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Oscar Lippens: 
een boeiende persoonlijkheid 

Roger BUYCK 

Een kranige tachtiger, een onvermoeibaar verteller, een man boor
devol interesse voor cultuur en het alledaagse gebeuren, zó iemand voor 
het voetlicht brengen, is geen gemakkelijke opdracht. 
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ROGER BUYCK 

Het was op een zonnige namiddag dat wij voor de eerste maal luisterden 
naar het levensverhaal van Oscar. Inderdaad, bij Oscar moet je geen vra
genreeks voorleggen, tussendoor geen details over algemeenheden ver
langen. Eén vraag is voldoende en de sluizen van het verleden worden 
geopend. Luisteren is nu de boodschap en uit de overvloed aan gegevens 
af en toe een idee noteren voor latere verwerking. 
"Ik ben geboren te Eeklo op 21 mei 1921 in de Hospitaalstraat", zo begint 
hij zijn levensverhaal. Zijn vader was afkomstig uit Eeklo en oefende op 
latere leeftijd het beroep uit van mekanieker-reiziger bij de firma Lataire; 
zijn moeder was poetsvrouw bij De Post in Eeklo. Omwille van de beroep
sactiviteiten van zijn beide ouders werd hij grootgebracht bij zijn groot
ouders. Tijdens zijn prille jeugd leerde hij lezen bij zijn grootmoeder die 
hem als 6-jarige al spellend leerde lezen uit een volksboek met grote let
ters: "Frans de Voddenraper". Toen hij dan bij de Broeders van Liefde zijn 
eerste stappen in het onderwijs zette, kwam hij tot de verrassende vast
stelling dat zijn medeleerlingen nog de eerste beginselen van het lezen 
moesten leren, terwijl hijzelf reeds teksten kon lezen "in het Eeklo's dia
leef'. 
Zijn herinneringen aan het tweede leerjaar worden voornamelijk beheerst 
door de figuur van meester Vrombout die er toen niet voor terugschrok 
om stoute leerlingen hardhandig met een liniaal op de vingers te tikken. 
En zoals het toen de gewoonte was, startte elke lesdag met het gebed. 
gevolgd door het memoriseren van de tafels van vermenigvuldiging. 

Na de lagere school in Eeklo trok Oscar naar Zelzate bij de 
Broeders van Liefde, waar hij zijn middelbare studies afwerkte. In het 
vooruitzicht van latere beroepen, volgde hij na de gewone lessen van het 
dagonderricht nog lessen Duits, Engels en dactylografie. Oscar was een 
flinke en ambitieuze leerling en al op 26 september 1938 legde hij een 
examen af dat toegang verschafte tot de functie van klerk. Reeds in 1939 
begon hij zijn loopbaan als schrijver op proef bij de afdeling Directe 
Belastingen te Antwerpen. Aangezien de afstand van Antwerpen naar 
Eeklo in die tijd veel te groot was voor dagelijks heen- en weergerij. huur
de hij vanaf 1 juni 1939 een kamer in een kosthuis voor heren en stu
denten op de Frankrijklei te Antwerpen. 
Maar Oscar wou hogerop en deed mee aan een examen voor de functie 
van technisch klerk, waarin hij succesvol slaagde. Een volgende stap was 
het ambt van verificateur, een job die hij aanvankelijk uitoefende in 
Antwerpen, dat hij vanaf 1953 verwisselde voor Eeklo. Vanaf 1939 tot 
1971 had hij zijn werk gedaan als beambte; vanaf laatstgenoemd jaar tot 
1981 mocht hij zich ambtenaar noemen en eindigde hij zijn loopbaan als 
Ere-ontvanger der Belastingen. 

Oscar was echter niet alleen in zijn beroep ~eïnteresseerd: ook op 
politiek en sociaal vlak liet hij zich graa~ gelden. Vanaf 1953 tot 1976 WHS 
hij bestuurslid van de COO te Lembeke en vanaf 1976 tot 1982 van hanr 
opvolger, het OCMW. Vanaf 1983 tot 1988 was hU gt'meenterHad~lid vnn 
Lembeke-Kaprijke en ondertussen vond h~1 ook nog de tijd om l'en vnn dl' 
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medestichters te worden van het VVV-Lembeke; tevens werd hij ere-voor
zitter van het Bardelaremuseum. 
Ook van officiële zijde mocht hij zich verheugen in de waardering van zijn 
werk en van zijn inzet: naast een Burgerlijke Medaille en een Burgerlijk 
Kruis Je klas werd hij ook Officier in de orde van Leopold I1 en Officier in 
de Kroonorde, meteen de hoogste onderscheiding. 

De studie van het verleden en de cultuur in het algemeen waren 
voor Oscar een boeiende aanvulling voor de eerder technische kant van 
zijn beroep. Al tijdens de late jaren veertig van de 20ste eeuw was hij lid 
geworden van het VOBOV (Verbond voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek Oost-Vlaanderen). Zijn belangstelling voor de archeolo
gie resulteerde in 1951 in een artikel "Voorhistorische vondsten in het 
Meeljesland~, dat in het derde jaarboek van het Heemkundig Genootschap 
van het Meeljesland werd gepubliceerd. Mede door dit artikel werd de 
interesse voor verdere exploratie gestimuleerd door wijlen Achiel De Vos 
die Oscar in contact bracht met Jacques Semay, het startsein voor een 
jarenlange vruchtbare periode van luchtopnames in samenwerking met 
de Rijksuniversiteit van Gent. 
Maar Oscar beperkte zich niet tot alleen maar de archeologie. De heem
kunde in al haar aspecten boeide hem uitermate en dit verklaart dan ook 
dat na een aantal jaren lidmaatschap van het Heemkundig Genootschap 
van het Meeljesland hij in 1958 in het bestuur werd opgenomen om via 
pers en andere publicitaire bronnen aan dit genootschap meer uitstraling 
te geven. Toen in 1964 apotheker Ryckaert als penningmeester van dit 
bestuur ontslag nam, was hij de gedroomde opvolger om het financieel 
beheer in de juiste banen te leiden en deze taak bleef hij waarnemen tot 
het jaar 1998. In dit laatste jaar gaf hij de fakkel door aan zijn opvolger, 
Erik de Smet, die helaas door een veel te vroeg overlijden een grote leeg
te achterliet. Penningmeester is Oscar niet meer; lid van het bestuur blijft 
hij wel en hij is trouwens nog altijd een van de meest welbespraakte leden 
ervan. 

Hoe boeiend de geschiedenis van het verleden voor hem ook was en 
is, toch blijft de schilderkunst een onmisbare schakel in zijn zo druk 
bezette leven. Hij is niet enkel een bewonderaar van schilderijen, maar 
evenzeer een jarenlange beoefenaar van de schilderkunst. En de interes
se voor deze hobby uitte zich zeer vroeg. 
Toen in 1930 in Eeklo een tentoonstelling werd gehouden van het werk 
van Eeklose schilders, was Oscar nog maar 9 jaar oud. En precies rond 
dit tijdstip trok hij - onder invloed van een oudere neef die zich als ama
teur bezig hield met schilderen - na de school naar de academie om zijn 
eerste onderricht te krijgen in verband met tekenen en schilderen. "Het 
was niet veel zaaks", zo vertelt hij. "In hei eerstejaar hadden we slechts 
een flesje water, een vod en krijt nodig; in het tweede jaar moesten we 
geometrische lichamen tekenen en in het derde jaar kregen we de eerste 
beginselen van aquarel". Veel moeten we ons hiervan niet voorstellen, 
want 7.,Q zegt hiJ, "Wij speelden meer en haalden meer kattenkwaad uil 

7 



ROGER BUYCK 

dan de oudere jongens die zich daar voorbereidden op hun later beroep als 
meubelmaker' . 

Vanaf eind de jaren tachtig begon Oscar een tweede maal, maar 
deze keer ernstig en doordacht, aan zijn kunstopleiding. De interesse was 
er, als gepensioneerde was er nu ook ruim de tijd en hij startte zijn 
kunstopleiding tijdens het jaar 1987-1988 aan de kunstacademie van 
Eeklo. Tekenen, schilderen, boetseren en enkele etsen vulden er de 
avondlessen tijdens het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar was één les 
voorbehouden voor de "leerlingen van de derde leeftijd' en een tweede les 
samen met de gewone leerlingen. En op zondagmorgen werd er getekend 
naar levend model. 
De microbe voor het eigenhandig schilderen en de interesse voor het werk 
van anderen in galerijen en exposities gingen hand in hand. Toen onder 
leiding van wijlen Frans De Vliegher de Kunstkring van de Academie werd 
opgericht en tentoonstellingen werden georganiseerd met onder meer 
"Overleden Eeklose schilders", "150jaar Academie" en "Kunst in Eeklo's 
bezit" was Oscar er als de kippen bij om rondleidingen te geven en zelfs 
in te staan voor de bewaking van 6.30 u 's morgens tot 12. 30 u 's mid
dags. 

Het schilderen werd een deel van zijn leven: schilderijen zien, maar 
nog veel meer zelf schilderen, hebben van zijn woning een soort museum 
gemaakt. een verzameling van eigen werk en van dit van anderen, waar
voor geen officiële bezoekuren staan aangeduid, maar waarvan ik een 
dankbare toeschouwer mocht zijn in gezelschap van een bescheiden, 
maar boeiend kunstenaar. 
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ArII).oede en armenzorg in 
Lembeke (1646-1 792) 

Roger BUYCK 

INLEIDING 

Armoede is een eeuwenoud verschijnsel en kwam voor in elke 
samenleving. Wanneer we ons terrein beperken tot de Zuidelijke 
Nederlanden, dan zien wij dat in de loop van de 12de en 13de eeuw er in 
de steden instellingen waren die zich met de zorg van de noodlijdenden 
bezighielden, met name de godshuizen of dissen. Deze waren ontstaan uit 
de mildheid van de gegoede burgers die hiertoe ook wel waren aange
spoord door hun zorg voor het hiernamaals. En aangezien deze armen
zorg parochiaal was ingericht, waren er armendissen die rijkelijk voorzien 
waren, maar waren er ook die financieel niet over de nodige middelen 
beschikten. Naarmate de tijd vorderde, kregen we tijdens de Late 
Middeleeuwen te maken met een demografische groei enerzijds en een 
dalende economie anderzijds, zodat het aantal noodlijdenden steeds gro
ter werd. Een systematische en grondige aanpak van het probleem werd 
dan ook een eerste vereiste. Niet enkel de Kerk? maar ook het wereldlijke 
gezag zou zich vanaf het tweede kwart van de 16de eeuw met deze pro
blematiek bezighouden. En het resultaat was dat op 7 oktober 1531 door 
keizer Karel Veen ordonnantie werd uitgevaardigd waarin de reorganisa
tie van de armenzorg in de Nederlanden werd afgekondigd. Met deze her
vorming werden de fondsen van de verschillende dissen en liefdadig
heidsinstellingen van een stad in één centraal fonds bijeengebracht dat 
in zijn ordonnantie de naam droeg van Ghemeene Beurse. Naast de vroe
gere benamingen Tafels van de H. Geest en Heilig Geestmeesters ver
schenen nu ook de begrippen Ghemeene Beurse en Aermmeesters. 

Of dit alles nu ook het geval was voor Lembeke, blijft een open 
vraag. Bij gebrek aan bewaard gebleven kerkelijk archief uit de 16de 
eeuw - meer bepaald in verband met de armenzorg - hebben wij het 
raden ernaar. Voor de 17de en 18de eeuw ligt de situatie heel wat gun
stiger, aangezien de armenrekeningen - dé archiefbron bij uitstek voor 
de7.-e problematiek - voor meer dan 95 % bewaard zijn gebleven. 

AppdlJl·..., van 111"1 M(·(·IJc··,Jalld . .JIJ. (jO (:lOOB). p. 9-:~H 9 
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DE ARMENZORG IN LEMBEKE 

Voor het bestuderen van de armoede en de daarmee gepaard gaan
de armenzorg in een parochie, zijn de armenrekeningen een onmisbare 
bron. Dat er in Lembeke tijdens de 17de en de ISde eeuw noodlijdenden 
waren, is vanzelfsprekend. Hoeveel het er waren en hoe dit aantal evolu
eerde in de loop van deze beide eeuwen is slechts bij benadering vast te 
stellen. Het waarom van deze vage omschrijving is inherent verbonden 
aan de inhoud en de samenstelling van de armenrekeningen. Bij nader 
toezien kan men een armenrekening vergelijken met een stadsrekening of 
prochierekening uit dezelfde periode. Grosso modo gaat het immers in 
beide gevallen om een gedetailleerde verantwoording van de ontvangsten 
en de uitgaven. Uiteraard zijn de vermelde posten verschillend; toch gaat 
het in beide gevallen voor een overgroot deel om steeds dezelfde terugke
rende items. 
Zeer eenvoudig samengevat bestaat een armenrekening uit drie delen: 
vooreerst de presentatie van de rekening door de ontvanger, vervolgens 
een overzicht van de ontvangsten en uiteindelijk de verantwoording voor 
de uitgaven. 

1. DE PRESENTATIE 

Bij de presentatie kunnen we onderscheid maken tussen twee ver
schillende versies. Een eerste versie is de aanhef van de armenrekening 
door de ontvanger. Als voorbeeld kozen we de armenrekening die op 2 
oktober 1670 in auditie kwam: 

"Rekeny ng he, bewijs ende reliqua die bij desen es doende ende 
overghevende Pieter de Gaudissebois in de qualiteyt als ontvangher vande 
goederen ende incomsten vanden ghemeenen Aermen der prochie ende 
heerlichede van Lembeke ende dat van de handelynghe ende administra
tie die hij ter causen voorschreven heeft ghehadl ende ghenomen tsedert 
tdoen van de leste rekenynghe in daten den 18en septembre 1668 dit aen 
Mher Pieter vander Haeghen rudder. heere van tselve Lembeke etc. alles in 
ponden. schellynghen grooten zoo hiernaer is volghende" 1. 

, 
Deze versie werd vooraf klaargemaakt door de griffier en is de aan

hef van elke armenrekening in de loop van hogergenoemde eeuwen. 
Tijdens de auditie van de rekening werd echter een tweede versie geno
teerd, waarbij de namen van de aanwezigen in een bepaalde hiërarchi
sche volgorde aan bod kwamen. Bij de auditie van 2 oktober 1670 luid
de deze als volgt: 

"Ghepresenteert in auditie bilden rendant in persoone aen Mller 
Pieter vander Haeghen. rudder. heere deser prochie van lembckt'. 
Marckeghem etc. ter presentie van heer ende meester Joannes Goedsseds 
pastoir van lvoornoemde lembeke. dheer Laurcyns de Wulf balliu. deersa
eme Jaecques van Waes burc1l1neestere. Pieler Dllacse. Pider Standat'rt. 
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Jan Beek. Pieter Betssens, Bartholomeus Soetaert ende Jooris van Waes, 
scepenen"2. 

Opnieuw horen we als eerste persoon de naam van de heer van 
Lembeke, maar nu volgen nog de namen van diegenen die er ook bij aan
wezig waren met de vermelding "ter presentie". Zij mogen er bij zijn, maar 
hebben blijkbaar geen echte inspraak. 
Bij de auditie van de armenrekening op 8 februari 1694 rezen er echter 
problemen, want nu luidde de tekst heel anders: 

"Ghepresenteert in auditie bij Joos de Coeyere, doender deser aen 
heer ende meester Joannes Franchois Kerremans, deken der Christenheyt 
van Ardenborch. voorts aen dheer Bouduyn Wauters, greffier deser prochie 
machtich bij speciale procuratie aen hem ten eJfecte naerschreven verleent 
by Jor Louis vander Haeghen, heer van Lembeke mitsgaeders heer ende 
meester Guilielmus Kerremans presbiter deservitor deser prochie, voorts 
ten overstaene van d'eersaeme Jooris Standaert burchmeester, Gabreel de 
Wulf, Andries Poppe ende Guillaeme van Acker, schepenen, ter presentie 
van Jan de Zutter aermmeester ende sustineert den voorseiden Wauters in 
des en te moeten voorengestelt worden als representeerene de plaetse van
den heer deser prochie aen wien het recht van voorenstaen toecompt ende 
den heere lantdeken sustineert ter contrarien nemaer dat den heere moet 
voorengestelt worden indien hij selve in persoone present waere ende bij 
faute van syne presentie protesteert te moeten voorenstaen ... "3. 

De rekening op zich was geen probleem, maar wel de presentatie. 
Wie moest als eerste auditeur worden vermeld? Een tweede probleem was 
het feit dat ook de pastoor van Lembeke als auditeur werd genoteerd. En 
daartegen reageerde de heer van Lembeke. Uiteindelijk werd de zaak voor 
de Raad van Vlaanderen gebracht en de uitspraak kwam op 9 februari 
1704. Hierbij werd de pastoor van Lembeke veroordeeld ..... af te zien van 
te staen als auditeur, wel verstaende nochtans dat hij als auditeur zal 
mogen tussenkomen in de afwezigheid van de gevolmachtigde van de bis
schop en wordt veroordeeld tot de kosten van het proces"4. Daarmee was 
de kous echter niet af en de vitterijen van weerszijden zouden de span
ningen tijdens de daarop volgende jaren nog doen toenemen. 

Wanneer wij abstractie maken van de concrete persoonsnamen, 
dan menen wij in elke armenrekening een drietal componenten te kun
nen onderscheiden, waarbij sommige moeten beschouwd worden als con
troleorgaan, andere moeten gezien worden als uitvoerend orgaan. 
Op de eerste plaats en dit in functie van auditeur werd het verslag van 
de financiële transacties ter controle voorgelegd aan de heer van Lembeke 
en aan de landdeken van Aardenburg als afgezant van de bisschop van 
Brugge. 
Op de tweede plaats - en daarmee zijn wij beland op louter lokaal terrein 
- kwamen de plaatselijke geestelijke en wereldlijke overheid, in casu de 
pastoor en de vertegenwoordigers van de wel. 
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Tenslotte krijgen wij de vermelding van diegenen die zich met de 
praktische werking van de armenzorg moesten bezighouden. in concreto 
de armenmeesters en de ontvanger of m.a.w. het uitvoerend orgaan. 
Vanzelfsprekend waren er in de loop van de 17de en 18de eeuw af en toe 
kleine afwijkingen in de structuur van deze presentatie. De verklaring 
hiervoor houdt voornamelijk verband met de persoonlijkheid van de heer 
van Lembeke en van de landdeken van Aardenburg. Problemen tussen 
beide gezagdragers kwamen nooit aan bod bij Joseph Augustyn 
Keingiaert en J oseph Clemens Keingiaert als respectieve heren van 
Lembeke tij dens de periode 171 7 -1740 en 1 740-1749. maar waren wel 
permanent aanwezig tijdens het heerschap van Lodewijk vander Haeghen 
fs Lodewijk tijdens zijn heerlijke periode 1688-1717. De problemen in ver
band met de landdeken van Aardenburg beperkten zich tot de figuur van 
Franchois Kerremans die de plak zwaaide tijdens het bewind van 
Lodewijk vander Haeghen fs Lodewijk. 

2. DE ONlVANGSTEN 

Wil men de noodlijdenden ondersteunen. dan moet er geld voor
handen zijn. En dat geld was van verschillende bronnen afkomstig. In de 
volgorde waarin deze geldbronnen worden vermeld. noteren wij achter
eenvolgens: een eventueel batig saldo van de vorige armenrekening. de 
opbrengsten van de landpachten. van de renten. van de giften in de 
armenschaal en armenblok en - naargelang van het ogenblik - ook van 
.. extraordinaire ontvangsten". 

2.1 De opbrengst van de landpachten 

Vergeleken met de andere bronnen van inkomsten was deze van de land
pachten eerder gering. De armendis van Lembeke beschikte in 1650 
slechts over weinig onroerend goed: 

"Alvooren onifaen van Lieven de Backere over drij jaeren lantpacht 
van ontrent hondert roeden lants gheleghen binnen Sleydijnghe over den 
Waterganck bij de vier huisen tot vier schellijnghen grooten tsiaers ... 

Item onçfaen van Adriaen Gaudissebois over eenjaer pacht van een 
huyseken staende op ontrent XXV roeden lants gheleghen binnen dese 
prochie ... 

Item onifaen van Jan Dhuyvettere over drij jaeren pacht van seker 
heye ende bosch gheleghen binnen de prochie van Lembeke ... 

Item onifaen van Jaecques Blommaert over driiJaeren lantpacht l'an 
het hoJstedeken daer hij op wont. .. 

Item onifaen van Jaecques van Sleehaeghe over drfi jaeren pacht 
van de he~ft van seker hqIstedeken ... 

Item onifaen van Pieter Dhaese ende Jooris de Wulf Oller eeTl jaer 
lantpacht van een partlje lant gheleghen binnen dese prochie ... "5, 
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Uiteraard kwamen er in de loop van bijna 150 jaar, naar aanleiding van 
testamentaire schenkingen, wijzigingen in dit onroerend bezit. Een eerste 
grote wijziging gebeurde in het jaar 1714 toen Guilielmus Kerremans, 
pastoor van Lembeke respectievelijk op 14 mei en 10 juli in eigen persoon 
bijna het totale onroerend goed van de armendis van Lembeke kocht en 
er ten persoonlijken titel eigenaar van werd. En dit verklaart meteen het 
uitzonderlijk hoge bedrag van 134.4.4 ponden groten als ontvangst van 
huis- en landpachten bij de auditie van de armenrekening op 22 sep
tember 17146 . Een tweede en definitieve wijziging had plaats naar aan
leiding van een vorstelijke ordonnantie op 15 september 1753, waarbij de 
armendissen verplicht werden hun onroerende goederen openbaar te ver
kopen7 . Het gevolg hiervan was dat vanaf de auditie van 27 augustus 
1760 de rubriek van de huis- en landpachten volledig verdween. 

