
vijf of zes volle zalen voor Het gezin Van Paemel (1996), Een geschiedenis 
uit lrkoetsk (1997, vijf), Motie van wanorde, e n kom di van Ray Coon y 
(1998, zes), Zwijg kleine van Fitzgerald Kusz (2000, vijf), Een vloog ov r 
het koekoeksnest (2001, vijf), Ding belde Zi Je (2003, z ) n na h t 
eeuwfeest nog met Het dagbo Je van Anne FranJe (2004), Martino (2005), 
Au Bouillon Beige (2006), Equus (2007),Trouwfeesten en Prace n (200 ). 

Het Knesselaarse t on 11 ven h ft ondanks n fru tr 
aan accommodatie meer dan een euw lang bij zond r mooi 
beleefd onder de leiding van talentrijk figur n al m r Alfr d 
Maurits Hooft en Walter en Ge rt Van Ry kegh m . D ton 1 
quasi ononderbroken koos voor kwalit it. P lt d jona j 
voor circa duizend toneelliefh bb rs . 

10. TEN VOORDEELE DER ARMEN 

D opbr ngst van d ton lopvo rin g 
genoots hap Vin ntius aPaulo. d t z rgt 
paro hie" . Uit h t r hi f v n d Vi nU n 1 v t n 
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voedsel en brandstof geven aan 49 arme huisgezinnen. "Er is volgens 
noodwendigheid verdeeld geworden (in 1899): 129 ellen katoen. 25 broe
ken. 14 bovenvesten. 37 kleeden. 26 hemdrokken. 17 gemaakte hemden. 
18 voorschooten. 46 paar kousen. 61 sargies ... 11,5 zakken aardappe
len ... 7.5 hektoliter kolen ..... 

In het verslagboek van dat genootschap (1876-1905) wordt geno
teerd: "De treurklachten zijn weldra in vreugdezangen veranderd. want 
enige dagen na Nieuwjaar hebben de Vlaamse Strijdbroeders de kas ver
nieuwd en deze maal blonken op den kloeken bodem 350 zilveren balle
kens. Hoe welkom en hoe passend is deze som geweest binst de twee gure 
maanden die komen te eindigen". 

Onderwijzer Alfons Arnaut, lid van het bestuur van de 
Strydbroeders, is ook schrijver van het Vincentiusgenootschap. Meester 
Segers vermeldt in zijn verslag (1955) dat van de 10.530 fr. die het toneel 
in de periode 1893-1914 opbracht, er 6.000 naar het 
Vincentiusgenootschap gaan. Vermelden we terloops dat ook andere ver
enigingen in die tijd liefdadigheidsfeesten met toneel organiseren. Dat 
was onder meer het geval met de zangafdeling van de meisjescongregatie. 
die speelde ten voordele van het Sint-Niklaasfeest van de arme kinderen 
in de katholieke scholen. 

"De opbrengst. daarmee zal menige traan opdrogen. menig kind 
warmer gekleed worden, het lot van den neerstigen werkman verzachten 
en toonen dat de Strydbroeders mannen zijn met het hart op de rechte 
plaats", zegt de verslaggever.41 

In 1904 wijst de verslaggever van het Gentse Fondsenblad op het 
sociale aspect van het toneel: "De eerste plaatsen waren bijzonder goed 
bezet wat voor goed gevolg heeft dat de opbrengst overvloedig is. Zoveel te 
beter voor onze armen. Nogmaals zal menige behoefte kunnen gelenigd 
worden. en menige ellende veracht." 42 

Die sociale fundie blijft behouden tot 1914. Na het verdwijnen van 
het Vincentiusgenootschap gaat geld naar de pastoor. naar de biblio
theek. naar de parochiale werken, naar het herstel van het theater en het 
dak van de parochiezaal. naar winterhulp (W02), naar de missionarissen. 
naar de slachtoffers van de grote overstromingsramp in februari 1953 
C~astopvoering in Aalter van De Melodie van de Zwerver). 

Met geld van de Strfjdbroeders worden ook 50 stoelen gekocht voor 
de parochiezaal. "En allemaal gebruiken ze nu het theater, maar de brave 
Strfjdbroeders kunnen betalen en het verbruik van de elect riek komt op 
OT17.-en nek", zo klaagt meester Segers nog in 1943. "We steunden ook ruim
schoots de parochiale werken en in 40-45 brachten wij grote sommen in de 
kas van Wlnlerhulp. Komt er een misslonaris spreken bij ons, dan vertrekt 
h!) nooit onder de 1 OOOIrank. .. De Str!)dbroeders hebben nooit iemand iets 
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gevraagd en nooit van iemand iets gekregen ... Het avondmaal op 11 juli 
betalen de leden uit eigen portemonnee en voor de grote reis is er gespaard 
om de maandelijkse vergaderingen. Weet ge genoeg?'. zegt Alfred Segers 
met enige nadruk. 43 

Behalve naar de noodlijdende dorpsgenoten ging de aandacht van 
de Strijdbroeders ook naar ander leed. Na de eerste wereldbrand vragen 
ze aan het gemeentebestuur om op De Plaats een monument en een hul
deboom (linde) op te richten voor de gesneuvelden. Ze doen hiervoor in 
1919 een omhaling in de gemeente. goed voor 3000 frank. Het monument 
tegen de voorgevel van de kerk komt er enige tijd later. 

De Strydbroeders financierden het 
monument voor d e oudstryders van 
]9]4-]9]8. 

Een aparte vermelding verdient ook de Jonge Wacht. Op tweed 
paasdag 1922 sticht E.H. Van den Brande in Kn lar de Katholieke 
Vlaamse Jonge Wacht. De naam wordt ontle nd aan de jongerenafdelinó" 
van het Davidsfonds. Bedoeling is vooral d j u d op zondag bezi t hou
den met een soort patronaat. Nieuw in die w rking i de aandacht voor 
sport. Veel jonge Strijdbroeders word n lid. Oud r n in d ó"em ent h r 
inneren zich nog de Jonge Wacht als "dejongs1ces van de Strijdbro d r ". 
Binnen de Jonge Wacht ontstaan en vo tbalafdelin n n rnafd 
ling. Maurits Hooft wordt eerst voorzitter, Raymond S r 1 id r d 
turners. De turnafdeling zal in 1927 verdwijn n w g n ho ko t n , ct 
voetbalafdel1ng blijft bestaan tot 1934. D Jon Wa ht p lt j arl1jk 
toneel en organiseert Vlaamse kermiss n in d hoving d i 
fabriek, een drietal keer samen met d Strijdbro d r 
denbond . 

Bij d viering van h t hond rdjari b 
Heilig Sacram nt tn 1929 wordt d 1 uw nv} 
ges henk van r t proo ond rp toor V 
M n v rt lt dat dit b urd door n p 
1 euw munt h dd n. 
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Jonge Wacht. 

In 1930 schaft de Jonge Wacht zich een nieuwe vlag aan. Op 17 
mei rou ze worden gewijd en plant men een stoet. De nacht voordien 
wordt de kruin van de vrijheidsboom op De Plaats afgezaagd. Verbazing 
en verontwaardiging in Knesselare. Leden van de Jonge Wacht en van de 
Strjjdbroeders worden beschuldigd. Iemand beweert ze 's nachts aan het 
werk te hebben gezien. Er kom een onderzoek en t.wee verdachten wor
den verhoord (Jules Strobbe, Robert Buyse). Ze moeten verschijnen voor 
de rechtbank van Gent en worden veroordeeld. Er wordt echter beroep 
aangetekend en de verdachten worden in 1932 vrijgesproken. Pas vele 
jaren later lekt uit dat de actie het werk was van Gentse studenten, ver
moedelijk uit een naburige gemeente. Dit evenwel met assistentie van een 
paar Strjjdbroeders. 

11. VAN STRIJDBROEDERS NAAR REDERIJKERSKAMER 

Op 17 juli 1955 wordt de Koninklijke Vereniging Vlaamse 
Strijdbroeders aangesteld tot Rederijkerskamer. D Camere krijgt als 
naam Sint-Elooi. Worden lid van de e rste Eed: Graaf d'Alcantara 
(Prince) . Maurits Hooft (deken), Flor nt Spanhov (onderdek n), Walt r 
Van Ry keghem (fa tor). Julien Vand weghe (griffier). Alfr d S g rs (p n 
nin e s er). Alfons Ryserhove (ar hivaris). R mi Cooreman, Emi 1 

uyse. AJb Tt Ca nuf. Alfons looft en Hubert Van Hoor wegh . 

hiori h argu.m nt. n d1 in] 55 to lat.en d Kn ss laar 
Iv r niglng Vlaamse LrfJdbro d rs aan t t 11 n tot 

rIJk rskam r ziJn rd r haar. ot r n ro ka rt v rm ld n 
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in hun Geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen: "In de voir
ge eeuw schynt hier ook een genootschap van Vlaamsche rederykers 
bestaan te hebben, maar de ouderlingen der gemeente hebben er nog 
slechts eene zeer onbepaalde herinnering van. Over een dertigtal jaren 
werden hier dichtby, in Oedelem, ter wyk Zeldonck, eenige spelen ver
toond, waaronder het overbekende Cabonus en Peccavia, alsmede de 
Verovering van Jerusalem, en eenige kluchten." Volgens het gemeentear
chief zou ooit een toelage geweigerd zijn aan rederykers voor een opvoe
ring in datzelfde Zeldonk. 

In een artikel in Appeltjes van het Meetjesland schrijft Luc 
Danhieux, de vroegere rijksarchivaris van Brugge, in het artikel Pogingen 
tot oprichting van een rederijkerskamer te Maldegem in 1791 44 dat Maria
Theresia in de 18de eeuw een aanvraag tot stichting van een Maldegemse 
Rederijkerskamer zou hebben geweigerd met het argument "dat er nog 
veel te veel grond braak was in de gemeente, en dat er in het naburige 
Knesselare al een rederykerskamer was." Documenten dienaangaande 
zouden zijn gepubliceerd in het boek Le Théatre villagéois en Flandre 
(Brussel, 1881). Ook Danhieux publiceert ze. Het is inderdaad de land
bouw die er blijkbaar schade van zou ondervinden. 45 

Herman Van Overbeke, ex-regisseur van de Strydbroeders en 
hoofdman van de souvereine Hoofdkamer De Fonteyne in Gent (sedert 
eeuwen hoofdkamer binnen het graafschap Vlaanderen). treedt op als 
advocaat om de aanstelling als rederijkerskamer te bepleiten bij de 
Hoofdkamer De Fonteyne. 

Op 17 juli 1955 heeft de plechtige aanstelling plaats. Voorafgegaan 
door de fanfare en de plaatselijke verenigingen en jeugdbewegingen. 
gevolgd door de afvaardigingen van de rederijkerskamer De Drie Santinen 
uit Brugge, Het H. Cruys uit Sint-Michiels en De Fonteyne uit Gent. trek
ken de Strijdbroeders ter kerke. In een academische zitting in de feestzaal 
houdt Fl. Demedts een feestrede en gebeurt de aanstelling door Herman 
Van Overbeke. Nadien volgen nog een banket. een bezoek aan het 
Drongengoed en een tuinfeest. De rederijkers kiezen als patroon Sint
Elooi46 , als kenspreuk moed en volharding. Het wapenschild vertoont de 
Vlaamse Leeuw, het w~pen der oude heren van Knesselare en de voor
stelling van de patroonheilige. In 1958 trekt de Camere naar Gent voor 
de Confirmatie van de Strijdbroeders als Rederijkerskamer in een oftkië
Ie plechtigheid in de aula van de universiteit. 

Adhemar d'Alcantara (°1920). de eerste Prince van de Knesselaarse 
Rederijkerskamer, is een kasteelheer van Spaanse afkomst. ,gelmwd met 
een Bretoense. Hij wordt in 1958 parlementslid. verliest in 1961 zijn 
zetel. maar wordt kabinetschef van premier Lefevre. nadien senator. weer 
kamerlid en minister van Middenstand in de reÄerinp;t:'n Hnrmel en 
Vanden BoeynanLs. In 1968 door de koninp; als informateur bt'llOl'md. 
wordt hij nadien weer gewoon parlementair. Van 1946 tot 1976 is hiJ ook 
burgemeester van Lembeke. nadien schepen vnn KnpriJkt'-l.t'mlll'ke. 
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Adhemar d'Alcantara was gedurende 
vijftig jaar (1955-2005) de eerste Prince 
van de Knesselaarse Rederijkerskamer. 

Taalkundige Johan Taeldeman, afkom
stig van Kleit, volgde d 'Alcantara op. 

D'Alcantara is in de beginjaren vaak aanwezig op de eraaderin en, 
nodigt de Eed en de Strijdbroeders al eens uit op zijn ka te 1 in Lembeke 
en brengt een paar keer een gastspreker aan voor d er a d ringen. Bij 
de (zeldzame) conflicten probeert hij te bemidd 1 n. Dat b urt ond r 
meer bij de ruzie over de archieven en op h t mom nt dat d b lana t 1-
ling voor toneel zo bedenkelijk wordt dat d fa tor Walt r Van R k ah m 
ontslag wil nemen. 

D'Alcantara schrijft 
Ryckeghem te volg n n n mt ontsla al Prince. "Van n Prin 
verwacht dat d e bekenl1.heid van zijn naam zou bijdragen tot h t pr 
van de vereniging, en voorts dat hij als ambas ad ur an d r< niging 
zou optreden bij onderhandelingen met d hoger< ov rh id. M t 9 tdTi 
en genegenheid heb ik mijnprinseZijkefun ti uitg iJ ifc nd ... m n 
tijd om te gaan ... ", aldus d Prince. 

D"Alcantara wordt in 2005 Princ 
taalkundige Johan Ta ld man (Univ r ft it 
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NOTEN 

1 Archiefboek koorzangmaatschappij Sint-Cecilia Knesselare (familiearchief Jozef 
Arnaut). 

2 Met dat laatste doelde men op de 'concertavonden'. die vooral werden opgevat als 
toneelavonden. 

3 Het woord 'Strijdbroeder' is in het verenigingsleven van die tijd zeker zeldzaam. zo 
niet uniek. Het wordt alvast niet vermeld in de woordenboeken van Van Daele. Het 
is een woord dat eind 2007 op internet (googie) maar enkele tientallen verwijzin
gen oplevert. 

4 Vijftig jaar later spreekt Alfred Segers in een toespraak over de waardin Rozeken 
Claeys. Mdat goed moederken dat ons aanzag al zijn eigen kinders". 

5 Op de ledenvergadering in januari 2008 kwam niet één vrouw opdagen. 
6 Een eerste voorstel hieromtrent wordt in de Eed besproken in oktober 1964. 
7 Alfred Segers. 6 maart 1943. 
8 Alfred Segers. verslagboeken jaren 1930-1950. 
9 Joris Speeckaert. Jozef Cornelis. Albert Casneuf. Ursmar Cornelis. Omer 

Devreese. Alfons Gussé. Willy en Gentiel Verhoestraete. Jozef Spanhove. Jules 
Strobbe. Maurits Verheye. Remi Stock. 

10 Parochieblad 15 febr. 1995. 
11 Leon Rodts. toespraak op viering van 50 jaar Strijdbroeders. 
12 Alfred Segers. verslag 17 december 1935. 
13 Een sprongetje naar 2008 leert dat ook vandaag nog veel herbergiers en handel

szaken blijkbaar geen inspiratie vinden in de eigen taal en kiezen voor Frans of 
Engels Op de ledenvergadering van 8 januari 2008 gaf een schalkse griffier aan de 
Knesselaarse neringdoeners enkele leuke tips. 

14 Alfred Segers. toespraak 12 juli 1953. 
15 Het Fondsenblad. 16 juli 1902. 
16 Adolf Rodts. toespraak op viering van 50 jaar Strijdbroeders. 
17 Met het ontstaan van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij in 1936 is de noodza

ak van een drukkingsgroep KVL minder voelbaar. In 1955 komt men voor het 
laatst samen. 

18 Flor Grammens. die een paar keer kwam spreken voor de Strijdbroeders. was in 
die jaren 1930 de bekendste taalactivist (taalgrens. Brussel). Hij zat op dat ogen
blik wegens zijn plak- en spuitacties in de gevangenis. 

19 Alfred Segers. verlsagboeken 1938. 1939. 
20 Onder hen onder meer burgemeester Maurice Devreese. 
21 Alfred Segers. verslagboek 1944. 
22 Stapten op: burgemeester Mauriee Devreese (tijdelijk). Jozef Spanhove. Jozef Van 

Poueke. Oscar en Omer Devreese. Hilaire Veevaete. Alfons Ryserhove (tijdelijk) en 
Maurits Raes. 

23 Alfred Segers. verslagboek 1948. Begin 1948 waren er nog amper 27 leden. maar 
in Juni al weer 39. 

24 Op vraag van directeur-generaal De Rock van Volksontwikkeling wil de rederijker
skamer fungeren als kultuurraad (1966). 

25 Alfred Segers. toespraak 6 maart 1943. 
26 De Eed beslist In 1964 een eigen koor op te richten. dat voor het eerst optreedt op 

het nieuwjaarsfeest In 1966. 
27 lIet Fondsenblad. 17 Juli 1913. 
28 Die vlag Is een schenking van de cultuurraad en door heraldicus Edgard Buyse 

ontworpen. De eerste zijden vlag werd kregen de Strijdbroeders op kermiszondag 
2 oktober 1910 van stichter. voorzitter notaris Maeyens. Ze Is tot stof vergaan. De 
tweede vlag kwam er op het zestigjarig bestaan van de vereniging In 1953 
(Ingewijd op I'Alndag 12 Juli 1953). 
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29 André Van Hooreweghe. 
30 Aanleiding voor de Uilenspiegelbelangstelling in Knesselare is het boek ~De ver

makelijke lotgevallen van Tijl Uilenspiegel. 's Gravenhage, 1841', waarin de auteur 
Uilenspiegel laat geboren worden 'in het gehucht Knesselaer in Vlaanderen'. 

31 Edmond Vander Straeten, Le théatre villageois en F1andre en Karel Van Isacker, 
Mijn land in de kering. 

32 Alfred Segers, toespraak 1955. 
33 Alfred Segers, toespraak 6 maart 1943. 
34 Alfred Segers, toespraak 1955. 
35 't Getrouwe Maldegem, januari 1940. 
36 Alfred Segers, toespraak 17 juli 1955. 
37 De jaren 1950 zijn bloeiende toneeljaren met sterke toneelopvoeringen van onder 

meer En toen kwam het licht (1951), De wraak van de afgod (1951), de Haljbloed 
(1952), Vlaenderen Were Di (1952), De Melodie van de zwerver (1952); Generaal 
Lambik (1953), En waar de ster bleef stille staan (1953), Het Heilig Experiment 
(1954), De Wonderdoktoor (1955), Hemelvaart heen en terug (1955), Wij zijn gods 
Utopia (1956), Galileo (1957), Reinaert de Vos (1957), Donadieu (1958), De Duivel 
te sterk (1958), Scapijn de Grapjas (1958), Nu Noch (1959). 

38 Dertig jaar vergaderen, archief vereniging. 
39 Vaak worden twee stukken per jaar gespeeld. We herinneren u aan volgende titels: 

Boeven en Madeliejjes (1980); de Herberg de Roos en de Kroon / In de auto van 
Trenton naar Cambden (1981, ook gespeeld op het lentecongres van AKVf), De 
Spaanse Vlieg (1981); Valstrik voor een man alleen (1982), Dorp der Mirakelen 
(1982, zes opvoeringen); Lieve Francis (1983), Tien Kleine Negertjes (1983), Een 
geschiedenis van Irkoetsk (1984), Waar de Sterre bleef stille staan (1985), Nu het 
dorp niet meer bestaat (1986), Een kus van een Rus (1986), Moordromanee (1987), 
De Bruiloft (1987), Het Feestkomitee (1988), We gaan naar Benidorm (1988), De 
spooktrein (1989) en De Dag dat de Paus ontvoerd werd (1989). 

40 In 1983 gebeurt dat voor het eerst in het Drongengoed met De twee harten tlWl 

Quinten Metsijs. Dit stuk wordt ook gespeeld bij de inhuldiging van de gerestau
reerde Pientendriesmolen (september). Een jaar later gaat het om De Schat en even 
jeugdig gaat het eraan toe met Het esbattement van de appelboom (1987). 

41 Alfred Segers, toespraak 1943. 
42 Het Fondsenblad, 5 januari 1904. 
43 Alfred Segers, toespraak 1955. 
44 Appelljes van het Meeljesland, 1955, nr. 6, blz. 237-239 
45 In Appelljes van het Meetjesland nr. 8 (1957) staat een tweede artikel van 

Danhieux onder de titel De stichting van de Sint-Sebastiaansgilden van Maldegem 
en Adegem. 

46 Deze edelsmid die op 46-Jmige leeftijd bisschop van Doornik-Noyon werd, stierf in 
660. Hij wordt gevierd 'Op 1 december. 

47 In 1993 kregen we wel de verslagboeken van meester Segers ter inzage. enk/:'l/:' 
kopies uit het eerste boek en de toespraken van meester Segers in 1943 en 1953, 
de twee belangrijkste bronnen voor dit artikel. 
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BIJLAGE 1 
HET LUISTEREND OOR ..• 

OVERZICHT (GAST)SPREKERS STRIJDBROEDERS / REDERIJKERSKAMER 

SINT-ELOOI KNESSELARE. 1955-2007 

Document dat inzicht verschaft in de ontwikkeling van de maatschappelijke thema's 
die in de belangstelling stonden van de vereniging. 

1955: André Magerman (de radio). Alfons Ryserhove (grote kapel), Jos Janssens 
(bespreking toneelstuk De Wonderdokter). De Splenter (vogels in de natuur), Alfons 
Ryserhove (Karel Van de Woestijne), Richard Böhm (Wiener Sänger Knaben). de Gentse 
priester Lammens (het vraagstuk van de stadsjeugd in vrije tijd). 

1956: Alfons Gussé (Congo). André Van Hooreweghe (Jo Erens). Prof. Baur (Albrecht 
Rodenbach). E.H. 't Jampens (existentialisme). Valeer Van Kerkhove (televisiespel), 
Omer Van Hooreweghe (Noorwegen/Spanje), Robert Van Deynze (vogeltrek), Alfons 
Ryserhove (Vlaamse Beweging), Julien Vandeweghe (Napels) en Jozef Rodts (lichame
lijk gestel). 

1957: Antoon Vander Plaetsen (dramatiek). Van Severen Uustitie), Albert Vermeire 
(moderne kunst), W.C. Meyer (Suid-Afrika). Ridder Van Outrive dYdewalie (economisch 
West-Vlaanderen), André Van Hooreweghe (zang), Valeer Van Kerkhove (William 
Shakespeare). E.P. Goegebuer (reis naar Noord-Amerika). E.H. Gyselbrecht (ontdek
king graf van Petrus). De Schuyter (volkskunde). H. De Poorter (keramiek). 

1958: Crommelinck (rederijkers). Jozef Devreese (het atoom en zijn krachten), ridder 
Van Outrive dYdewalle (Congo), R. Vanderbeken (Vlaamse Toeristenbond). Alfons 
Ryserhove (verkiezingen). E.H. Van de Maele (Oekraïne). Valeer Van Kerkhove (boek 
Bungalow). Franz Baro (Amerikaanse muziek). Dobbelaere (Ticino in Zwitersland). 
Soetaert (verkeersreglement). 

1959: E.P. Ingels (missie Boekela Congo). Van Acker (Mallorca). Alfons Ryserhove (over 
de gemeente / Slnt-Elool). Jozef Devreese (Albert Einsteln). Mgr. De Bruyne (Rome), 
Prince d'Alcantara (het Parlement). Fredrlcx (petroleum) en De Backer (economie Oost
Vlaanderen) . 

1960: E.P. Goegebuer (Jan Ruusbroeck). Alfons Ryserhove (Guido GezelIe). Willem De 
Meyere (zang), Flor De Mets (toneel en I-Iypollet Van Peene). Dom Lambertus (kunstge
schiedenis prehistorie). Jozef Devreese (Naar de maan?), Mgr. De Bruyne (Het 
VaUkaan), Willemarck (katoen), I ferwig Leus (Wat weten we over onszelO, E.I-I. Piet 
Roggeman (Meer begrip voor de jeugd van '60). 

1961: Van Dyck (Spaanse muziek), E.H. Nellssen (koppensnellers), Gerard De Jaegher 
(moderne verlichting: de TL-Iamp), I-Illaire Van Yper (werkverkeer). Alfons Ryserhove 
(geschiedenis rederiJkers, negen verslagboeken). Wllfrled Martens (De toekomst van de 
Vlaamse gemeenschap). dr. Robert Dhonl (hygiëne voor gezonde mensen). Adhemar 
d'Alcantara (Hoe men van boven uit het land bekijkt). 

1962: !Je Indonesische persattaché Azls (Indonesie, met o.a. proeverij van de loempia). 
H. Neels cn Paula Semer (voordrachl), Moreels (toneel), Dr. De Cock (ouderdomsver
schljm;clcn), Paul Van Beveren (Industrialisatie Oosl-Vlaanderen en Gentse haven). 
(0:.('. Willems (missiewerk Kongo). KP. Larnmcns (het Heilig Land), dokter Carlos I-looft 
Iklnder.t.lekten), kanunnik DelmoUe (de hedendaagse mens en het concilie). 
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1963: Dirk Van Ryckeghem (koldergedichten), Paul Van Morkhoven en Gerda Hallaert 
(van kind tot vrouw), E.P. Van de Walle (Japan), De Wulf (UNO), zuster Ludivina 
(IJsland), Frans Vroman (Bruegelstoeten), Alfons Ryserhove (Uit de geschiedenis van de 
stijdbroeders), Joost Vroman (beter wonen), E.H. De Wilde (Van den Vos Reynaerde), 
De Bruycker (elektriciteit), graaf d'Alcantara (Vlaams-Waalse verhoudingen). 

1964: Dirk Van Ryckeghem en De Buysere (koldergedichten), De Ceuster 
(Zwitserland), Louis De Lentdecker (onderwereld), E.H. Strobbe (het Heilig Land), Gies 
Cosijns (taalgrensproblemen), Zr. Goedelieve Spanhove (missiewerk), Van Damme (reis 
rond de wereld), Victor De Paepe (vissen in de Engelse wateren). 

1965: E.H. kan. Delmotte (verandering in de liturgie in de kerk), Piet Thys (Japan en 
Olympische Spelen), prof. Sebruyns (verdovende middelen en handel in blanke slavin
nen), Armand Pien (ruimtevaart), E.H. Leys (aalmoezenier Leuven Centraal over gevan
geniswezen), E.P. Biesbroeck (goochelen). Het populaire 1V-spel 'Het is maar een 
woord' is attractief genoeg om er ook vier vergaderingen mee te vullen. Een ploeg van 
de Strijdbroeders neemt het o.m. op tegen de jongerengroep De Beerkes. 

1966: Kunstschilder Gaston Teuninck (eigen werk), Omer Mattheeuws (sagen en 
legenden), Walter Van Ryckeghem (historiek van belangrijkste rederijkskamers), A. 
Lighthart (zeevisserij), Frans Van Hooreweghe (Katanga), Dr. Robert Dhont (vrijetijds
besteding), Theo Lefèvre (indrukken uit Amerika), Dirk en Geert Van Ryckeghem, Omer 
Mattheeuws en Antoine Van Maldegem (Stijn Streuvels, na bezoek aan de auteur). Een 
vergadering wordt ook uitgebouwd tot een filmavond met films over het Knesselaars 
verleden, en de jaren 1960 zouden de jaren 1960 niet zijn zonder discussie-avond. 
Omer Mattheeuws is moderator bij een discussie over Jeugd en het lezen van boeken. 

1967: P. Meyvaert (yoga), Lauwers (kloosterleven van de kleine zusters van Nazareth). 
Carlos Hooft (oorzaken van achterlijkheid bij kinderen), Jozef Devreese (e..'\:pansie 
wetenschap), Theo Lefèvre (Israël). commandant Serien (zeemacht), prof. Bekaert 
(gebruiken en gezegden bij verkeren en vrijage). Ze kijken ook naar de kleurenfilm 
'Jaarkrans van Schoonheid'. De vereniging bezoekt de rozentuin van graaf d'Alcantara 
met optreden van eigen koor. 

1968: Maes (vuurspuwende bergen). Wilfried Martens (Kwestie Leuven). E.H, Muller 
(leek in de Kerk). Dr. Van den Brande (kanker), Bourgognon en Van de Velde (streek
planning), eigen jongeren (Rik Gussé. Marc Arnaut, Arnold Strobbe. Antoine Van 
Maldegem. Dirk Van Ryckeghem en Kris Van Daele met debat over travaillisme). 

1969: De leden Arnold Strobbe, Dirk en Geert Van Ryckeghem en Antoine Van 
Maldeghem (voordracht over Ernest Claes), Dr. Bockaert en E.H. Basiel Maes (geboor
teregeling), Edgard Buyse (plastische opvoeding), Jozef Penninck (bier). Karel Mortier 
en Noel Kerckaert (Lam Gods), Stalpaert (Westvlaamse folklore), Ing. Renat'd (Zeestad!. 
Dr. Dhont toont filmpjes over Knesselare en In december speelt men Brouw een woord. 

1970: Jozef Vanthuyne (natuurbescherming), Brassé (BRT). Edgard Kuyken (Wij wor, 
den stinkend rijk: over natuur). Louis Maes (Azoren of de Vlaamse eilanden). Dirk Van 
Ryckeghem (leren kiezen). Chris Van Daele (B1W), Gerard De Jaegher (verkt'ersproble
men). 

1971: Walter, Roger. Robert en Gaston (de AA's en akohollsmel. Gommles d'Aknntnrn 
(India), Frans Van Hooreweghe (de kleurentelevisie). Van Hove (Bru~l:!;t' t'n Zt't'hru~~d, 
Laureyns (studiekeuze, VSO, leerplicht), Flor Gnuunll'ns (tnnlstrUdl. Dl' I'IH'pt' (Zl'l' eH 
vissen). Amokl Strobbc. Dirk Van Ryekeghem en Chris Vnn J)nt'le (Vlnnmsl' Bl'Wt'ging). 
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1972: Julien Vandeweghe (wintersport), Maurice Devreese (25 jaar burgemeester, film 
en zang), Geirnaert (pipeline), De Vogelaere en Jozef Vanthuyne (Drongengoed heem
kunde en historie), Ignace Peckstadt (Byzantijnse kunst), Fred Delcourt (rechter op de 
grasmat). pater Verstraete (Amerika), pater Decraemer (Tele-Onthaal), Achiel De Vos 
(godsdienstberoerten in het Meetjesland). 

1973: kunstschilder Cyriel Frimout (Griekenland), Ivo Van Vaerenbergh (Burundi), 
Marc Van Tomme (Olympische Spelen Munchen), Erik Wille (diepzeeduiken), Dr. Van 
Hecke (kortfilm) 

1974: Dhont (wijn), burgemeester Maurice Devreese (leerlooierij-bezoek ter plaatse), 
Walter Van Ryckeghem (grasduinen in toneelactiviteit rederijkers). zuster Godelieve 
Spanhove (Filippijnen), Daniel Devolder (trams). Dirk Van Ryckeghem (fusie van 
gemeenten) 

1975: De leden Jan Magerman, Rik en Johan Gussé, Geert Van Ryckeghem (Een lepel 
Tinunermans, evocatie van leven en werk van Felix Timmermans), pastoor Tjampens 
(occultisme en duivelbezwering), Willy De Groote (bankwezen), Van Acker (Andalousië, 
laatste spreker in het Witte Paard. Apotheker Vandeweghe (Egypte, vergadering bij Wwe 
DeWaele). 

1976: Geert Van Ryckeghem. Jan Magerman, Rik en Johan Gussé en Greta Arnaut 
van de jongerenwerkgroep (evocatie Uilenspiegel), Riemslag (Braakmangebied), 
Meetjeslandse filmklub (kortfilms). pater Goegebuer (Sint-Elooi). 

1977: Pater Hemeryckx (melaatsheid), jongerenwerkgroep Strijdbroeders (Het leven in 
het oude Knesselare). notaris Francine Maeyens (huwelijksvermogensrecht). Hendricks 
en Camerlinck (verfransing Brussel). en een avond met "t Is maar een woord'. 

1978: Urbain Van Speybroeck (RSZ), tweemaal 't Is maar een woord en besprekingen 
van toneelvoorstellingen (Reinaard de Vos. De Duivel te Sterk ... ) en 't Is maar een woord 
(mannen tegen vrouwen) 

1979: A. Van Wassenhove Uacht), Mussche (sterrenkunde), plaatselijke imkers A. De 
Meulenaere, Frans Saey en Edmond Stock (bijen). Bulteel (zonne-energie) 

1980: Pater Goegebuer en Edgard Buyse (ikonen). Herman Bosteels (Najaar van 
Hellas, dia's over en poëzie van Van Wilderode), Frank Stock en Luc Van Craen (com
puter), Dirk Van Ryckeghem (dia's Gouden BoomstoetJ, Rik Vandenberghe (Olympische 
Spelen Moskou). 

1981: Lieven en Rom Duprez (Renaat De Rudder). Prof. Heyndrlckx (Unido, ontwikke
lingssamenwerking), H. Bosteels en De Witte (Met Anion Van Wilderode en Vergilius kt/
ken naar Italië). L. Ramboer (drugs). 

1982: WlIJem Denys (krolse grollen - humor), Eddy Robert (tandheelkunde). Jan 
Wouters (spori en sportjournallstlek). Wllfrled Meulenberghs (alpinisme), Jean Van der 
Eist en Paula Taghon (Sahara en woestIjnsafari), Mark Vlaemlnck. 

1983: Emlel Swlnncn (gevangeniswezen), minister Danlel Coens (onderwijsbeleid). J. 
Cocn<.-ye (Rocmenlë), rljkswac.htlullcnanl Van Raenenbroeck (preventie van jeugdcrimi
naJlt.elt), André Demedts (eigen werk), Jan Verroken (het parlement). 
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1984: Urbain Braems (voetbal), Jan Verroken (In en om het parlement). Paul De 
Schutter (Egypte, schaduw van het verleden). Guido Sweron (Voeren), Jos Vandeloo 
(eigen werk). Poly Stevens en Jean Van der EIst (Camel Trophy), prof. W. Van Cothem, 
Johan Geirnaert en André Omelis (sport en Olympische Spelen). 

1985: Paul De Schutter (exploratiefilm Mexico). Herman Candries (luchtvaartorgani
satie Flag) , E.H. De Vos, Maria Secelle en Gust Lips (poëzie). Jos Meersmans (Bach), 
Willy Van Marck (Sri Lanka). 

1986: Gerald Lambrecht (parapsychologie). Luc Delafortrie (Daensisme), Willy 
Spillebeen (eigen werk), William Van Laeken (Panorama), Louis De Pelsmaeker (BRT en 
sport), Willy Sintobin (rijkswacht). 

1987: Lode Nusselein (film India). Luc Gobeyn (sprookjes), Eric Comand (spiritisme), 
Armand Pien (2000), Jan Van Rompaey (Argus). prof. De Backere (hormonen). 

1988: Jan Van Hees en Lut Vivijs (bergsport). Vic De Donder (Kom eens naar mijn 
kamer'), Louis Verbeeck (VerbeeckselsJ, Luc Goethals (muziek en informatica), W. Van 
Cotthem (voedsel uit de rotsen). 

1989: Karel Declercq (kabaret: Een rechts, twee averechts), J. De Brabandere (ver
schijningen). Dirk Inzé (genetische manipulatie). Juul Anthonis Uazz). Jan Neckers 
(glasnost-perestroika). prof. J. Taeldeman (Meetjeslandse dialecten), minister Hugo 
Schilz (begroten). 

1990: Bemard Henry (Een zwerver vertelt), Jos Meersman (Mozart) , Erik Wille (volks
liederen). een bezoek aan Semmerzake, Bob De Richter (weer). Alfons Hooft (Egypte). 
Tony Van Parys (Bende van Nijvel), Piet Van Brabant (vrijmetselarij). Etienne 
Vermeersch (De ogen van de Panda). pater Vande Velde (Eskimo·s). Joris Van Hulle. 
Gaston Durnez (eigen werk), Jaap Krulthof (Omgaan met de dingen). film 
(Everestbeklimming Rudy Van Snlck), Jean Bourgeois (archeologie in onze achtertuin) 
en Gerard Bodifée (Het vreemde der aarde). 

1993: Herman De Croo (liberalisme), Frans Reyniers (gerechtelijke politie in actie). 
Lieve Dejonghe (China), apotheker Bart VandeweJ;he (homeopathie). Hubert Van 
Hooreweghe (bezoek Zwin), Cyr Frimout (bezoek 6 e biënnale Hedendaagse Kunst. 
Poekel 

1994: Georges Leekens (toptrainerschap), Robbe De Hert (fllm). Hubert Mlnnebo 
(beeldhouwwerk), Anne d'A!cantara (neuropsychlatrie). Brigitte Raskin (literatuur) 

1995: Frans Boenders (Japan). Peter De Roover (Sprong de Vlaamse leeuw per 
genoeg?). Maurice De Wilde (De Nieuwe Orde), Jacques Cleppe (natuur in de regio). 
Karel Arnaut (antropologie van Ivoorkust), Frank Stock en Koen Van Hooreweghe 
(Internet: surfen op het droge) 

1996: Ere-commissaris Karel Mortier (Lam Gods). Michel O'Hooghe (voetbal). Subenn
piloot Stef de Nuwelaere (burgerluchtvaart). de Gentse historicus Chris Vnndt'nbroeke 
(demografie; Vrijen en trouwen door de eeuwen heen). Wnlter Vandt'n Brocck (dgt'n 
werk). Ferdi Hauwer van cle speciale Jeugdzorg Gent (mi/-.rrnnten). 

1997: Rik Devlllé (censuur en dictatuur en liet Werk). Frans Bot'ndt'l"R en lIuLlt'rt 
Minnebo (Tibet), Thea Sirobbe (Compostclln), Gt'erl Van Islt'ndnel (Bmsst'll 
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1998: Marc Platel (Wetstraat), Jacques Cleppe en Ludo Goossens (De Meetjeslandse 
streekgids), Roger Marynissen (kunstevervalsing) 

1999: Christoffel Waelkens (De vensters van het heelaO, Jan Wauters (Wat is er van de 
sport). Urbain Vermeulen (De islam), Jo Berten (woordenSCHAT) 

2000: Walter Zinzen (Afrika), sinoloog Libbrecht (Oosterse filosofie). Piet Chielen (Den 
Grooten Oorlog), CLB-man Chris Van den Bossche Uongerencultuur). Staf Nimmegeers 
(Brussel), Lieven Debrauwer (kortfilms) 

2001: Trends-hoofdredacteur Frans Crols (Vlaamse onafhankelijkheid), prof. Géry 
Van outryve dYdewalle (ons geheugen). bouwheer Bob Van Reeth (architectuur). Yvan 
Sonck en André Ornelis (Sport te kort?), professor Koen Raes (zijn boek Het moeilijk ont
moeten) 

2002: Prof. Jan Blommaert (politieke vernieuwing en verrechtsing), professor Luc De 
Vos (over gewapende vrede). professor Boudewijn Bouckaert (politiek correct denken). 
professor pa uI Trio (de waarheid achter de Guldensporenslag), Guido Depraetere 
(Televisie en Basieltjes), André Ornelis (sport). 

2003: Professor Johan Taeldeman (streektaal. dialect). meester Piet Van Eeckhaut 
(schuld en boete). kunsthistoricus Eddy Muyllaert (kunst en taal), professor genetica 
Jean-Jacques Cassiman (ABC van het DNA), VRT -journalist Peter Verlinden (Congo en 
het drama van de kolonialen) 

2004: Hoofdredacteur van De Morgen Yves Desmet (de Vlaamse pers). Willy Stevens 
(munten en bankieren vroeger). Jef Tavernier (een jaar ministerschap). apotheker en 
toxicoloog Jan Cordonnier (wetenschap in dienst van Vrouwe Justitia), verteller en 
muzikant Michel Vereecke (humor en verdriet in het onderwijs) 

2005: Urbain Vermeulen (Turkije en Europa). Rik Torfs (het Werk en Opus Dei). oud
rechter Edwin Van Fraechem (Een rechter spreekt). Lieven Dehandschutter (het sin
terklaasverhaal) 

2006: Franky Devos Uongeren, cultuur en communicatie), Pol Van den Driessche (De 
vierde macht). professor Marc Van Ranst (Virussen), Jan Van de Casteele (België ligt 
achter ons) en professor Denis De Keukeleire (bier- en kaasdegustatie) 

2007: Franky Bostyn (de vergeten oorlog, WO 1) Hugo Van Hooreweghe (Da Vinci 
Code), Ruud Ryckaert (geschiedenis van de rederijkers). Herman Konings (De toekomst 
teruggespoeld) en Roger Dekens (wljndegustatie). 