Tabel 1 
TOTAALBEDRAG VAN DE HUIS- EN lANDPACHTEN OP HET TIJDSTIP VAN DE RESPECTIE

VE AUDITIES 

Datum van de auditie 

21/09/1648 
11/09/1650 
07/10/1652 
28/09/1654 
18/09/1656 
10/10/1658 
08/11/1660 
25/09/1662 
30/09/1664 
07/09/1666 
18/09/1668 
02/10/1670 
11/10/1672 
17/10/1675 
14/12/1677 
09/11/1679 
21/10/1681 
11/11/1683 
28/01/1686 
22/09/1687 
20/11/1690 
08/02/1694 
20/06/1697 
15/11/1700 
13/12/1702 
23/03/1706 
19/03/1709 
22/09/1711 

------- ---~ 

Totaalbedrag 

2.18.6 lb.gr. 
5.9.10 
7.17.4 
7.17.4 
8.4.0 
8.4.8 
7.19.4 
7.19.4 
7.19.4 
8.1.8 
8.1.8 
12.6.2 
14.4.8 
19.6.6 
7.1.5 
1.17.0 
1.17.0 
3.7.0 
1.14.0 
2.14.0 
13.15.0 
6.19.0 
12.11.2 
22.16.0 
? 
17.8.0.8 
18.19.0 
15.18.0 
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22/09/1714 
22/09/1717 
17/09/1720 
22/09/1723 
17/09/1726 
28/09/1729 
04/03/1733 
20/08/1736 
08/10/1739 
29/10/1742 
13/05/1746 
11/05/1750 
19/07/1753 
14/09/1756 

2.2 De opbrengst van de renten 

134.4.4 
57.11.0.4 
2.17.0 
2.17.0 
2.17.0 
2.17.0 
2.10.0 
3.6.8 
2.8.0 
7.0.0 
8.14.7 
17.11.5 
7.3.0 
8.2.0 

Bij deze rubriek moet onderscheid worden gemaakt tussen "croisen 
van onlosselycke ende losselycke besette renten" enerzijds en "onbesette 
renten" of obligaties anderzijds. Bij de eerstgenoemde categorie was de 
armendis van Lembeke geldschieter en eiste als borg voor het ontleende 
geld een hypotheek op een onroerend goed dat minstens dezelfde waarde 
vertegenwoordigde. Sommige van deze renten konden niet worden afge
lost en waren als het ware eeuwige renten; andere daarentegen konden 
wel worden afgelost. Naarmate de jaren vorderden. werd af en toe gebruik 
gemaakt van "onbesette renten": het geld werd geleend tegen een bepaal
de intrest en de waarborg van een onroerend goed werd niet langer 
gevraagd. Vergeleken met de opbrengst van de landpachten lagen de 
bedragen van de renten heel wat hoger. En dit is ook normaal. want in 
1646 (beginjaar van de voorhanden armenrekeningen) beschikte de 
armendis over 8 renten; in 1670 was dit aantal reeds gestegen tot 26. De 
ontleende bedragen varieerden van uitzonderlijk 2 en 5 ponden groten 
naar 8. 12 en 16 ponden groten als meest courante lening en liepen S0111S 

op tot 32 en 48 ponden groten. In het Jaar 1664 ontleende de 
Lembekenaar Jan Beck zelfs een bedrag van 120 ponden groten8 . 

Tabel 2 
TOTAALBEDRAG VAN DE INKOMSTEN VAN RENTEN OP I-IET TIJDSTIP VAN DE RESPEC

TIEVE AUDITIES 

Datum van de auditie 

21/09/1648 
11/09/1650 
07/10/1652 
28/09/1654 
18/06/1656 

14 

Bezette renten 

7.2.3.9 lb.gr. 
10.6.5.9 
7.7.3.2 
5.5.3 
4.5.3.2 

Onbezette renten 

2.11.6 lb.gr. 
1.8.10 
2.18.6 
4.7.6 
H.0.5 



10/10/1658 
08/11/1660 
25/09/1662 
30/09/1664 
07/09/1666 
18/09/1668 
02/10/1670 
11/10/1672 
17/10/1675 
14/12/1677 
09/11/1679 
21/10/1681 
11/11/1683 
28/01/1686 
22/09/1687 
20/11/1690 
08/02/1694 
20/06/1697 
15/11/1700 
13/12/1702 
23/03/1706 
19/03/1709 
22/09/1711 
22/09/1714 
22/09/1717 
17/09/1720 
22/09/1723 
17/09/1726 
28/09/1729 
04/03/1733 
20/08/1736 
08/10/1739 
29/10/1742 
13/05/1746 
11/05/1750 
19/07/1753 
14/09/1756 
27/08/1760 
22/09/1762 
12/11/1765 
19/12/1768 
03/11/1772 
20/11/1775 
16/11/1778 
14/11/1782 
27/09/1785 
24/11/1788 
17/10/1792 

6.16.0.6 
4.8.7.2 
5.8.7.2 
7.3.7.2 
6.1.9.2 
7.8.11.2 
16.11.5.9 
23.13.8.2 
41.15.0.6 
33.2.3 
29.1.5.2 
35.13.9.8 
84.19.1.2 
40.8.11 
26.8.11 
40.4.9.9 
58.14.3.9 
44.12.1 
153.5.7 
29.15.0.4 
70.14.4.2 
34.19.7.2 
34.19.7.3 
177.4.9.3 
43.3.9 
28.0.5 
18.1.1 
117.7.1 
31.11.5 

285.17.6.4 .. 
64.17.7.4 
32.10.11.6 .. 
29.5.4.9 
49.15.7 
24.9.5 
24.9.2 

5.12.8.9 
10.2.10.6 
15.2.10 
39.9.7.6 
68.18.8.6 
92.17.10.6 .. 
145.6.8 
142.12.9 
157.19.8.6 .. 
194.4.5 

ARMOEDE EN ARMENZORG IN LEMBEKE (1646- 1792) 

11.0.0 
15.0.0 
23.18.4 
13.18.2 
13.6.3 
16.7.6 
16.18.10 
12.11.7 
17.10.0 
13.1.1 
7.2.6 
20.0.0 
22.7.5.6 
13.10.0 
5.0.0 
13.13.8 
5.5.0 
5.5.0 
26.11.10 
2.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
1.10.0 
6.0.0 
27.0.0 
169.19.4 
9.12.0 
18.8.6 
16.7.0 
11.9.6.8 
9.16.9 
4.4.0 
13.18.0 

13.6.8 
46.10.0 
28.16.0 
30.16.11 
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Niettegenstaande de opbrengst van de renten. globaal beschouwd. 
heel wat hoger scoorde dan de landbouwpachten - en dit zeker tijdens de 
18de eeuw - toch geven de totaalbedragen van de renten een weinig dui
delijk beeld van de werkelijk geïnde intresten van de door de armendis 
belegde kapitalen. En de verklaring hiervoor is zeer eenvoudig. Zeker voor 
de onbesette renten of obligaties werden af en toe ontleende kapitalen aan 
de armendis teruggestort. Deze geldsommen werden door de griffier ook 
als opbrengst van renten genoteerd. waardoor een vermenging ontstond 
tussen werkelijk geïnde intresten en teruggestorte kapitalen die achteraf 
opnieuw konden worden belegd. 
Wij vonden het dan ook wenselijk de rubriek van de renten te herrekenen 
op basis van de daadwerkelijk geïnde intresten zoals hierboven in tabel 2 
is terug te vinden. Zeer duidelijk blijkt een toename van onbesette renten 
tijdens het derde kwart van de 17de eeuw. Plotse uitschieters binnen 
eenzelfde categorie van renten hebben meestal een eenvoudige verkla
ring. Zo is bij voorbeeld het bedrag van 23.18.4 lb.gr. in de auditie van 25 
september 1662 zeer begrijpelijk omwille van het innen van een dertig 
jaar achterstallige intrest van één enkele obligatie9 . Evenzeer is de plot
se toename van de bezette renten op 2 oktober 1670 te verklaren door de 
testamentaire gift van griffier Joos Hooft die bij zijn overlijden een bedrag 
van 192.0.0 ponden groten naliet in een fifty-fiftyverdeling tussen de kerk 
en de armendis van Lembeke lO. Abnormaal hoge bedragen. zoals wij die 
ook aantroffen bij de audities van de 18de eeuw. zijn eveneens te verkla
ren door teruggestorte kapitalen. 

2.3 Omhaling met de schaal en giften in het armenblok 

Zoals uit onderstaande tabel 3 blijkt. variëren de giften in het armen
blok en de omhalingen met de schaal in de kerk nogal sterk. Uiteraard 
moet rekening worden gehouden met de twee-. drie- en uitzonderlijk zelfs 
vieIjaarlijkse ambtstermijnen tussen de verschillende audities. Houden 
we hiermee rekening. dan blijkt het jaarlijks bedrag zich grosso modo te 
situeren tussen minimaal 6 en maximaal 20 ponden groten. Toch lijkt de 
grote middenmoot te vinden tussen 8 en 12 ponden groten. 
Wat betreft de ontvangsten tijdens de 18de eeuw kan men moeilijk een 
vaste trend onderscheiden. Enerzijds zijn er de talrijke vermeldingen dat 
de bedragen van de omhalingen met de schaal en de giften in het armen
blok bij diverse gelegenheden door de armenmeesters aan de noodl~j
denden zijn uitgedeeld. zodat er in de armenrekening geen gewag meer 
werd gemaakt van precieze bedragen. Anderzijds zijn er af en toe nog con
crete vermeldingen van geringe bedragen. wat erop zou kunnen wijzen 
dat op sommige tijdstippen de noden minder prangend waren. 
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Tabel 3 
TOTAALBEDRAGEN VAN DE OMHALING MET SCHAAL EN ARMENBLOK (1 7DE EEUW) 

Datum auditie 

26/03/1646 
21/09/1648 
11/09/1650 
07/10/1652 
28/09/1654 
18/06/1656 
10/10/1658 
08/11/1660 
25/09/1662 
30/09/1664 
07/09/1666 
18/09/1668 
02/10/1670 
11/10/1672 
17/10/1675 
14/12/1677 
09/11/1679 
21/10/1681 
11/11/1683 
28/01/1686 
22/09/1687 
20/11/1690 
08/02/1694 
20/06/1697 
15/11/1700 

Totaalbedrag 

30.0.3 lb.gr. 
18.19.1 
32.12.6 
17.14.8 
24.10.5.6 .. 
26.10.2 
20.15.4 
19.3.3 
25.9.6.6 
28.5.11.6 .. 
18.17.0.9 .. 
21.15.2 
23.13.9.6 .. 
20.8.5 
22.16.6 
22.16.0 
14.16.9.7 .. 
22.4.5 
27.9.2 
19.14.6 
19.18.2 
25.7.9.6 
36.0.4 
50.5.7 
16.17.2 

2.4 Extraordinaire ontvangsten 

Jaarlijks gemiddelde (±) 

15.0.0 lb.gr. 
7.10.0 
16.6.3 
8.17.4 
12.5.0 
15.0.0 
9.0.0 
9.11.0 
14.0.0 
14.2.6 
9.8.6 
10.17.0 
11.7.0 
10.4.2.6 
7.12.2 
10.5.0 
7.10.0 
11.2.0 
13.4.7 
9.0.0 
11.18.0 
8.0.0 
12.0.0 
15.1.0 
5.0.0 

Deze titel dekt een geheel van ontvangsten van diverse aard: de 
hoofdbrok hierbij was afkomstig van testamentaire giften. Alhoewel de 
meeste giften, elk afzonderlijk genomen, niet zo hoog scoorden. toch blijft 
de vaststelling dat deze bedragen over een lange termijn beschouwd. in 
een aanzienlijk bedrag resulteerden. Zoals uit tabel 4 kan worden afgele
zen situeren de meeste giften zich tussen de 4 en de 8 ponden groten. 
Uitschieters hierbij waren de baljuw Joannes Goethals die 33.6.8 lb.gr. 
schonk, de pastoor Joannes Goedsseels die 46.13.4 lb.gr. beschikbaar 
stelde en griffier Joos Hooft die de kroon spande met een bedrag van 192 
lb.gr. 
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Tabel 5 
TESTAMENTAIRE GIFTEN TIJDENS DE 17DE EEUW OP BASIS VAN DE AUDITIES 

Datum auditie Schenker (ster) Bedrag 
-- - --------~ -------

10/10/1658 Pieter Dherckere 8.0.0 
Pieter Cathelyn 8.0.0 

30/01/1660 Jaecques Poppe 4.0.0 
30/09/1664 Joos Hooft 192.0.0 
17/10/1675 Joos Dhanens d'oude 10.0.0 

Jooris Standaert fs Jan 16.13.4 
Lieven de Causmaecker 3.6.8 

14/12/1677 Margriete de Wulf 8.0.0 
Jan de Wulf fs Gabreel 16.0.0 
Jaecques van Waes fs Guillaeme 8.0.0 
Vincent van Vooren fs Jooris 4.0.0 
Wed. Jan van Urssel 8.0.0 

09/11/1679 Janneken van Bambossche 7.0.0 
Christoffel Teirlinck 4.0.0 
Wed. Pieter van Waes 8.0.0 
Wed. Pieter de Gaudissebois 8.6.8 

21/10/1681 Jan de Wulf fs Cornelis 3.0.0 
Maeyken de Ruyter 4.0.0 

11/11/1683 J ooris Basselé 5.0.0 
Joos van de Rostyne fs Jooris 2.0.0 
Jan Dyck 6.0.0 
Gabriel de Ruyter 8.6.8 

28/01/1686 Jan Standaert fs Jooris 50 gulden 
08/02/1694 Vrouw v. Pieter van de Velde 4.0.0 

Adriaen Roegiers 2.2.2 
Pieter Boelens 8.0.0 
Joannes Goedsseels 33.6.8 

15/10/1700 Pieter Standaert 8.0.0 

Naast deze testamentaire giften waren er ook de wijngelden naar 
aanleiding van openbare verkopingen, de verkoop van kleren en meube
len van overleden personen die tijdens hun leven door de armendis wer
den onderhouden en verkoop van bomen op land dat toebehoorde aan de 
armendis. 

3. DE UITGAVEN 

Hoe gedetailleerd en verscheiden de massa items van uitgaven ook 
zijn, toch is het mogelijk om enkele algemene en steeds terugkerende 
posten daaruit af te leiden. Vaste en terugkerende items hit'rb~j ziJn: 

Vergoeding voor de pastoor en de koster l'oor gelezen missen eTl poor 
missen van "uylterslen wille (g~/il1ldeerde missen). 

lH 



ARMOEDE EN ARMENZORG IN LEMBEKE (1646-1792) 

Als voorbeeld hiervoor kozen wij de uitgaven van de rekening die op 
8 oktober 1739 in auditie kwam en daarin lezen wij 11: 

"Alvooren betaelt aen heer ende meester Joannes Schepens pastor 
deser prochie de somme van acht ponden derthien schellynghen vier groo
ten over bY hem ghedaen thebben twee hondert acht wekelycke missen 
van requiem ende ditte over dheljt als de wederheljt synde ghebracht tot 
laste van de kercke a twintigh graoten ieder misse int gheheele te weten 
vanden eersten septembre seventhien hondert vilfendertigh tot den eersten 
septembre 1739 synde vier jaeren ghejondeert bY d'heer Joos Hoojt tot 
laste vande kercke ende desen aermen dus hieraver de selve heljt 

8.0.0 lb.gr. 

Item aenden voornoemden heere pastor de somme van ses ponden 
acht schellynghen acht graoten in restitutie van dheljt van sesthien grao
ten telckens bY hem uytghedeelt aen de aerme menschen den voorseyden 
dienst van requiem ghehoort hebbende binnen den voorseyden tydt van 
vier jaeren wanoj de wederheljt is ghebracht tot laste van de kercke als 
vooren oock ghejondeert bY den voornoemden d'heer Joos Hooft 

6.18.8 lb.gr. 

Item betaelt aenden selven heere pastor vyfthien schellynghen grao
ten over het celebreren van dry ghesonghen jaergetyden ghejondeert by 
wylent den heere pastor Joannes Goetseels waervan het leste is gedaen 
den XVIIenjanuary 1739 a vyf schellynghen graoten ieder jaergetyde 

0.15.0 lb.gr. 

Item betaelt aenden voornoemden heere pastor over het doen van 24 
ghelesen missen geduerende den tydt van vier jaeren te weten ieder jaer 
sesse gheJondeert by Jaspaert Goetseels tleste jaer verschenen january 
1739 1.16.0 lb.gr. 

Item betaelt aenden voornoemden heere pastor voor het doen vande 
naerschreven missen gheJondeert te weten eerst voor Guilliaeme 
Gaudisabois, ten tweeden voor Jacob van Waes, ten derden voor Vincent 
van Vooren, ten vierden voor Jacob van Waes Js Guilliaeme, ten vyfden 
voor Pieter Gaudisabois, ten sesden voor d'huysvrauwe van Pieter 
Gaudisabois, ten sevensten voor de moeder van myn heer van Urssel. ten 
achtsten voor .. , van Bambos, ten neghensten voor Anthonelte Slandaert. 
ten lhienden voor Anna van Waes filia Egidii, len e{fsten voor Joannes van 
Urssel, ten lwaeljsten voor Joannes de Clercq, ten derthienden voor 
Christoffel de Causmaecker. ten veerlhienden voor d'huysvrauwe van 
Joannes van Urssel ende ten vyflhienden voor Elisabeth de Doncker synde 
tsaemen vyfthien missen lsjaers comt voor vier jaeren te welen 1 736, 
1737. 1738 ende sevenlhien hondert neghenenderUgh tsaemen lot 

4.0.0 lb.gr. 
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Item betaelt aenden voornoemden heere pastor voor het doen van 
eene misse tsjaers ghejondeert by Gabriel Martens voor den tydt van twin
tigh jaeren inghegaen ten jaere seventhien hondert neghenthiene a 
sesthien groten ieder comt voor dry jaeren tleste verschenen seventhien 
hondert achtendertigh synde oock het leste jaer van twintigh 

0.4.0 lb.gr 

Item betaelt aenden voornoemden heere pastor een pont vier schel
lynghen grooten over het celebreren van achthien gelesen missen tot lave
nisse vande siele van d'heer Pieter de Laet te weten sesse ieder jaer, synde 
dryjaeren tleste ghedaen in de maendt van April seventhien hondert neg
henendertigh a sesthien grooten ieder alsmede noch dry ponden grooten 
'tgonne is ghedistribueert aende aerme menschen deselve missen ghehoort 
hebbende te weten tot dry schellynghen vier grooten telcker mis se waer
mede dese jondatie is belast ditte in de plaetse van voor eenen gulden 
broot uyt te deelen hetwelcke voorgaendelyck placht te ghebeuren dus de 
voorseyde twee sommen saemen 4.4.0 lb.gr. 

Item betaelt aenden voornoemden heere pastor over het celebreren 
van dry ghesonghen jaergetyden ghejondeert by den overledenen heer 
pastor Joannes Goetseels ghedaen in decembre van dejaeren 1736, 1737 
ende seventhien hondert achtendertigh tsaemen tot 0.15.0 lb.gr. 

Item betaelt aenden voornoemden heere pastor een pont acht schel
lynghen grooten over het doen van achthien ghelesen missen sesse jaer
lyckx synde dryjaeren tleste van diere verschenen in novembre seventhien 
hondert achtendertigh oock ghejondeert by den voorseyden heere ende 
meester Joannes Goetseels 1.4.0 lb.gr. 

Item betaelt aenden voornoemden heer pastor over het doen van dry 
ghesonghen missen tot laevenisse vande siele van Catharine de Wu~r 
weduwe van Pieter Dhanens de dry schellynghen vier grooten ieder over 
dejaeren 1737, 1738 ende 1739 synde de dry eerstejaeren van dertigh 
tot 0.10.0 lb.gr." 

samen goed voor een bedrag van 27.6.8 ponden groten: voor de koster de 
helft van dit bedrag. 13.13.4 ponden groten. wat samen een totaal geeft 
van 41 ponden groten. 

3.2 Vergoeding voor "haudenisse" van arme lieden 

Ondersteuning van arme lieden gebeurde in de praktijk op twee 
manieren. De meest gebruikelijke was het geven van kleine geldsommen 
waarmee de noodlijdenden zichzelf moesten behelpen. Deze t1nan('Ît'le 
steun werd aan deze mensen gegeven door de armenmeesters. mnar af cn 
toe ook door de pastoor. Zowel voor de eerst- als voor de laatstgt"noell1de 
werden op de auditie van de armenrekening de nodige sehriftelUke ver
antwoordingen vereisl. 
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Een tweede manier was het onderhoud van noodlijdenden toevertrouwen 
aan inwoners van de parochie die bereid waren tegen een relatief kleine 
vergoeding deze mensen bij zich in huis te nemen. Deze wijze van tege
moetkoming werd "haudenisse" genoemd. Op bepaalde tijdstippen kon
den gezinnen die daartoe bereid waren, zich bij de armen meesters aan
melden en met de armendis afspreken tegen welk bedrag zij een arm kind 
of een arme volwassene kost en inwoon wilden verschaffen. Deze manier 
van werken vertoont een piek vanaf het einde van de jaren zeventig van 
de 17de eeuw. Bij de auditie van de armenrekening die voorkwam op 21 
oktober 1681 noteerden wij dergelijke uitgaven voor 18 verschillende 
noodlijdenden 12: 

"Item betaelt aen Cathelyne Boelens wed. Gillis de Taeye de somme 
van twaelf ponden vw schellynghen graoten over twee jaeren en half hau
denisse van het kint van Andries Boelens comt ten advenante van vier 
pondt XVIII sch. gr. tsiaers gherekent tsedert Alderheylighen 1679 tot meye 
1682 12.5.0 lb.gr. 

Item betaelt aen Anthone van Meulebrauck seven ponden 14 sch.6 
gr. over eenjaer en half haudenisse van hetjoncxste kint Marten van de 
Walle gherekent tsedert Alderheylighen 1679 tot meye 1681 7.14.6 lb.gr. 

Item noch betaelt aen Joos van de Walle seven ponden eenen schel
lyng acht grooten over twee jaeren en half haudenisse a twee ponden XVI 
sch. VIII gr. tsiaers waermede den selven van de Walle belast blyft van het 
kint van Marten van de Walle te cleeden ende te reeden naer staete ghe
rekent van Alderheylighen 1679 tot meye 1682 7.1.8 lb.gr. 

Item betaelt aen Guillaeme Francke drij ponden XV sch.gr. over hau
denisse van JannekenJa Bauduyn Cloet verschenen meye 1681 

3.15.0 lb.gr. 

Item betaelt aen Christoffel Rogiers de jonghe elf ponden X sch.gr. 
over haudenisse van het kint Bauduyn Cloet ende leverynghe van cleede
ren verschenen meye 1681 11.10.0 lb.gr. 

Item betaelt aen de wed. Jooris Dhanens de somme van vier ponden 
gr. over een jaer haudenisse van het kint Bauduyn Cloet by naeme 
Nelleken verschenen meye 1681 4.0.0 lb.gr. 

Item betaelt aen Cornelis Verduyvert thien ponden vier sch.gr. over 
een jaer en half haudenisse van twee arm kinders van Adriaen Spetael 
ende Jan Cauwels verschenen meye 1681 10.4.0 lb.gr. 

Item betaelt aen den selven Verduyvert dry ponden thien sch. VI gr. 
over een ha~r jaer haudenisse van twee kinderen verschenen 
Alderheyllghen 168 J compt. de selve 3.10.6 lb.gr. 
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Item noch betaelt aen Laureyns Gallant de somme van dry ponden 
gr. over eenjaer haudenisse van het kint Jan Cauwels gherekent van meye 
1681 tot meye 1682 3.0.0 lb.gr. 

Item noch betaelt aen Samuel Rousseau de somme van vier ponden 
neg hen sch.gr. over een jaer haudenisse van Jan de Jagher verschenen 
meye 1681 4.9.0 lb.gr. 

Item betaelt aen Jan van Buylaere twee ponden twaelf sch. VI gr. 
over een half jaer haudenisse van Marten ende Pieter van de Walle filii 
Franchois verschenen meye 1680 midtsgaeders twee ponden IX sch. VI gr. 
over een half jaer haudenisse van Jan de Jaghere verschenen 
Alderheylighen 1681 5.2.0 lb.gr. 

Item noch betaelt aen Joos de Wispelaere de somme van vyf ponden 
vyf sch.gr. over eenjaer haudenisse van hetjoncxste kint Joos de Jaghere 
verschenen meye 1681 5.5.0 lb.gr. 

Item noch betaelt aen Jan de Wulf de somme van twee ponden dry 
sch.gr. over een halfjaer haudenisse van Jan de Jaghere verschenen meye 
1680 2.3.0 lb.gr. 

Item den rendant heeft noch betaelt aen Jan Dhaese Js Arnoult de 
somme van seven ponden XII sch.gr. over twee jaeren haudenisse van het 
joncxste kint Franchois van de Walle staende te verschynen meye 1682 

7.12.0 lb.gr. 

Item noch betaelt aen Andries Basselé over een half jaer haudenis
se van Pieternelle de Jaghere XX sch.gr. tsiaers verschenen meye 1680 

0.10.0 lb.gr. 

Item noch betaelt aen denselven Basselé twee ponden thien sch.gr. 
over een naerder jaer haudenisse van tselve kint verschenen meye 1681 

2.10.0 lb.gr. 

Item noch betaelt aen Jooris Diricx woonende tot Oosteecloo een 
pandt VI sch. VIII gr. over eenjaer haudenisse van het kint Jan de Bruyne 
verschenen meye 1681 1.6.81b.gr. 

Item betaelt aen Ghyselbrecht van Vooren de somme van twee pon
den derthien sch. IIII gr. over een jaer haudenisse van het kint Adriaen 
Spetael staende te verschynen meye 1682 2.13.4 lb.gr. 

Item noch betaelt aen Gillis van de Rostune een pondt twee sch.gr. 
over een ha~r jaer haudenisse van hel kint Jan de Bnlyne lIerschenen 
meye 1680 midlsgaeders noch over eenjaer haudenisse van 11(;'( joncxste 
kini van Bauduyn Cloel a dry ponden gr. (stoers staende te llersch!1TlCll 

meye 1682 4.2.01b.gl: 
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Item betaelt aen Jan Compaignie de somme van twee ponden acht 
schellynghen over een jaer haudenisse van Marten van de Walle Js 
Franchois verschenen meye 1680 2.8.0 lb.gr. 

Item betaelt aen Janneken Aerts tot Waerschoot over eenjaer hau
denisse van het kint van Guillaeme Vermeulen compt a 1.13.4 lb.gr. tsia
ers tleste staende te verschynen meye 1680 1.13.4 lb.gr. 

Item betaelt aen Abraham Wuljram thien sch.gr. over een halj jaer 
haudenisse van het kint van Vincent Wuljram verschenen meye 1680 

0.10.0 lb.gr." 

Bij nader onderzoek van bovenstaand document blijkt dat tijdens 
het hier behandelde tijdsinterval het gaat om 18 verschillende behoefti
gen die door 20 verschillende gezinnen werden opgevangen. Zoals uit de 
tekst duidelijk wordt, gaat het om 14 kinderen en 4 volwassenen voor wie 
tijdens deze paar jaren een totaalbedrag van 103.5.0 lb.gr. werd betaald. 
Zoals uit bovenstaand document blijkt, vond dit contract van haudenis
se plaats in de loop van de maand mei en een tweede maal met 
Allerheiligen. 

3.3 Levering van voedsel. kledij en verwarming 

Naast de noodlijdenden die in haudenisse werden opgevangen, 
waren er uiteraard nog arme lieden die door giften in geld en in natura 
door de armendis werden onderhouden. In de praktijk kwam dit neer op 
levering van kledij, van eetwaren en brandstof. Politiek ongunstige tijden 
en gure weersomstandigheden bepaalden in sterke mate het bedrag dat 
aan dergelijke steun voor de armen werd uitgegeven. Als voorbeeld kozen 
wij de uitgaven voor de periode 1683-1686, een tijdsinterval dat in onze 
regio gekenmerkt werd door voorbijtrekkende legerbenden, brandstich
ting en zware belastingen 13 : 

.. Item aen Joos van Hevele over de leverynghe van een rockl!1f mei 
een paer mauwen voor Anihonis van Meulenbrouck 0.3.8 lb.gr. 

Item aen Tobias de Brabander over leverynghe van cleeren ten 
behouve van kinderen by den armen onderhauden 2.2.0 lb.gr. 

Item aen Laureyns de Brabander ier causen als vooren 2.0.0 lb.gr. 

Item aen Jan de Brabander ier causen als vooren mei leverynghe 
van linwaei 2.1.3 lb.gr. 

Item aen den selven Jan de Brabander ter causen van leverynghe 
van pyen, vriesaerde ende linwaet 4.0.0 lb.gr. 
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Item aen den selven over reste van leverynghe als vooren 
1.2.8 lb.gr: 

Item aen Gillis de Mey tot Caprycke over leverynghe van een detsel-
ken voor tkint van Jan Pieters 0.10.5 lb.gr: 

Item aen Matheus van Quaeckebeke deermaeker over tmaecken van 
deeren voor den armen 0.14.0 lb.gr: 

Item aen den heer pastoir over zijn verschot tot tmaecken van dee-
ren voor den armen 0.13.0 lb.gr: 

Item aen Jooris van Ackere winckelier over leverynghe van eetware 
ende ander nootsakelychede aen Lieven Rogiers gheduerende syn quetsu
re ende aen den armen 1.16.8 lb.gr: 

Item aen Cornelis Standaert twee ponden grooten over leverynghe 
van eetware ende ander nootsakelycheyt aen Magdaleene wed. Jooris de 
Jonghe aen de arme vrauwe 2.0.0 lb.gr: 

Item aen Gabreel de Wulf over leverynghe van haut aen vidua de 
Jong he 0.2.6 lb.gr: 

Item aen Gillis van de Rostyne over leverynghe van een voer turf 
aende wed. Symoen Verheecke 0.7.0 lb.gr: 

Item den rendant bringt in uytgeeJ de somme van 4.3.5 lb.gr: soo vele 
hy by ordre van dischmeesters heeJt ten diversche stonden ghelevert in 
cooren ende anders ins midtsgaeders ghegeven in gelde aen arme lieden 
tsedert syn voorgaende rekenynghe 4.3.5 lb.gr: 

Item aen Jooris Dhaenens meulenaere over leverynghe van cooren. 
multer omme de backte voor personen levende van den armen 2.0.6lb.gr: 

Item aen Pieter Dhaenens meulenaere ter causen als vooren 
2.15.0 lb.gr: 

Item aen Pieter Braet meulenaere ter causen als vooren 1.2.0 lb.gr: 

Item aen Gillis van de Rostyne over leverynghe van tw:f [loor den 
armen tenjaere 1685 0.6.0 lb.g7: 

3.4 Administratiekosten 

Vergeleken met de uitgaven voor de bedienaars van de eredienst 
enerzijds en van de haudenisse anderzijds zijn de bedragen voor de admi
nistratie eerder aan de lage kant.. Armenmeesters werkten volledig gratis: 
de ontvanger kreeg voor ziJn inzet als tantième 3.0.0 lb.gr. per .Inar tot'-
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gekend, terwijl de griffler voor zijn werk in totaal 3.10.0 lb.gr. mocht 
innen: 1.12.0 lb.gr. voor het opstellen van de rekening, 0.6.0 lb.gr. voor 
het ~apostillleren. calculeren ende sluyten deser' en nog eens 1.12.0 lb.gr. 
voor het maken van drie dubbels (een voor de heer van Lembeke, een voor 
de landdeken van Aardenburg en een voor de ontvanger). 

HET ARMENBESTUUR 

In onze inleiding maakten we reeds melding van een uitvoerend 
comité en een controleorgaan dat de werking van de armendis in goede 
banen moest leiden. Alhoewel een controleorgaan noodzakelijk is, toch 
was het uitvoerend orgaan de basis en de onmisbare schakel in de wer
king van de armenzorg. Dit orgaan omvatte vier personen, met name de 
pastoor, de ontvanger en de beide armenmeesters 

1. DE PASTOOR 

Bij de organisatie en de concrete steunverlening aan de armen was 
de pastoor de onmisbare schakel binnen het uitvoerend comité. Hij was 
op lokaal terrein de onmisbare schakel tussen het geestelijk en wereld
lijk gezag; hij kende als geestelijke herder zijn parochianen en wist wie hij 
voor de bestuursfuncties het best kon uitkiezen. Officieel werden de ont
vangers en de armenmeesters door de heer van Lembeke aangesteld; de 
keuze van de kandidaten was echter het werk van de pastoor. In hoever 
de samenwerking tussen de pastoor en zijn medewerkers al dan niet vlot 
verliep, daarover zwijgen de documenten. Problemen die in de archieven 
aan bod kwamen, hadden enkel betrekking op de hiërarchie bij de pre
sentatie van de armenrekening op het ogenblik van de auditie 14. 

2. DE ONlVANGER 

Zoals uit bijlage 2 duidelijk wordt. was de functie van ontvanger 
aan heel wat wisseling onderhevig. Aanvankelijk werd deze functie uitge
oefend door beide armenmeesters. Pas vanaf de auditie van 30 septem
ber 1664 werd dit ambt daadwerkelijk door een ontvanger waargenomen, 
met name Pieter de Gaudissebois die dit ambt tot aan zijn overlijden bleef 
uitoefenen. Bij de auditie van 11 oktober 1672 werd de rekening gepre
senteerd door zijn weduwe. Vanaf de auditie van 17 oktober 1675 tot 13 
mei 1746 werd deze functie uitgeoefend door personen die een of meer 
ambtstermijnen actief bleven. Vanaf laatstgenoemde datum tot 14 
november 1782 werd dit werk toevertrouwd aan de eerste armen meester. 
Met ingang van laatstgenoemde auditie werd opnieuw overgegaan tot de 
aanstelling van een afzonderlijke ontvanger, in casu Bernardus 
Stock man fs Jan. 

3. DE AJ<Mr~NMEEsTERS 

Van zodra de armenzorg ook een aangelegenheid van het wereldlijk 
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gezag werd, was het uiteraard te verwachten dat onderrichtingen ver
schenen in verband met de structuur van deze instelling, de taken van 
de bedienaars en de voorwaarden waaraan steungerechtigden moesten 
beantwoorden, wanneer ze op deze instelling een beroep wilden doen. Op 
23 juni 1646 verscheen een ordonnantie van de Raad van Vlaanderen 
"rakende de regering he vande Kercke, Disch, H. Gheest. ende Arme 
Goederen" 15, verder aangevuld door de ordonnantie van 30 september 
1651 16. In een reeks van 11 artikelen werden in laatstgenoemde ordon
nantie de nodige richtlijnen gegeven die op lokaal vlak moesten worden 
nageleefd. Een probleem hierbij bleek soms wel de keuze van de ontvan
ger en van de armenmeesters. Welke personen kwamen hiervoor in aan
merking? De ordonnantie schreef op dat punt voor dat: ~ ... tot den ont
Janck ende onderwindt van dusdanighe Goederen gekoren, ende ghestelt 
zullen worden, nut ende bequaeme persoonen, konnende lesen. ende 
schrijven, indien 't doendelijck is, ende dat van nun voorts. niemandt ... 
naer dat hij behoorelijck ghekoren, ende uytgheropen zal wesen voor 
Kerck-meester; Heyligh-Gheest Disch, ofte Armmeester; en zal moghen 
weygheren het aenveerden. ende bedienen van het last daer toe staende. 
op de boete van thien ponden parisis, d'een helft te verbeuren 's Heeren 
p roJy te, ende d'ander helft tot profiJte van de Kercke, Heyligh-Gheest. 
Disch. ofte Armen ... "17. 

Wie waren nu de personen die in onze bestudeerde periode te 
Lembeke de functie van armenmeester uitoefenden? Hoe lang duurde(n) 
hun ambtstermijn(en)? Werden armenmeesters voor een of meer 
ambtstermijnen uitverkozen? Speelden bepaalde families hierin een 
belangrijke rol? 
Niettegenstaande bijlage 1 ons een chronologisch overzicht geeft van de 
armenmeesters die tijdens de 17de en ISde eeuw te Lembeke deze taak 
uitoefenden - met een precieze begin- en einddatum van hun ambtsperi
ode - is het toch aangewezen om ze in alfabetische volgorde grondiger te 
analyseren. 

Alfabetische lijst van armenmeesters te Lembeke (17de-lSde eeuw) 

Familienaam Voornaam 

Basselé Jooris 
Beck Cornelis 
Beck Pieter fs Pieter 
Bekaert Lieven 
Bets Jaecques 
Betssens Adriaen 
Betssens Jaecques 
Betssens Pieter 
Betssens Symoen 
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Aantal 
ambts-
termijnen 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Duur 
ambts-
termijn 

2 j. 
2 j. 
2 j. 
2 J. 
2 J. 
3.1. 
2.1. 
21· 
2.1./3 J. 

Eeuw 

lSde 

17de 

17de 

17de 

17de 

lSde 

17de 

17de 

17de 
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Boelens Francies 1 3 j. 18de 

Boelens Jacobus 1 4 j. 18de 

Boelens Pieter 1 3 j. 18de 

Buyck Adriaen 1 2 j. 17de 

Buysse Gillis 1 2 j. 17de 

Buysse Jan 1 2 j. 17de 

Cathelyn Joannes 2 3 j. 18de 

Cathelyn Pieter 1 2j. 17de 

Cathelyn Pieter fs Jooris 1 3 j. 18de 

De Causmaecker Christoffel 2 2 j. 17de 

De Decker Vincent 1 4 j. 18de 

De Langhe Jacobus 1 3 j. 18de 

De Langhe Jacobus 1 3 j. 18de 

De Langhe Jan Baptiste 1 3 j. 18de 

De Langhe Pauwel 1 3j. 18de 

De Pape Jan Baptiste 1 3 j. 18de 

De Pau Andries 1 2 j. 17de 

De Sutter Jooris 1 2 j. 17de 

De Taeye Joos 1 3 j. 17de 

De Wulf Gabriel fs Jan 2 3 j. 18de 

De Zutter Jan 4 2j./3 j. 17/18de 

De Zutter Joannes 1 3 j. 18de 

Dhaenens Gabriel 1 3 j. 18de 

Dhaenens Jan fs Pieter 1 3 j. 18de 

Dhaenens Jooris 1 2 j. 17de 

Dhaenens Jooris fs Jooris 1 2 j. 17de 

Dhaenens Pieter 1 3 j. 18de 
Dhaenens Pieter fs Gabriel 1 2 j. 18de 
Dhaenens Pieter fs Jan 1 3 j. 18de 
Dhaese Jan 1 3 j. 17de 
Dhaese Livinus 1 3 j. 18de 
Dhaese Pieter 1 2 j. 17de 
Dhaese Pieter fs Pieter 1 2j. 18de 
Dhuyvetter Lieven 1 2 j. 17de 
Engels Jan 4 j. 18de 
Engels Lieven fs Pieter 1 4 j. 18de 
Goethals Jacobus fs Jan 1 3 j. 18de 
Goethals Jan 1 3j. 18de 
Goole Pieter 1 4 j. 18de 
Haerens Lieven 1 2 j. 17de 
Heyndrtck Jan 1 3 j. 18de 
LIppens Francles 4 j. 18de 
Ltppens Jan 3 j. 18de 
Mattheeus Jan 1 2 j. 17de 
Matthys Cornelis 1 3 j. 18de 
Pieters Jooris 1 2 j. 18de 
Poppe Pieter 1 2 j. 17de 
Hoe~ers Christoffel 2 2 j. 17de 
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Roegiers Christoffel fs Chr. 1 2j. 17de 
Spruyt Pieter 1 2 j. 17de 
Standaert Bauduyn 2 3 j. ISde 
Standaert Cornelis 1 3j. ISde 
Standaert Jan fs J ooris 2 2 j. 17de 
Standaert Jan fs Jooris 2 3.1./4 j. ISde 
Standaert Lieven 1 3 j. 17de 
Standaert Lieven 2 3.1./4 j. ISde 
Standaert Vincent 1 3 j. ISde 
Stevens Pieter 1 3j. ISde 
Teirlinck Arnaut 1 2j. 17de 
Teirlinck Christoffel 1 2 j. 17de 
Usdé Pieter 2 2.1./3 j. ISde 
Van Buylaere Jan 1 2j. 17de 
Van de Kerckhove Jooris 1 2 j. 17de 
Van de Kerckhove Pieter 1 2 j. 17de 
Van de Velde Lieven 1 4 j. ISde 
Van Hecke Carel 2 3j./4 j. ISde 
Van Hyfte Jan 1 3 j. ISde 
Van Overtvelt Pieter 1 3 j. ISde 
Van Vooren Christoffel 1 2 j. 17de 
Van Vooren Gabriel 1 3 j. ISde 
Van Waes Jan 1 2 j. 17de 
Van Waes Jan fs Gillis 2 2 j. 17de 
Van Zele Jan 1 3 j. ISde 
Van Zele Jooris Francies 1 3 j. lsde 
Verloock Jan 1 2 j. lSde 
Verloock Pieter fs Jan 1 3 j. lSde 
Vrombaut Pieter 1 2 j. 17de 

Uit bovenstaande lijst blijkt vooreerst dat onderscheid moet worden 
gemaakt in de duur van de ambtsperiodes. Zo noteerden we 21 ambtster
mijnen van 2 jaar tegenover 23 ambtstermijnen van 3jaar en 9 ambtster
mijnen van 4 .laar. Dit heeft onder meer tot gevolg dat een armen meester 
die tweemaal werd uitverkozen tot dit ambt slechts evenveel .laren actief 
was als een armenmeester met één vierjarige termijn. Opvallend in deze 
optiek is de vaststelling dat we tijdens de 17de eeuw geconfronteerd wor
den met een veel grotere regelmaat in de ambtsduur. Niettegenstaande 
het feit dat we voor de 17de eeuw maar een halve eeuw armenzorg kr~j
gen voorgeschoteld (1646-1700). gaat het toch om 16 tweejaarlijkse 
ambtsperiodes tegenover slechts 5 driejaarlijkse en I vierjarige termijn. 
Voor de ISde eeuw liggen de verhoudingen een heel stuk verschillend: 
tegenover slechts 3 tweejaarlijkse staan er 19 driejaarlijkst' en zelfs 8 
vierjaarlijkse afrekeningen. 
Wanneer we echter enkel rekening houden met het aantal uitvt'rkit'zin
gen tot dit ambt. dan krijgen we uiteraard t'en ht'el verschillend bt'dd. 
Voor de 17de eeuw noteren we 31 armenmeest('rs met ('en eenmalige ult-
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verkiezing tegenover 5 met een tweede ambtstermijn. Tijdens de 18de 

eeuw werden 41 armenmeesters voor een eenmalige termijn benoemd, 
tegenover 7 armenmeesters die voor een tweede ambtsperiode werden 
verkozen; slechts één enkele uitzondering, in casu Jan de Zutter, kon er 
prat op gaan niet minder dan viermaal te worden aangesteld als armen
meester. 

Zoals hierboven al werd vermeld, was het ambt van armenmeester 
niet voor iedereen weggelegd. Alhoewel de ordonnantie de klemtoon legde 
op "nut ende bequaeme persoonen" die bij voorkeur konden lezen en 
schrijven, ging dit in de praktijk ook gepaard met economisch welgestel
de lieden. 
In een vroegere bijdrage 18 onderzochten wij de sociaal-economische posi
tie van de 18de-eeuwse schepenen te Lembeke. Daaruit bleek dat het 
schepenambt was weggelegd voor diegenen die hetzij in de primaire, het
zij in de secundaire sector een vooraanstaande plaats bekleedden binnen 
de lokale gemeenschap. Deze vaststelling deed ons vermoeden dat ook 
wellicht voor het ambt van armenmeester deze voorwaarde bindend kon 
zijn. Een vergelijking tussen de 18de-eeuwse schepenen en armen
meesters bracht ons de bevestiging dat ook hier dezelfde factoren een rol 
speelden. 