2008: 
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BIJLAGE 2 
TOESPRAAK ALFONS ARNAUT 

Toespraak van ondeIWijzer en bestuurslid Alfons Arnaut 
Niet gedateerd, vermoedelijk 1899. 

Geachte medestrijdbroeders 

Onze vergaderingen krijgen door de werkeloosheid der leden een aanzien van slaperig
heid. Ik heb iets voor deze vergaring en druk de vaste hoop dat een andere strijdbroeder 
ons in de naaste zitting ook op eene voordracht 't is gelijk van welke aard zal vergasten. 

't Is over vrije vaderen en gebruik van de moedertaal door onze vaderen. 

Het Vlaamsche volk van vroeger had eene tale. uitdruk van eigen bestaan. gepeis en 
gevoelen. Het sprak en schreef zijn eigen woorden men prinsen en koningen. Het han
delde zijne eigen zaken met eigene tonge, schreef zijne wetten in eigen taal. oordeelde. 
bestierde, sprak. bad. in één woord leefde in zijn Vlaamsch. 

Het Vlaamsch was hunne taal en Vlaanderen dreef handel met alle gekende landen en 
volkeren. Vlaanderen. dat kleine Vlaanderen stond bekend bij vreemden als machtig en 
wereldgroot. 

Onze voorouders leefden op zijn "Vlaamseh". laat ons zien: doen wij lijk onze vaderen 
ook alles in onze taal? 

13 maart 1895 twee werkvoorstellen ingediend wilde Vlaamsch op gelijken voet met het 
F'ransch voor het stemmen bekrachtigen: ajkondigen en bekendmaken aller wetten en 
bekendmaken. koninklijke besluiten. 

Binnenkort nu zal aan de Kamer het voorstel worden gedaan om die wetsontwerpen zoo 
spoedig mogelijk te bespreken. 

Eenparig en geestdriftig dient er van de Vlamingen gewerkt om die rechtveerdige voor
stellen te ondersteunen en de Kamerleden te dwingen onze eischen te voldoen. 

Wij. Vlaamsche Strijdbroeders. w!! mogen niet ten achtere blijven: het is mor ons een 
aangenamen plicht door het opzenden van een verzoekschr!.fi mee te werken tol het 
bekomen van ons recht. recht waar we sedert 'I jaar 30 van beroqld ziin. Volgeerne zul
len w!! ons handteeken er op dit verzoekschr!.fi zetten: 't is eene stem te meer die zich 
aan de Kamer zal doen hooren. Ginder zal men dit welen dat er te Knesselare zUn te 
weten wat grieven onrecht het Vlaamsche Volk wordl aangedaan. dat zii zich krachtda
dig verzetten tegen die schande en dat z!f spoedig volkomen geiiikstelling !'an telen 
eischen. 

W!! Vlamingen z!!n de meerderheid. w!! vragen naar geltlkslelling en willen IPetlen dit' 
niet langer voor de minderheid bukken. Voor de Fransche U(,l'olulic was in al OI12t' 

Vlaamsche gemeen/en alles op zijn Vlaalllsch. Thans moet de Vlaamscllt' laai in al han' 
eer hers/eld worden, de /aal mpoe/ ons, VlamingeTl beier kCTlllwrkt'/1 e/1 O/1S n'('hf op 
eigen na ilO/wal bes/aan beier vestigen. 

330 



VlAAMSE STRlJDBROEDERS KNESSELARE 115 JAAR 

Ja. tegen alle inbreuk op ons taalrecht zullen wij ons hardnekkig verzetten en Frankrijk 
afweren. den vijand van 1302 te Kortrijk. die gevlekte dienaars der bloedige Fransche 
revolutie. 

Spreken wij lijk zij, in onze taal? 

Ga naar de steden en groote dorpen. alleman spreekt maar in 't Fransch: men koopt, men 
verkoopt. men bestelt. men gebiedt. men ontvangt bevelen in 't Fransch. Dit hooren we 
alle dagen en de knechten en meiden die in stad hebben gewoond - hunne taal gelijkt 
aan een orgelspel vol valsche noten. die Fransche woorden. 

Er zijn handelsreizigers die zicht in valsche noten in onze kleinste dorpen durven wagen 
en zeggen: uWij spreken alleen Fransch". De bijzonders te families in de stad spreken 
allen Fransch. die van den buiten apen de steedsche na: willen zich daardoor boven 
hunne medeburgers doen uitschijnen en zeggen: "Wij kennen de groote wereld". Kan 
men dan op zijn Vlaamsch niet gemakkelijker beleefd en hoffelijk zijn. Waarom dien ree
sem Fransche complimenten en niet gemeende bevalligheden. De ware beleefdheid 
immers komt niet voort uit een christen rechtschapen herten, en dat is een Vlaming nog 
beter dan een Fransche. 

Wij, Vlaamsche Strijdbroeders, moeten het voorbeeld geven en al die bastaardwoorden 
op leren uitgaande daarlaten. Wij moeten de echt Vlaamsche uitdrukkingen gebruiken: 
God zegen u!, Dank u! Goedendag!, enz ... 

Schrijven wij, lijk zij, in onze taal? 

Vele briefwisselingen aan onze gemeentebesturen zijn uitsluitend in 't Fransch en 
beleefdhalve antwoordt men er dan op in 't Fransch. Gebruikten alle secretarissen bij 
voorkeur onze moedertaal, zooals onze gemeentesecretaris doet. dat zou die mannen wat 
meer herinneren dat zij aan door en door Vlaamsche gemeentebesturen schrijven. 
Gebruiken wij het Vlaaamsch in onze gewone briefwisselingen. 

De aanbevelingen van meest alle artikels zijn opgesteld in 't Fransch en overstromen 
stoutweg de Vlaamsche provinciën. Velen van ons zullen toch niet kopen, omdat zij het 
niet kunnen lezen en verstaa. 

De Vlamingen dienen vooral de Vlaamsche gazetten en tijdschriften te verkiezen boven 
Fransche. 

Zie onze uithangborden ulogement à pied et à cheval, A la Belle Vue, A la Concorde, A la 
promenade, Au duc de Brabant" ... Dat moet veranderen. Op Knesselare mogen we geen 
Fransche uithangborden dulden. 

Handelen wij, lijk zij, onze eigene zaken met eigene tonge? 

Moeten onze vertegenwoordigers onze zaken, onze belangen behandelen in een taal ons 
vreemd!? Waarom dan kunnen wij niet rechtstreeks hooren en weten hoe onze lastheb
bers onze belangen bewaken en verdedigen? 

In de toekomst moeten wij kunnen eigene Vlaamse woorden zien en weten hoe zij 's 
volks belangen ter herte nemen zonder onzen toevlucht te moelen nemen tot eene vreem
de t.aal. 
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Waarom zijn er advokaten bij de tribunalen die de zaken hunner kliënten pleiten in 't 
F'ransch. eene taal voor dezen onverstaanbaar. waarom bestaan er thans nog onrecht
veerdigheden dat men betalen moet voor den taalman die de tegenpartij bij de rechtbank 
nodig heeft!? 

Schrijven wij. lijk zij. onze eigene wetten in eigene taal? 

Tot nu toe is 't F'ransch alleen de officieele taal waarin de wetten en koninklijke beslui
ten worden gestemd en bekendgemaakt. In het Staatsblad vinden wij de vertaling -
soms ellendig genoeg - maar nog niet van alle besluiten. Bijgevolg zijn de Vlamingen tot 
nu gedwongen de wetten die hun beheeren te bestudeeren in vreemde taaL Zijn alle 
Belgen niet gelijk voor de wet!? Onze wetten moeten oorspronkelijk in 't Vlaemsch en in 
't F'ransch. De twee teksten moeten malkander vollediger. klaarder maken: gelijke plich
ten. gelijke rechten! 

Bestieren wij. lijk zij. in onze taal? 

Hoe gaat het te Brussel in die kabinetten. in die middenbesturen. in die groote bureelen? 
Alles F'rans en F'ransch! Hoe gaat het in 't leger. in de posterijen. telegraphen. op de ijze
ren wegen? Bestier. alle bestier. gaat in 't F'ransch! 

Daar is het Vlaams. waar het niet anders zijn kan. Hier langs de IJzerweg Gent-Brugge 
roepen ze nog altijd in 't F'ransch 

DierJt men geene douaniers en gendarmen benoemen in Vlaamsche gemeenten die voor 
de rechter verklaren ik kan geen Vlaamsch? 

Schande voor die met het plaatsen dier bedienden gelast zijn. Zij kunnen niets goeds in 
onze streken teweegbrengen: de bevolking spot ermee en zij kunnen maar ha~r kunnen 
dienst uitoefenen. 

Bidden wij. lijk zij. in onze taal? 

Onze onderwijsgestichten. en zoo zijn er vele. verfranschen de opl1oerding onze zonen. 
Het gaat zoo ver. dat Vlaamschejongelingen bijkans in 't Vlaamsche niet kunnen bidden. 
Ze biechten in 't F'ransch. Zij moesten het doen in de school en de gewoonte blUft hen bij. 

De nonnen vooral maken van onze kinderen F'ransche typen: die nemen nooit meer een 
Vlaamsch gebedenboek in de hand! God schonk ons die schoone Vlaamsche taal. Hij wil. 
dunkt mij. dal wij aan onze laai dienen. Hel Vlaamscll gebed moet Hem aangenaam 
want de Vlaming bewaart nog zijn herle zijn eenvoudigheid en zUn onwankelbare trouw 
aan het Roomsch kalholiek gelooven. 

Het zou te veel tijd vragen. Ik heb te veel feiten. te veel omstandigheden. alles op te som
men ... 

Ge ziet. Geachte medestrijdbroeders. in veel gelijken wU onze l'aderen. 

De taal is gans hel volk! Zegt Jan F'rans Wil/ems. Wal dunkl u? Als dl' Innl l't',Yinlkt 
wordt. is dan het volk verdrukt? Als men onze taal bespol. ze millochl. als ze llIot'tt'I! 
onderdoen voor eene armere F'ransche taal. zijTl wfJ dOTl T1iel bespol t'T1 !1t'llIinoc!H t'I! 
doen wij onder voor de Walen? 
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Schande mor ons! Zijn wij dan geene vrije Vlamingen meer? 

Waarom eischen wij niet meer dat men ons recht geve? Waarom werken wij niet meer 
llOOr ons rechtmatig aandeel. waarom schreeuwen wij niet luider tegen die tergende 
onrechtveerdigheid ons aangedaan. want met zwijgen is er toch niet s te bekomen? 
Waarom bukken wij. fiere Noorderlingen voor de Zuiderlingen het hoofd? 

In kunst. in handel. in geleerdheid. in rijkdom. in mannenmoed en treffelijkheid evena
ren en overtreffen wij de Walen. waarom op taalgebied ten achtere gebleven? Zijn wij dan 
de zonen niet meer van Breidel. Deconinck. Artevelde en Van Maerlant. Moesten zij weer
keren. zij zouden verstomd vragen: "Is dat ons nageslacht. is dat ons bloed. zijn de zonen 
der oude Vlamingen! Neen. wij kennen u niet. gij verschilt van ons op alle manieren en 
verloochenen dat ras." Wat zal ons nageslacht van ons moeten zeggen? 

Maar neen. wij hebben gesluimerd. wij staan op. wij zijn nog niet de diep gezonken. wij 
hebben het gevoelen onze eigen weerde nog en ook lijk hen zullen wij hier zeggen: "Wij 
willen wat is recht en winnen wat wij willen!". 

2. Voor onze vertegenwoordigers 

Waar zijn hunnen stellige beloften van voor de kiezingen! Het Vlaamsch deed verleden 
jaar zijne intrede in de wetgevende Kamers. Velen legden den grondwettelijken eed af in 
't Vlaamsch. Ons recht scheen gewonnen: de Vlamingenjuichten: 't was eene zegepraal. 
De Vriend-Huyshauwer deden onze taal weerklinken! 

Maar helaas! ... 

De Kamerleden zijn niet algemeen geweest in het Vlaamsch spreken. Vele mannen waar 
we dachten ons te mogen op betrouwen lieten de anderen in de steek. 't Was onder voor
wendsel hunne redevoeringen door hunnen WaaIsche beter te doen verstaan. 

Kamerleden zijn niet standvastig geweest. Men schreeuwde. de voorzitter maakte 
opmerkingen, dat was gauw over, en 't begon reeds goed te gaan. Ze zijn jlauwhertig 
geweest en 't Vlaamsch sluimert weer. 

De Kamerleden blijven niet genoeg eendrachtig. Moesten alle de Vlaamsche volksver
tegenwoordigers het hoofd tegare steken. het zou wel gaan ... 

. Ja, de Vlamingen moeten die mannen het mes op de keel zetten en van alle 't Vlaamsch 
spreken eischen, afpersen. 

Heb tk niet te veel gezeid? Wal baal loch mUn spreken hier? Neen. ik heb niet te veel 
ge7..eid. Waarom 7..oU een Vlaamschjongelingsherte zich niet mogen lucht geven. waarom 
verkroppen en blijven verkroppen? 
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BIJLAGE 3 
EENE UITSTEKENDE SCHOOL VAN VERZEDELIJKING 

Toespraak van voorzitter Vital Maeyens gehouden op het avondfeest op 8 en 9 decem
ber 1900. 

Dit document geeft de moralistische bedoeling van toneelspel aan een voorzichtige kri
tiek op het taalgebruik in die tijd 

Wij moeten onzen eigenen lof niet maken: dat er toehoorders waren uit 18 verschillige 
steden en gemeenten, dat zegt genoeg ... Daarbij de voldoening die we telkens smaken 
na het plegen van die edelmoedige opoffering betaalt ons genoegzaam. 

Onze leus is "moed en volherding", "vreugd in deugd", doe wel en zie niet om, die moe
ten we getrouw blijven. 

Het toneel is eene uitstekende school van verzedelijking: het tooneel kan veel. Het kan 
de borsten doen zwellen van vaderlandsliefde, de gemoederen ophitsen zoo dat men 
opspringt, de wapens in de vuist en stormloopt tegen den dwingeland - gedenk de sep
temberdagen van 1830. 

Het doet afschuw ontstaan van de ondeugd en bewondering voor het goede, het edele. 

Het doe tranen weenen van medelijden nevens tranen van opgewekte blijdschap. 

Daarom moeten wij er op uit zijn stukken te vertoonen die het volk verbeteren. stuk
ken uit het dagelijksch leven moeten den voorkeur hebben. 

Eene bemerking maar: wij moeten zuiver en goed spreken, daarin zijn wij achter. En 
nu, goede vrienden, reiken wij malkaar steeds de broederhand met moed vooruit eens
gezind en broederlijk, Vlaamsch en katholiek, gewerkt voor ons eigen vermaak. 
gespeeld voor onzen noodlijdenden broeders, gezorgd voor den bloei onzer dierbare 
maatschappij en van nu af een oog in 't zeil te houden om. als 't God belieft. met eene 
tiende vertooning de kroon te zetten op de negen voorgaanden. 

, -
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FILIP BASTlAEN 

1. BIBLIOGRAFIE 

A. VVERillNSTRUMENTEN 

bibliografieën 

1 BASTlAEN Filip, Heemkundig repertorium 2007. Lopende heemkun
dige bibliografie voor de geschiedenis van het Meetjesland. - AM, 58 
(2007), 341-364. 
Thematische bibliografie met vier indices: auteurs, trefwoorden, 
plaats- en familienamen 

archiefwezen 

2 PILLE Freddy, Een straat in kaart. Beelden en mensen uit de 
Stationsstraat 1860-1950. - DED, 17 (2008), 4, 200-207. 3 foto's en 
2 plannen. Zie ook nr. 30 
Bronnen: bespreking en kritiek en zeven voorlopige conclusies over 
het zoeken naar een overzicht van de bewoners. 

bronnen: bewerking, ontsluiting, indices 

3 BAETE Frank, BOELENS Robert, Assenede in de pers. - DTA. 16 
(2008), 1, 29-38, 7 foto's. 
Diverse berichten/nieuws, chronologisch. op basis van drie kran
ten 

4 BAETE Frank, BOELENS Robert, DIERICKX Christ. VAN ACHTE 
Modest, Bassevelde in de pers. - OT A. 16 (2008). 1, 81-102. 2 foto
's en 1 document. 
Diverse berichten/nieuws, 1950-1959, uit De Eecloonaar. 

5 BAETE Frank, BOELENS Robert. DIERICKX Christ. VAN ACHTE 
Modest, Oosteeklo in de pers. - DTA. 16 (2008). 1. 154-166. 
4 foto·s. 
Diverse berichten/nieuws, 1950-1959. uit De Eecloonaar. 

6 BOELENS Robert. Het gebeurde honderd jaar geleden in groot
Assenede. - DTA. 16 (2008), 2. 4-14. 1 foto en 1 document. 
Divers nieuws uit het weekblad "Recht voor Allen" en het dap;blad 
"Het Volk" 

7 CLAEYS Jackie. Berichten uit hei Oosteeklose schepencollege in 
1908. - DTA. 16 (2008). 2. 93-94. 1 foto. 

8 CLAEYS Jackie, De Asseneedse gemeenteraad in 1908. - DTA. 16 
(2008). 2, 77-79, 2 foto·s. 
Kort overzicht beslissin~en 

9 CLAEYS Jackie, De Boekhoutse gemeenteraad in 1908. - DTA. 16 
(2008). 2, 128-131. 1 foto. 
Vervolg op 2006/6 en 2007/7 
Kort overzicht beslissingen 
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10 CLAEYS Jackie, De gemeenteraad in Bassevelde in 1908. - DTA. 16 
(2008), 2, 112-116, 2 foto's. 
Kort overzicht beslissingen 

11 CLAEYS Marijn, Staten van goed van de baronie Lovendegem, deel 
2 (1615-1745). - Z.p. (VVF-Meetjesland), 2008, 311p. 
Naast de staten van goed ook genealogische gegevens opgenomen 
uit verkopen, klachten, borgstellingen enz. 

12 DEBBAUT Ronny, Beste hoofden in het Land van de Woestijne. -
DL, 21 (2008), 1, 16-19. 
1671, AaIter, Knesselare en Zomergem; soms meer uitgebreide 
informatie over de gevolgen van dit feodaal recht 

13 DEBBAUT Ronny, Het oudste parochieregister van Aalter. 
Begrafenissen (1613-1621). - DL, 21 (2008), 3, 90-94. 
Alfabetische bewerking 

14 DEBBAUT Ronny, Kiezerslijst Knesselare 1908-1909. - Z.p.? 
(VVF Meetjesland), 2008, 37p. 

15 DOBBELAERE Jozef, Eekloos nieuws uit 1908 in het Weekblad en 
't Getrouwe Maldeghem. - HBM, 22 (2008), 1, 35-51; 2, 59-81, met 
foto's, kaarten en afbeeldingen. Vervolg op 2007/15 
Diverse berichten uit twee Maldegemse weekbladen 

16 DO BBELAERE Jozef, Wat gebeurde er 100 jaar geleden in Adegem. 
Maldegem en Middelburg? Een kroniek van hetjaar 1907. - JAM, 13 
(2007), 271-294, foto's en talrijke krantenadvertenties. 
De meest uiteenlopende berichten op basis van 't Getrouwe 
Maldeghem en het Weekblad voor West-, Oost- en Zeeuwsch
Vlaanderen. alsook de verslagen van het schepencollege en de 
gemeenteraad. 

17 NEYT Luc, 1mkers in het landelijk dorp Sleidinge tijdens de 17de en 
1 sde eeuw. - DL, 21 (2008), I, 20-24. 
Op basis van de staten van goed; met korte synthese 

18 NEYT Luc, Mensen uit hei Meetjesland in de "Gazette van Thielt". -
DL, 21 (2008), 3, 82-89. 
1876-1889, o.a. dubbele moord in Lovendegem 

19 NEYT Luc, Mensen uit hei Meetjesland in de "Thieltenaer". - DL, 21 
(2008), 2, 61-62. 
Volledige krantenberichten over Sleidinge en Waarschoot, 1849-
1851. 