Functie als armenmeester 

Betssens Adriaen 
22/09/1714-22/09/1717 

Boelens Jacobus 
14/09/1756-27/08/1760 

Cathelyn Joannes 
17/09/1726-28/09/1729 
08/10/1739-29/10/1742 

Cathelyn Pieter fs Jooris 
19/07/1753-14/09/1756 

Functie als schepen of burgemeester 

18/01/1716-08/04/1717 (S) 
08/04/1717-25/04/1719 (S) 
02/09/1721-28/10/1722 (S) 
17/01/1728-07/11/1730 (8) 
07/11/1730-02/11/1733 (8) 

19/09/1758-26/08/1760 (S) 

22/11/1725-12/12/1726 (S) 
12/12/1726-17/01/1728 (S) 
20/06/1736-20/09/1739 (S) 
19/06/1753-19/09/1756 (S) 

18/08/1745-14/12/1750 (S) 
14/12/1750-19/06/1753 (S) 
19/09/1756-19/09/1758 (S) 
26/08/1760-17/08/1762 (B) 
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De Langhe Jan Baptiste 
12/09/1765-19/12/1768 

De Wulf Gabrïel fs Jan 
27/06/1697-15/11/1700 

De Zutter Joannes 
19/07/1753-14/09/1756 

Dhaenens Gabriel fs Pieter 
22/09/1717-17/09/1720 

Dhaenens Jan fs Pieter 
04/03/1733-20/08/1736 

Dhaenens Pieter fs Gabriel 
13/12/1702-23/03/1706 

Dhaenens Pieter fs Jan 
20/11/1775-16/11/1778 

Dhaese Livinus fs Jacobus 
11/05/1750-19/07/1753 
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11/10/1766-07/06/1774 (S) 

16/11/1700-07/02/1702 (S) 
07/02/1702-17/11/1704B) 
17/ 11 / 1704-06/ 11/ 1706 (S) 
08/04/1710-23/09/1711 (S) 
23/09/1711-12/05/1713 (S) 

02/11/1733-20/06/1736(S) 
20/09/1739-09/02/1741 (S) 
09/02/1741-18/08/1745 (S) 
18/08/1745-14/12/1750 (S) 
19/09/1758-26/08/1760 (S) 
11/10/1766-07/06/1774 (S) 
07/06/1774-08/10/1778 (S) 

18/01/1716-08/04/1717 (S) 
25/04/1719-24/05/1720 (S) 
24/05/1720-02/09/1721 (S) 
28/10/1722-13/11/1723 (S) 
13/11/1723-21/11/1724(S) 
21/11/1724-22/11/1725 (B) 
20/06/1736-20/09/1739 (B) 

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

06/11/1706-08/04/1710(S) 
19/03/1709-22/09/1711 

07/06/1774-08/10/1778 (S) 

18/08/1745-14/12/1750 (S) 



Goethals Jan 
08/10/1739-29/10/1742 

Goole Pieter 
24/11/1788-17/10/1792 
24/11/1783-02/12/1789 (S) 

Heyndrick Jan 
29/10/1742-13/05/1746 

Matthys Cornelis 
28/09/1729-04/03/1733 

Standaert Bauduyn 
22/09/1723-17/09/1726 
17/09/1726-28/09/1729 

Standaert Cornelis 
22/09/1714-22/09/1717 

Standaert Jan fs Jooris 
04/03/1733-20/08/1736 
13/05/1746-11/05/1750 

Standaert Livinus fs Jan 
03/11/1772-20/11/1775 
16/11/1778-16/11/1782 

Usdé Pieter 
19/03/1709-22/09/1711 
22/09/1717-17/09/1720 

Van Overtvelt Pieter 
03/11/1772-20/11/1775 

ARMOEDE EN ARMENZORG IN LEMBEKE (1646- 1 792) 

25/06/1731-02/11/1733 (S) 
02/11/1733-20/06/1736 (S) 
14/12/1750-19/06/1753 (S) 
19/06/1756-19/09/1758 (S) 
19/09/1758-26/08/1760 (S) 
26/08/1760-17/08/1762 (S) 

08/10/1778-24/11/1783 (S) 

20/09/1739-09/02/1741 (S) 

07 / 11/ 1730-02/ 11 / 1733 (S) 
02/11/1733-20/06/1736 (B) 

23/09/1711-12/05/1713 (S) 
28/03/1715-18/01/1716 (S) 
08/04/1717-25/04/1719 (S) 
25/04/1719-24/05/1720 (S) 

08/04/1710-23/09/1711 (S) 

20/06/1736-20/09/1739 (S) 
14/12/1750-19/06/1753 (B) 

07/06/1774-08/10/1778 (S) 
24/11/1783-02/12/1789 (S) 

24/05/1720-02/09/1721 (S) 

17/08/1762-11/10/1766(S) 
11/10/1766-07/06/1774 (S) 
07/06/1774-08/10/1778 (S) 
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Van Vooren Gabriel 
28/09/1729-04/03/1733 

Van Zele Joannes 
29/10/1742-13/05/1746 

Van Zele J ooris Francies 
11/05/1750-19/07/1753 

18/01/1716-08/04/1717(S) 
08/04/1717-25/04/1719 (S) 
28/10/1722-13/11/1723 (S) 
21/11/1724-22/11/1725 (S) 
22/11/1725-12/12/1726 (S) 
12/12/1726-17/01/1728 (S) 

09/02/1741-18/08/1745(S) 
14/12/1750-19/06/1753 (S) 
19/06/1753-19/09/1756 (S) 

18/08/1745-14/12/1750(S) 

Met een totaal van 25 op 47 armenmeesters die tijdens de 18de 

eeuw ook op politiek terrein hun zeg hadden, kan men niet loochenen 
dat de uitverkiezing tot het ambt van armenmeester min of meer op 
dezelfde basis gebeurde als bij de schepenen en burgemeesters. Zeer dui
delijk blijkt ook hier weer de invloed van de familiale achtergrond. De 
families Dhaenens en Standaert waren hierbij de koplopers met 7 ver
tegenwoordigers, gevolgd door de families Dhaese en De Langhe die elk 4 
van hun leden als armenmeester zagen aangesteld; voor de 17de eeuw 
was de familie Betssens vertegenwoordigd met 5 leden. 

BESLUIT 

In voorliggende bijdrage probeerden wij een inzicht te geven in het 
beheer en in de werking van een eerder bescheiden plattelandsarmendis. 
in casu van de parochie Lembeke. 
Niettegenstaande er heel wat bronnen van inkomsten waren, bleken voor 
sommige tijdstippen de uitgaven toch nog de inkomsten te overtreffen. Bij 
de inkomsten waren de renten en de extraordinaire inkomsten de meest 
doorslaggevende. Wat de uitgaven betreft. legden de vergoedingen voor de 
pastoor en de koster enerzijds en de uitgaven voor haudenisse van arme 
lieden anderzijds heel wat gewicht in de schaal. 
Bij de praktische organisatie van de armenzorg waren de armenmeesters 
en de pastoor dé werkers bij uitstek. Controle van de armenrekeningen 
door de heer van Lembeke en de afgevaardigde van de bisschop van 
Brugge waren af en toe aanleiding tot juridische confrontaties voor piet
luttige geschillen van persoonlljke aard. De aanwezigheid van de plaatse
lijke magistraatsleden bleek eerder een formaliteit dan een noodzaak. 
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NOTEN 

1 RAG. Kerkarchiej Lembeke, nr. 94. 
2 Ibidem. 
3 RAG. KerkarchiejLembeke. nr. 104 
4 J. De Wilde. Uit de kronieken van Lembeke. Uitgaven Davidsfonds Lembeke. 1985. 

p.53-69. 
5 RAG. KerkarchiejLembeke. nr. 83. 
6 RAG. Kerkarchiej Lembeke. nr. 111. 
7 RAG. Kerkarchiej Lembeke. nr. 125. 
8 RAG. KerkarchiejLembeke. nr. 91. 
9 RAG. KerkarchiejLembeke. nr. 90. 
10 RAG. Kerkarchiej Lembeke. nr. 94. 
11 RAG. Kerkarchiej Lembeke. nr. 99. 
12 RAG. Kerkarchiej Lembeke. nr. 100. 
13 RAG. Kerkarchiej Lembeke. nr. 101 
14 Problemen die tot rechtszaken uitgroeiden. kwamen in hoofdzaak aan bod tijdens 

de ambtsperiode van pastoor Kerremans. Zie hiervoor: J. De Wilde. a.w .• p. 53-69 
en p. 98-99. 

15 Derden Placcaet-boeck van Vlaenderen. Gent. 1685. p. 31-32. 
16 Derden Placcaet-boeck van Vlaenderen. Gent. 1685, p. 32-36. 
17 Derden Placcaet-boeck van Vlaenderen. Gent. 1685. p. 33. 
18 R. Buyck. De Lembeekse schepenen tijdens de lade eeuw: een sociaal-economische 

verkenning. in: A.M .. nr. 50 (1999), p. 159-204. 
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BIJLAGE 1 
ARMENMEESTERS IN LEMBEKE (17DE-18DE EEUW) 

Naam Begindatum Einddatum 
van functie 

Van Waes Jan fs Gillis ? 23/03/1646 
Spruyt Pieter ? 23/03/1646 
De Causmaecker Christoffel 23/03/1646 21/09/1648 

07/10/1652 28/09/1654 
Roegiers Christoffel 23/03/1646 21/09/1648 

14/12/1677 09/11/1679 
Cathelyn Pieter 21/09/1648 11/09/1650 
Dhaese Pieter 21/09/1648 11/09/1650 
Dhaenens Jooris 11/09/1650 07/10/1652 
De Pau Andries 11/09/1650 07/10/1652 
De Sutter Jooris 07/10/1652 28/09/1654 
Bekaert Lieven 28/09/1654 18/09/1656 
Bets Jaecques 28/09/1654 18/09/1656 
Van Vooren Christoffel 18/09/1656 10/10/1658 
Van de Kerckhove Pieter 18/09/1656 10/10/1658 
Vrombaut Pieter 10/10/1658 08/11/1660 
Mattheeus Jan 10/10/1658 08/11/1660 
Dhaenens Jooris de jonghe 08/11/1660 25/09/1662 
Teirlinck Arnaut 08/11/1660 25/09/1662 
Standaert Jan fs Jooris 25/09/1662 30/09/1664 

17/10/1675 14/12/1677 
Buysse Jan 25/09/1662 30/09/1664 
Haerens Lieven 07/09/1666 18/09/1668 
Betssens Pieter 07/09/1666 18/09/1668 
Beck Cornelis 18/09/1668 02/10/1670 
Buyck Adriaen 18/09/1668 02/10/1670 
Betssens Symoen 02/10/1670 11/10/1672 

11/10/1672 17/10/1675 
DhuyveUer Lieven 02/10/1670 ? 

De Taeye Joos 11/10/1672 17/10/1675 

Beck Pieter de jonghe 17/10/1675 14/12/1677 

Roegiers Christoffel 14/12/1677 09/11/1679 

Van Buylaere Jan 14/12/1677 09/11/1679 

Buysse Gillis 09/11/1679 21/10/1681 

Teirlinck Christoffel 09/11/1679 21/10/1681 

Van de Kerckhove Jooris 21/10/1681 11/11/1683 

Betssens Jaecques 21/10/1681 11/11/1683 

Van Waes Jan 11/11/1683 28/01/1686 
28/01/1686 22/09/1687 

Poppe Pieter 11/11/1683 28/01/1686 
28/01/1686 22/09/1687 

De Wulf Gabriel fs Jan 22/09/1687 20/11/1690 
27/06/1697 15/11/1700 

De ZuUer Jan 20/11/1690 08/02/169-l 
27/06/1697 15/11/1700 
13/12/1702 23/03/1706 
22/09/1711 22/m)/171-\ 

Dhaese Jan OR/02/16B4 27/0fl/ I m)7 
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Standaert Lieven 08/02/1694 27/06/1697 
Verloock Jan 15/11/1700 13/12/1702 
Basselé Jooris 15/11/1700 13/12/1702 
Dhanens Pieter 13/12/1702 23/03/1706 
Dhanens Pieter fs Gabriel 19/03/1709 22/09/1711 
Usdé Pieter 19/03/1709 22/09/1711 

22/09/1717 17/09/1720 
De Langhe Pauwel 22/09/1711 22/09/1714 
Standaert Cornelis 22/09/1714 22/09/1717 
Betssens Adriaen 22/09/1714 22/09/1717 
Dhanens Gabriel 22/09/1717 17/09/1720 
Van Hyfte Jan 17/09/1720 22/09/1723 
StandaertBauduljn 22/09/1723 17/09/1726 

17/09/1726 28/09/1729 
De Langhe Jacobus 22/09/1723 17/09/1726 
Cathelyn Joannes 17/09/1726 28/09/1729 

08/10/1739 29/10/1742 
Matthys Cornelis 28/09/1729 04/03/1733 
Van Vooren Gabriel 28/09/1729 04/03/1733 
Standaert Jan fs Jooris 04/03/1733 20/08/1736 

13/05/1746 11/05/1750 
Dhanens Jan fs Pieter 04/03/1733 20/08/1736 
Lippens Jan 20/08/1736 08/10/1739 
Boelens Pieter 20/08/1736 08/10/1739 
Goethals Jan 08/10/1739 29/10/1742 
Heyndrick Jan 29/10/1742 13/05/1746 
Van Zele Joannes 29/10/1742 13/05/1746 
Engels Jan 13/05/1746 11/05/1750 
Van Zele Jooris Francies 11/05/1750 19/07/1753 
Dhaese Livinus 11/05/1750 19/07/1753 
Cathelyn Piet er fs Jooris 19/07/1753 14/09/1756 
De Zutter Joannes 19/07/1753 14/09/1756 
Boelens Jacobus 14/09/1756 27/08/1760 
Engels Lieven fs Pieter 14/09/1756 27/08/1760 
Dhaese Pieter fs Pieter 27/08/1760 22/09/1762 
Pieters Jooris 27/08/1760 22/09/1762 
Verloock Pieter fs Jan 22/09/1762 12/09/1765 
Stevens Pieter 22/09/1762 12/09/1765 
Goethals Jacobus fs Jan 12/09/1765 19/12/1768 
De Langhe Jan Baptiste 12/09/1765 19/12/1768 
Lippens Francles 19/12/1768 03/11/1772 
Van de Velde Lieven 19/12/1768 03/11/1772 
Van Overtveit Pleter 03/11/1772 20/11/1775 
Standaert Lieven 03/11/1772 20/11/1775 

16/11/1778 16/11/1782 
Dhanens Pleter fs Jan 20/11/1775 16/11/1778 
Standaert Vincent 20/11/1775 16/11/1778 
Van Hecke Carel 16/11/1778 14/11/1782 

14/11/1782 27/09/1785 
De Pape .Jan Baptiste 14/11/1782 27/09/1785 
B()(~lens Francles 27/09/1785 24/11/1788 
De Langhe Jacobw; 27/09/1785 24/11/1788 
De lJecker Vincent 24/ J 1/1788 17/10/1792 
(joole Pleter 24/11/1788 17/10/1792 
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BIJLAGE 2 
ON'IVANGERS ARMENDIS IN LEMBEKE (1 7DE_18DE EEUW) 

Datum auditie ~ 

21/09/1648 
11/09/1650 
07/10/1652 
28/09/1654 
18/09/1656 
10/10/1658 
08/11/1660 
25/09/1662 
30/09/1664 
07/09/1666 
18/09/1668 
02/10/1670 
11/10/1672 
17/10/1675 
14/12/1677 
09/11/1679 
21/10/1681 
11/11/1683 
28/01/1686 
22/09/1687 
20/11/1690 
08/02/1694 
20/06/1697 
15/11/1700 
13/12/1702 
23/03/1706 
19/03/1709 
22/09/1711 
22/09/1714 
22/09/1717 
17/09/1720 
22/09/1723 
17/09/1726 
28/09/1729 
04/03/1733 
20/08/1736 
08/10/1739 
29/10/1742 
13/05/1746 
11/05/1750 
14/09/1756 
27/08/1760 
22/09/1762 
12/11/1765 
19/12/1768 
03/11/1772 
20/11/1775 
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Ontvanger 

Pieter de Gaudissebois 

wed. 
Heyndrick Goidsseels 
Jan Dhaese fs Pieter 

Joos de Coeyere fs Pauwel 

Jan Dhaese fs Jan 

Gabriel Dhaenens 
Jan Dhaese 
Christoffel van Zele 

Jan de Rycke 
Jacobu~ de Langhe 
Vincent Roegiers 
Gabriel Dhaenens 
Lieven Standaert 
Wed. 
Joannes Standaert fs Jooris 
.. ("') 

Pieter Cathelyn fs Jooris (*) 
Jacobus Boelens (*) 
Pieter Dhaese fs Pieter (*) 
Pleter Verloock fs Jan (*) 
Jacobus Goethals fs Jan (*) 
Francies LIppens (*) 

Pieter van Overtvelt ("') 

Functie uitgeoefend 
door armenmeesters 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 



16/11/1778 
14/11/1782 
27/09/1785 
24/11/1788 
17/10/1792 

Pieter Dhaenens fs Jan (*) 
Bernardus Stockman fs Jan 

ARMOEDE EN ARMENZORG IN LEMBEKE (1646-1792) 

*) De taak van ontvanger werd tijdelijk waargenomen door de eerste armenmeester; 
vanaf de auditie van 14/11/1782 werd opnieuw een onafhankelijke ontvanger aan
gesteld. 

BIJLAGE 3 
ACTIVA EN PASSIVA VAN DE ARMENREKENINGEN VAN LEMBEKE TIJDENS HET ANCIEN 

RÉGIME 

Datum auditie Activa Passiva Saldi 

26/03/1646 30.0.3 Ib.gr. 11.12.0 lb.gr. 18.8.3 lb.gr. 
21/09/1648 55.15.11.9 « 39.0.10 16.125.1.9 « 

11/09/1650 69.1.6.6 40.0.7 29.1.0.6 
07/10/1652 66.7.1.7 28.10.6 34.16.7.8 
28/09/1654 76.17.2.2 54.14.0 22.3.2.2 
18/06/1656 75.9.8.4 43.18.0.6 31.11.7.10 • 
10/10/1658 96.6.0.4 37.14.9 58.11.3.4 
08/11/1660 122.6.4.6 52.9.6 69.16.10.6 • 
25/09/1662 161.6.0.2 71.11.11 89.14.1.2 
30/09/1664 170.1.9.10 « 50.4.6.6 119.17.3.4 • 
07/09/1666 175.16.5.3 « 105.1.1 70.15.4.3 
18/09/1668 136.19.2.3 « 77.3.2.6 59.15.11.9 « 

02/10/1670 134.6.3 70.3.7.10 63.2.7.2 
11/10/1672 148.0.11.4 « 98.7.0 49.13.11.4 • 
17/10/1675 198.4.2.4 150.1.3 48.2.11.4 
14/12/1677 234.2.4.6 217.6.11 16.15.5.6 
09/11/1679 132.0.0.2 148.17.8 16.11.0 
21/10/1681 88.13.8.8 175.19.1.6 87.5.4.10 
11/11/1683 205.13.6.8 « 207.2.2.1 1.8.7.5 
28/01/1686 108.8.11 139.6.11.6 30.7.0.6 
22/09/1687 81.14.5 87.11.0.6 5.16.7.6 
20/11/1690 125.17.7 103.19.10.6 « 21. 17.8.6 
08/02/1694 147.10.7.9 • 108.4.7 39.5.10.9 
20/06/1697 215.3.9.9 288.0.6 72.16.8.3 
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15/11/1700 236.18.10.3 « 363.12.11.9 « 126.14.1.5 • 
13/12/1702 94.16.6.8 180.8.2.11 85.11.8.3 
23/03/1706 125.11.8.2 « 145.4.6.3 29.12.10.1 • 
19/03/1709 107.4.7.2 78.8.1.1 28.16.6.1 
22/09/1711 119.9.11.4 « 155.5.1.3 35.15.1.11 • 
22/09/1714 320.10.1.3 « 269.12.8.11 « 50.17.4.4 
22/09/1717 114.19.3.10 « 126.10.5 11.11.1.2 
17/09/1720 143.2.6.6 71.14.9 71.8.9.6 
22/09/1723 275.10.5.10 « 199.5.3.6 76.5.2.4 
17/09/1726 208.12.7.4 « 171.16.10 36.15.9.4 
28/09/1729 129.0.10.4 « 94.6.3 34.14.7.4 
04/03/1733 254.11.4.4 « 220.19.4 33.12.0.4 
20/08/1736 394.10.8.8 « 366.12.4 28.18.4.8 
08/10/1739 120.5.5 197.4.1 76.18.8 
29/10/1742 ? ? 265.19.2.6 • 
13/05/1746 353.5.4.6 274.4.9.1 
11/05/1750 112.16.2.8 « 109.8.10.1 3.7.4.7 
19/07/1753 104.14.10 74.5.8 30.9.2 
14/09/1756 83.19.3.6 65.0.1 18.19.2.6 
27/08/1760 108.13.8.3 « 129.15.9 21.2.0.9 
22/09/1762 65.6.7.9 110.1.4.9 54.14.9 
12/11/1765 101.0.4 133.18.1 32.17.9 
19/12/1768 62.12.6 81.9.1 18.16.7 
03/11/1772 139.15.9.6 « 156.8.3 16.12.5.6 
20/11/1775 151.11.6.6 « 176.0.10.6 24.9.4 
16/11/1778 162.17.4 210.16.1.6 47.18.9.6 
14/11/1782 323.18.4 381.12.6 57.14.2 
27/09/1785 262.10.1 262.12.0 0.1.11 
24/11/1788 336.5.6 333.14.9 2.10.9 

17/10/1792 312.6.3.6 299.14.7.6 12.11.8 

38 



SPOREN VAN VOLKSJUSTITIE 

Herroepen van smaad in 
LotenhulIe, 1891 

Filip BASTIAEN 

Bij het lezen van een artikel l eind vorig jaar botsten we opnieuw 
eens op het zeldzame aan te treffen gebruik van het herroepen van een 
beschuldiging. In mijn vroeger jarenlang onderzoek naar veldwachters en 
bellemannen noteerde ik in de archivalia uiterst sporadisch dit element 
van de volksjustitie. Ondanks het schamele aantal attestaties, acht ik het 
wenselijk dit weinig bekende aspect van de volkscultuur onder de aan
dacht te brengen. 