20 NEYT Luc, Sleidinge penning kohier 1577. - TieIt (in eigen beheer), 
2008, 143p. 
Alfabetische bronnenbewerking 

21 NEYT Luc. Vroedvrouwen in het landelijk dorp Sleidinge tijdens de 
17de en 1 sde eeuw. - DL, 21 (2008), I, 25-28. 
Namenlijst op basis van de doopregisters en iets meer informatie 
over beëdigde vroedvrouwen. 

22 STEVENS André. Aan de vooravond van een catastrq/e. Onderzoek 
naar de emigratie en beroepenslructuur in de gemeente Landegem 
aan de hand van de bevolkingsdossiers van 1846-1870. - HLvN, 39 
(200H), J, HO-I 05; 2, 52-104; 3. 61-94. 
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Bijna louter bronnen publicatie op basis van de bevolkingsregisters 
en minieme verwerking 

23 VAN DE VEIRE Remi, Oosteeklo: wat stenen vertellen na v!lftigjaar. 
- DTA 16 (2008), 1, 167-171, 1 foto en 2 bidprentjes. 
Grafstenen uit de jaren 50 

24 VAN DE WOESTIJNE Paul, Mannelijke beroepsbevolking in Eeklo in 
1808. - HBM, 22 (2008), 2, 85-92; 3, 120-144,2 illustraties. 
Volledige lijst van de mannen tussen 20 en 60 jaar. De lijst bevat 
zeven kolommen, die kort worden geduid, en met een verwerking 
van de gegevens: o.a. de beroepen volgens leeftijdscategorie en het 
aantal rijken per beroepsgroep. 

25 VERVALLE Walter, Bellem 1820-1830. - DB, 19 (2006), 2-7, 
2 foto's. 
Beroepenlijst volgens de patentlijst van 1826. 

historiografie & theoretische geschiedenis 

26 DECLERCQ Georges, Iwein van Gent, de priester van Knesselare en 
de vrouw van proost Bertulj. Kanttekeningen bij de Nederlandse ver
talingen van Galbert van Brugge. - Handelingen van het 
Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 145 (2008). 1, 3-22. 
Het rechtzetten van een foutieve identificatie die teruggaat tot 
Henri Pirenne, namelijk de lezing Koekelare Lp.v. Knesselare. 

27 LAROY Peter, Internet als historische bron. Casus forum gemeente
raadsverkiezingen Aalter (2006). - AM. 58 (2007), 279-294. 1 gra
fiek. 
Theoretische beschouwing over dit medium. Naast een situatie
schets en een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de 840 
geplaatste berichten, kaart de auteur ook de bewaring van deze 
bron aan. 

28 PILLE Freddy, Brand zonder vuur of de onthutsende gevolgen van 
een verkeerd gelezen voorzetsel. - DED. 17 (2008), 1. 4-12. 1 foto 
en 2 documenten. 
Het afbranden van de Eeklose kerk in 1613/1614/1616 blijkt op 
een fout te berusten. 

B. HULPWETENSCHAPPEN ' 

29 DE SMET Erik, Het historisch kadaster van Eeklo. Deel 6: ZuidelUk 
Eeklo (2) - Nieuwendorpe. - AM, 58 (2007). 67-128. met kaarten. 
grafieken, documenten en foto·s. Vervol~ op 2005/31. 2006/18 en 
2007/21 
Bewoningsgeschiedenis met een over Licht van de ei~enaars en 
bewoners/ gebruikers van de huizen en hofsteden in de 17de en 
18de eeuw. 

30 PILLE Freddy, Eeklose Bibliotheek. U.eeks: werkinslnuuenlen poor 
hel archi~{. - deel 14 (Dossier Stationsstraat), Eeklo. 2008. BOp. 
Teksten. onderschriften. bewonerstnbelkn en kadasterkaarten "Uil 
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de tentoonstelling in oktober. Hoort eigenlijk bij de 4 cd-roms die 
terzelfder tijd zijn uitgebracht. 

31 VAN ACKER August, Eeklose Bibliotheek. (Kortweg Eedoo. De arti
kelenreeks uit 'De Gazette van Eedoo en het District' 1870-1898, De 
werken van August Van Acker, Deel 5). - Eeklo, 2008, 156p. 

32 VAN ACKER August, Eeklose Bibliotheek. (Nieuw Eedoo. De artike
lenreeks uit 'De Gazette van Eedoo en het District' 1890-1892, De 
werken van August Van Acker, Deel 3). - Eeklo, 2008, 348p. 
Over de Eeklose geschiedenis van 1600 tot 1860 

33 VAN ACKER August. Eeklose Bibliotheek. (Oud Eedoo. De artike
lenreeks uit 'De Gazette van Eedoo en het District' 1882-1890, De 
werken van August Van Acker, Deel 1). - Eeklo, 2008, 335p. 
Over de Eeklose geschiedenis van 1322 tot 1586 

C. DORPSGESCHIEDENIS 

iconografIE, dorpszicht, fotoboeken 

34 CLAEYS Jackie, Oosteeklo bouwt en sloopt een school en onderwij
zerswoning. - DTA, 16 (2008). 2, 59-61. 2 foto's. 
1862-2008 

35 DE REUCK Dirk, De aanstelling van E.H. Féry Baes als pastoor van 
Bellem in 1941. - DB, 20 (2007), 50-57, 8 foto's en gedachtenis
prentje. 
Voornamelijk fotoverslag 

36 DE REUCK Dirk. Landelijk leven in Bellem. - DB, 20 (2007). 40-49, 
19 foto's. 
Foto's over landbouwactiviteiten 

37 DE REUCK Dirk, Schooltijd in Bellem. - DB, 20 (2007). 97-136, 40 
foto's. 
Fotoreeks met overwegend klasfoto's. tussen 1900 en 1975. 

38 DE REUCK Dirk. Bellem in beeld. - DB, 19 (2006). 131-145, 23 
foto's. 
Fotorubriek over uiteenlopende onderwerpen. 

39 DE VLIEGHER Firmin, DE VRIENDT Omer, DIERlCKX Christ. VAN 
ACHTE Modest, VAN WIJNSBERGE Loran, Uii het straatbeeld ver
dwenen. - DTA, 16 (2008). 2, 140-151. 14 foto's. Vervolg op 
2007/29 
Verdwenen gebouwen, met beperkte gegevens, groot-Assenede 

40 DE VRIENDT Omer, DIERICKX Christ, VAN DE VElRE Remi, 
Beelden van toen. - DTA, 16 (2008). 2. 132- 1 36, 5 foto's. Vervolg op 
2007/31 
Groepsfoto's, 1934- 1 958, met namen en eventueel aanvullende 
Informatie, groot-Assenede 

41 DOBHELAERE Jozef, De inhuldiging van pastoor Alberl De Malsche 
in 1957 in Adegem. - JAM, 13 (2007). 1 17-174, rijk geïllustreerd. 
Fotoreportage, voorafgegaan door famlliale gegevens, de aanstelling 
van de past.oor, ziJn verdiensten en de parochiale toestand in 1957. 
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42 DOBBELAERE Luc, PILLE Freddy, Eeklose uitgevers van ansicht
kaarten. Valentijn Pauwels. - DEO, 17 (2008), I, 13-24, 10 post
kaarten. 
Hij gaf minstens 160 kaarten uit in tien reeksen, die hij vermoede
lijk niet zelf drukte, en dit waarschijnlijk vanaf 1918. 

43 DOBBELAERE Luc, PILLE Freddy, Eeklose uitgevers van ansicht
kaarten. René Martens-Verstraete, bazar. - DEO, 17 (2008), 2, 80-
87, 6 kaarten. 
Uitgever van enkele reeksen gedurende een korte periode na de 
Tweede Wereldoorlog 

44 DOBBELAERE Luc, PILLE Freddy, Eeklose uitgevers van ansicht
kaarten. Hyppoliet & Georges Steyaert. - DEO, 17 (2008), 3, 129-
136, 8 kaarten. 

varia 

Uitgevers van een 40-tal kaarten gedurende enkele jaren na de 
Tweede Wereldoorlog 

zie ook de nrs. 145, 151 

45 CAMERLINCKX Jan, Vondst van twee gouden ringen in Aalter in 
1791. - LvdW, 31 (2008), 2, 44-46, 1 foto. 
Een landbouwer vond de ringen in de mest uit een (barge)schip van 
Brugge. De Brugse burgemeester Robert Coppieters, vader van de 
eigenares, nam dit voorval op in zijn dagboeken. 

46 DE REUCK Dirk, Herinneringen aan Expo 58. - DB, 20 (2007), 63-
69, 5 foto's en 3 afbeeldingen. 
Fotoverslag van Bellemnaren en informatie over het paleis van 
Superchocolade Jacques 

47 DE SMET Erik, Eeklo in de steigers tijdens de 1 (3€ eeuw. - HBM, 21 
(2007), 4, 184-191,4 foto's. 
Overzicht van openbare werken, die kadere-n in een herstelplan van 
de stedelijke structuren. 

48 DOBBELAERE Jozef, Een dorpsconJ1ict in 1907 bij de benoeming 
van een schoolmeester in Sint-Margriete. - HBM, 21 (2007), 4, 169-
177, 9 foto's. , 
Meester Julien Van Cauwenberghe wenste dat z~jn zoon he-m 
opvolgde. De pastoor had een andere kandidaat op het oog e-n ze-tte
de burgemeester (en de raadslede-n) onder druk. De inwone-rs we-r
den meegesleurd in het conf1ict, dat ook in 't Getrouwe Maldeghem 
werd uitgesmeerd. 

49 LOOTENS Cyriel, Fragmenten uil verhalen van oudere dorpsgenoten 
van Bellem. - DB, 19 (2006), 64-66. 
Anekdotes over talrijke zaken. 
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50 NOTIEBOOM Hugo, Den grooten Brugschen Comptoir Almanach 
voor hetjaer MDCC.rxxxv (1785). - HBM, 22 (2008). I, 29-34, 6 
afbeeldingen. 
Met vermelding van de namen van een aantal ambten in 
Meetjeslandse dorpen en uurregelingen van communicatielijnen. 

51 STEVENS Willy, Een Aalters gedicht anno 1615. - LvdW, 31 (2008), 
4,44. 
Over Sint-Cornelius 

52 STROBBE Arnold, Het kasteel van Poeke: enkele getuigenissen. -
HLvN, 39 (2008). 1. 45-60, 6 foto's. 
Van Godelieve Bruyneel (dochter van een jachtopziener). Chantal 
Van Ophem (verbleef als kind in de vakantiekolonie Duinen en 
Heide) en Adhemar Van Acker (verbleef als scout een week in het 
kasteel in 1946) 

53 VAN DE VElRE Remi, Bezoek aan de Expo verscheurtJamilies op de 
Landsdijk. - DTA, 16 (2008). I, 124-131,4 foto's en I schets. 
Boekhoutse families waren betrokken in een auto-ongeval. Omer 
Leroy en Elvira Geirnaerdt overleefden dit niet. 

54 VAN HULLE Marc, Het Meetjesland. - Leuven, 2008, I40p., rijk 
geïll ustreerd. 
Historisch-toeristische uitgave met enkele interessante heemkun
dige bijdragen over het kasteel van Poeke, Aalterse stovekoek'n, de 
bijnamen van Oosteeklo en Bassevelde, het Groot Goed 
Huysmanhoeve, Eeklose monumenten, de Kleemkapel van 
Kaprijke, het Drongengoed, het Canadees museum in Maldegem, 
Cyriel Buysse, Hansbeekse schietspoelen, paster Sies van 
Watervliet, de Bevende Hazelaar van Waarschoot enz. 

55 WILLEMS Gustaaf, Eindelijk een nieuwe straat in Assenede: de 
Nieuwestraat. - DTA. 16 (2008). I, 39-42, 1 foto, I plan en namen 
bewoners als bijlage. 

56 WILLEMS Gustaaf, Het stadhuis van Assenede. - DTA. 16 (2008). 
2, 19-25, 1 foto en 3 documenten. 
Oude vermeldingen als stadhuis en korte historiek. 

D. ARCHEOWGIE 

57 DE CLERCQ Wim, Een Galio-Romeinse nederzetting ie Oosiwinkel
Leischoot. - Archeologie in Vlaanderen, monografie 5, 2005, 127-
134. 

58 DE CLERCQ Wim, HOORNE Johan, VANHEE David, Knesselare ... 
Galw-Romeinse nederzetting en versierking te Knesselare-Kouier. -
LvdW, 30 (2007), 4, 13-21, foto's, kaarten en tekeningen. 
De eerste dergelijke versterking In Zandig-Vlaanderen 

59 DE CLERCQ Wim, HOORNE Johan, VANI-IEE David, Boeren & krij
gers op hei menapische platteland. Een inheemse nederzetting en 
een versterking ie Knesselare-Kouier. - Romeinendag - Journée 
d'archéologie Homalne 2006, 27-35. 
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60 PYFE Pedro, De voormalige proosdysite van Papinglo in Maldegem
Kleit. Archeologische en bouwfysische bevindingen. - JAM, 13 
(2007). 224-226, 1 grondplan in kleur, 3 (kleuren)foto's. 
De oorspronkelijke 18de-eeuwse kern van het woonhuis is groten
deels opgetrokken op de funderingsmuur van de voormalige kapel. 

61 PYFE Pedro, Enkele archeologische en bouw fysische nota's naar 
aanleiding van de restauratie-renovatie van een pand in de 
Kloosterstraat in Middelburg. - JAM, 13 (2007). 214-219, met meer
dere (kleuren)foto's en 2 plannen. 
In 1515 bevolkten de zusters Clarissen een klooster in het nog 
jonge stadje Middelburg. Een van oorsprong zeventiende-eeuwse 
woning aan de Kloosterstraat, behorend tot het kloosterdomein, 
was het voorwerp van grondig archeologisch onderzoek en restau
ratie. 

62 VANHEE David, HOORNE Johan, Lovendegem Vergeten (graj)relic
ten naby de Sint-Martinuskerk. - Jaarverslag van de provincie Oost
Vlaanderen, Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium 2005, 
Gent, 2006, 177-179, geïllustreerd. 
Over de grafkelder van Charles van Vaernewyck, zijn beide echtge
notes en hun kinderen. De familie bewoonde het kasteel 
Diepenbroeck. 

E. HISTORISCHE GEOGRAFIE & ECOLOGISCHE GESCHIEDENIS 

63 BOGAERT Geert, De Poekebeek: verleden. heden en toekomst. -
OH, 61 (2008). 2, 20-23, 7 kleuren- en 1 zwartwitfoto. 

F. POLITIEK-BESTUURLIJKE GESCHIEDENIS & INSTELLINGEN 

zie ook het nr. 48 

64 BAETE Frank, Aan het stuur van de gemeente. Een studie van de 
gemeenteraadsverslagen uit dejaren 50. - DTA. 16 (2008). 1. 8-28. 
10 foto's en 2 afbeeldin~en. 
Aandacht voor het politiek personeel. de administratie en het 
onderwijs en talrijke thema's die op de agenda stonden: 20ste 

eeuw. Assenede. Bassevelde. Boekhoute en Oosteeklo. 
65 CAMERLINCKX Jan, Heibel in Poeke in 1626 en het dispuut om de 

titel van 'Heer van Kanegem'. - LvdW. 30 (2007). 4. 25-30. 2 plan
nen en 1 tekening. 
Proces tussen de heer van Poeke. die ook een heerltjkheid in 
Kanegem bezat.. en die van Hammes in Kanegem. om de titel van 
dorpsheer. De laatste vernieti~de uiterlijke symbolen van de heer
lijke macht. 

66 DE KEUKELAERE Philippe. Wat Marie SoqL1eraen in 1695 olIer
kwam, oJ een verydeld heksenproces. Wanneer de dUif l'an het 
archaïsch sacrale barsten vertoont. - DED. 17 (200H). 2. 9H-llO. 
plannen. documenten en afbeeldingen. 
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De feiten en het waarom iemand in Eeklo werd beschuldigd van 
hekserij. De klacht werd ingediend door Gillis De Bruyckere, maar 
keerde zich tegen hem en hij werd opgesloten. Hij weet het verlies 
van zijn zoon aan hekserij en er was veeloorlogsellende. 

67 DE PAUW Rita, Zilveren ambtsjubileum van gemeentebestuurders 
van Bassevelde. - DTA. 16 (2008), 1, 132-134, 1 foto en 1 docu
ment. 
Gerard Dhanens en Maurice Haverbeke, 1952 

68 LAROY Peter, Aalter en de 'vrijwillige' aanhechting bij de Franse 
republiek (1793). - LvdW, 30 (2007), 4, 9-12, 1 document. 
Volgens een decreet vroegen de Aalternaren de aanhechting. 

69 NOTIEBOOM Hugo, Nog eens: Onze Kop. - HBM, 22 (2008), 3, 
150-151, 1 illustratie. Aanvulling op 2007/64 
Lied in het kader van de vernederlandsing van de Gentse univer
siteit 

70 NOTIEBOOM Hugo, Verkiezing van notabelen in Eeklo in 1791. -
HBM, 21 (2007), 4, 181-183,2 documenten. 
De magistraat vraagt de keizer hoe de vijf notabelen moeten wor
den gekozen. 

71 PILLE Freddy, Eeklo geteisterd door assignaten. - DED, 17 (2008), 
2, 55-62, 4 documenten. 
Over de waarde, de perceptie bij de inwoners, vervalsingen en het 
einde. 

G. SoCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 

72 DECLERCQ Rudolf, Brouwmeester Rudolj Strnisko, leven en werk. 
- HBM, 22 (2008), 3, 105-119, rijk geïllustreerd. 
Tsjech, 1881-1952, die in 1935 directeur werd van de Eeklose 
brouwerij Krüger. 

73 DE COCKER Frederik, 'Aussi heureux que le roi Léopold sur son 
tröne'. De landbouw kolonie van Eeklonaar Pierre Dirckx in Taos, 
Missouri (1847). - DEO, 17 (2008), 4, 169-185, 5 foto's en 1 kaart. 
Ambitieus plan van een jongeling, dat mogelijks op heel wat (over
heids)steun kon rekenen. Hij trok met een groep Meetjeslanders 
naar de VS. De kolonie zelf bleek uiteindelijk niet zo'n succes. De 
gangmaker was alvast een opmerkelijk figuur. 

74 DE MUYNCK Jaak, Bezembinden in het Meetjesland. - HBM, 22 
(2008), 3, 145-149, 1 foto en 4 tekeningen. 
Beschrijving van het werk en het materiaal, zoals gebruikt door de 
auteur zijn grootvader, Victor De Muynck, in Eeklo tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 

75 DE VRIENDT Omer, De indijking van de Braakman in 1952 en het 
einde van de Boekhouise haven. - DTA, 1 6 (2008), 1, 135-147, 9 
foto's en 3 kaarten. 
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76 LAROY Peter, Aeltre, forte commune du district de Gand. Reizen in 
de beginjaren van de trein (1840-1850). - LvdW, 31 (2008), 2, 30-
41, 
Vier reisgidsen over reizen per spoor. Aalter komt niet altijd aan 
bod, want bleek niet (veel) meer dan een stop tussen Gent en 
Brugge. Het overzicht van afstanden, reistijden en snelheden leert 
ons heel wat. 

77 LAROY Peter, De torens van St.-Pietersveld. - LvdW, 30 (2007), 4, 
31-39,2 foto's en 4 tekeningen. 
Het bouwen van (8) radiotorens zou het uitzicht van St.-MaIia
Aalter en Doomkerke grondig veranderen, zo voorspelde De Lille in 
't Getrouwe Maldeghem in 1921. Met technische beschrijvingen, 
het bezoek van koning Albert ... 

78 LAROY Peter, Joseph F. VerheUe en The American Dream'. - LvdW, 
31 (2008), 4, 5-18, 10 foto's. 
De Aalterse familie Verhelle trok begin 20ste eeuw naar Amerika. 
waar de oudste zoon naam maakte in de bankwereld. Hij was ook 
sociaal geëngageerd, erg katholiek. Hij vocht ook in Europa tijdens 
de Tweede Wereldoorlog (en zou in Aalter geweest zijn). Hijzelf en 
een zoon bezochten ook later Aalter. Met informatie verstrekt door 
nazaten. 