Politie is zo oud als de mens. Met dat begrip zijn er enkele andere 
onlosmakelijk mee verbonden: wet, recht. plicht. AfWijkingen aan die 
laatste of ze negeren leidt tot overtredingen, die een bestraffing implice
ren. Het doel is zoveel mogelijk om een zaak in zijn oude staat te herstel
len, voor zover dit mogelijk is. Het bestraffen en het herstellen kan op 
meerdere manieren. We onderscheiden twee groepen, met telkens een 
tweeledige opdeling. In de eerste groep kennen we de onderlinge regeling 
en de regeling via een rechtbank, in de meest ruime betekenis. De zaak 
wordt dus beslecht door tussenkomst van een derde. In de zelfreguleren
de dorpsgemeenschap kon dit een inwoner zijn met een hoog aanzien2 , 
een overheidspersoon, terwijl in de georganiseerde maatschappij hiervoor 
specifieke instellingen werden in het leven geroepen. Daarnaast bestond 
er ook de volksjustitie, waarbij de regeling gebeurde tegenover de (lokale) 
bevolking. Het kon gaan om een straf door het volk, in een spontane reac
tie (volksgerichten) of het terugnemen van een beschuldiging tegenover 
het volk. Het herroepen hoort duidelijk tot de laatste groep. Het hoort er 
in feite maar toe vanaf de Franse tijd. Voordien was het vaak een onder
deel van een veroordeling tot "eerlijke betering"3. 

In de beperkte literatuur wordt vermeld dat het gebruik, volgens 
overleveringen, tot diep in de 19de eeuw bleef voortleven4 , doorgaans 
"..onder concrete voorbeelden. Voor Beernem werd alvast verteld dat bv. 
een kwaadspreker door de rechter werd veroordeeld om het vertelde 
kwaad publiek te herroepen5. Maar ook hier geen schriftelijke neerslag. 
Voor het Meetjesland vonden we twee, slechts twee, voorbeelden uit de 
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19de eeuw. We geven ook enkele voorbeelden van voor de Franse revolu
tie. 

We beginnen met het Eeklose voorbeeld uit 1695. over de ver
meende heks Marie Soufferaen6 . Gillis De Bruyckere had haar beticht 
van hekserij en slaagde erin anderen te overtuigen. zodat de vrouw voor 
de baljuw werd gebracht. De zaak keerde zich echter tegen hem en hij 
werd zelf opgesloten. 's Anderendaags verschenen beiden voor de sche
penbank en er werd daarvan een akte opgemaakt. Daarin stond o.a. "De 
comparant verklaart Marie Souiferaen. de weduwe van Marten Vanden 
Broecke te kennen als een eerlijke en deugdelijke vrouw. Hij verklaart de 
door hem op 26 Juni 1695 geuite beledigingen als zou zij een toverheks zijn 
en zijn oudste kind te hebben dood getoverd. te herroepen. Hij verklaart dit 
te hebben gezegd onder invloed van dronkenschap en dat deze woorden 
hem thans pijn doen. Hij belooft dit niet meer te zullen doen." De vrouw 
verklaarde zich daarmee akkoord en verzocht ook dat de akte op de daar
toe bestemde plaats zou worden bekendgemaakt. Er werd niet vermeld 
wie de bekendmaking zou doen. De dader zelf? 

Er is nog een ouder. gepubliceerd voorbeeld bekend uit Eeklo. In 
1436 moest een zekere Victor Blomme in de processie van Eeklo bloots
hoofds een brandende kaars dragen en daarbij zeggen en herhalen dat hij 
"die kersse draecht ter eere van Gode. vanden kinderen Vincent Smeeds 
vorseit. ende ... ". Hij had namelijk zich tegen de gemelde kinderen schul
dig gemaakt aan smaad. De zaak kwam voor de Raad van Vlaanderen? 
Het herroepen van de smaad maakte ook hier, net zoals in het vorige 
voorbeeld. deel uit van de officiële rechtspraak. Zeker het tweede §eval 
doet denken aan de amende honorable, de openbare vergiffenis . Ze 
gebeurde dus niet noodzakelijk op de traditionele roepplaats. 

Het eerste voorbeeld na de Franse revolutie komt uit Zomergem. 
Het is geen zuiver voorbeeld van herroepen, maar gaat duidelijk die rich
ting uit. We kwamen het indirect te weten door een dispuut tussen de 
burgemeester en de commissaris van politie. De eerste beschuldigde de 
laatste van nalatigheid en wou hem ontslaan. Zekere dag had de burge
meester zich veroorloofd om op de gebruikelijke plaats een bericht af te 
kondigen. Het ging om een verklaring van twee inwoners dat hun buur 
helemaal niet had deelgenomen aan een diefstal enkele dagen daanroor. 
Maar de commissaris voerde aan dat de gestolen zaken in zijn schuur 
waren bevonden, zoals ook vastgesteld in twee processen-vt'rbaa19 . Ht't 
delict werd hier dus ook herroepen. door tussenkomst van derdt'n. 

Het laatste voorbeeld uit 1891 is het meest duidt'lijkt' wat de volks
justitie inhield. Door het unieke karakter, zo laat in de 19de t'euw. cite
ren we uitvoerig. Schepen Meganck van Lotenhullt' was dienstdoend 
(waarnemend) oIllcier van politie en stelde in die hoednnight'id een pro
ces-verbaal op wegens beledigingen door een timmerman tt'gen notaris 
Lippens. 
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~Lodewyk Lippens, notaris, oud 33 jaren, resideerende te 
Lotenhulle, verklaart dat op Nieuwjaarsdag laatst in den vooravond hij 
zich ter herberg bevond van Jan Bultinck. alhier ten Dorpe, alwaar zijnde 
August Schaeck. timmerman te Lootenhulle ook binnenkwam. en opeens 
verklaarder verweet dat hij zeven duizend frank heeft gestolen. Waarop 
verklaarder vroeg waar hij dat gestolen had. 't Is gelijk ik zeg het toch in 't 
publiek was het antwoord. Hiervan waren getuige Jan Bultinck, Camiel De 
Schryver en nog anderen allen van Lootenhulle." 
~ August Schaeck timmerman te Lootenhulle oud 33 jaren verklaart dat hij 
op nieuwjaarsdag zoo dronken was dat hij hoegenaamd niet weet, wat er 
dien dag is gebeurd. Hij weet niet dat hij den notaris Lippens zou verwe
ten hebben zeven duizend franks gestolen te hebben. " 
~Jan Bultinck, herbergier. oud 38 jaren. wonende te Lootenhulle verklaart 
dat op nieuwjaarsdag rond acht ure 's avonds in zyne herberg tusschen 
den notaris Lippens en August Schaeck er eene woordenwisseling ont
stond in dewelke er van stelen werd gesproken. Verklaarder hoorde 
August Schaeck zeggen tot den Notaris Lippens Cij hebt mij gezegd dat ik 
zevenfrank heb gestolen maar gij hebt er wel 7000 gestolen, waarop de 
notaris Lippens op zijne beurt zegde: de myne zyn op de Bank tracteer gij 
met de Uwe." 
"Camiel De Schryver. hoefsmid. oud 50 jaren, wonende te Lootenhulle ver
klaart dat op nieuwjaarsdag laatst rond 8 uren 's avonds, hij ter herberg 
was van Jan Bultinck. alwaar hij August Schaeck hoorde zeggen tot den 
notaris Lippens van Lootenhulle Cij hebt 7000 fr. gestolen en ik (August 
Schaeck) 700. Waarop de notaris Lippens hem vroeg hoe en waar hy dat 
gestolen had. hierop gaJ August Schaeck geen antwoord . .. 

Het ziet er naar uit dat alles op dezelfde dag. hetzelfde moment 
werd geschreven. Er was blijkbaar contact aan vooraf gegaan. 

De toevoeging achteraf is het meest merkwaardige. Zowel de oor
spronkelijke aanklager, de betichte als de schepen ondertekenden het 
geheel, de randnota incluis. Ze luidde als volgt: "De heer Lodewijk 
Lippens verklaart bij deze af te zien van zijne voorenstaande klacht. en 
vergenoegt zich met de eerherstelling van Schaeck August deze is gehou
den op eerstkomende zondag ter gewone plaats der ajkondigingen aan het 
publiek te doen kennen dat de beschuldigingen welke hij op nieuwjaars
dag tot den heer notaris Lippens heeJt uitgesproken volkomen valsc11 
z[jn" 10. 

Voor zover we weten was hiermee de kous af. Het proces-verbaal 
werd vermoedelijk nooit naar de rechtbank doorgestuurd. We mogen niet 
uit het oog verliezen dat biJ dit voorval een notaris was betrokken. Deze 
openbare ambtenaar was thuis in de rechtswereld en besefte vermoede
lijk ook dat de zaak voor de rechtbank veel kans maakte te worden gese
poneerd. Vanuit zijn positie leek dit niet aangenaam. maar kon hij ver
moedelijk anderen (het lokale bestuur) overtuigen terug te grijpen naar 
een oud gebruik. Bij dit voorbeeld Is het duidelijk dat de verplichting tot 
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herroepen geen deel uitmaakte van de reguliere rechtspraak. Het gaat 
hier om een echt staaltje van volksjustitie in een zelfregulerende rurale 
dorpsgemeenschap: gezegd in het publiek = terugnemen in het publiek. 

NOTEN 
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SPOREN VAN VOLKSJUSTITIE 

Volksgerichten in het 
Meetjesland, 19de eeuw 

Filip BASTIAEN 

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw genoten de stu
die en het onderzoek naar volksgerichten (met namen als charivari, bou
leren, bellemet houden. strooien. ketelmuziek. slede binden. belJagen ... ) 
heel wat aandacht. Deze volksgebruiken op het vlak van de volksjustitie 
geven een inzicht in heel wat aspecten van het maatschappelijke leven. 
Zo kunnen de visies op seksualiteit, de man-vrouwverhouding, vormen 
van sociaal en politiek protest enz. aan bod komen. Zowat alle publica
ties l behandelen het thema in de 17de en voornamelijk de 18de eeuw, 
daar er vrij uitvoerige procesbundels beschikbaar waren. Toch kwamen 
ze ook nog voor in de 19de eeuw. 

In heel Vlaanderen zouden in de 19de eeuw nog vele honderdtallen 
volksgerichten zijn voorgekomen2 . Onze aantekeningen tijdens onze 
jarenlange studie over de veldwachters in het Meetjesland bevestigen dit 
beeld ten dele. We baseerden ons dan ook enkel op schriftelijke neersla
gen. Onze getuigenissen zijn niet alleen beperkt in aantal (15), ook de 
beschikbare informatie is erg karig, daar we geen gerechtelijke bronnen 
consulteerden, voor zover deze al beschikbaar zijn. Het mag echter dui
delijk zijn dat het gebruik enerzijds een tanend bestaan kende, wat ook 
de tijdgenoten erkenden: "Cette mauvaise et méchante action qui est enco
re en vogue à la campagne mais qui iend à disparaître"3. Maar anderzijds 
zijn ook de bronnen hoogst onvolledig. Slechts weinig gemeentearchieven 
bevatten een ver7..ameling processen-verbaal, laat staan volledige reeksen 
voor de 19de eeuw. Daarnaast moeten we ook de vraag durven stellen of 
bij een dergelijk gebeuren wel altijd een pv werd opgesteld (zie ook ver
der). Een getuigenis uit Maldegem is op dat vlak sprekend. Barbara 
Tetaert verklaarde in 1889: "Ik heb er geen gevolg willen aan geven. mij 
met eene vermaning der veldwachter aan de plichtigen gedaan. te vreden 
houdende" 4 . De veldwachter verklaarde dat hij zelfs tweemaal ging en de 
derde keer de daders voor de politiecommissaris liet verschijnen. Hij had 
hen inderdaad gewaarschuwd dat ze zouden worden vervolgd. indien ze 
hun schamlnkeling nog herbegonnen. 
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In het Meetjesland gebruikte men meerdere termen om de volksge
richten te omschrijven. In sommige processen-verbaal houdt men het 
neutraal bij ruststooring en moeten we door het verhaal zelf afleiden dat 
een groep inwoners een zekere vorm van recht in handen nam. Het 
groepsaspect is ook een voorwaarde om van een volksgericht te kunnen 
spreken. Dit blijkt ook uit de volgende zinsnede uit een brief, waarbij we 
het raden hebben tegen wat de daders precies ageerden: ..... opgesteld 
tegen verscheidene jong heden dezer gemeente voor schamminkeling en 
daar deze personen bereid zyn om dagelyks het zelfde nog te verrichten 
zoud ik UE verzoeken Mr de prokureur een spoedig gevolg aen deze schan
delyke daed te willen geven"5. Het lokale bestuur is er niet mee opgezet 
(wat ook elders blijkt). 

1. DE FEITEN 

Een eerste voorval noteerden we in Merendree in 1819. Het is een 
zo duidelijk uitgesproken voorbeeld van een volksgericht, dat we de brief 
gericht aan de Koninklijk Commissaris integraal citeren. "Je m'empresse 
de vous injormer d'un charivari / schamynkelinge / qui a eu Zieu en cette 
commune le 14 de ce mois, par les nommés Jean Baptiste et Bernard 
Cornelis, et une joule d'autre personnes, devant la maison de Pierre van 
Maldegem à l'occasion de l'accouchement de safille d'un enjant naturelle. 
Le joule étant agrandi par le battu continuel dujouet, et le bruit étant deve
nu si grand, qu'on n'a pas été à même de distinguer d'ou venait le coup 
de jusile [sic], quijut tiré, alors une joule de personnes se derigeant vers 
la maison et voulurentjorcer la porte. Etant ouvert le nommé Jean baptis
te Roets, qui s'y trouvait a été battu et reçu de contusions (?) : et le nommé 
jrancois de Craene entré à la tête de lajoule, a reçu des blessures graves 
à la tête, mais sans suite dangereuse. Le proces verbal étant adressé à 
Monsieur ie Procureur du Roi, il est à esperer que les auteurs subiront leur 
juste punition."6 
Het pv bleek inderdaad al op 16 maart te zijn opgestuurd. 

We worden hier dus geconfronteerd met de spontane afkeurin~ 
door een massa volk van een natuurlijke geboorte. Dergelijke zaken 
waren echter geen unieke feiten. In het midden van de 18de eeuw 
bedroeg het aantal natuurlijke kinderen nauwelijks I % van het totale 
aantal geboorten. Algemeen liep dit aantal op tot maximum 6% tegen 
18507 . In Lotenhulle bedroeg het gemiddelde aantal onwetti~en in de 
19de eeuw 4,6%. In het begin van de eeuw werd zelfs een piek van 7.66% 
bereikt8 . Bij deze charivari in Merendree moet dus meer komen kijken 
zijn dan enkel de natuurlijke geboorte, want anders zou dit dan schering 
en inslag moeten zijn geweest. Het is natuurlijk ook mo~el~jk dat het wel 
veelvuldiger gebeurde9 • maar dat we er nooit weet van krijgen. daar er 
geen gekwetsten of geweerschoten vallen. De overheid liet dan misschit'n 
alles betijen. 
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De seksuele moraal werd wel meer gehoond. We hebben hierom
trent een vermoeden voor een voorval in het al voornoemde Lotenhulle. 
Een zogenaamde ruststoring in 1858 leek verdacht veel op een charivari, 
zowel door de omvang van het aantal deelnemers als de ketelmuziek enz. 
We citeren uit het proces-verbaal dat Blandinus De Wulf liet opstellen. 
~Welke verklaerde dat hy in den verleden nacht (28-29 juny) tusschen 12 
à 1 ure is ontwaekt geworden door een buitengewoon gerucht en ge tem
pert. welke in de nabijheid zyner woonst plaets had. dat buiten gegaen 
zynde, hy aldaer eene menigte volk heeft bemerkt. welke voorzien waren 
van alle slach van instrumenten (blekke schyven en alle slach van blekken 
en andere voorwerpen) dat zoohaest die persoonen hem ontwaerden zy, 
roepende en spelende, henen gingen en zich begaven naer een groot vuer 
welk aldaer. ... , brande - dat eenige tijd nadien. zy allen al schu!ffelende 
en tierende zyn teruggekerd ... H. De groep stak nog een tweede vuur aan, 
dicht bij een houtmijt, slingerde de klager allerlei verwijten naar het 
hoofd (die echter niet werden gespecifieerd) en twee ruststoorders mis
handelden ook de vrouw van De Wulf, die intussen was buiten gekomen. 
De klager kon alvast 13 van de deelnemers aan dit volksgericht met naam 
noemen. Ze kwamen allemaal uit de buurt, sommigen uit aanpalende 
straten van Aalter. Er waren ook nog drie getuigen, buitenstaanders 10. 

Het proces-verbaal rept met geen woord over het motief van de daders. 
Op het eerste gezicht leek het slachtoffer een doodnormale, oudere man, 
braaf gehuwd. Er woonde wel een onwettige 30-jarige nicht van de vrouw 
in. In feite niets bijzonders, maar uit het feit dat de man met haar zou 
hertrouwen na de dood van zijn eerste vrouw, doet misschien vermoeden 
dat hij al een affaire met de nicht had en dat de buurtgemeenschap dit 
wou afkeuren. Alvast nog in 1888 was diezelfde dorpsgemeenschap niet 
opgezet met een permissiviteit van incest. Het incident inspireerde de 
Lootse burgemeester tot de volgende uitspraak in zijn brief aan de 
Procureur des Konings: "Deze samenwoonst doet alhier onder de bevol
king eene groote verontweerdiging ontstaan. Het ware te wenschen dat 
vader en dochter konden gescheiden leven". Dit feit kwam aan het licht 
door de klacht van een nog inwonende zoon van de man. Deze trok met 
het verhaal dat hij zijn vader op zijn zuster had gevonden in haar bed 
naar de burgemeester. De vader had gepoogd hem om te kopen en beloof
de hem "een kwartje indien hy het aan niemand zegde, en naar den bur
gemeester niet ging en dat hy van zyn leven niet meer had moeten wer
ken". De man leed enigszins aan zinsverbijstering en kreeg daardoor de 
bijnaam zol. Hij werd in de volksmond ook gemeenzaam als de vader van 
het natuurlijk kind van zijn dochter beschouwd, wat hij niet ontkende. 
De man was weduwnaar ll . Dit geval gaf enkel aanleiding tot veront
waardiging, niet tot een volksgericht. We naderden dan ook het einde van 
de 19de eeuw. 

In dezelfde of een iets andere sfeer, namelijk die van afgebroken 
l1efdesrelatles, situeert zich een verhaal in Kluizen in 1826. Van een zui
ver volksgericht is misschien niet echt sprake, maar een aantal elemen
ten zijn toch voorhanden. Een zekere Bouez "liedjeszanger en leramer 
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binnen deeze gemeente" had klacht ingediend, mogelijks wegens de wei
gering van een patent of een paspoort. De man woonde niet echt in 
Kluizen, was "pensionaris van den staaf, maar verbleef regelmatig in de 
gemeente in schuren en stallen en vertoonde zich dan met "liedekens en 
koopwaren". Het schoentje wrong rond de liedjes, want hij had een ver
bod gekregen "door den officier van police van publiek te zingen en debite
ren een scandalig liedeken danof een exemplaer hiernevens in welk zichF 
5 een naakt en klaar diffamerende schrift van eene treIfelyke jonge dogter 
die zig misgaan heeft met den knegt die milicien is van 1826 dit geval die 
aan de ouders reeds veel verdriet heeft gekost moest ongetw!1ffeld nog har
ter vallen van dit publiekelyk te devulgueren daar het aan de zeden zeer 
nadeelig moet zyn dewyl diergelyke vuyligheden maar te (?) straf toe zet
ten en nooit geen goed kan doen om te dienen voor exempel maar wel ver
ergenis en dikwils oorzaak tot twist en disputen"12. De bronnen gaven 
niets meer prijs. Opnieuw gaat het toch om het publiek afkeuren van een 
bepaald gedrag. 

In Maldegem in 1889 ging het wel degelijk om een afgebroken lief
desrelatie. Barbara Tetaert liet expliciet in het pv opnemen dat ze voor
nemens was met Karel De Bruycker te trouwen, maar dat de relatie op 1 
januari was beëindigd. Het volksgericht startte enkele dagen later en zou. 
met tussenpozen, bijna drie maanden aanslepen. De eerste reactie was 
het plaatsen van "een strooien man" aan een boom van het huis waar ze 
inwoonde. Dit gebeurde door verscheidene personen en met het doel haar 
uit te schelden. Op 1 februari dan smeet men leemen voor de deur. tot 
aan den hof Het bleef hier niet bij, want er werd ook gezongen. geroepen 
en getierd en op potten en pannen geslagen. Op 23 maart was het weer 
van dat. De daders herhaalden hun schaminkeling en wierpen leemen en 
vuiligheid aan de deur en rond de woning. De daders voelden zich in elk 
geval sterk, want ze weigerden voor de politiecommissaris te verschijnen 
.. zeggende de politie kan ons toch niets doen". Een getuige verklaarde zelfs 
aan de veldwachter dat er nog meer zou gebeuren. Onder de plichtigen 
was er blijkbaar ook afgesproken over het voorval niets uit te brengen 13. 

Het afspringen van een relatie en vooral het belen gaven meermaals 
aanleiding tot een reactie van de bevolking. In Adegem werd in 1865 een 
pv opgemaakt wegens mishandeling. maar de oor~aak hiertoe was het 
strooien van "vlas-klodden" langs en op de haag van een hoeve. Dit 
gebeurde door (slechts) twee inwoners. De reden van deze laatste actie 
werd niet vermeld, maar in de brief had men het ook over het "spotsge
wyze ... bestrooyen". In een brief van een tiental dagen later vernemen we 
toch iets meer. Het kwam nog voor dat men een aanzienl~jke hoeveelheid 
klodden op de hagen gooide van een Jonge man of een weduwnaar wiens 
huwelijksaanzoek tegenover een Jongedochter was geweigerd en waarvan. 
volgens onze lezing, de huwelijkspublicatte al was gedaan 14. 

Ook een Bink leeftijdsverschil tussen een koppel kon aanleiding 
geven tot een volksgericht. Zo vernamen we dat l'en vrouw van dl' wUk 
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Kerselare Op Kaprijke in het gezelschap van een jongeling naar de wereld
tentoonstelling in Antwerpen trok. Bij hun thuiskomst werden ze orden
telijk gevierd: ~inhaling met vuilblekken en oude ketels om een oordoovend 
gerucht te verwekken aan welk honderde personen deelnamen"15. Dit 
bericht laat niet toe uit te maken of de twee betrokkenen een relatie had
den. maar de gemeenschap liet duidelijk haar afkeer blijken. Nochtans 
huwde er regelmatig een weduwnaar met een jonge deerne ... 