79 LUYSSAERT Jan, Fruitleveranciers en huw ieren in Het Land van 
Nevele (1357-1542). - HLvN, 39 (2008), 1, 39-44, 1 afbeelding. 
Boomgaarden en Nevelse fruitsoorten 

80 MAENE Elisabeth, MENSCHAERT Evy, ROEGIERS Marc, VANDA
ELE Sofie, Meetjesland verbeeldt. Zand erover!? - Eeklo. 2008. 
Het verhaal van de Evergemse wijk Zandeken die moest verdwijnen 
voor de uitbreidende Gentse haven: over het havengebied door de 
eeuwen heen, het leven, wonen en werken in het Zandeken van alle 
tijden. Poëzie en foto's maken het verhaal compleet. 

81 MARTENS Filip, De impact van de economische crisis van de jaren 
1840 op een dorp in de Gentse periferie: Lovendegem. 1830-1850. -
AM, 58 (2007), 21-65. 
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De sociale, demografische en economische evolutie in die periode. 
eerst in West- en Oost-Vlaanderen en nadien in Lovendegem zelf. 
In het eerste deel schetst hij het ontstaan van de proto-industrie. 
de landbouwcrisis, de industriële crisis, de aspecten van deze dub
bele crises en het nationale en lokale beleid als antwoord er op. Het 
tweede deel is iets anders van opzet, maar belicht de agrarische cri
sis in Lovendegem, de gevolgen ervan zoals armoede. ziekte. hon
ger en bedelarij, de remedie door het opzetten van infrastructuur
werken, de verplichte oprichting van een Ni.lverheidscomité en de 
impact op de bevolking. Het bevolkingscijfer daalde over een pt'rio
de van 30 .laar met net geen 1.000 inwont'rs of ruim 20%. Enkel dit 
cijfer spreekt al boekdelen over de impact van dt' crisis. 
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82 NOITEBOOM Hugo, Een eigenaardig pachtcontract in Sleidinge 
(1752). - HBM, 21 (2007), 4, 195-196. 
Uitzonderlijke pachtbepalingen voor de hoeve van priester Lucas 
D'Haese. 

83 NOITEBOOM Walter, Drie Van Landuyts wijken uit naar Amerika 
tussen 1896 en 1906. -JAM, 13 (2007), 229-251, rijk geïllustreerd. 
Over migratie, de perceptie in Amerika, en de families van 
Theodoor, Alfons en René Van Landuyt uit Maldegem en het 
heraanknopen van familiebanden. 

84 PILLE Freddy, De Eeklose weekmarkt bedreigd (1758). - DEO, 17 
(2008), 3, 113-117, 2 documenten. 
Maatregelen van de hogere overheden om sluikhandel tegen te 
gaan. De Eeklose schepenbank voerde zeven argumenten aan om 
de afschaffing te verhinderen. 

85 VAN HOECKE Rita, Druk, druk, drukker. Tachtig jaar familie De 
Sutter (Eeklose kleinhandeZszaken met een geschiedenis). - DEO, 
17 (2008), 1, 25-40, 10 foto's. 
Uitgevers-drukkers van De Eedoonaar sinds 1927. Later kwamen 
er ook advertentiebladen en de boekenwereld. 

86 VAN HOECKE Rita, &herp zicht op Matuszczak. (Eeklose kleinhan
delszaken met een geschiedenis). - DEO, 17 (2008), 3, 143-158, 9 
foto's en 1 tekening. 
60 jaar geleden vestigde een Poolse uurwerkmaker zich in Eeklo, 
na ruim 20 jaar actief te zijn geweest in Brugge. De winkel groeide 
uit tot een optiekzaak. 

87 VAN HOECKE Rita, Schoenhandel D'Hondt: nog steeds bij zijn leest 
(Eeklose kleinhandelszaken met een geschiedenis). - DEO 17, 
(2008), 4, 186-199, 9 foto's. 
Schoenenzaak gestart in 1924 en al drie generaties actief. 

88 VAN HOECKE Rita, Van schietspoel naar boormachine. De kronkel
wegen van het familiebedrijf Van de Velde (Eeklose 
Kleinhandelszaken mei een geschiedenis). - DEO, 17 (2008), 2, 63-
79, 9 foto's en 1 document. 
Gustaaf Van de Velde startte omstreeks 1910 een handel in land
bouwmachines en vervangstukken. Na de Tweede Wereldoorlog 
werden de activiteiten gesplitst: het technische segment bleef in 
Eeklo. 

89 VAN WIJNSBERGE Loran, De eerste irein ie Bassevelde. - DTA, 16 
(2008), 2, 117-125, 2 foto's. 
Tekst overgenomen uit het parochieblad Rond de Toren van 1951. 
De opening vond plaats in 1871. Het plannen en de voorbereiding 
begonnen vanaf 1865. 
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H. GODSDIENST- EN KERKGESCHIEDENIS 

90 DE REUCK Dirk, Aspecten van de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes. - DB, 20 (2007), 84-96, rijk geïllustreerd. 
Een glasraam geschonken door de familie Van de Steene, beelden, 
Lourdes-grotjes in tuinen en op school, bedevaarten. 

91 DE REUCK Dirk, Bellem en de Heilige Odrada. - DB, 19 (2006), 8-
13, 1 foto en 1 bidprentje. 
Over een 17de-eeuwse schenking van een beeld aan de kerk. maar 
ook over een kloosteroverste met die naam omstreeks 1900 en de 
heilige zelf. 

92 DE REUCK Dirk, De baljuw en de biechtheilige. - DB, 20 (2007), 
36-39, 1 foto. 
De Bellemse baljuw Philippus De Langhe liet in de 18de eeuw een 
schilderij van de heilige Johannes van Nepomuk maken en schonk 
dit aan de kerk. Vooral over de heilige. 

93 DE REUCK Dirk, Een Bellemnaar onder de hoede van de heilige 
Dymphna in 1773. - DB, 20 (2007), 58-62, 1 afbeelding. 
Over de krankzinnige Pieter Cannoot die naar Geel werd vervoerd. 
waar de heilige werd vereerd 

94 DE REUCK Dirk, Het Genootschap van de Xaverianen of de 
"Ciesen" te Bellem. - DB, 20 (2007), 70-83, foto's en afbeeldingen. 
Over de heilige en een korte historiek, 1888-1963. 

95 DE REUCK Dirk, Moeder Overste Francois de Borgia en haar naam
heilige. - DB, 19 (2006), 67-70, 1 bidprentje en 1 afbeelding. 
Bijna louter over de heilige, die zijn naam gaf aan een Bellemse 
kloosteroverste. 

96 PIETERARENS Martine, SNAUWAERT Livia. Doorleefd mysterie. 
Sacramenten en volksdevotie in Groot-Nevele. - Gent. 2005. 151p .. 
geïll ustreerd. 
Voor dit boek werd onderzocht hoe de strikte richtlijnen van de 
katholieke kerk met betrekking tot de zeven sacramenten lokaal 
werden opgevolgd. Hieraan bleken heel wat volksculturele facetten 
gekoppeld te zijn. Van heel wat religieuze objecten zijn de beteke
nis en de functie nog slechts bij weinigen bekend. Die kennis is 
gedoemd te verdwijnen als de aandacht er niet op wordt gevestigd. 

97 NOTTEBOOM Walter. VAN MALDEGHEM Jeroom. De voormalige 
proosdijsite van Papinglo in Maldegem-Kleit. Enkele historische 
gegevens over Papinglo. - JAM, 13 (2007). 221-223. 1 plan in kleur. 
Teruggaand tot de 12de eeuw 

98 PILLE Freddy, Lezen in een kloosterkronie1c. Het heropgerichte 
klooster der paters Recollecten. - DEO, 17 (2008). I, 41-49. 2. 88-
97, 3, 159-167, foto's en documenten. Vervolg op 2006/68 en 
2007/102 
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Chronologisch, vanaf 1929 en voor het eerst met namen en c~jfers: 
moderniseringen in de jaren '30: het klooster t Udens de l\vet'dt' 
Wereldoorlog en de herstellingen nadien: mutat les: het derde {'t:'u\\'
feest; godsdienst ig leven 
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99 SPANHOVE Joris, Celine Vereecke (zuster Martina). Een 
Asseneedse verpleegster in de missies. - DTA. 16 (2008), 2, 95-106, 
4 foto's en 2 kaarten. Vervolg op 2006/69 en 2007/103 
Haar missiewerk in Papoea Nieuw-Guinea vanaf 1961. Ze overleed 
in 2002. 

I. MILITAIRE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 131, 148 

100 ANDRlES Albert, 17e- en 1se-eeuwse linies in het noordwesten van 
Gent. - HBM, 22 (2008), 1, 14-28, foto's, documenten, plannen. 
Een militair bolwerk van aarden stellingen, o.a. aan Vinderhoute. 
Er volgde een nieuwe linie volgens het systeem van Vauban vanaf 
1702. Gegevens over de aanleg, de kostprijs, de "Slag van 
Evergem" ... 

101 BAECKELANDT Roger, DE DONCKER Jos, WILLE Erik, 
Herdenking van de 'Groote Oorlog'. Herinneringen aan mensen en 
gebeurtenissen. - LvdW, 31 (2008), 3, 3-183 en 4, 4 (correcties), rij k 
geïllustreerd; met namenlijsten. 
Een uitvoerig overzicht van militaire slachtoffers, Aalter, Bellem, 
Lotenhulle en Poeke; lijst van militaire begraafplaatsen, het 
Aalterse militaire erepark; gesneuvelden in het evacuatiehospitaal 
van St.-Maria-Aalter; het overbrengen van gesneuvelden vanuit 
Aalter; het Rode Kruis en verpleegsters; Duitse militaire slachtof
fers; burgerslachtoffers van Aalter en Lotenhulle; inkwartiering in 
Aalter; de schriftelijke neerslag van de gebeurtenissen door de 
onderwijzer Emiel De Schryver en de heemkundige Arthur 
Verhoustraete; oorlogsliederen. 

102 BRAL Leo, Een zeldzaam duo te Bellem in 1944. - DB, 19 (2006), 
31-44, 9 foto's. 
Het duo omvat een trekvliegtuig Halifax en het grote zweefvliegtuig 
Hamilcar. De bijdrage handelt over de vliegtuigen en hun ontwik
keling, de bemanning, de officier-piloot Vincent J. Blake en avia
tion art over Bellem. 

103 CAMERLINCKX Jan, Een moedig ridder gesneuveld voor de muren 
van het kasteel van Poeke in 1453. - LvdW, 31 (2008), 2, 21-29, 1 
kaart en 3 illustraties. 
Jacques de Lalaing en het conflict tussen de Bourgondische hertog 
en de Gentenaars, die zijn kasteel bezetten. 

104 DE BAETS Henri, Aanwezigheid Duitse en Belgische militaire post 
te Maria-A aller. - LvdW, 31 (2008), 4, 29-33, 1 bidprentje en 4 
stempels. 
Zowel Eerste als Tweede Wereldoorlog. 

105 DE Kr: André, De achteruitkijkspiegel. - LvdW, 31 (2008), 2, 42-43. 
Anekdote Tweede Wereldoorlog 
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106 DE VRIENDT Omer, Gefusilleerden te Boekhoute tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. - DTA, 16 (2008), 2, 39-58, 10 foto's, 1 tekening, 2 
documenten en 1 schema van de spionagedienst. 
Boekhoute was een belangrijk punt op de smokkel- en spionage
route. In de omgeving werd een netwerk uitgebouwd. De 
Boekhoutenaren Leonie Rammeloo, Emilie Schatteman. Isidoor 
Van Vlaanderen en Karel Waegenaere werden gefusilleerd. 

107 DIERICKX Christ, "Vele groeten aan gansch defamilie". Het weder
varen van Assenedenaar Henri Genbrugge als gedeporteerde in 
Duitsland. - DTA. 16 (2008), 2, 26-38, 6 foto's en 3 documenten. 
Leef- en werkomstandigheden aan de hand van de 40 bewaarde 
brieven en 11 briefkaarten, mei 1943 - september 1944 

108 LUYSSAERT Jan, BOLLAERT André, STEVENS André, TUYT
SCHAEVER Patriek, Nevelse gemeenten onder vuur en Duitse bezet
ting. Kleine mensen in de Groote Oorlog (1914-'18). - HLvN, 39 
(2008), 4a+b, 268p., foto's, plannen, documenten en met meerdere 
namenlijsten. 
Uitvoerige monografie over de Eerste Wereldoorlog in het Nevelse 
met de militaire gebeurtenissen, de vluchtelingen en de bezetting 
met het bestuur, de vele controles, rantsoenering. leveringen en 
opeisingen, de hulpcomités, de bevrijding. slachtoffers, materiële 
schade en heropbouw. 

109 NOTTEBOOM Walter, Verhalen omtrent het oorlogsvliegveld 
Adegem-Maldegem 1940-1944. - JAM, 13 (2007). 199-213. rijk 
geïllustreerd, ook met kleurenfoto's en een situatieplan in kleur. 
De verhalen van Wilfried Verstraete en Jules Van Landschoot. die 
tijdens de oorlog de militaire manoeuvres van nabij volgden. van 
Robert Boute, tewerkgesteld op het vliegveld. en van Elza Van 
Damme, een werkster in het restaurant van de officieren. 

110PIERS August, Het dagboek van een kri1gsgevangene. - DB, 19 
(2006), 16-30, 1 foto, 1 bidprentje en 1 tekstfragment in hand
schrift. 
De Bellemnaar Maurice Vergotte was krijgsgevangen van 12 mei tot 
24 augustus 1940, maar overleed kort erna aan tbc. 

111 PYPE Pedro, Bunkers van de "Hollandstellung" tussen Strobmgge 
en Leestjesbrug in Maldegem. - JAM, 13 (2007). 175-191. rijk geïl
lustreerd. 
De meeste bunkers zijn relieken van de weerstandslinie. gebouwd 
door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aandacht voor het 
ontstaan, het doel en de hedendaagse situatie van 14 bunkers. 

112 STEVENS Willy. Leeskens tussen Spaans en Staats. - JAM. 13 
(2007), 263-270. afbeelding van een nieuwskaart. 
Getuigenverklaringen op het proces ingespannen door Jonkheer 
Ogier Laurin, eigenaar van het kasteeldomein Leeskens in 
Maldegem, om geen hypotheekintresten te moeten betalen. daar 
het kasteel meer dan 30 jaar was bezet door Spaanse huurlingen. 
voor het 1\vaall]arig Bestand (1609- 1621 ). 
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113 VAN MALDEGHEM Jeroom. Oorlogsherinneringen 1940-1944 aan 
het Polderken in Middelburg. - JAM. 13 (2007). 193-198.4 foto·s. 1 
bidprentje. 
O.a. herinneringen aan enkele oude bunkers (zie nr. 111) en de 
dood van zijn vader en een broer bij een beschieting in 1944. 

J. KUNST. CULTUUR & WETENSCHAPPEN 

inclusief onderwijs en pers 

zie ook de nrs. 34. 37. 154. 161 

114 VAN DE WOESTIJNE Paul. De eerste Eeklose fotografen Polydoor 
Lippens, Bernard D'hondt en Karel Smitz. - HBM, 21 (2007). 4, 157-
168, foto's en documenten. 
Fotografie maakte in Eeklo vanaf het midden van de 19de eeuw 
opgang. Opvallend (of niet?) is dat alle drie de pioniers ook uitvin
ders waren. 

115 VAN HOECKE Rita, Een wereld achter een oude foto. - DEO, 17 
(2008). 1, 50-53, 1 foto. 
Het vierde leerjaar (betalend externaat) van Ten Doorn in 1946. 
Met achtergrondinformatie over de school. 

116 VAN MALDEGHEM Alex, Geschiedenis van de koorzang in Nevele 
en in het Land van Nevele - HLvN, 39 (2008). 1,4-38; 2, 19-41; 3, 
8-46, rijk geïllustreerd. 
De oudste sporen met rederijkers, de reformatie tot aan de cultu
rele verenigingen midden 19de eeuw. In 1858 ontstonden De 
Vrijheidsvrienden, gevolgd door de oprichting van meerdere vereni
gingen. Ook aandacht voor kerkzanger Frans De Ketelaere, de rol 
van congregaties, de Xaverianen August Beryngier en Kamiel 
Lootens, festivals in de 19de en 20ste eeuw, de organisten Schelpe. 
de volkstaal, zangeressen, enz. 

K. TAAL- EN LETfERKUNDE 

naamkunde, dialectologie, toponymie 

117 DIERICKX Christ, "Plat Asneeds". Uit het groot-Asseneeds dialect
woordenboek. - DTA. 16 (2008). 2, 66-69. Vervolg op 2004/100, 
2005/110, 2006/97 en 2007/119 

118 LOOTENS Cyriel, HEYNDRICKX Madeleine, Op zijn Bellems. - DB. 
19 (2006). 148-149. 
Dialectwoorden en -uitdrukkingen in quizvorm 

L. FAMILIEKUNDE 

familiegeschiedenis 

119 BAECKELANDT Roger, De familie de Hemricourl de Grunne. -
LvdW, 31 (2008). 2, 3-19, riJk geïlluslreerd. 
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Over de afstammelingen van de Aalterse burgemeester Charles de 
Hemricourt de Grunne, voornamelijk in het licht van de Tweede 
Wereldoorlog 

120 BAECKELANDT Roger, De stamouders van de familie Lootens 
Petrus Edward - Boute Irma Ursula, hun nakomelingen en de moge
lijke verwantschap met de anderefamilies Lootens te Bellem - DB, 
19 (2006), 45-63, 14 bidprentjes en 1 document. Vervolg op ? 

121 HAMERLYNCK Willy, Een foto een halve eeuw onderweg (1916-
1969). - DED, 17 (2008), 3, 118-128,4 foto's en een verwant
schapstabel. 
Voornamelijk familierelaties naar aanleiding van een foto van 
Prudentia Steyaert met haar drie dochters van Henri Vercauteren 
en de ingemonteerde beeltenis van zoon Kamiel, die streed aan het 
Ijzerfront. De foto kwam via Nederland aan het front en werd van
daar naar familie in Amerika gestuurd. Een Vlaams familielid 
bracht hem terug mee. 

122 HAMERLYNCK Willy, Eeklose Bibliotheek. Genealogische Reeks 
"Eikenbladen". - deel 1, (Vercauteren), Eeklo, 2008, 86 p. 
Geschiedenis van de gelijknamige familie, waartoe de moeder van 
de auteur behoorde. 

123 MEIRHAEGHE Herman, Vande Woestijnes in het Meeljesland. Deel 
1I: Het geslacht Vande Woestijne uit Aalter. - AM, 58 (2007), 129-
193, met foto's, kaarten, documenten en stamtafels. Venrolg op 
2007/129 
Naast de tak Zomergem-Woestijne (Aalter) komen ook Vande 
Woestijnes aan bod uit Zeeland, worden er banden gelegd of 
gezocht met Maalstede en Geluwe-Beselare, waarbij de heraldiek 
uitdrukkelijk om de hoek komt kijken. 

124 VAN DE WOESTIJNE Paul, Defamilie Patteet in het Meeljesland. -
HBM, 21 (2007), 4, 178-180, 1 foto. 
Aanwezigheid van de 15de tot de 18de eeuw aan de hand van de 
vermelding van het Patteetskruis en een toponiem (Adegem). 

125 VAN LANDSCHOOT Hans, 160 jaar Van Landschoots in Amerika 
(1847-2007). De emigratie van het gezin Ambrosius Van Landschoot
Schyvinck. - JAM, 13 (2007), 99-115. rijk geïllustreerd. 
Ambrosius Van Landschoot en zijn oudste zoon weken uit naar 
Moline, Illinois, o.a met de Eeklonaar Peter Dirckx. die een gang
maker was voor emigratie naar Amerika. Andere gezinsleden trok
ken de volgende jaren ook één of meerdere keren richting Amerika. 
Zoon Charles Louis deed dit na een veroordeling en op kosten van 
de Belgische staat. Hij liet zich als vrijwilliger inlijven bU de noor
delijke troepen. Met ook een beeld van het wedervaren van de 
andere gezinsleden en Vlamingen in Moline. 

126 VAN VOOREN Robert, DOBBELAERE Jozef. De familie Van Vooren 
uit Waarschoot, Maldegem en Adegem. - DL. 21 (2008), 2. 35-60. 1 
foto. 
Graatgenealogie 
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biografieën 

zie ook de nrs. 72. 143 

127 BOLLAERT André. René Van de Walle: de mens, de reporter en de 
fotograaf - HLvN. 39 (2008), 2. 3-18, 11 foto·s. 

128 COENE Michel. In de ban van het beeld. Michel Proot. smalfilmer 
uit Assenede dorp in de jaren 50. - DTA. 16 (2008), 1, 54-62. 6 
foto's en 1 affiche. 
Over de man en zijn verdiensten. wat hij filmde en een overzicht 
van kortfilms. 