De schamenkeling en ruststooring in Aalter in 1847 moet misschien 
in een dergelijke context worden geplaatst. Gregorius Clincke, een lands
man uit de Weststraat. werd alvast door zeker 11 personen "in den nagt ... 
in groot getal by uytschelding uytroeping en met troenmel [sic] schyven 
slagt [?] ... gehoont"16. De groep stoorde dus ook de publieke rust. Het 
slachtoffer is echter niet in de bevolkingsregisters van 1847-1856 te vin
den. Misschien (her)trouwde hij met een veel jongere vrouw van en in een 
andere gemeente, alvast niet in Aalter. De daders kwamen alvast uit het 
nabije Knesselare en Ursel. 

Een vermoeden van prostitutie kon ook een ingrijpen van de goe
gemeente teweegbrengen. De herbergier Petrus Coen uit Merendree liet in 
1880 een pv opmaken wegens beledigingen. Hij was namelijk verweten 
een hoerekot te houden en dat zijn vrouwen dochters hoeren waren. Een 
getuige verklaarde dat de betichte het volgende zei: "dat zy [Maria Coen] 
en hare zusters eene bende hoeren waren en dat men ze zou geschamin
keld hebben als zy van de gemeente vertrokken". Ook een andere getuige 
had het over" dat men ze van de gemeente zou geschaminkeld hebben" 17. 

Een burenruzie genoot ook al eens de bedenkelijke eer het onder
werp van een volksgericht te zijn. In 1872 was de verstandhouding tus
sen Antoon De Baets, tapper en klodden koopman (elders was het konij
nenkoopmanJ. en een aantal andere inwoners van het Lembeekse 
Aveschoot niet optimaal. Het echtpaar De Baets was al menigvuldige 
malen bedreigd. Andere wijkbewoners kapten zelfs een kerselaar om. En 
met Aveschootkermis kwam "een gezelschap manspersoonen onder ande
re Victor Vincent en Bruno Poppe. met vaandel. vuilblikken enz. naar hun 
hof. Onder geroep en getier schenen ze spotsgewijs ook drank te ver
kopen 18. In een andere verklaring van Marie Anna Buysse, de echtgeno
te van De Baets, luidde dit: "Den 11 november hebben zij een bende ge
maekl om ons te schamynkelen met trompetten. vuylblikken met vaandels 
en zy zyn gekomen tot regt over ons deure en Bruno Paepe die was drae
ger van de tafel om ten spolswijze voor ons deur te schenken" 19 Drie 
weken vroeger waren aardekluiten naar de herbergier gegooid. De oor-
7..aak was vermoedelijk te zoeken In het getuigenis van de vrouw inzake 
een schending van bomen en sparren, waarbij de genoemde daders en 
anderen waren veroordeeld. De vrouwen ook enkele herbergklanten wer
den bekogeld. De schepen-officier van politie deelde mee "te wenschen 
dal een einde aan deze slechte zaken konde gesteld worden die dreige 
droevige gevolgen na zich te slepen". Ook de tegenpartij liet zich niet 
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onbetuigd en Bernard Vincent liet een pv opstellen met de vraag in zijn 
eer te worden hersteld. Hij duidde acht getuigen aan, die enkel konden 
verklaren dat ze niet wisten dat hij De Baets zijn boom afzaagde. In het 
initieel proces-verbaal over het afzagen van de boom rustten alle ver
moedens op Bernard Vincent en van wie Antoon De Baets zei: "en dat hy 
volkomen overtuigd is dat hy hunnen vyand is"20. Later verklaarde hij ook 
dat Vincent de bel van Mijnheer Van hecke had gestolen. Uit de volgende 
zin leiden we af dat alles in de doofpot verdween: "de veldwagter heeft de 
belle uyt het huys van Bernard Vincent gehaeld en aen den eygenaer 
gedragen omdat zyn nonkel den schepenen was hebben zy alles verduy
ken" 2 1. 

De charivari heeft hier dus te maken met een burenruzie, mogelijks zelf 
ingegeven door wraak of het doorbreken van de zwijgplicht in kleine 
gemeenschappen. Het doel was duidelijk intimidatie en zelfs chantage. 

In Poeke woonden in 1885 twee oude mensen in een huisje op 
cijnsgrond. Vermoedelijk konden ze de cijnspacht niet betalen. Het navol
gende kunnen we dan ook als een volksgericht bestempelen. Een groep 
dorpsbewoners trok namelijk "om kort met de zaak te maken" naar het 
huisje en brak het tot op de grond af en pleegde nog andere baldadighe
den. Het gerecht kwam een onderzoek doen en liet tien mannen aanhou
den, waaronder de zoon van een van de voornaamste inwoners. Een der
gelijk voorval haalde zelfs/natuurlijk de krant22. 

Tot slot hebben we twee voorvallen in een politieke context. Het 
eerste had een louter lokaal karakter en sloeg op het voorkomen van de 
afschaffing van een stuk buurtweg, met name de Bierweg in Aalter. De 
burgemeester werd hier geconfronteerd met een ernstig en zeer vervelend 
probleem. Heel wat notabelen, gegoede landbouwers en zelfs twee sche
penen in persoon of via hun zonen namen deel aan betreurenswaardige 
daden door honderden personen. De burgemeester voelde zich met de 
lokale politie en de rijkswacht onmachtig het protest te voorkomen. zon
der risico ongelukken te veroorzaken. Hij vroeg dan ook aan de arrondis
sementscommissaris om de uitvoering van het Koninklijk besluit op te 
schorten, t01 dat het gerecht uitspraak had gedaan over de al gepleegde 
feiten23 . De afschaffing van de Bierweg mocht al door een KB van 5 juni 
1834, maar dit was 25 jaar later nog altijd niet uitgevoerd. De grondei
genaar De Smedt-Hyde stond er echter op. maar aanpalend en hadden 
hiertegen verzet aangetekend in september 1858 (dossier de commodo et 
incommodo; hun eigendommen zouden 11ink in waarde dalen ofwel zou
den ze een grote omweg moeten afleggen om het akkerland te 
bereiken)24. Het ging dus om een belangencon11ict. 

Een laatste feit sit ueert zich in Eeklo. Het was de gewoonte dat de 
leerlingen van de goedbijgewoonde zondagschooI van Waarschoot na de 
prijsdeling, bij goed weer en onder begeleiding van de t~lnh1rt'. een WHll

deling naar Eeklo deden. Dit was niet and('rs in 1884. manr het gelwt'l 
draaide anders uit. Er was namelUk iets nnn voorn (Ll;t',Ll;ann. "Oller drie 
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weken. namelijk op den zondag van Waarschoot-kermis. waren er uit 
Waarschoot brieven aan eenige liberale heeren van Eecloo geschreven. dat 
ze moesten oppassen. want dat er eene groote party volk zoowel uit 
Lembeke als uit Waarschoot te wege was naar Eecloo te komen om hun 
eene charivari te brengen of met hen den spot te drijven wegens hunne 
deelneming aan de liberale tegenmanifestatie te Brussel op 7 september." 
We moeten dit in de context van het einde van de schoolstrijd en de con
troverse katholiek-liberaal bekijken. De politie had toen voorzorgen geno
men, maar de charivari vond niet plaats. De geruchtenmolen begon wel 
te draaien. Om het verhaal kort te maken: werklieden uit liberale fabrie
ken in Eeklo meenden dat Waarschoot hun meesters wilden beschimpen. 
Toen de stoet uit Waarschoot, drie weken later dus. in de Eeklose 
Stationsstraat kwam. was het net schafttijd. Misschien wel duizend 
arbeiders en arbeidsters hoorden de muziek en het gezang van de 
Waarschootse groep en liepen hen tegemoet. Al vlug ging het gerucht 
~Waarschoot is daar om met onze meesters te gekken!'. Het gevolg was een 
fluitconcert. geschreeuw en uitjouwingen aan het adres van de leerlingen 
van de zondagschool. Er werden zelfs stenen gegooid. want de politie was 
niet direct in de buurt. In de nasleep werd ook nog de Eeklose pastoor
deken, die de prijsuitdeling in Waarschoot bijwoonde. uitgejouwd. alsook 
twee vreemde paters. De journalist van dienst betreurde het voorval en 
had medelijden met het zedelijk verval van de volksklas. Er werd een 
onderzoek geopend. De redacteur was van mening dat de persoonlijke 
vrijheid moest worden geëerbiedigd. maar dat men niet te streng mocht 
wezen voor de arbeiders: "Neen, slaan wij liever allen de handen te zamen 
om hunnen stand te verbeteren. om hun hert te verzedelijken. om hunnen 
geest te veredelen. om hun gemoed te verchristelijken. om hunne ziel te 
winnen"25. Deze gebeurtenis kunnen we niet als een volksgericht 
beschouwen. wel de al dan niet geplande charivari: het afkeuren van en 
het afrekenen met de liberale tegenstanders die de verkiezingen hadden 
verloren. 

2. ENKELE CONCLUSIES 

Uit de zeer verscheiden voorvallen kunnen we toch enkele conclu
sies trekken. Het gaat vooreerst om vrij spontane reacties op een onrecht 
of toch aldus ervaren. Dat onrecht is zeer verscheiden en heeft in onze 
voorvallen vaak niet te maken met de huwelijksmoraal of het traditione
le huwelijk. De omgangsvormen tussen man en vrouw blijven wel belang
rijk als te hekelen materie. maar we zien ook sociale. politieke en andere 
materies opduiken. Jacobs stelt hieromtrent ook dat niet elke inbreuk op 
de gemeenschapsnormen een charivari tot gevolg heeft. Bijna altijd zijn 
er bezwarende omstandigheden26. Dit kan bijna niet anders. want 
anders moesten we honderden voorbeelden vinden. zoals bijvoorbeeld bij 
de geboorte van natuurlijke kinderen. 
Daarnaast gaat het om een actie door meerdere. zelfs talrijke - veelal 
anonieme - personen. Men heeft het dan over een menigte volk. zelfs hon
derden of wiJk- of dorpsbewoners. We krijgen wel ook namen In de pro-
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cessen-verbaal, maar uit de voorvallen kan zeker niet worden afgeleid dat 
het voornamelijk jongeren zijn die zich willen laten gelden, zoals de in de 
literatuur regelmatig opduikende term jongerencharivari laat vermoe
den27. Alle lagen van de bevolking lijken er aan deel te nemen, wat voor
al opvalt doordat de lokale overheid, met een duidelijk misprijzen, aan
stipt dat vooraanstaande inwoners of hun kinderen aan de acties parti
ciperen. 
De naam charivari komt in onze bronnen slechts eenmaal voor (door een 
journalist gebruikt), wel de term schamminkeling. Die zou teruggaan op 
het Latijnse woord simius of simua, wat aap betekent. De Waalse auteur 
Roger Pinon schoof h~otheses naar voor inzake beestbenamingen. In 
Frankrijk was in de 13 e eeuw het iconografische thema van Chi(n)ceja
ce en Bigorne bekend. Het eerste is een mager monsterachtig dier dat in 
Frankrijk en Italië niet voldoende voedsel vindt. namelijk goede en aan 
hun man gehoorzame vrouwen. Zijn tegenhanger Bigorne kent dit pro
bleem niet, want die doet zich te goed aan onderworpen mannen en pan
toffelhelden. Voor de nederlandstaligen was dit linguïstisch minder aan
trekkelijk, maar het idee sprak aan. Vandaar zou dan één begrip dienst 
hebben gedaan voor een dubbel concept28. Feit is wel dat we het begrip 
schamminkelen ook buiten de huwelijkscontext aantroffen. Andere 
begrippen zijn ook het strooien van vlas, leemen en klodden. het plaatsen 
van een strooien pop en het maken van ketelmuziek, naast het zingen 
van specifieke liedjes. Het maken van ketelmuziek was zelfs nog een 
bepaling in het strafrecht in de 20ste eeuw. Het werd opgevat als beledi
gend of om verzet te tonen tegen zekere handelingen of om zekere perso
nen belachelijk te maken29. Het begrip werd geassocieerd met nachtru
moer, wat we ook terugvinden in onze ruststoring. 
Een laatste aspect is de rol van de overheid. We vermeldden al dat ze 
enerzijds liet blijken niet opgezet te zijn met de spontante volksreacties. 
Anderzijds leiden we af dat niet alle. vermoedelijk zelfs een minderheid 
van de, volksgerichten een schriftelijke neerslag in de vorm van een pro
ces-verbaal kenden. We noteerden zelfs meermaals dat de plegers duide
lijk maakten zich niets van de politie aan te trekken: het volk had het 
voor het zeggen in de eigen dorpsgemeenschap. 

NOTEN 
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Kannunik 
Richard Antonius Ryffranck 

Hugo NOITEBOOM 

HET GEZI VAN BERNARD RYFFRANCK-MARlMAN 

Richard Antonius Ryffranck is een zoon van Bernard Ryffranck uit 
Sint-Laureins. Vader Bernard werd er geboren op 1 december 1722 en 
overleed in Eeklo op 28 juni 1788, "s inte pietersavond" l. In 1752 huwt 
Bernard Joanna Catharina Mariman uit Kaprijke (°1723), die in Eeklo 
overlijdt op 11 februari 1813 "'s nagts kwart voor twaalf, naer onljangen 
te hebben aLle de regten van onze Moed er d e heylige K erke". 

Bf} hei ov rLyden van 
burgemeester 
B rnardus RyJfranck. 
h ier in 1 779 in d e 
ouderdom van 77 Jaar. 
zf}n e r van de 
9 kinderen nog 6 in 
l v n. 
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Bernard gaat in 1755 in Eeklo in de Molenstraat wonen en waar hij 
onder andere het beroep van schrijnwerker uitoefent. Daarnaast verdient 
hij goed zijn boterham door geld uit te lenen. Rond 1780 bezit hij meer 
dan 2.800 pond aan uitstaande bezette renten, die hem een flinke stui
ver opleveren. Hij ontleent tussen 1773 en 1782 voor ongeveer 5.755 
pond aan 27 diverse personen. In 1776 wordt hij schepen van de stad 
Eeklo en van 8 februari 1787 tot aan zijn overlijden vervult hij het ambt 
van burgemeester. Bij zijn overlijden is hij een meer dan begoed burger. 

Het echtpaar krijgt volgende kinderen: 

1. Joanna Bernarde, geboren op 20 april 1753 en 's anderendaags, "dat 
was eersten paesdagh" gedoopt; overlijdt op 15 december 1757 en is 
4 jaar oud; 

2. Philippus Jacobus, geboren op 1 oktober 1754 "om drie uren 's mor
gens" overlijdt reeds op 14 december 1757; 

3. Carolus Bernardus, geboren op 21 juli 1756, gedoopt door onder
pastoor De Clercq, overlijdt ongehuwd op 4 september 1804; 

4. Jacobus Franciscus, geboren op 4 oktober 1758, gedoopt door onder
pastoor De Rycke; 

5. Petrus Antonius, geboren op 12 april 1760 overlijdt op 28 mei 1760; 
6. Barbara Theresia, geboren op 23 april 1761 en overleden op 5 janu

ari 1795. Barbara was gehuwd met Carolus Stroo en heeft "maer 
agtergelaten eenen zoon met naem Carel Frans geboren den 28 maart 
1793". Het is Carel Francies die later burgemeester wordt van Eeklo 
(1830-1831 en 1836-1846) en in heel het Meetjesland bekend staat 
als ridder Stroo, omwille van de toekenning van de onderscheiding 
van ridder in de Leopoldsorde en de benoeming door paus Pius IX als 
ridder van het H. Graf. Een groot deel van zijn fortuin schenkt hij weg 
aan kloosters en kerken in het Meetjesland. 

7. Richard Antonius (Zie verder) 
8. Petrus Franciscus, geboren op 25 januari 1766 en overleden op 18 

december 1817. Petrus huwt met brouwersdochter Joanna Carolina 
Tytgadt. Hij baat een brouwerij uit in de Boelare en is schepen van de 
stad van 1794 tot 1796. Hij verwekt 16 kinderen bij zijn echtgenote. 
waarvan er bij zijn overlijden in 1817 nog 7 in leven zijn. 

9. Ryffranck Anna Maria, geboren op 25 januari 1766 (tweelingzus van 
Petrus Franciscus)2. 

RICHARD NAAR DE LATIJNSE SCHOOL IN GEEL 

Richard Ryffranck is geboren in Eeklo op 20 aug1.1st us 1763. ztjn 
vader is dan al 40 en moeder Joanna 38 .laar oud. Het .longetje wordt 
gedoopt door pastoor Blomme. als peter fungeert Lucas Temmermnn en 
meter is Joanne Catharina De Clercq. 

Tijdens zijn jeugd krijgt de jonge Richnrd les in de LntUnst' school 
van cIe paters recoleHen in f<:eklo. 11i.1 heert veel te danken "(lcn m!Jn 
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Afschrift van de geboorteakte van Richard Antonius RyJfranck ondertekend door 
pastoor Blomme. 

Meester Pater Dionisiys BoLLe" die hij herhaaldelijk in zijn brieven ver
meld. Pater Bolle is tot aan de afschaffing van het klooster in 1797 pro
fessor in de theologie. Er is over hem niets meer bekend3 . 

Vanuit Eeklo trekt Richard naar Geel, waar hij lessen volgt aan de 
in die tijd zeer bekende Latijnse school ter voorbereiding van voortgezet
te studies aan de universiteit. De resultaten die de studenten uit deze 
school behalen, worden als verbLuffend omschreven. Ryffranck studeert 
echter niet voort aan de Leuvense universiteit, zijn naam is in elk geval 
niet in Leuven geïmmatriculeerd4 . 

Er is een brief bewaard die Richard op 17 januari 1787 vanuit Geel 
aan zijn vader, coopman en voorschepenen, verstuurt en waarin hij ant
woordt op een schrijven van 8 januari. Blijkbaar worden er door de Seer 
Lieve en Beminde Ouders pogingen ondernomen om Richard in de abdij 
van Drongen te krijgen, "en verstont de Vraege oJ ik geen goeste hebbe 
inde abdije van drongen bij gend". Zoon Richard is daar zeer verwonderd 
over, daar hij nog geen nieuws heeft ontvangen van een zekere Minnaert, 
die onderhandelt met andere abdijen. Overigens maakt het voor hem niet 
uit in welke abdij hij terechtkomt, "soo tot Brugghe als tot Gent '. Hij vindt 
het echter onverstandig te solliciteren zonder er zeker van te zijn dat hij 
er rou aanvaard worden, .. mij aLsoo beLachlijk maekende want dien docie
Ler wiens swaeger maer cnegt en is, can mij geenJaveur doen" . 

Het is zijn vader die op de invloed van di v rder onbekend dok
ter rekent, maar Ri hard vreest dat r over hem zal gerodd ld word n n 
dat hij bekend zal staan als de man die ov ral solliciteerd , maar nergens 
bInnen raakte. Hij vraagt dan ook geen verder bero p t do n op de di n -

n van die dokter: "Bedankt, raede ik u, den Docioor' . Overig ns is hij 
de m ning 1.0 g daan dat m n in Drong n moeilijker binn nraakt dan in 

rugg . aarbij is er g n nkel abdij di n kandidaat zal aann m n 
zond r "LweeJaer phLLosoph 9 weesL L hebben ioi looven, dat is v rr van 

paesschen ... " . 
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Brie] die Richard op 17 Januari 1 787 vanuit G l naar E Iclo tuurd. 

Richard vraagt zijn vad r d abt v n Dron n m ar rd r 11 t ru t 
te laten, "ten sij ik mij wilde belachlijl mal n", n ru ti h t 
Minnaert af t wa hten "da r i1 all n hop op h bb " 

Van de Latijns haal in G 
(1787) g n 1 ding nlij t n. W 1 b 
m rs aan d l tter1cundig 0 ifc ning n n 
dat j ar b w rd. Ri h rd Ryffr n k k 
voor, wa1. ni 1. b 1. k nt d 1. hij r 
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Niet alleen Ryffranck studeert in Geel. In 1787, als hij al in de 
proosdij van Eversam verblijft, is er ook "onsen kosijn Goedhals" die er 
zich oorbereidt op de geestelijke stand. Een zekere Jansens uit Kaprijke 
wordt verzocht een brief mee te zenden van Richard "want cosijn 
Goedhals mij dit seer hertelijk gevraegd heeft, ik soude mijnen brief in dien 
van Jansens sluyten". Met die Jansens wordt meer dan waarschijnlijk 
Johannes Baptist bedoeld , de latere onderpastoor van Ursel, die samen 
met Ryffranck verbannen wordt naar het eiland Ré6 . 

ENIG VERKEER VAN JUFFROUWEN ... 

Enkele maanden later, op 6 juni 1787, is de keuze van een abdij 
blijkbaar nog niet genomen. Er zijn wel goede contacten met de Eekhout
en de Sint-Andriesabdij uit Brugge. Richard vraagt zijn vader, ondertus
sen burgemeester van Eeklo, of hij hem direct wil verwittigen als hij 
nieuws heeft van een van de twee abdijen. Zijn voorkeur gaat uit naar de 
Sint-Andriesabdij1, maar in de andere "sou ik ook al content sijn". Toch 
gaat zijn voorkeur naar Sint-Andries , want hij schrijft in een eerdere brief 
"dat in deekhouten eenig verkeer is vanJouffrouwen"8. Blijkbaar spijt h et 
Richard dat hij dit heeft geschreven en hij vraagt zijn vader voorzichtig te 
zijn "dat 500 eenen Brief die Blameert niet getoont wort, nog aan Balliu oJ 
pastors oJ imand, want ik soude verstooten worden als ik in 5 Andries niet 
aenveert wiert:. 

Omdat in de 
EekhoutabdY "eenig 
verkeer is van 
jouIfrouw n" zou 
Richard liever in een 
andere abdY 
binnenLred n. 
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Het enige wat de jonge seminarist interesseert is of hij al dan niet 
aanvaard zal worden in een van beide abdijen. Hij raakt er door geobse
deerd en kan er niet meer van studeren, .. soo grooten [ver hebbe ik om in 
de abdye te zijn". Hij is ook benieuwd of Bernard Martens en de andere 
seminaristen en novicen uit het seminarie van Leuven naar hun bisdom 
of naar hun seminarie zijn teruggekomen. 

Op godsdienstig gebied beleeft men woelige tijden. Het ene religieu
ze edict van keizer Jozef 11 volgt op het andere, enkele voorbeelden: 

1781 onafhankelijkheid van kloosterorden tegenover hun in Rome 
residerende oversten; 

1783 opheffing van nutteloze kloosters, verordeningen op kerkelij
ke feesten en broederschappen; 

1786 oprichting van een seminarie-generaal te Leuven dat al drie 
jaar later wordt gesloten9 . 

Het is op het laatste edict dat Ryffranck alludeert. Wie in de geeste
lijke stand wil opgenomen worden, moest in die instelling studeren, want 
de oude bisschoppelijke seminaries, waar priesters als sinds de 16de 
eeuw worden opgeleid, zijn gesupprimeerd. Dit seminarie is onderge
bracht in het Pauscollege in Leuven 10. 

Blijkbaar nadert de priesterwijding van Richard, want hij vraagt 
zijn ouders missen te laten opdragen "op dat den H Geest over mij daele 
in soo een aldergrootste werk van mijn saligheyd en om dat ik soude ver
ligt worden in alle mijn doen en laeten". Ook vraagt hij hen samen te bid
den en één dag per week te vasten "want het is zeer cragtig tot het ont
Jangen van eenen Staet". Van zodra hij priester is gewijd. zal hij zijn 
ouders evenmin vergeten in zijn gebeden. 

IN DE PROOSDIJ VAN EVERSAMll 

Richard komt niet terecht in een Brugse abdij. maar wel in de 
proosdij van Eversam, toegewijd aan Sint-Pieter en Sint-Vedastus. Deze 
proosdij ligt in de gemeente Stavele. in het toenmali~e bisdom Ieper. Hij 
arriveert er eind september of begin oktober 1787. samen met nog enke
le andere kandidaten. Op 23 november 1787 schrijft de toekomsti~e 
kloosterling vanuit zijn nieuwe verbl~jf een brief naar Eeklo. H~j wenst 
iedereen alvast "eenen saligen hoogtijd van kersmisse met veele naerl.'olg
hende, verhopende dal gijl allegaeder nog in goede gesondheyd syt dewel
ke ik (God sy Eeuwig gelq{t) volcommenllyk ben genietende", Hij is heel 
tevreden in de proosdij en dit niet alleen omwille van de goede verstand
houding tussen de kanunniken en de fraters. maar ook om de strikte toe
passing van de regels en voorschriften. "0111 de exacte obseTl'antie die w!i 
hier moeten hebben dewelke ik. soo aen uI: wel bekent is. altfld gewensche 
hebbe" , 

58 



I<ANNUNIK RJCIIARD AlrrONIUS RYFI'RANK 

De omgeving van de abdij van Eversam op de kaart van F'erraris . 

Er hangen nochtans donkere wolken boven de geestelijke instellin
gen. Al vanaf 1784 wordt door de regering gewerkt aan de afschaffing 
ervan. Een hele reeks kloosters en abdijen uit het Ieperse. waaronder 
Eversarn. Lo. Voormezele, Zonnebeke en Nonnenbossche, worden in hun 
bestaan bedreigd. Het proje t belandt echter in de lade. Wel blijft er de 
voortdurende ontrole van d regering n de onz kerheid toch afges haft 
te worden 12. 

aarnaast krijg n in d e rste maand n van 1786 d plann n van 
de reg ring om een s minarie-gen raal op t richten in Leuven vasi 
vorm. In h et najaar op ni dit eminarie ind rdaad zijn d ur n. All bis-

hopp n worden in maart 1786 v rzo ht n lij t van hun s minarist n 
op i s ur n naar ru s I. Waar n d el van d b volking d maatr g -
len van Jozef IJ om d k rk onafhankelijk r t mak n van Rom nog aan
vaardt, lijk dez maaLr 1 1 rop daL d k izer z If d ma ht van d k rk 
tn hand n wil n m n n d l z l bij v J m n n kwaad blo d n stuit op 
v I krill k. 
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Bisschop Carolus d'Arberg et Valengin van Ieper stuurt zijn semi
naristen in november toch maar naar Leuven ondanks alle kritiek en 
ongenoegen, maar de abt van Eversam toont zich niet zo gewillig en hij 
houdt al zijn seminaristen in Stavele. Vanuit Brussel wordt daar niet op 
gereageerd, tot groot genoegen van abt Antoine Raulé die er overal te 
koop mee loopt dat hij de regering een loer heeft gedraaid. Raulé is niet 
de enige, ook andere kloosters houden het been stijf. Het seminarie-gene
raal draait vierkant bij gebrek aan een toegewijde president en bij gebrek 
aan een vaste kern van seminaristen 13. 

Graaf Ferdinand von Trautmansdorff, gevolmachtigd minister van 
Jozef 11, dreigt ermee de recalcitrante kloosters te sluiten, vooral tegen 
Eversam worden ernstige sancties overwogen. Dat de Eversamse abt 
overal openlijk verkondigt de regering te slim te zijn afgeweest, zet nog 
meer kwaad bloed in Brussel. 
Het seminarie-generaal zelf wordt door een gebrekkige organisatie al in 
1 789 afgeschaft 14. 

Ondertussen lijkt het in Eversam alsof er van een kerkveroolging 
geen sprake is. In 1787 staat de proosdij er nochtans niet zo rooskleurig 
voor, er zijn maar acht geestelijken meer, zeven nieuwe novicen zouden 
intreden, waaronder Richard, waardoor er dan opnieuw 15 geestelijken 
verblijven. 

Richard heeft het als novice moeilijk met" het leeren van den sank~ 
waarvan hij toch hoopt die onder de knie te krijgen. Blijkbaar is zijn broer 
Pieter, die later evenwel zal huwen, ook aan het studeren in een klooster, 
want hij raadt hem aan dat hij "bij d'eenen oJ den anderen Augustijn oJ 
Paeter die den sank wel weet, den selven begint te leeren want het seer 
lastig is alls men geaccepteert is, van dan alles gelijk te leeren". 

Ook weet hij niet precies wanneer hij of zUn collega's als novice zul
len gekleed worden, eerst moeten ze "den sank, cOTlstitutien, ende rebri
quen wal kennen". Hij zal zijn ouders zeker tijdig op de hoogte brengen 
wanneer dit zal gebeuren en hij geeft hen alvast de groeten van "den eer
weerdigen neyt mijnen· noviliemeester". Richard heeft het over deken 
Antoine Neyt die na de vernieling van Eversam vanuit zijn re:.fuge in de 
Steenstraat in Brugge probeert voor het geestelijke welzijn van de mon
niken te zorgen. 

Richard ontvangt op 7 december 1787 een brief uit Eeklo die hij 
pas op 23 december beantwoordt. Hij is bijzonder verheugd te vernemen 
dat zijn familie, en in het bijzonder z~jn moeder. in goede gezondheid ver
keert. hij wijdt dit aan zijn gebeden en aan de goddelfjke gratie. lIet p:rote 
nieuws is dat hij ondertussen op 13 december gekleed is en zijn novic('
tijd officieel is begonnen. Dat gebeurt met nog twee andere collega's die 
ongeveer twee maanden eerder samen met he111 in dl' proosdij z~ln geur
riveerd. Hei zal nog een .laar duren eer hij geprolè.'st wordt, soo m!l sa lig 
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is, en zal dan eindelijk eens naar Eeklo kunnen komen om zijn ouders te 
bezoeken. 
Richard vraagt in zijn brief de toestemming om een brevier te kopen. De 
directeur kan hem die leveren voor 14 gulden, hij zal er voor de rest van 
zijn leven goed mee zijn. Hij wou eerst nog wachten met de aankoop tot 
aan zijn professie, maar het exemplaar dat hij ondertussen mag gebrui
ken van de proosdij is in veel te kleine druk en het kost hem tijdens de 
koorzang en bij andere diensten moeite om te kunnen volgen en het doet 
hem ~pijne ivers te moeten in te cort blijven". 

In de loop van 1788 wordt Ryffranck priester gewijd en wordt hij 
kanunnik van de proosdij. Aan de gelukkige jaren die hij er beleeft, komt 
er spoedig een eind door het uitbreken van de revolutie in Frankrijk. 

HET EINDE VAN EVERSAM 

De kanunniken verlaten al in december 1793 hun proosdij en zoe
ken hun toevlucht binnen de veilige stadsmuren van Ieper. Bij hun twee
de inval gedragen de Fransen zich heel wat grimmiger. Als represaille
maatregel steken ze op 25 april 1794 de proosdij in brand, samen met 
heel wat hoeven. Ook worden massaal veel bomen omgehakt. Het archief 
raakt hopeloos verspreid, een groot deel ervan gaat definitief verloren. De 
religieuzen vinden onderdak in Ieper en de kuststreek. Sporadisch heb
ben ze nog contact met elkaar en wat overblijft van de verwoeste proos
dij wordt door Pierre Hespel, een collega die in Ieper verblijft, discreet in 
het oog gehouden. In feite gaven de kanunniken zich geen rekenschap 
van de ernst van de toestand, ze dachten dat alles nog te herstellen viel 
en lieten alvast enkele boerderijen opknappen. Ondanks hun protest 
wordt Eversam in 1795 afgeschaft en verkocht. 

De meerderheid van de Eversamse religieuzen weigert naderhand 
de eed van haat aan het koningsschap en tegen de anarchie en van trouw 
aan de republiek en aan de constitutie van het jaar 111 af te leggen en 
duikt onder. Slechts één van hen wordt aangehouden en verbannen: 
Richard Ryffranck 

VLUCHT NAAR EEKLO 

Onmiddellijk na de brandstichting van 1794 neemt Richard de wijk 
naar het vertrouwde Eeklo, waar hij in de ouderlijke woning een bedek
telijk onderkomen vindt. Ondanks het feit dat hij zich gedeisd houdt en 
dat niet Iedereen ervan op de hoogte is dat hij zich in Eeklo bevindt, raakt 
het bij het Fransgezinde stadsbestuur toch bekend dat deze refractaire of 
onbeëdigde kanunnik zich in de stad ophoudt. Karel Beelaert, die op een 
goed blaadje wil staan bij de Franse overheid, organiseert vanuit het 
stadhuis nachtwachten die onder andere als opdracht krijgen de gangen 
van alle onbeëdigde geestelijken In Eeklo na te gaan en hen desnoods aan 
te houden. 
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Geestelijken die de eed van trouw aan de republiek en van haat aan 
het koningschap en aan de anarchie weigeren af te leggen. stellen zich 
bloot aan de meest ernstige vervolgingen. Ondanks het verbod van de 
paus. leggen vele priesters de eed toch af omdat zij in geweten menen dat 
dit het beste is voor de hen toevertrouwde gelovigen. In parochies waar 
de pastoor de eed weigert. wordt de kerk immers gesloten. 
In heel Frankrijk komt een uitgekiende lastercampagne op gang tegen die 
refractaire priesters. Nadat men in Parijs meent dat de bevolking vol
doende gebrainwasht is en de verbanning van de geestelijken min of meer 
zal aanvaard worden. worden in 1797 en begin 1798 verschillende 
besluiten uitgevaardigd die de arrestatie. veroordeling en massale ver
banning van de refractairen regelt. Op 4 januari 1798 (15 nivöse VI) ver
trekt een eerste konvooi van 7 veroordeelden vanuit Gent naar Rochefort 
in Frankrijk 15. Hoewel er zich veel volk bij de gevangenis had verzameld 
om die scélerats te zien vertrekken. veroorzaakt dit niet de minste com
motie onder de aanwezigen. de bannelingen wordt integendeel een goede 
reis gewenst en er worden hen verwijten naar het hoofd geslingerd 16. 
Blijkbaar betreft dit een georchestreerde actie van de administratie van 
het Scheldedepartement om op een goed blaadje te staan in Parijs. Maar 
de minister pikt het rooskleurige verslag niet. want uit verschillende 
berichten blijkt dat de aanhouding en deportatie van onbeëdigde 
priesters in veel kantons "troubles ét désordres" veroorzaakt. Vandaar dat 
het executif directoire eerder al besloten had "de les déporter en masse"17. 

Ou Bosch. commissaris van de uitwerkende macht van het 
Scheldedepartement. laat bij zijn terugkeer uit Parijs op 3 juli 1798 (13 
messidor VIII) een omzendbrief verspreiden waarin de onbeëdigde 
priesters als de ergste vijanden van de republiek worden voorgesteld die 
moeten worden aangehouden en verbannen buiten het territorium van 
Frankrijk. Alleen al uit het woordgebruik blijkt dat het Franse bestuur 
het niet voorzien heeft op ces individues die worden aangeduid als "ces 
misérables. prêtres turbulens. colporteurs du mensonge. artisans de la dis
corde et de la guerre civile. hommes pervers et dangeureux ... :· 18. 

In Eeklo verblijven een hele reeks priesters die volgens Pieter 
Bernard De Meyere. commissaris van de uitwerkende macht in Eeklo. 
een bestendig gevaar vormen voor de republiek. de bevolking opzetten 
tegen de Franse regering en voortdurend voor onrust zorgen in de stad. 
Ze leven in de illegaliteit. waardoor ze maar moeilijk kunnen opgepakt 
worden. Toch moeten ze zo vlug als mogelijk uit de stad worden venviJ
derd. daar ze niets anders doen dan "pervertir l'esprit publique". De enige 
misdaad van deze geestelijken bestaat gewoon in hun aanwezigheid in de 
stad. Maar in heel het Scheldedepartement vinden de C'onunissarissen 
van de uitwerkende macht blijkbaar voldoende aantijgingen om onbeë
digde priesters aan te houden. Toch wordt hen erop gewezen dat het niet 
bij vage beschuldigingen moet blijven. maar dat de nanklaehtt'll op con
crete feiten moeten berusten 19 . 
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De Eeklose priesters die door de De Meyere geviseerd worden, en 
waarvan de namen op 10 juli 1798 (22 messidor VI) worden doorgespeeld 
aan de prefect van het Scheldedepartement, zijn: 
- Servais Maes, 34 jaar oud, recollet die 's nachts op pad gaat om de 

mensen op te hitsen tegen de republiek, "cet individu est invisibZe,je 
Ze soupçonne de battre Ze pavé et Za campagne de nuit pour Janatiser 
Zes habitans, maZgré ma vigilanceje n'ai pu Ze rencontrer jamais"; 
Bernard Jean Dupuis, 53 jaar, gewezen recollet; 
Antoine Hallinx, 28 jaar; 
Vincent Hemeryck, genaamd père CaZixte, 54 jaar, recollet, verblijf 
onbekend; 
Jean Nobert Van de Poele, 36 jaar, seculier, woont bij zijn vader; 
Boudewijn De Grave, 52 jaar, geschoeide karmeliet, verblijft bij zijn 
schoonbroer Antoine De Clercq; 
Richard Ryffranck, 34 jaar, ex-kanunnik van Eversam, verblijft bij 
zijn moeder. 

Al deze geestelijken weigeren de eed af te leggen en zijn dus bij
zonder gevaarlijke individuen. Het is door hun schuld dat de bevolking 
haar oude gewoonten maar niet kan loslaten. De Meyere vroeg eerder al 
strenge maatregelen tegen deze" êtres Ze pZus dangeureuX', die maar best 
uit de republiek worden verbannen. Hun aanhouding zal veel inwoners 
de ogen openen20. 

In augustus wordt door het ministerie van de Algemene Politie in 
Parijs in het geheim een grootse actie voorbereid om 56 refractaire 
priesters uit het Scheldedepartement, die bij besluit van 23 augustus 
1798 (6 fructidor VI) zijn veroordeeld, zo vlug als mogelijk te arresteren 
en over te brengen naar de Gentse gevangenis21 . Het vonnis is gebaseerd 
op een politierapport en op inlichtingen uit het Scheldedepartement 
waarbij de veroordeelden wordt verweten "qu'ils ne cessent de prêcher Za 
rébeUion aux lois et d'inspirer Ze mépris des autorités constitués; que par 
leur propos et leur conduite Janatique ils entravent continuellement Za ren
trée des contributions et la marche du gouvernement". Dat ze daarbij de 
terugkeer "de leur bon souverain l'Empereur" wensen, is een reden te 
meer om onder andere" le nommé Richard Antoine RyIfranck. ex-reZigieux 
de Z'abbaye d'Eversam" aan te houden en te deporteren. Bij de arrestatie 
dient er voor gezorgd te worden dat er geen beroering ontstaat. Er wordt 
daarbij expliciet verwezen naar de relletjes in Overmeire. De aanhouding 
van priesters aldaar veroorzaakte "Z'émeutement du peupZe qui vouZail Zes 
soustraire à cette peine". 

De geruchten over de nakende herneming van "des hostilités avec 
Z'Empire Germanique" sterkt de meeste priesters in hun overtuiging dat 
I'.e weldra opnieuw zullen kunnen genieten van hun vroegere voorrechten 
én Inkomsten. Er zijn er zelfs die vanop de preekstoel de terugkeer van 
hun doorluchtige keizer aankondigen. En vanzelfsprekend dat de wet op 
de conscriptie "leur serf. encore de moyen pour sou,11ler Za révolte", Dat de 
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lokale administraties het vertikken beroep te doen op de hulp van de 
gendarmerie, wordt als een belediging van de Republiek aangezien22. 

Op 1 september 1798 (15 fructidor VI) wordt Du Bosch vanuit 
Parijs op de hoogte gebracht dat de geestelijken direct maar discreet moe
ten aangehouden worden en gedeporteerd. Du Bosch laat er geen gras 
over groeien en gaat onmiddellijk tot de actie over. In alle kantons wor
den op hetzelfde ogenblik door de gendarmerie, hierbij gesteund door de 
commissarissen van de uitwerkende macht en de municipaliteiten, de 
geviseerde geestelijken opgepakt en overgebracht naar la maison de force 
in Gent. De raid kent maar een matig succes, want van de 56 kunnen er 
slechts 18 worden ingerekend. Waarschijnlijk waren er veel op de hoogte 
van hun nakende aanhouding. Du Bosch verontschuldigt zich daarvoor 
bij de minister en voert aan dat het zeer moeilijk is de priesters te vinden. 
maar dat hij alles in het werk zal stellen om de ontsnapten aan te hou
den. In elk geval bezorgt de actie "un grand bien à la chose publique"23. 

In Eeklo verloopt de aanhouding van Ryffranck niet zonder enige 
moeite. Tijdens een nachtwachtpatrouille wordt hij door rijkswachtbriga
dier Jan Legrand van zijn bed gelicht en opgesloten in een cel van het 
stadhuis. Nog diezelfde nacht wordt getracht hem daaruit te bevrijden. 
Door de familie wordt er een knecht op uitgestuurd en die tracht het 
raam van de cel open te breken, maar wordt daarbij door Legrand op 
heterdaad betrapt en slaat op de vlucht. Nog diezelfde nacht wordt 
Ryffranck naar Gent overgebracht24. 

De aanhouding van de kanunnik is voor veel Eeklonaren een ver
rassing. Op 15 september 1798 (29 fructidor VI) ondertekenen zij een ver
klaring waarin een vrij gunstig beeld van Richard wordt geschetst: 
"D'onderschreven inwoonders der Commune van Eecloo verclaeren voor 
waeragtig dat zij zeer wel zyn kennende en over lang gekend hebben 
Richard Antoine Ryf[ranck jonge priester gewoond hebbende tot Eecloo. 
dat den zelven noch Biechtvaeder, nog Predicant en is. dat hij bij dien nooyt 
de fonctie tot Eecloo nochte elders en heeft geexerceert nemaer doch hij 
woonende by zyne moeder van haer zijne subsistentie geniet ende zich 
altijd als eenen vreedzaemen burger heeft gedraegen zich onderwerpende 
aen de wetten derJransche Republique. zonder hem te bemoyen met eeni
ge PriesterlyckeJonctien immers dat zy nooyt gehoord en hebben nogte van 
iemand hebben horen zeggen dat den voorseyden Richard antoine 
R!11Jranck zoude eenige woorden gesproken hebben strekkende tot verag
tinghe der geconstitueerde magten oJte om in eenige manieren te entrQll('
ren het inkomen der contributien. Gedaan te Eeklo den 29 jructidor 6de 
jaer ofte 15 september 1798 derJransche Republique een ende on verdeel
baer." 

Naast deze petitie onderneemt de familie nOA andere stappen 0111 

Richard vrij te krIjgen. Er wordt. een brief bezorAd aan Coz!ln. comrnissai
re du Gouvernement De Meyere waarbU hem om een onderhoud wordt 
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6evraagd en gesmeekt wordt "omme van ul eenige voorsprake te genieten 
[ oor Richard] den weLken gisteren zyne sententie van d eportatie heeJt ont
Janghen". De veroordeling staat helemaal niet in verhouding tot de 
gepleegde feiten, zo wordt gesteld. Bij presiden t Charles Beelaert wordt 
naar de reden van de veroordeling gepolst, maar die geeft niet thuis, zijn 
vrouw antwoordde dat Richard "eens soude in de kerke misse gedaen 
hebben over 8 à 10 maanden naer de dedarasie" en dat hij daarvoor was 
aangehouden. Er wordt verder geschreven dat hij het voorbeeld van 
andere priesters volgde en "door zynjonchyd ende Idyne ondervindinge" 
niet besefte wat voor gevolgen dit wel kon hebben. Tijdens zijn verblijf in 

D ÉpüR TÉS A L'IL E nft RÉ. 31 

==~- ~ ~~ - l=n==· = t de Bel- 'Yurcmol1de, Z feptembre 1798• 
~._!\J :lllricc, l~nerva~~i 1799, RYlI'FR.L\MCK, richar.d anroi-
lnu tre t(1l'lent(11efjs~e '57" , de Mo- nc, 36, d'Eecloo , cban. régu;" 
v J X lar , .7 ' l' b e ä. Rol '~de Montfort, lcr, ypres, 17 novem r I . 

lyon, cur 
s. 

SABBATIER , françois , né 
& ancien curé :\ Cadonl, ln
aUf 12 décembre 1798• 

SABBATIE '. j0.rcph , 35 . ., de 
1oJltcaffin, Vlcalre de Be{ues , 

(lflch, '9 mars 1799 , . 
L SAlNT-GENEY , loUls, 
65 de Montélimar, curé de 
M~nas Vli/mce, 7 aofrt id. 

SA T .'YVE ,adrien ~ 6"., de 
Rhcims, prieur-curé de Pal'Oy
en- the , fens , 19 oa. 1798• 

SAMEN, pierre, 63, de Lou~ 
vain gardien "es l'écollets 
d'anv~,..s, 7 aot\t id. 