129 DANEELS Axel. Jacques-François Daneels (1765-1852), poorter, 
fabrikant en schoolmeester. - HBM. 22 (2008), 1. 2-13, documen
ten en foto's, met naamregister. 
Geboren in Hansbeke, verwierf hij als tabakshandelaar het Gentse 
poorterschap. In 1800 trok hij naar Eeklo, waar hij o.a. het Engels 
onderwees. moeilijkheden kreeg met de geestelijkheid enz. 

130 DE VEUSSER Daniël. Martinus Steyaert - Somerghemius. 
Hardnekkige bestrijder van hetjansenisme. - AM, 58 (2007), 195-
246, rijk geïllustreerd. 
Een 17de-eeuwse merkwaardige figuur: het traditionele beeld is 
dat van de hoogbegaafde primus en succesrijke godgeleerde. De 
auteur komt tot een meer genuanceerd beeld van een man met ups 
en downs. een beeld van strijd met winnen en verliezen. 

131 DE WAELE Julien. Het leven van eenfrontsoldaat. - DB. 19 (2006), 
14-15. 1 foto. 
Emiel De Waele uit Ursel (?) 

132 MARTENS Albert, Geestelijke dochters in het oude Hansbeke. - DL. 
21 (2008), 3. 69-81, met als bijlage de overlijdensakten en een 
geestelijk testament. 
10 vrouwen in de 17de en 18de eeuw 

133 NOTTEBOOM Hugo. Een artistieke burgemeester in Maldegem. -
HBM. 22 (2008), 2. 93-99. foto's en documenten. 
Jean Marie De Smet. 1819-ca.1900. Hij hield van techniek. tuinie
ren, muziek en literatuur. Hij schreef minstens één gedicht. 

134 VAN DE VEIRE Remi. Omer Van de Velde leeft de honderd uit. -
OT A. 16 (2008), 2. 107-1 1 1. 2 foto·s. 
Levensloop van een Basseveldse honderdjarige 

135 VAN DE WOESTIJNE Paul. De Eeklose volksdichter Jef Casteleyn 
(1826-1912). - AM. 58 (2007), 295-340, talrijke documenten. 
De vergeten dichter komt op een soms hilarische manier weer tot 
leven. Het is het, soms ook tragische. verhaal van een man met een 
enorme eigendunk. naïef. koppig enz .. die dacht dat hij een poëet 
was, die kunst zelfs In het/zijn Frans moest demonstreren, de 
wereld zou veranderen met zijn politieke ideeën enz., maar die er 
toch in slaagde bij leven bekend te zijn, zij het dan vooral door het 
lachwekkende. 
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136 VAN DE WOESTIJNE Paul, Francies Vernaet, de Eeklose eeuweling 
die nooit honderd jaar werd! - HBM, 21 (2007), 4, 197-198, 1 ill. 
Enkele biografische gegevens en kritische bedenkingen bij 18de en 
19de-eeuwse bronnen 

137 VAN DE WOESTIJNE Paul, Kasteel Damzicht alias Verviers kasteel. 
- HBM, 21 (2007), 4, 192-194, 2 ill. 
Enkele biografische gegevens over de nestor van de Vlaamse dich
ters, Karel Vervier, die in de 19de eeuw in Waarschoot een kasteel 
liet optrekken. 

138 VERVALLE Walter, Alfons Cortier. - LvdW, 31 (2008), 4, 19-28, rijk 
geïllustreerd. 
Kort levensverhaal van een Bellemse oudstrijder uit de Eerste 
Wereldoorlog. 

139 VERVALLE Walter, Camiel Xavier Bultinck, eregriJfier bij de 
Koophandelsrechtbank te Gent. - LvdW, 30 (2007), 4, 3-8, 5 foto's 
en 3 bidprentjes. 
1863-1943, woonde vanaf 1908 in een statig herenhuis in Bellem 
en was gehuwd met Maria Mathilde Dhanis, de schrijfster van Gust 
en Deesken. 

kwartierstaten, stamreeksen 

140 DE REUCK Dirk, Bellemse huwelijken in de stamboom van de orgel
bouwersfamilie Lovaert. - - DB, 19 (2006), 92-96, 1 foto. 

141 VERVALLE Walter, Defamilie d'Udekem d'Acoz te Bellem. - DB. 20 
(2007), 30-35, 1 foto. 
Band van de familie in de 19de eeuw met de Bellemse kasteelhe
ren. 

M. VOLKSKUNDE & MENTALITEITSGESCHIEDENIS 

ook ontspanning(sverenigingen) 

zie ook de nrs. 48, 89, 96, 135 

142 CLAEYS Jackie, Viering van de Oosteeklose burgemeester Remi 
Criel in 1953. - DTA. 16 (2008), 1, 176-177, 1 foto. 

143 DE PAUW Rita, De boldersclub van Bassevelde viert feest. - DTA. 
16 (2008), 1, 103-108, 3 foto's en 2 documenten. 
Huldiging van veldwachter-bolder Jozef De Pauw voor 40 jaar bol
derschap in 1950. 

144 DE PAUW Rita, René Van Coillie. een kampioen onder de bolders. -
DTA. 16 (2008), 2. 62-65. 3 foto·s. 
Bassevelde - Boekhoute; 2de helft 20ste eeuw; hij werd zelfs 
wereldkampioen 

145 DE VRIENDT Omer, 15 september 1958: Bockhoute belc~/èie een 
dag van vreugde en verdriet. - DTA. 16 (2008), 1. 148-149. 1 foto 
en 1 afbeelding. 
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De huldiging van wielrenner Julien Gaelens. 's Avonds verongeluk
te zijn gelegenheidschauffeur. 

146 DE VRlENDT Omer, Honderdjarigen te Boekhoute in dejaren 50. -
DTA. 16 (2008). 1. 150-153, 4 foto's. 
Marie-Clemence De Pau en Julie Dobbelaere, met telkens een stoet 

147 DIERlCKX Christ. Biljartvirtuoos Gustaaf Van Belle vereeuwigd op 
een postzegel. - DTA. 16 (2008). 2, 80-81, 1 afbeelding. Zie ook 
1998/176 
°Assenede 

148 DIERlCKX Christ, De bevrijdingsreuzen van Assenede. - DTA. 16 
(2008). I, 43-50, 4 foto's en 3 documenten. 
Bevrijdingsfeesten en -stoeten na de Tweede Wereldoorlog onder 
impuls van Amanda Gilson. De reuzen werden gemaakt in het 
midden van de jaren 50 en gingen een 10-tal jaren mee. 

149 DIERlCKX Christ, De carnavalstoet van 16 februari 1958. - DTA, 
16 (2008), 1,67-80, 14 foto's en 1 affiche. 
Stoet onder leiding van Frans Van Immerseel; deels fotoreportage; 
Assenede 

150 DIERlCKX Christ, Een Asseneeds dorps figuur van weleer: Theofiel 
Van Petegem. - DTA. 16 (2008). 2, 70-76,4 foto's. 
Een brievenbesteller-grapjas die ook acrobaat was met zijn fiets, 
1876-1971 

151 LAROY Peter, WateTjeesten in Bellem voor WO Il. - LvdW, 31 (2008), 
4, 33, 2 foto's. 

152 MEIREZONNE Sven, Filmexploitatie in Eeklo. 1. Hei voorspel. -
DED, 17 (2008). 3,137-142,4 afbeeldingen; 2. De Gouden Leeuw, 
4, 213-220, 5 foto's. 
Het ontstaan in Vlaanderen, de gevolgen van de Tweede 
Wereldoorlog en de Eeklose pioniersjaren. In deel 2 komt een 
(katholieke) bioscoopzaal aan bod, 1912-1983. 

153 NOTTEBOOM Hugo, Naar de cinema ... Maldegems cinemageschie
denis. - JAM, 13 (2007). 7-98, rijk geïllustreerd, ook met kleuren
foto's. 
De geschiedenis van de Maldegemse cinema's duurt iets langer dan 
een halve eeuw. Ondanks de banbliksems van de Kerk kende het 
nieuwe medium een overdonderend succes. Vanaf de opening van 
cinema Moderne in 1919 tot aan de sluiting van cinema Royal in 
1977 trokken honderden Maldegemnaren, zowel in vredes- als in 
oorlogstijd, wekelijks naar de cinema om te genieten van avontuur, 
spanning. romantiek. het exotische ... Andere zalen waren: de 
Splendid. de Cecilia. de Burgersgilde, de oude en de nieuwe 
Schouwburg en de Rio. 

154 VAN ACHTE Modest. Een mtjlpaal in de geschiedenis van de 
Koninkltjke Harmonie Sinl-Cecilia Ba..<;sevelde: 26juni 1955. - DTA. 
16 (2008). 1. 121-123. 2 foto·s. 
150-jarlg bestaan met groot Internationaal festival 

155 VAN DE VEIfU': f{eml. Na VU/lig jaar verdwijnt hel jeugdheem ie 
Oosleeklo. - lyrA. 16 (2008). 1. 172-175. 2 foto·s. 
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Oorspronkelijk houten gebouw, dat uitbreidingen kende, en dienst 
deed als lokaal voor jeugdbewegingen en andere organisaties. 

156 VAN DRIESSCHE Ignace, Ons dorp is het schoonste en wij zijn de 
beste. Volksgezegden. - Van Mensen en Dingen, 6 (2008), 1-2, 87-
117. 
O.a. over Eeklo, Lotenhulle, Poeke en Sleidinge. 

157 VAN HULLE Marc, Meetjesland smaakt. Culinair eTjgoed in het 
Meetjesland. - Eeklo, 2008, 64p., rijk geïllustreerd. 
Over dranken, voorgerechten, soep, hoofd- en nagerechten, alsook 
broodgerechten en de keuken van het kasteel van Poeke, het 
Culinair Genootschap en menukaarten en liedjesteksten. Met oude 
recepten. 

158 VAN MALDEGHEM Jeroom, Bijnamen uit Maldegem en Middelburg. 
- JAM, 13 (2007), 252-262, 1 foto. 
Een verzameling bijnamen met doorgaans vermelding van de offi
ciële naam, soms wat informatie over de bijnaam, maar geen iden
tificatie of tijdstip. 

159 VAN WIJNSBERGE Loran, Straatvoetbal in Bassevelde op het einde 
van dejaren 50. - DTA, 16 (2008), 1, 109-118, 2 foto's en als bij
lage enkele verslagen uit Rond de toren. 
Een competitie tussen de jeugd van vier straten. 

160 WILLEMS Gustaaf, Raymond Janssens, nationaal schutterskeizer 
in 1954. - DTA, 16 (2008), 1. 51-53, 2 foto's en 1 document. 
Staande wip, Assenede 

161 WILLEMS Gustaaf, Voetbalclub F.c. Assenede en haar toneelafde
ling "Floris ende Blancejloer" jubileerden in 1954. - DTA. 16 (2008), 
I, 63-66, 1 foto. 
Zilveren jubileum en wat historiek. 
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HET GENOOTSCHAP TIJDENS HET WERKJAAR 2007-2008 

A. H ET 58STE APPELTJE 

De voorstelling van het 58ste Appeltje vond plaats in het CC Den 
Hoogen Pad in Adegem. Naast de voorstelling van het nieuwe jaarboek 
werd hulde gebracht aan voorzitter Hugo Notteboom die 65 jaar was 
geworden en die naar loffelijke Appeltjesgewoonte in de bloemetjes werd 
gezet. 

Traditiegetrouw werden de aanwezigen verwelkomd door Peter 
Laroy, waarna Paul Van de Woestijne de laudatio hield voor de voorzitter. 
De tekst van zijn toespraak vindt u in het vorige jaarboek. 

Daarna nam voorzitter Hugo Noiieboom het woord. 

ames en Heren, 

Paul Van de Woestijne 
aan het woord. 
(Foto: A. Van Vooren) 

Miss hien vraagl U h 1. zi h af wat. een m ns bezielt om zo actief met h t 
v rl den b z1 te zijn, om zi h zo te v rdiepen in h t leven van onze voor
oud rs. jjk word j r nl 1. van, d v rplaatsing n zijn duur en het opzoe
klngsw rk onb taal baar. Vo r d rmt J h t ook al niet doen, af n 
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toe wordt wel eens met het wierookvat gezwaaid, zoals vandaag, en hier 
en daar krijg je wel eens een schouderklopje, en daar blijft het dan meest
al bij. Voor sommige mensen is het een uitdaging, anderen vinden het 
verrijkend, een enkeling ziet het als een zoektocht naar zichzelf. Wat mij
zelf betreft is de reden tamelijk alledaags en zelfs een beetje banaal: het 
is gewoon iets wat ik nogal graag doe ... 

Iedereen, enfin de meeste mensen toch, vinden het leerzaam, ont
spannend en af en toe zelfs opwindend op reis te gaan, liefst naar een 
verre, onbekende bestemming. De herinnering aan die mooie dagen wor
den gekoesterd, de belevenissen worden verteld en er wordt al uitgekeken 
naar een volgend avontuur. 

Welnu, het werken in een of ander archief is voor de onderzoeker 
een beetje hetzelfde als het maken van een spannende reis, maar dan 
naar het onuitputtelijke verleden. Onuitputtelijk inderdaad: deze week 
nog. mocht ik, zeer uitzonderlijk, mee met mevrouw Rolande, de lees
zaalbediende van het Gentse rijksarchief, naar het depot zoals het maga
zijn wordt genoemd, want ze wou me een kaart laten zien die niet naar 
de leeszaal kon worden gebracht wegens te groot formaat. Al wandelend 
door de nauwe gangen, trap op, trap af, vroeg ik haar waar het befaam
de archief van de Raad van Vlaanderen stond. "Hier," zei ze, "de hele zaal 
vol, meer dan 60 000 nummers. En hierboven, het archief van het bis
dom: ook al meer dan 40 000 nummers, alles netjes verpakt in honder
den en nog eens honderden zuurvrije dozen." 
We liepen het archief van Ursel. het ambacht Maldegem. het 
Scheldedepartement achteloos voorbij... Enfin. als je dat ziet. besef je 
onmiddellijk dat al wat je opzoekt slechts een druppel is in de eindeloze 
onuitputtelijke archiefzee en dat je meer dan één leven moet hebben om 
alleen al deze enkele fondsen uit te pluizen. 

Maar toch bijt je door: het saaie noteren. het ontcijferen van soms 
een onleesbaar handschrift - na enige tijd weet Je precies welke grif11er. 
klerk of pastoor je zoveel hoofdbrekens kost -. het ordenen van eindeloos 
veel gegevens, het schrijven, herschrijven, opnieuw schrijven. lezen. ver
beteren, enz. tot je een ll1in of meer leesbare en goed onderbouwde tekst 
hebt die je dan gepubliceerd krijgt in Appeltjes of in een ander tijdschrift 
en waarvan je al onmiddellijk de fouten opmerkt en denkt dat het hier en 
daar toch nog wat beter kon. Het is inderdaad zo dat hoe langer je met 
geschiedenis bezig bent, je meer en meer tot het besef komt dat Je er 
eigenlijk toch niet zo heel veel van afweet. want er duiken steeds andere 
en nieuwe zaken en feiten op en die geven je steeds weer een andere visie 
over de organisatie van de vroegere maatschappU· 

En dat alles gebeurt met als enige doel het verleden van voorn I ht't 
Meetjesland beter te leren kennen om ten slotte in tt' zien dat (ie homo 
sapiens er maar nauwelijks of toch niet veel. op vooruit is gegnnn en dat 
in vroegere tijden. de strllggle ./or lile bUzol1(\('r hard was. 
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Voorzitter Hugo Notteboom en echtgenote Maria De Laere, Paul Van de Woestijne en 
Erik De Smet na d e overhandiging van de gebruikelijke geschenken. 

(Foto: A. Van Vooren) 

Wie 65 is geworden wordt op professioneel vlak, willen of niet, op 
non-actief gezet. Maar gelukkig is er die boeiende en meeslepende hobby 
waardoor je toch het gevoel hebt of krijgt nog niet helemaal afgeschreven 
te zijn en toch nog een beetje meetelt. Er is immers nog zoveel dat moet 
onderzocht en geschreven worden: hoe het nu precies zat met Maldegem 
Klein Berlijn, of Papinglo echt zo belangrijk was voor de geschiedenis van 
Maldegem, wat precies het domein was van de Heer van Maldegem en hoe 
dat is ontstaan, hoe Maldegem bestuurd werd, enz. Neen, stilzitten is er 
voorlopig niet bij. Enja, er staat alweer een project op stapel: namelijk de 
geschiedenis van de Gentse Lieve, 't scoensLe juweet dat de stede heeft, 
de G nts stede wel t verstaan. En dat dit kleine, middeleeuwse kanaal 
ook voor onz streek 1 tt rlijk en figuurlijk di pe sporen heeft nagelaten 
in het Me ljesland zal i der n binn nkort in het bo k kunnen lezen. En 
dan fluist rd s hep n Frank Si r ns m ook nog i ts in het oor over d 
G s hi denis van Mald g m. Zou dat r ind lijk van komen? 

Dames n Heren, 

Ik mo l eerst en vooral h tg m nl b stuur van Mald g mb dan
k n dat. zo breidwillig was l r g I g nh id van d voor t. Hing van h l 
58s jaarb k n r pt.l aan l bi d n n ook h p n van uIluur 

rank SI r ns, omda hij zo vrj nd lijk w s hl r vandaag anw zjg t wil-
1 n zijn; v rd r d nk ik a ll b sluurs) d n van App lt.j s di Ik n ar 
g vru h n v rmog n hun b t do n om h l G naai hap dr ai nd 
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te houden en ervoor zorgen dat er elk jaar opnieuw een blozend Appeltje 
kan worden geplukt. Toch wil ik in het bijzonder Paul Van de Woestijne 
danken voor de lovende woorden die hij over mij zei en schreef en Erik 
De Smet die mijn bibliografie verzorgde en die, naar ik in de wandelgan
gen vernam, een en ander regelde. 

Ten slotte dank ik iedereen, voor de steun en sympathie voor het 
Heemkundig Genootschap en voor Uw aanwezigheid hier op deze wnni
ge namiddag en hoop U allen volgend jaar opnieuw te mogen verwelko
men op de voorstelling van het 59ste Appeltje van het Meetjesland. 

Vervolgens stelde redactiesecretaris Filip Bastiaen jaarboek 58 (2007) 
voor. 

Dames en heren, 
Appelminnende Meetjeslanders, 
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Redactiese retaris 
Filip Ba tiaen stelt het 
ni uw jaarboek voor. 
(Foto: A. Van Voor n) 
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kunnen presenteren. Want als ik me niet vergis, was er toen net geteld 
één artikel binnengekomen. Maar, .. , er was heel wat beloofd. En er 
kwam nog meer binnen dan beloofd, zij het wel eentje nog op 13 januari 
2008. Nu, in het bestuur van het Genootschap zijn er mensen die veel 
kunnen, je zou zelfs denken meer dan een ander, maar 13 januari, ... dat 
was er net iets over. Je hebt het vermoedelijk allang door dat ik hier de 
tijd aan het rekken ben om te zeggen datje van die 300 blz. niet veel moet 
geloven. Je krijgt er 400. En voor 't zelfde geld. 'k Heb trouwens nog meer 
goed nieuws. Ons jaarboek voor volgend jaar is al voor de helft gevuld. En 
hoe? Zes artikels al, allemaal zo'n 20 à 30 blz. lang, een ideale mix dus. 
Volgend jaar zal het trouwens voor mij het twintigste jaarboek zijn dat ik 
voorstel en 't ziet er dus naar uit dat het er één wordt om vingers en dui
men van af te likken. Toen ik dit deze morgen neerschreef, van dat twin
tigste wel te verstaan, ben ik even voor de spiegel gaan staan ... maar de 
rest wil je niet weten. 

Jaarboek 58, daarvoor zijn jullie op deze zonnige dag naar hier 
gekomen. Als opwarmertje, voor zoveel dat nodig is, geef ik mee dat dit 
Appeltje zeven historische bijdragen telt, waarvan je even zou kunnen 
denken dat we de genealogische toer opgaan, maar dat is enkel een eer
ste indruk. Maar toch, ook genealogen zullen aan dit jaarboek heel wat 
hebben. Naast onze Nederlandse vrienden van net over de grens, de inter
netfanaten, maar ook de liefhebbers van de resultaten van klassiek 
archiefonderzoek. 

Er zijn naast die artikels ook een aantal toemaatjes, de vaste 
rubrieken, maar dit jaar opent het boek op een bijzondere wijze, name
lijk met de BIOGRAFIE HUGO NOlTEBOOM van Paul Van de Woestijne, gevolgd 
door zijn indrukwekkende BIBLIOGRAFIE, samengesteld door Erik De Smet. 
Je begrijpt dat ik daar niets zal over zeggen. Ik laat Paul straks zelf die 
appels plukken. 

Filip Martens, waarvan ik nu niet weet of hij nog studeert, vergast
te ons twee jaar geleden met een gedegen bijdrage en doet dit nu opnieuw 
met DE IMPACT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS VAN DE JAREN 1840 OP EEN DORP IN 
DE GENTSE PERIFERIE: LoVENDEGEM , 1830-1850. Een hele mond vol voor een 
vrij klassiek thema. Hij bekijkt daarbij de sociale, demografische en eco
nomische evolutie in die periode, eerst in West- en Oost-Vlaanderen en 
nadien in Lovendegem zelf. In het eerste deel schetst hij het ontstaan van 
de proto-industrie, de landbouwcrisis, de industriële crisis, de aspecten 
van de'L:e dubbele crises en het nationale en lokale beleid als antwoord er 
op. Het tweede deel is iets anders van opzet, maar belicht de agrarische 
crisis in Lovendegem, de gevolgen ervan zoals armoede, ziekte, honger en 
bedelarij, de remedie door het opzetten van infrastructuurwerken, de ver
plichte oprichting van een Nijverheidscomllé en de impact op de bevol
king. Het bevolkingscijfer daalde over een periode van 30 jaar met net 
geen 1.000 inwoners of ruim 20%. Enkel dit cijfer spreekt al boekdelen 
over de impact van de crisis. 
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Een sjeerbeeld van de druk bijgewoonde recep tie. (Foto: A. Van Vooren) 

Erik De Smet startte jaren geleden met een titanenwerk, of b ter 
één van zijn titanenwerken. Vandaag presenteren we u het ze de deel van 
HET HISTORISCH KADASTER VAN EEKLO . ZUIDELIJK EEKLO - IEU\;\/ENDORPE. Ik 
hoef het waarschijnlijk niet meer te vertellen, maar ik do het to h , dat 
het hierbij om een huizenonderzoek gaat. Niet in d zin dat hij speurt 
naar de historische bewoonbaarheid en welk huiz nonbewoonbaar 
moesten worden verklaard, maar hij t 1t en ov rzi ht am n van b wo
ners en gebruikers van huizen en grond n ook d io- naar, oor
namelijk voor de 17de en lSde uw, maar om ook m t oud r 
vens. 

Herman Meirhaeg}1 duikt ook voor d tw d krop al ut ur in 
onze jaarboeken. Hij br ngt h t v rvol op VANDE WOE TIJ E HET 

MEETJESLAND. HET CESLA HT VANDE WOESTIJNE UIT MLTER. H tin 
alogische bijdrage, maar kenm rk nd daarvoor i ~ tuurlijk d t dit 
plaatsgebonden studie kan zjjn. Ook nu i dit z . N t d 
Zomergem-Woestijne kom n ook Vand Wo tijn b d ui Z 
worden er banden g I gd of g zo ht m t Malt d 
waarbij de heraldiek uitdrukk lijk om d ho k kom 
drage is go d voor ruim 60 bI dzijd n I tuur. 

nl 
vro noot: MARTINU 
BESTRIJD ' R VAN HET JANS' NI M·. 

3 
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Het bestuur van het Heemkundig Genootschap, f ebruari 2008: Roger Buyck 
(Kaprfjke), WaLter Notteboom (MaLdegem), Oskar Lippens (Lembeke), Filip Bastiaen 
(Aalter) , Hugo Notteboom (Adegem), Paul Van d e WoesLyne (Eeklo) , +Erik De Smet 
(eeklo). Frederik De Cocker (EekLo) , Wiljried Steeghers (Evergem)) , Peter Laroy 
(Aalter) ; Arco WULeboordse (Aardenburg) ontbreekt. 

(Foto: A. Van Vooren) 

scWen enkel van het borstbeeld op de Zomergemse waterpomp. Een 
borstbeeld krijg je natuurlijk niet zomaar. De volledige titel geeft ons al 
een zeker beeld van deze 17de-eeuwse merkwaardige figuur. In vijftig 
bladzijden gaat de auteur na of het traditionele beeld van de hoogbegaaf
de primus en succesrijke godgeleerde klopt. En het wordt een merk
waardig verhaal, waarvan ik a lleen wil verklappen dat de auteur tot een 
zeer genuanceerd beeld komt van een man met ups en downs, een beeld 
van strijd met winnen en verliezen. Een saai verhaal, zoals Daniël ooit in 
een mail aan mij s hreef, is het absoluut niet, integendeel. 

Nu al een merkwaardige man is ons Nederlands, of misschien beter 
Zeeuws-Vlaams, bestuurslid Ar 0 Willeboordse. Had hij het vorig jaar 
over merels, een Rom ins bordspel, dan gooit hij het nu over een totaal 
andere bo g. aanl lding is gelijkaardig. In mei 2005 werd namelijk in 
SluJs n sp I uitg vo rd in 17de- euws kledij m t soldaten, tromme
laars z. t was g 1nspire rd op enk I g beurt niss n 400 jaar g le
d n. Er war n hi rvoor Lw on r L aanl iding n, waarvan de ne de 
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plaatsing was van een kanon aan de Kaai in Sluis. De titel van zijn bij
drage luidt dan ook: EEN KANON VAN DE KONINGIN. EEN ZESTIENDE-EEUWSE 
MIG NON TE SLUIS. De loop van het kanon werd in 1997 gevonden. hij werd 
gereinigd en er werd een nieuw rolpaard voor gereconstrueerd. zodat het 
geheel nu aan de Kaai prijkt. In die tussentijd werd heel wat informatie 
over dit oorlogstuig ingewonnen. Arco gaat dan ook in op veel aspecten 
van het kanon: de vorm. de bediening. de productie in Engeland. het 
gebruik en het vervoer. maar ook op de vraag wat dit kanon in Sluis deed. 
Een vraag met vooral hypothetische antwoorden. 

Peter Laroy is een professioneel uitgever. van wetenschappelijke 
publicaties. Andere mensen moet ook denken. maar hij moet meer dan 
anderen vooruitdenken. zelfs trends voor zijn. Als historicus is het dan 
geen grote stap meer om zich op het terrein van de theoretische geschie
denis te wagen. In zijn INTERNET ALS HISTORISCHE BRON. CASUS FORUM 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MLTER (2006) brengt hij een briljant staaltje 
van deze discipline. Inhoudelijk ga ik er niets van verklappen. of toch. 
Met te stellen dat hij ons met de neus op een aantal feiten drukt. zeg ik 
niets te veel. Ik ben vooral verheugd dat een dergelijke bijdrage in ons 
jaarboek staat. De Appeltjes hebben een goede reputatie. worden 
gewaardeerd in wetenschappelijke kringen en dit artikel. deze aanzet tot 
nadenken over ons métier. kan daar alleen maar toe bijdragen. meer 
zelfs. de uitstraling van het jaarboek en van de vereniging nog verhogen. 
'k Gaat het hierbij houden. alhoewel ik er gerust in ben dat Peter niet 
naast zijn schoenen zal lopen door dit beetje lof. 

Paul Van de Woestijne heeft voor ons een biografie in petto. maar 
welke? DE EEKLOSE VOLKSDICHTER JEF CASTELEYN (1826-1912) leest als een 
trein. De vergeten dichter komt op een soms hilarische manier weer tot 
leven. En wees gerust. Paul heeft er geen schepje moeten bovenop doen. 
Het is het. soms ook tragische. verhaal van een man met een enorme 
eigendunk. naïef. koppig en wat weet ik nog meer te verzinnen. die dacht 
dat hij een poëet was. die kunst zelfs in het/zijn Frans moest demon
streren. de wereld zou veranderen met zijn politieke ideeën enz .. maar die 
er toch in slaagde bij leven bekend te zijn. zij het dan vooral door het 
lachwekkende. Ik denk <;lat dit voldoende is om u aan te sporen deze laat
ste bijdrage te lezen. 

Nog zeggen dat ons boek ook dit jaar de traditionele afsluiters het 
HEEMKUNDIG REPERTORIUM en de KRONIEK bevat. 

Dames en heren veel leesgenot. maar met datgene dat ik nu heb 
verteld. zou ik zelf niet meer weten welk artikel het eerst te lezen. of om 
het met enige toepasselijke beeldspraak te zelZgen. in welke appel het 
eerst te bijten. 
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B. ACTIVlTEITE 

Bezoek aan MiddeLburg, zondag 31 augustus 2008 

Voor de 58ste editie van onze zomerexcursie waren meer dan 100 
belangstellenden komen opdagen. Niet minder dan drie gidsen stonden 
in voor het goede verloop van deze namiddag: 
- Walter Notteboom. voorzitter van Het Ambacht Maldegem en bestuurs

lid van ons Genootschap; 
Lia Van Landschoot, erkend Maldegems gids die al tientallen groepen 
door Middelburg en Maldegem loodst; 
Marc Martens. die na Karel Verschelde - van wie al in 1875 een uitge
breide Geschiedenis van Middelburg verscheen - terecht de nieuwe 
chroniquer of geschiedschrijver van Middelburg mag worden genoemd 
en al zeer veel publiceerde over zijn stad en meer in het bijzonder over 
Bladelin en over de Sint-Petrus en -Pauluskerk. 

Het was niet de eerste keer dat het Heemkundig Genootschap van 
het Meetjesland Middelburg bezocht. Dat gebeurde ook al eens in 1989. 
net geen twintig jaar geleden. We bezochten toen Strobrugge en Ede. 
Heille. Sint-Kruis en Middelburg. Onze gids voor Middelburg was toen 
ook al Marc Martens. Ondertussen is op archeologisch en historisch vlak 
zoveel geëvolueerd . dat een tweede bezoek zich opdrong. 

D de Lnemers u rzameLen bij de Mf.ddelburgs chandpaal. 
(Folo: A. Van Voor n) 
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Florent De Zutter en Chretien Vanden Abeele schrev~n begin 1976 
naar aanleiding van het verschijnen van hun boek De Geschiedenis van 
Middelburg in Vlaanderen, herinnering aan een Tijk verleden het volgende 
over hun stad: "De gemeente Middelburg, gelegen in de uiterste westhoek 
van de provincie Oost-Vlaanderen, was eertijds een der machtigste en Tijk
ste steden uit het Bourgondische Rijk. Het werd gesticht in 1462 door rid
der Pieter Bladelin, rentmeester aan het Hof van Bourgondië onder Phüips 
de Goede en tevens schatbewaarder van de ridderorde van het Gulden 
Vlies. Middelburg die eens een prachtige en welvarende Middeleeuwse 
stad was, staat nu na meer dan 5 eeuwen zelfstandig bestuur op punt 
voor goed van de kaart te worden geschrapt, ten gevolge van de jusiewef' . 

Het is duidelijk dat de liefde van de auteurs voor hun stad het hier 
haalt op de historische realiteit. Toch heeft Middelburg een rijk en zelfs 
apart verleden en het is zeker de enige stad in onze regio. waarvan we de 
stichting, de bloei en de teloorgang, zo goed kunnen volgen. 

Wij lieten ons op sleeptouw nemen door mevrouw Van Landschoot 
die ons de hele namiddag met kennis van zaken en met veel enthousias
me door de geschiedenis van Middelburg loodste. En naar we van deel
nemers aan de andere groep vernamen, deed ons bestuurslid Walter het 
in zijn groep al even goed . 
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Korte geschiedenis 

Eerst werd in het kort de geschiedenis van het stadje geschetst en 
die begint in 1433 als de Norbertijnerabdij van Middelburg (Walcheren) 
de hoeve van Middelburg in Vlaanderen verkoopt aan Colaerd de Fever, 
schoonbroer van Bladelin die de eigendom in 1440 op zijn beurt koopt en 
verder uitbreidt. Bladelin slaagt erin Middelburg in 1444 tot heerlijkheid 
te verheffen en bij het oude hof wordt een kasteel en een heuse stad 
gebouwd met alles erop en eraan: poorten, torens, marktpleinen, aanleg
steiger voor schepen, woningen, een stadhuis en daarbovenop ook nog 
een riant kerkgebouw met kapittel, klooster en hospitaal. 

Economisch gaat het Middelburg voor de wind. Via het 
Middelburgs Vaardeke is scheepvaart mogelijk op de Lieve, via het 
Lapscheurse Gat is Sluis en het Zwin bereikbaar. Goederen worden ver
kocht op twee marktpleinen en jaarlijks wordt een zesdaagse handelsfoor 
gehouden. Dinantse koperslagers bezorgen Middelburg zijn eerste nijver
heid. De Dinantstraat en de spotnaam Ketelboeters herinnert nog aan die 
tijd. Wol- en lakennijverheid, weverijen en ververijen bezorgden de inwo
ners een hoge graad van welstand. 

Na het overlijden van Bladelin kwam het eigenlijk nooit meer goed 
met het stadje. Het stadje wordt ongeveer twintig keer door soldateska 
ingenomen en daarbij meer dan eens geheel verwoest. Middelburg slui
merde in en werd een vergeten dorp, wat nu zijn charme en aantrek
kingskracht uitmaakt. Wie zou er niet in het rustige, stille dorpje willen 
wonen? 

De schandpaal 

De Middelburgse schandpaal of pelderijn heeft een zeer bewogen 
geschiedenis achter de rug. Zoals men weet werden plegers van kleinere 
misdrijven voor een dag of enkele uren 'aan de kaak' gesteld. In 
Middelburg was dat niet anders. De schandpaal stond rechtover het stad
huis, zodat veroordeelden onmiddellijk aan de paal konden vastgebonden 
worden. Hoe de vroegere paal eruitzag, daar hebben we het raden naar 
want in 1775-1776 wordt de oude paal vervangen door een arduinen 
exemplaar. bekroond door een leeuw met het Middelburgse wapen tussen 
de poten. In 1825 wordt de schandpaal van de openbare weg verwijderd, 
zogezegd omdat de paal het verkeer belemmerde. Een andere reden is 
misschien dat mensen niet meer herinnerd wilden worden aan de schan
de van de paal. De schandpaal leek voorgoed verdwenen tot ze in mei 
1888 herontdekt werd in de tuin van juffrouw Dumonceau, gemeente
onderwijzeres. Toen werden twee grote stukken arduin uit de grond 
gehaald "die een geheel schijnen uil te maken". Op het bovenste stuk 
prijkte het wapen van Middelburg en het jaartal 1775. Dus toen was de 
leeuw nog aanwezig. 
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Het duurde nog tot in 1974 eer de schandpaal terug op de Kleine 
Markt werd heropgericht, met leeuwen al. De originele leeuw echter is 
nog steeds zoek. Hij zou begraven zijn in de tuin van de pastorij. Vroegere 
onenigheid, om niet te zeggen ruzie, tussen een pastoor en burgemeester, 
beletten echter een grondig onderzoek. .. 

Ua Van Landschoot ontopte zich als een ervaren en bekwaam gids. 
(Foto: A. an Vooren) 

De kerk 

De imposante St.-Petrus en Pauluskerk is opgetrokken in de jaren 
1452-1458 en is in de loop der eeuwen herbouwd, vergroot en aang past 
aan de noden van de tijd. Meest ingrijpend was d neogotische aanpa -
sing in de jaren 1889- 1895 naar d plann n van ar hite t Van 
Wassenhove uit Eeklo. 

Eer we de kerk be,zo hten, wi rp n we nog een blik op h t . af van 
pastoor Andries die zich tijdens zich pastoorschap - van 1 27 tot 1 36 -
bijzonder heeft ingespann n om van Middelburg en mod lp 0 hi t 
maken, vooral dan op financieel gebied. Hij was n hef ti 0 r tand 
van aanhechting van Zeeland bij B 19ië waardoor hij zi h d w d 
onze noorderburen op de hals haalde, t m r d ar hij al olk 
woordiger toch enige invloed kon uitoe~ n n. M t zijn op 0 r, d b k 
de dichter pastoor Duvillers, boterd h t ook al ni d. Andr! 
het niet laten zich na zijn ont I no v rd r t b mln 111 t zijn 
Middelburg en dat was om mo ilijkh d n VI" n. w t uvill r 11 t zi h 
niet doen. Met als g volg dat d m n h min n m r" r n -
nen werd naar h t zo 1 buit n -d -w r ld-U 
Woubr ht g m. 
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In de kerk gaf Marc Martens omstandige uitleg over de beroemde 
Bladelintriptiek waarvan de geschiedenis leest als een roman. Men kan 
het zich maar moeilijk voorstellen dat het schilderij door pastoor Andries 
in 1828 ontdekt werd in zijn ... keuken! En dat van een schilderij dat als 
een monument wordt aangezien in de Westerse kunstgeschiedenis. Marc 
Martens vertelde niet alleen de bewogen geschiedenis van het schilderij, 
maar kan als geen ander de symboliek in het werk uiteenzetten. In Pieter 
Bladelin en Middelburg (p. 16-20) kan men er alles over lezen. 

De kerk bezit nog heel wat andere mooie schilderijen en kunstvoorwer
pen. Opvallend is dat de neogotiek daarbij overheerst, het grootste deel 
van het kerkmeubilair werd dan ook aangekocht omstreeks 1895. Het 
mooiste meubel is ongetwijfeld een biechtstoel uit 1676 met de beelte
nissen van Petrus en Paulus. Interessant was ook het graf van Pieter 
Bladelin waarvan eigenlijk niet veel origineels bewaard is gebleven. 

a het bezoek aan de kerk trok onze groep naar het bezoekerscentrum 
aan de Groene Markt (vroeger: Grote Markt) waar we vergast werden op 
een speelfilm Het Bladelin-Mysterie waarin op een speelse manier het 
ontstaan en de geschiedenis van Middelburg wordt getoond. 
Interessanter was de 3D-visualisatie van het middeleeuwse kasteel. In 
een ander lokaal worden archeologische verschillende voorwerpen ten
toongesteld van de opgravingen van de afgelopen jaren aan het kasteel. 

Aa.n.dachLlg Lulstert lede~ en naar de zeer ini ~ ssante uitleg van Marc Martens over 
de BladeUnirlpLlek en andere MlddeLburgse kunsLwerken. 

(Foto: A. Van Voor nJ 

373 



KRONIEK 

Een vergiftigingszaak en het klooster 

Ondertussen snakte iedereen naar een kopje koffie met taart of een 
frisse pint en die kregen we in het gerestaureerde klooster met aanpa
lende uitgestrekte tuin. Het klooster is in min of meer originele toestand 
gerestaureerd door de heer Verstraete die er voor zorgde dat Middelburg 
opnieuw op de kaart werd gezet. 

Terwijl iedereen rustig in het zonnetje zat na te praten, zal wel nie
mand gedacht hebben dat het klooster der Arme Klaren in 1515 werd 
opgericht naar aanleiding van een ergerlijke vergiftigingszaak, ten minste 
zo wil het de legende. Niemand minder dan Willem Hugonet 11, heer van 
Middelburg van 1493? tot 1537 werd ervan beschuldigd "eene poging tot 
vergiftiging van Louisa de Laye, zyne eigene moederf De feiten werden 
midden 1506 gepleegd, "haer preparerende venimeuse materie ome te 
verghevene" . De moedermoordenaar werd onmiddellijk voor het gerecht 
gedaagd. Omdat hij niet opdaagde werd hij voor eeuwig uit Vlaanderen 
verbannen en werden zijn goederen verbeurd verklaard. Een privilege van 
Jan zonder Vrees uit 1410 bepaalde echter dat "geenen enkelen inwooner 
van 't Vrije zijne goederen kon afgenomen worden, voor welke misdaed het 
ook wezen mogte." Het vonnis van de Raad van Vlaanderen werd dan ook 
nietig verklaard. Willem beterde zijn leven en zou ter boetedoening het 
klooster hebben gesticht waaraan hij verschillende goederen schonk. 
Militaire invallen en plunderingen betekenden het einde van de 
Middelburgse Arme Klaren. Het klooster verviel en werd in 1630 geheel 
ontmanteld, meer dan 34.000 bakstenen werden gebruikt voor herstel
lingen aan het kerkkoor. 

Het kasteel 

Enkele jaren terug kon men de resultaten van de opgravingen van 
het kasteel nog bewonderen. Het was een prachtig gezicht. die funda
menten van een van de torens daar zomaar in een put te zien. Het is niet 
duidelijk waarom, maar de restanten van het kasteel zijn opnieuw onder 
de aarde verdwenen, de reden zou zijn om alles voor het nageslacht te 
bewaren en alles opniellw bloot te leggen als er een efficiënte conserve
ringsmethode wordt gevonden. De bezoeker moet het nu stellen met een 
reeks panelen met afbeeldingen, al dan niet gemaakt met de computer. 
van het eens zo mooie slot. 

Het is bijzonder jammer dat men de kasteelsite zoveel jaren tenl~ 
heeft verkaveld. Gedane zaken nemen echter geen keer en gelukkig is er 
toch nog iets bewaard. Dankzij toegewijde en zeer deskundige archeolo
gen kunnen we ons toch nog een goed beeld vormen van het kasteel. een 
heel imposant gebouw. 
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Naar de grens 

Tijdens de wandeling van het kasteel naar de grens met Nederland. 
zagen we op een erf aan het eind van de Dinantstraat een molenromp 
staan: een restant van de bekende Poermolen. De molen bleef tot onge
veer 1922 in bedrijf. waarna hij totaal verviel en ten slotte gedeeltelijk 
werd afgebroken. Enkel de romp herinnert er ons nog aan dat de molen 
eeuwenlang de enige automaat was. 

Enkele meters terug aangelegde rails bij de Meulekreek herinneren 
ons het trammetje dat Aardenburg met Brugge verbond en waardoor 
Middelburg uit zijn isolement werd gehaald. Via de onlangs uitgebagger
de Meulekreek kwamen we dan aan grenspaal nummer 352 die in 1843 
werd geplaatst en waar alle deelnemers samenkwamen. Zoals men weet 
wordt pas in 1838 de vrede getekend tussen Nederland en België. 
Onmiddellijk wordt begonnen worden met de definitieve scheiding van 
beide landen. Een de belangrijkste zaken daarbij was het nauwkeurig 
bepalen en vastleggen van de rijksgrenzen. 

In deze gemeente was er enkel een visuele grens. wat voor veel 
moeilijkheden zorgt. Het gemeentebestuur pleitte dan ook voor een 
natuurlijke en meer regelmatige grens. Na vijf jaar voorbereidend werk 
wordt de loop van de grens op 8 augustus 1843 door de Conventie van 
Maastricht definitief vastgelegd. Net zoals alle andere gierijzeren gren
spalen heeft nummer 352 een gewicht van 372 kg en rust op een gemet
selde bakstenen fundering. De paal is ongeveer 1.30 m hoog en op de 
afgeronde punt is een gestileerde denappel geschroefd. Aan Belgische 
zijde is het wapenschild van het land aangebracht: de Nederlandse leeuw 
prijkt aan de andere kant. 

****** 

Bij de grenspaal werd afscheid genomen van het stemmige en 
rustige Middelburg. De drie gidsen - Ua. Marc en Walter - bezorgden 
iedereen een aangename en rijkgevulde historische namiddag. Samen 
met mr. Verstraete van Sinte-Clara die ons zo gul onthaalde. moeten we 
hen hartelijk danken voor de tijd en de moeite die ze aan ons spendeer
den. 

Hugo N01TEBOOM 
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2. BOEKENNIEUWS 

De Lieve, tscoenste juweel dat de stede heeft. Wondelgem, 2008, 
216 p. 
Met bijdragen van Albert Andries, Ronny Debbaut, Nadine Lenssens, Luc 
Lampaert, Eddy Levis, Hugo Notteboom, Walter Notteboom, Jozef Van de 
Veire en Paul Van de Woestijne 

In het voorjaar van 2008 werd onder ruime belangstelling dit boek 
voorgesteld in het stadhuis van Damme. De eerste oplage van deze publi
catie was in een mum van tijd uitverkocht en gezien de blijvende vraag 
bleek intussen al een tweede oplage een noodzaak. Wat ooit begon als een 
initiatief om het werk van Albert Andries rond de Lieve te valoriseren, 
groeide uit tot een mooie uitgave. Overigens is het verschijnen van het 
boek ook een vervolgstuk op de (eveneens succesrijke) Lievetocht die het 
Heemkundig Genootschap van het Meetjesland (uitgever van dit jaarboek) 
in augustus 2002 organiseerde (verslag zie AM, 53). 

Het verhaal van de Lieve begint halfweg de 13de eeuw, wanneer de 
Gentenaars eindelijk hun plan kunnen uitvoeren om een nieuwe verbin
ding met de zee te krijgen. De bloeiende stad zal De Lieve daarom ook 
lange tijd als haar eigen juweel blijven beschouwen. Het graven en onder
houden van de Lieve leidde bijgevolg tot heel wat praktische (waterhuis
houding) maar ook juridische (eigendomskwesties) problemen. 

Na het schetsen van de algemene context gaat de aandacht grosso 
modo naar drie thema's. Om te beginnen is er de praktische kant van de 
zaak, vervolgens is er de betekenis tout court voor steden als Gent, 
Damme en bij uitbreiding Eeklo en - niet geheel onbelangrijk gezien de 
situering van de Lieve - de verhouding tussen stad en platteland. 

Voor het eerste thema zijn vooral de onderdelen over de bouwen de 
werking van rabotten en duikers bijzonder interessant. Hugo Notteboom 
schetst op een fascinerende wijze hoe onze voorouders met het water 
omgingen. Ook het vooral in de negentiende eeuw gesitueerde verhaal 
over de aanleg van het Schipdonkkanaal (van dezelfde auteur) bevat een 
aantal dergelijke interessante gegevens. 

Voor de steden komen Eddy Levis (Gent) en Paul Van de Woestijne 
(Damme en Eeklo) aan de beurt. Levis kadert het verhaal van de Lieve in 
een meeslepende kaleidoscoop van de geschiedenis van Gent. Hier zal de 
lezer vooral met veel genoegen het verhaal terugvinden van de ook nu nog 
Imposante Rabottorens. Voor het kleinere Damme legt Van de Woestijne 
de klemtoon op de Lieve en haar afwatering als onderdeel van een kleine 
vestingstad. Diezelfde auteur besteedt voor zijn thuisstad dan weer veel 
aandacht aan hoe de Eeklonaars de Lieve gebruikten in hun sociaal-eco
nomische ontwikkeling. 
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De derde grote lijn in het boek (verhouding stad-platteland) is voor
al terug te vinden in de bijdragen van Ronny Debbaut. Een waterloop als 
De Lieve bracht zeker in de gloriejaren onherroepelijk allerlei problemen 
met zich mee. Debbaut raakt een aantal tere punten aan en zoals steeds 
duikt hier de aloude vraag op van wie de lusten en wie de lasten krijgt. 

Het boek eindigt met een bijdrage van Jozef Van De Veire geschre
ven vanuit een al even interessante invalshoek, met name de vraag: wat 
rest er nog van de oorspronkelijke Lieve? De lezer kan nu zelf op zoek in 
eigen streek naar de relicten van de Lieve. De inlegvellen met fiets- en 
wandelroute (waar ook Walter Notteboom aan meewerkte) sluiten daar 
overigens perfect bij aan. 

Het boek is geïllustreerd met uniek kaartmateriaal en mooie foto's, 
door Van Hoestenberghe in een functionele maar zeer aangename vorm
geving gebracht. Minder geslaagd naar ons gevoel is de harmonie tussen 
de verschillende bijdragen (overbodige herhalingen. wellicht eigen aan 
een verzamelwerk) en daaraan gekoppeld het ontbreken van een duide
lijke lijn of het inkaderen van het bronnenmateriaal in een ruimere histo
rische context of historische vraagstelling. Wellicht was dit ook niet de 
oorspronkelijke bedoeling, maar het was met deze auteursploeg en met al 
dit originele archiefwerk zeker niet onmogelijk. Deze kleine opmerkingen 
terzijde, blijft De Lieve. tscoenste juweel dat de stede heeft een van de 
betere historische publicaties die de voorbije jaren over ons werkingsge
bied verscheen. Het hoeft geen betoog dat ook de tweede oplage van dit 
boek vlug de deur zal uit zijn. 

PL 

3. PERSONALIA 

IN MEMORIAM Luc VERSTRAETE, 1926-2008 

Op zondag 28 december 2008 overleed graficus Luc Verstraete. 
Geboren te Eeklo op 18 januari 1926 leidde deze Eeklose kunstenaar 
vanaf het midden van de vorige eeuw de Eeklose kunstscène op geheel 
nieuwe banen en was gedurende meer dan een halve eeuw van diep
gaande invloed op de artistieke wederopleving van Eeklo. Luc Verstraete 
was in al zijn bescheidenheid en onbaatzuchtigheid een bijzonder talent
rijke en begaafde kunstenaar die een indrukwekkend oeuvre nalaat. 

In heemkundige middens zal hij bekend blijven als vormgever en 
illustrator van talrijke historische werken waarvan Historische 
Verkenningen in het Meetjesland (1982) van zijn vriend en familielid 
Daniël Verstraete uit Assebroek allicht het bekendste is. 

Luc Verstraete was een trouw lid van het Genootschap waarvoor hU 
veel sympathie koesterde. Hij is de ontwerper van de oI11s1nÄ van het eer
ste jaarboek dat in 1949 verscheen. zestig .laar geleden al. Bondl'ersicring 
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van Luc Verstraete, zo wordt op pagina 2 van de eerste 47 jaarboeken ver
meld. 

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het Genootschap in 
1996 zorgde Luc voor een grondige facelift van de omslag van jaarboek 
47: een opvallend groene kleur met een gestileerde appelboom en enkele 
rode appeltjes die van de boom vallen. Een verwijzing naar de vroegere 
omslag ontbreekt niet: onder de nieuwe appelboom zit de Meetjeslander 
nog steeds aandachtig te lezen in zijn Appeltje. Niet alleen heeft het 
Genootschap met Appeltjes van het Meetjesland de meest originele jaar
boektitel. maar dankzij Luc Verstraete ook nog de meest originele en 
artistieke omslag. Niet alleen in zijn omvangrijke en gevarieerde oeuvre, 
maar ook in de opvallende boekomslag van Appeltjes zal Luc Verstraete 
blijven voortleven. 

Het bestuur van het Heemkundig Genootschap biedt de familie zijn 
oprecht medeleven aan bij het overlijden van hun dierbaar familielid en 
eminente Eeklose kunstenaar. 

HN 

IN MEMORIAM JOZEF VAN DE VErRE, 1926-2008 

Op 20 augustus 2008 bereikte ons het onverwachte en bijzonder 
droevige bericht dat Jef Van de Veire was overleden. We konden het bijna 
niet geloven, want we hadden hem nog enkele maanden daarvoor ont
moet in het Rijksarchief en in enkele telefoongesprekken sprak hij nog 
met veel enthousiasme over de geschiedenis van het Meetjesland en dat 
er nog zoveel moest gebeuren 

Jozef was afkomstig van Ursel, waar hij op 25 april 1926 werd 
geboren als zoon van Gerard (1898-1986). gemeentesecretaris van Ursel. 
en van Maria Dobbelaere (1896-1992). Vader Gerard was bijzonder geïn
teresseerd in de geschiedenis van zijn dorp. Hij was het die zijn zoon zijn 
belangstelling voor de zowel lokale als Vlaamse geschiedenis meegaf. Niet 
verwonderlijk dat Jozef in 1948 afstudeerde als licentiaat in de 
Germaanse filologie en zijn scriptie aan Ursel wijdde. Zijn Bijdrage tol de 
toponymie van Ursel mag nog steeds als voorbeeld gelden voor andere 
dergelijke scripties. 

Het is ook de vader van Jozef die allerlei documenten over Ursel 
bewaarde en tijdens de Eerste Wereldoorlog een dagboek bijhield waarin 
hij gedetailleerd beschrijft wat er In Ursel allemaal tijdens die bewogen 
periode voorviel. Dit dagboek werd door toedoen van Jozef Integraal gepu
bliceerd In Appeltjes nr. 55. Van Gerard Van de Velre verschenen overi
gens nog een viertal postume bIjdragen in ons jaarboek, gepubliceerd 
door I'"oon Jozef. 
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Jozef Van de Veire bij de voorstelling 
van de Toponymie van Ursel 
op 26 april 2008. 

(Foto : A. Van Vooren) 

Naar Jozef vertelde, stak er in het archief van zijn vad r én groot
vader - die ook al gemeentesecretaris van Ursel wa - nog wel meer mate
riaal voor bijdragen over de geschiedenis van Ursel. .. 

Door toedoen van Luc Stockman, toen voorzitter van h t 
Heemkundig Genootschap, wordt Joz fin 1991 bij de presentatl van d 
Toponymie van Aalter, lid van de Stichting Achiel De Vos di d 
Meetjeslandse toponiem'en van voor 1500 uitg ft. Het was Jozef di d 
tienduizenden fiches van Luc Stockman en A hiel D Vos m nt p 
gemeente op zijn computer intikte waardoor di norm ho h id 
toponymisch materiaal makkelijker to ankelijk w ' rd voor d onderz -
ker. Voor de volgende uitgaven, die hij p rsklaar maakt . v rri tt hij 
nog veel bijkomend archiefonderzo k, hi lp hij bij h t k n n d 
kaarten enz. 

Hoe dikwijls hebben w 
over een of and r bijna ni 1. t 
ven te stellen dat h t Joz fis 
e n z ker blo i br ht. Hij w 
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ter Magda Devos , samen vormden ze de drijvende kracht achter de 
Stichting. Voorzitter Devos zal zich altijd de namiddagen herinneren die 
ze met Jozef op de Blandijnberg en bij haar thuis doorbracht, ploeterend 
en zwoegend door een berg Meetjeslandse toponiemen. «Ik kan het me niet 
voorstellen dat Jozef nooit meer bij ons zal zijn. Het is zo moeilijk iemand 
los te laten die je zo dierbaar is. Machteloos en verdrietig voel ik me ... ", 
aldus nog Magda Devos in haar mailbericht aan de leden van de stich
ting daags na Jozefs overlijden .. 

Jozef realiseerde ook de indices van 50 jaarboeken van Appeltjes 
van het Meetjesland en van 30 jaargangen van Ons Meetjesland -
Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, twee onmisbare instrumen
ten bij de raadpleging van beide tijdschriften, want er zijn zoekmogelijk
heden op auteur, gemeente, onderwerp en inhoud. 

Wij hadden het genoegen de Appeltjesuitstap van 20 augustus 
2000 samen met Jozef en August Van Parijs te mogen voorbereiden. Op 
een warme namiddag toerden we met de auto door Ursel en het was alsof 
Jozef zijn gemeente nooit had verlaten, hoewel hij er ongeveer al een 
halve eeuw weg was. Niet alleen kende hij nog alle straatjes en weggetjes 
met naam en toenaam, bij de meeste boerderijen wist hij ook nog te ver
tellen wie er woonde of gewoond had, wat voor mensen het waren enz. 

Jozef Van de Vl"lri n Erik D SmeL bij de voor teLLing van Appeltjes in Aalter. 
(Foto: A. Van Voor nJ 
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Waar een landbouwer op zijn erf of land liep, werd gestopt, een praatje 
geslagen, niet over koetjes en kalfjes, maar over hoe het vroeger was en 
over de vele veranderingen die het boerenbedrijf de jongste tientallen 
jaren onherkenbaar hebben gewijzigd. De mensen antwoordden enthou
siast en ernstig op Jozefs vragen, want ze waren onder de indruk van zijn 
eerlijke belangstelling voor het reilen en zeilen van de boerenmensen 
vroeger en nu. Bij die gesprekken werden vaak uur en tijd vergeten. 

In de brochure Bij de hosteliers van Ursel die Jozef ter gelegenheid 
van dit bezoek schreef, lezen we in zijn inleiding: "Maar er is in die 25 jaar 
(nI. sinds het vorige bezoek aan Ursel op 8 augustus 1976) wel een en 
ander veranderd. Schilderachtige huizen zijn verdwenen oJ onherkenbaar 
verbouwd oJ verminkt. De Drongengoedhoeve is onbereikbaar geworden en 
er is veel nieuwbouw gekomen. Alleen de natuur is nog een vast gegeven 
- en voorlopig althans - ook een bron van vreugde. Ze vormt de hooJdbrok 
in de ontdekkingstocht van dit jaar; het laatste van de 20e eeuw. Wij 
nemen u graag mee op een rondrit door Ursel en hopen dat u ervan 
geniet. .... En inderdaad, we hebben ervan genoten, want Jozef kon als 
geen ander interessante zaken vertellen over Ursel. 

Eenvoudig als hij was, was in zijn houding toch een zekere tevre
denheid om niet te zeggen fierheid te zien, toen we op zaterdag 26 april 
2008 opnieuw in zaal De Katerhoek bijeenkwamen voor de langverwach
te voorstelling van zijn Opus Magnum, de Toponymie van Ursel. 
Langverwacht, inderdaad, want Jozef schreef zichzelf steeds weg om 
andere auteurs te laten voorgaan. Hij hield toen, als ervaren leraar, een 
heel didactische en zeer gesmaakte lezing over De ontwikkeling van het 
Urselse landschap in het licht van de oude Urselse plaatsnamen. Het was 
de laatste keer dat we Jozef hoorden en zagen. 

"Zijt ge geïnteresseerd in ..... , aldus begon hij dikwijls een gesprek, 
waarna hij me iets gaf uit zijn rijke archief: enkele nummers van 't 
Getrouwe Maldeghem, een programma van het Adegemse A capella-koor 
dat in Ursel optrad, een paar soldatenblaadjes uit de Eerste 
Wereldoorlog, ontbrekende brochures van Appeltjesexcursies, enkele 
boeken enz. Ook hei ADVN in Antwerpen en het Gentse Rijksarchief 
mochten van Jozefs gulheid genieten: hij schonk hen belangrijke delen 
uit zijn archief. "Beier dat er iemand iets mee aanvangt dan dat het ligt te 
verkommeren in een kast", aldus zijn verantwoording. 

Jozef was iemand die graag iets gaf en niet alleen materiële zaken. 
maar ook vriendschap. Hij was onbaatzuchtig. cUferde zichzelf weg. hielp 
waar hij kon en was niet te beroerd om ook minder aangename taken op 
zich te nemen. En na de voorstelling van zijn Urselse toponymie, was hU 
het. niet. die het goed had gedaan. want bij het afscheid zei hU 11l'd 
gemeend en met een ontwapende glimlach: "G'hebt dat allemaal zeer goed 
gedaan, proJkiat. 'k Ben heel content ..... 
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Jozef ontpopt zich als een ervaren gids tijdens d e excursie in UrseL in 2000. 
(Foto: A. Van Vooren) 

Met Jozef verliest het Heemkundig Genootschap opnieuw een lid 
van het eerste uur. Voor de Stichting Achiel De Vos is het heengaan van 
Jozef bijna onherstelbaar. Zelf zou hij het ongetwijfeld erg hebben gevon
den mocht dit project worden stopgezet, vandaar dat het bestuur van de 
Stichting op haar laatste vergadering besliste het project tot een goed 
einde te brengen. 

Naast zijn vele werk voor de Stichting en zijn trouw lidmaatschap 
aan het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland en Heemkundige 
Bijdragen lag hij, na een vergadering in 1969 in De Pinte, mee aan de 
basis van de stichting a ldaar van Heemkring Scheldeveld. Hij was er ook 
actief in vers hillende culturele verenigingen en comités, maar zijn groot
ste belangstelling en werkkra ht ging toch het meest naar de dekenij 
BorLuut en het daaraan verbonden info-blaadje. Verder was hij ook mede
werker van het DiaLectgenootschap Zuidwest-Meetjesland en steunend lid 
van het Komiiee voor Frans-Vlaanderen. 

Het bestuur van het Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland en het bestuur van de Stichting A hiel De Vos bieden 
mevrouw Vandeveire en familie hun oprechte deelneming aan, het mag 
en troost voor hen zijn t w ten dat Jozef bijzonder werd geacht en 

g waardeerd door iedereen di h m kende en dat hij zal voortleven in 
n1 ders g da h en. 
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