SAMYN, jacques jofeph , 51 , 

deircrv. de Rolleghem-Capelle, 
tournny_, 15 mars 1799, 

IJ1 SAN-DOUL Y , bonnet, S5, 
n~ & pr~tre à Saya, c/ermont, 
SI aoat iJ. 

SANNIER, louis gui1l~\Ume., 
S!, né & vic. à Morlaix:, tré
/Tuier. !lQ luin ] 798. 

SCHELLEKENS , antoine, 50, 
curé de l'Hópital de T ermon.
de gnnd, 13 février 1799· 
SC~ILIECH, antoine, 48 , de 
Dcfperen, bernardin d'Orval" 
tréves, z janvier id. 

S IILIM, jean nicolas, 48 , de 
Luxembourg, curé d' Arlon, 
trdve! z janvier id. 

sCHrviITZ, pierre, 38, de 
Straffen, curé de Luningen, 
tl"dves, z janvier id. I 

SCHON, michel xavier, 36 , 
de Donange, vic. de '~icher
deng, liège, 2. janvier id. 

SCIlROUBEN, nicola , .4°, 
de Itecht, yicaire d'Elvaugc, 
trAves 2. janvier id. 

M SCi-lUERMANS , françois ., 
60, de Turnhout, récollet à 
Dieft., ma/ines l 12 jan~ier id. 

SCHUMAN, tréderic., 49., dt)
minicain à Luxemb~urg, li~ge, 
!l janvier id. \ ------ -- . -- - _ .- - . 

Lysl mei honderden namen van 9 d.eporL r: prle ier naar hei eiland R': oole 
RyJframck Rlchard wordt rin v rmeld. 
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Eeklo was hij nooit biechtvader of predikant "ende voorders noyt geenen 
stoorder van de repeplique" geweest. Meer dan acht maanden gedroeg hij 
zich als een "beminder van de ruste". Zonder moeite zullen twee à drie
honderd mensen dat willen getuigen. Zelfs de leden van de municipaliteit 
willen opkomen voor Richard "indien gijl dat beliefde van hun te willen 
versoeken" . 

Maar bij commissaris De Meyere, een eersteklas hater van religie 
en priesters en een fanatieke republikein, is de familie duidelijk aan het 
verkeerde adres. De man wenst niets liever dan de onmiddellijke verban
ning van alle refractaire geestelijken. De brief haalt dan ook helemaal 
niets uit, het exécutif directoire is onverbiddellijk en kent geen medelij
den. 

Bij zijn aanhouding wordt van Richard een summiere persoonsbe
schrijving opgesteld, net als van de eerste de beste misdadiger. De ex
recollet is 5 voet 6 duim groot, heeft hoogblond haar, een blonde baard 
en dito wenkbrauwen, blauwe ogen in een rond gezicht met breed voor
hoofd, een wipneus, een normale mond en een ronde, gegroefde kin25. 

OP HET EILAND RÉ 

Uiteindelijk marcheert Ryffranck samen met 14 andere ongelukki
ge naar het eiland Ré. Drie confraters kunnen wegens ziekte en hoge 
ouderdom niet vertrekken, dit tot grote spijt van Du Bosch. Op 17 sep
tember 1798 (1 complementaire VI) schrijft Ou Bosch een brief aan zijn 
collega van het eiland Ré waarin hij het vertrek aankondigt van de gede
porteerden, conform het besluit van het executif directoire van 23 sep
tember 1798 (2 vendémiaire VII) met het verzoek hem direct van hun 
aankomst te verwittigen. 

De 15 verbannen priesters die eind september vanuit het Gentse 
maison de force vertrekken zijn: 

Brys Jozef 
Canyn Jacques 
Coppieters Johannes 

De Baets Charles 

De Fonteyne Frans Xavier 

Desmet Johannes 

Ghesquiere Michel 

Ameloot Jozef 
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pastoor van Berlare sinds 178526 

recollet27 

onderpastoor van 
Beveren Waas sinds 177728 

onderpastoor van Oost eeklo 
sinds 179329 

pastoor van Maldegem 
sinds 177830 

onderpastoor van Sleidinge 
sinds 178831 

pastoor van Middelburg 
sinds 177732 

dominicaan en later onderpastoor 
in Ieper 



Jan ens Johannes Baptist 

Lemaître J oannes Baptist 

Mercx Adriaan Hubert 

audts Lieven 

Peeters Jan Baptist 
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onderpastoor van Ursel 
sinds 179033 

onderpastoor van Maldegem 
sinds 1 79434 

karmeliet in Antwerpen, 
later onderpastoor van Temse35 

onderpastoor van Knesselare 
sinds 179536 

pastoor van Laarne 
sinds 178737 

Ryffranck Richard kanunnik van EversaxTI. 
Van de Putte Johannes Augustijn pastoor van Nukerke 

sinds 178538 

Van Gheluwe Jozef 

Van Herberghen Johannes 
Vyvens Ludo Benoit 

minderbroeder in Ieper, 
gardiaan in Sint-Niklaas39 

onderpastoor van Nieuwkerken 
pastoor van Wortegem sedert 179640 

Het is pas nadat de havenstad La Rochelle zowat overspoeld wordt 
door uitgewezen priesters dat het eiland Ré als depot voor deze insurgés 
wordt aangeduid. Het is op dit eiland dat de geestelijken hun ontscheping 
naar Gyuana afwachten, maar door de Engelse overmacht op zee gaat dat 
gelukkig niet door, niet voor niets wordt een verblijf in deze overzeese 
kolonie la guillotine sèche genoemd. Zo wordt begin augustus 1798 het 
korvet la Vaillante, dat eerder al verbannen politici en priesters naar 
Guyana overbracht, door een Engels schip gekaapt en naar Plymouth 
gevaren. Aan boord bevonden zich ongeveer 100 verbannen geestelijken, 
de Engelsen wisten niet wat ze zagen. 
Begin augustus 1798 bevinden er zich ongeveer 100 gedeporteerden op 
Ré, enkele maanden later zijn dat er 1.20041 . 

Brie] door Rtchard uerzonden uanulL Sl. -Marl.Ln n R A la Citoy nn Clioyenne La. 
\Ij uu RyJfranck. 

67 



HUGO NOTTEBOOM 

Op 25 januari 1799 schrijft Ryffranck een derde brief vanuit "la 
citadelle de la ville de S Martin" op het eiland Ré. Hij laat zijn "Seer Lieve 
en Beminde Moeder" weten in goede gezondheid te verkeren en wenst 
familie, vrienden en kennissen een gelukkig nieuwjaar "vervult van gratie 
en benedictie". Het verwondert hem dat hij op geen enkele brief antwoord 
kreeg, de laatste was toch al zes weken geleden verzonden. In die brief 
vraagt hij dringend om 200 Franse kronen in klinkende penningen waar
mee hij verdere deportatie "over zee wel 15 hondert uren verre" kan beta
len. Het verzenden van die toch niet onbelangrijke geldsom zou volgens 
Richard het best gebeuren door bemiddeling van juffrouw Hubregt, de 
zuster van pastoor De Bast van Sint -Baafs, die kennissen heeft in Saint
Martin de Ré. 

Blijkbaar is Ryffranck er niet van op de hoogte dat de deportaties 
naar Frans Guyana zijn stopgezet, omdat de Engelse vloot nagenoeg alle 
Franse schepen keldert. Dat gerucht komt de gevangen priester uitein
delijk toch ter ore en in zijn brief van 25 januari laat hij dan ook weten 
"een tijdinge hebben tonifangen van waeschijnlijk niet verder gesonden te 
sullen worden" en dat hij maar 100 kronen nodig heeft "niet omdat ik 
directelijk noodig hebbe, maer uyt voorsigtigheyd". 

In het slot van zijn brief stelt hij zijn moeder gerust: "Lieve Moeder. 
sijt niet besorgt in mijnen persoon want ik van niet te kort hebbe. maer 
schrijf mij terstond of ul. welvaerende sijt en hoedanig gijl. het hebt ges telt 
met de overgroote koude die het heeft gemaekt in het nederland. soo ik 
hebbe gehoort. Wat aengaet hier. is het meer eenen aengenamen winter. 
niet seer kout." 

Richard spaart zijn moeder, want de eerste maanden van zijn ver
blijft in de citadel zijn niet bepaald rooskleurig. Men houdt het bijna niet 
voor mogelijk dat in de eeuw van de Verlichting. waarin de filosofen ver
draagzaamheid en de revolutionairen zélf de Rechten van de Mens afkon
digden, men tot zulke barbaarse methodes in staat was tegenover men
sen wier enige misdaad het was priester te zijn. De priesters worden let
terlijk in het fort Saint-Martin samengeperst. waar slechts plaats is voor 
500 gevangenen. Verschroeiend heet in de zomer. bitter koud in de win
ter, slapen op een strozak in een overvolle cel, krioelend van het onge
dierte, geen ontspanning mogelijk, eindeloze appèls. brutale schildwach
ten die de laatste bezittingen van de machteloze gevangenen contlsque
ren, altijd te weinig eten en slechte wijn die ze zelf moeten betalen. epi
demieën, koortsen: dat was hun beklagenswaardige lot. Niet te verwon
deren dat er 300 priesters het leven lieten. 

In de plaats van de 100 gevraagde kronen ontvan~t Ryrth1tlck op 
29 mei 1799 (10 prairial VII) er slechts 80. door beI1liddelin~ van een 
zekere Rivaille. die in Saini-Martin woont. Hij vreest dat er onderweg 
gefraudeerd is en vraagt zijn moeder "haertel{ik llan op het spoedigste tt' 
schr!}ven hoe veel g!} hebt gesonden want het o1lgehcx)rt is dat mC1l 20 (('n 
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100 00 verliest:'. Ondertussen worden er al meer dan 900 priesters 
evangen ehouden op Ré. "waer onder eenen Bisschop en eenen PreLaet. 
ijnde dien van d 'abdije van Waesschoot daer ik dageLijks by ben". Als 

curia iteit vemeldt hij ook een aardbeving die een paar minuten duurde. 
~wij wagelden in onse bedde ten 4 uren smorgens daer is weynig schade 
geschiet:'42. 

Het is van alle tijden dat gevangenen zich aan een strohalm vast
klampen om vrij te komen. Begin 1800 doet op het eiland het gerucht de 
ronde dat een atte t van de municipaliteit wel eens zou kunnen helpen 
om in vrijheid te worden gesteld. Richard schrijft op 20 januari 1800 dan 
ook vlug naar Eeklo met de vraag die verklaring te halen bij het stadsbe
stuur. Er moet gewoon worden vermeld "dat ik syn een simpeL religieus . 
sonder te syn Pastor, onderpastor oJ Bisschop". Voor alle zekerheid voegt 
Richard een voorbeeld van een dergelijk attest bij zijn brief. Best is de ver
klaring ook te laten ondertekenen door een ambtenaar van het departe
ment. dat maakt meer indruk. Indien dat echter onmogelijk is . mag het 
document ook ongeviseerd terug worden gestuurd. "want daer groote 
haeste is"43 . 

M I ulL7-Onderlng uan n r Lab L ln Ic rk van SaLnL-Martln-d -R ' herlnn rt nog 
maar w mig op heL Uand aan de 9 deporL rd pr 
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Maar haast en spoed is zelden goed ... Op 19 februari 1800 schrijft 
Richard in een brief aan zijn moeder dat hij het attest goed heeft ontvan
gen. Maar het blijkt geen goed idee het document voor te leggen, niemand 
van de gevangen geestelijken "en wist dat daer eenig quaed ingelegen was 
van die te gebruyken gelijk ik nu daer in geinstrueert sijn". Met enkele van 
zijn confraters, waarmee hij op het eiland is beland, besluit hij nog enke
le dagen te wachten "om op een geoorloJde manier naer te keeren en alsoo 
ons Ballingschap met verdiensten en eere te eijndigen". 

VRIJ ... 

Begin 1800 wordt de verzuurde verhouding tussen kerk en staat 
door Napoleon aangepakt, want de eerste consul ziet in dat het beter is 
in goede verstandhouding te leven met om het even welke religie dan er 
de vijand van te zijn. Er komt een eind aan de beloken tijd, kerken gaan 
weer open en de strenge maatregelen tegen de geestelijkheid verdwijnen. 
Dat alles resulteert in de ondertekening op 15 juli 1801 van het concor
daat, een geste van Napoleon ten overstaan van de paus. 

Ondertussen zijn de verblijfsomstandigheden op het eiland Ré veel 
verbeterd. Samen met Joannes Augustin Van de Putte, pastoor van 
Nukerke, en met Lieven Naudts, pastoor van Knesselare. woont Richard 
sinds begin december 1799 "met drljen in een kaemer bij een Borgeresse". 
Om zijn verblijfs- en andere kosten te betalen ontleent hij 12 gouden 
Louis aan pastoor Van de Putte die in februari 1800 vrijkomt. "sonder 
eenige attestatie" en op 20 februari in Nukerke arriveert44. Pastoor 
Naudts komt op 20 februari vrij45. Zelf weet Richard niet hoelang hij nog 
op Ré zal moeten blijven, hij heeft echter goede hoop binnenkort te wor
den vrijgelaten. Hij vraagt zijn broer Pieter contact op te nemen met Claes 
van Elsendamme (een gewezen kanunnik van Eversam?). misschien 
beschikt die over "een caertebelle van mijn confraters die aldaer woonen 
en nu seker uyt commen". Hij popelt van ongeduld om zijn vroegere colle
ga's opnieuw te ontmoeten. 

In zijn antwoord laat Pieter weten dat met het geleende geld alles 
in orde komt en dat R!ehard er zich geen zorgen over hoeft te maken. Hij 
vraagt zijn broer een beetje zuinig om te springen met geld. "versoeken 
van te minnage". wegens extra belastingen heeft men het niet meer zo 
breed meer in Eeklo. 

Pastoor Van de Putte heeft zijn centen in au~ustl1S 1800 no~ steeds 
niet teruggekregen en hij schrijft daarover op 1 aup;ustus een brief aan 
citoyennejq[{rou Ryffranck. de moeder van Richard: "Op mfjn lIertrek pan 
teylandt Rhé heeft ulo lieven zoon miinen Respectabelen vricndt. mfj l'cr
socht van eenig geldt in leeninge te geven, aen wekk LIersoek ik met lifjäe 
voldaen hebbe hem in leeninge gevende twae{{ lOl/is d'ors in spccien ('01-
gens de quitantie q{ resepisse van hem getrocken met bdq/k I'eln dt' sdI\(' 
sommen in de selve specie wederom te ge(l('n door siglt Sc/l'(,1l q/k s[jFte 
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nae te bestaende ten allen tyde tot dies aensoght sijnde". Van de Putte 
drin!ft aan het geld te overhandigen aan "aen sekeren heer humbLé nego
tiant in Lijnwaeten woonende bij st baefs tot Gendt" die er dan verder wel 
zal oor zorgen dat het terecht komt. Hij had gehoopt dat Richard hem 
per aanlijk de geleende som zou kunnen overhandigen, maar die zit blijk
baar nog altijd vast op Ré en de Nukerkse pastoor heeft "in Lange tydt 
geen maeren van het eijLandt meer onifangen". 

Richard is inderdaad nog niet vrijgekomen, op 8 augustus 1800 
arriveert in Eeklo een laatste brief vanuit Ré waarin hij een beetje teleur-
esteld schrijft dat er "reeds verscheijde van mijne confraters BeLgen door 

voorspraeke die sij hadden hun verLossinge hebben becomen". Hij smeekt 
dan ook bij een zekere Boos in Gent gaan en "sijne voorspraeke versoe
kende" zonder er nochtans "veeL geLd aen te sacrificeren". Het zou nogal 
vlug 8 à 10 louis kosten, geld dat beter kan aangewend worden voor "een 
eerlijk onderhoud dat weL 60 pond groote moet kosten sonder eenige exces
sen te doen ... .. . Hij denkt dat zijn brief Eeklo rond 18 augustus zal berei
ken en vraagt direct te antwoorden want dan "saL ik uwen ontjangen op 
ui. kermisse die uL wensche jrneij Lij k te sijn niet sonder pijne van de Lieve 
famiLie niet te mogen vergezeLschappen" . 

'11 ~ 6 tJl"ft J..Y1 ae/'Jtl d iJiiJ e (" rOOJU' 

/ll7t! ft et NU/UV hiijj1)?te! !f/V~rolJt 
o ~ tr~!7 t f' en i el14 ti te 1-Y tuf Jç/'ziJ'P t h 
tnt v:z {rlVt? f(~tl( ten, 

'() e oude éroonf ~ Vl laft!' I} :Ji'dtJ[Ji 
îJ}u')Jflll~.al/lll 2..D j'JIJJfOell 13tl~rj 

IJ e (O/lltJ"l/!itiel1 [/Mt tJeiiP"Ot .t/It 
Y' eM terj ? t".R J!Jn ten I' CU t.iJ aH dOt 
J?t1fte~ 
'/zp? nieii,w Azij1Jdil wuv{) IeWoJtd 
(j()~r j4ttOJltfrtff /Jen )?,riefAr. til IIlR -::: 

I dl tJt': :; 0 tU1 « jJ.e1" f/l ctr{) f !ft!/ f /rl1JJt ft: 
In Leg nsLeUing met waL in enk ie bronnen wordt g chrev n. is heL nieL Rlchard 
maar wel zUn bro rJacobus Francis us R!:1lJranck die de herb rg d Kroon in 1805 
"n ca.veie Cs gevallen. 
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NAAR HUIS ... 

Kort na zijn brief van 8 augustus komt Ryffranck dan toch vrij. 
Merkwaardig is wel dat hij al op 20 januari 1800 zou zijn vrijgelaten en 
pas eind augustus naar Eeklo vertrekt46. Misschien is geldgebrek wel de 
oorzaak van zijn laattijdig vertrek. 

Bij zijn thuiskomst is de verhouding tussen de kerk en de regering 
door het afsluiten van het concordaat zodanig gewijzigd dat ook 
Ryffranck, "ministre du culte catholique", in een brief de prefect laat weten 
niet de minste moeite te hebben "le serment enoncé au concordat passé 
entre le St. Siège et le gouvernemenf' af te leggen47. Hij doet dit op 17 juni 
1802 (28 prairial Xl: Ik herkenne dat de universaliteit der Franse burgers 
den souverein is, ende ik belove onderwerpinghe en de gehoorzaemheyd 
aan de wetten van de republique" 48. Sommige priesters houden het 
gewoon bij: "Je prometsfidélité à la constitution"49. 

Richard Ryffranck wordt in Waarschoot aangesteld volgens de ene 
bron als juridisch eigenaar van het kosterschap50, volgens een andere 
bron als onderpastoor51 . In Waarschoot gaat Ryffranck met zijn moeder 
in de herberg De Kroon wonen op het dorp. Daarna verbouwt hij een huis 
"dat geeft syn gevel naer de kercke, staende tegen het kerkhof. In 1813 
wordt bij de prefect van het departement een klacht ingediend "wegens 
syne kerkelyke gevoelens die nogtans goed en catholiek waeren". 
Ryffranck moet Waarschoot verlaten en verhuist naar Eeklo waar hij tot 
februari 1814 verblijft. Dan verlaten de Fransen Waarschoot en kon 
Richard terugkeren naar Waarschoot waar hij, na een toch wel zeer bewo
gen leven, op 28 maart 1828 overleed 52. 

Met dank aan Daniël RutJranck voor het ter beschikking stellen van zijn 
archief 
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SPOREN VAN VOLKSCULTUUR 

Huwelijksjubilea in het 
Meetjesland, eind 19de eeuw 

Filip BASTIAEN 

Bij het doornemen van eind 19de-eeuwse Meetjeslandse weekbla
den (voornamelijk 1885-1900), op zoek naar sporen van volkscultuur, 
vielen mij de sporadische vermeldingen van huwelijksjubilea als lokaal 
nieuws op. Kunnen die überhaupt ook niet als volkscultuur worden 
beschouwd? Het feit dat ze, soms vrij uitgebreid, tussen het schaarse 
lokale nieuws voorkomen, is op zijn minst als eigenaardig te betitelen. 
Ook de opstellers zijn zich hiervan terdege bewust, getuige de zinsnede 
"een zoo belangwekkend als zeldzaamjeest"l. Het bleef niet bij die ene 
keer. In de eerste, vrij toevallige, vondst in 1865 was al sprake van een 
zeldzaamfamiliejeest2 . Die zeldzaamheid was blijkbaar ook net een van 
de criteria om in het lokale nieuws te worden vermeld. Soms bleef het 
daar ook bij, zoals in 1885 over de familie De Vleesschauwer uit 
Oosteeklo3 ... Een zeldzaam geval wordt het genoemd als een echtpaar zijn 
goudenjubilé viert; veel zeldzamer is dus het geval dat, te dezer gemeen
te. drie broeders sedert twee. driejaar hun gouden huwelijksjubilé hebben 
kunnen vieren: Je de echtgenooten Jacob De Vleesschauwer, 2e de echt
genooten Augustien De Vleesschauwer; 3 e de echtgenooten Petrus De 
Vleesschauwer (nu te Caprijcke wonende). Daarenboven ook de echtge
nooten Bruno Hamerlynck zijn hier meer dan 53 jaren in huwelijk, en de 
heer Bruno Hamerlynck is een eigen broeder der vrouw van de heer Jacob 
De Vleesschauwer, eerstgenoemd." Een olijke verslaggever voor Sleidinge 
deed er nog een schepje bovenop om de zeldzaamheid nog meer naar voor 
te schuiven: "Men was hier beginnen jeeste te vieren voor alwie ... vüftig 
jaar jonkheid was. Maar de reke dreigde zoo lang te worden. de nieuwe 
kieswet was daar en de zusters van 't noviciaat van St-Anna/dooster 
waren er zoo weinig mede in hunnen schik, dal men er heejt moeten van 
afzien."4. Er waren anders dus blijkbaar niet veel gelegenheden om te 
feesten ... 
Was een 50-jarig huwelijk aan het einde van de 19de eeuw nog een uit-
7.-Ondering. een 60-jarige band was dit des te meer. Toch kwamen ze ook 
voor, onder de vermelding "wal nog zeldzamer is"5. 
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1. HUWELIJKSDUUR IN DE 19DE EEUW 

Voor zover ons bekend is in onze dorpsmonografieën nog maar wei
nig of geen onderzoek gebeurd naar de huwelijksduur. Het is dan ook een 
zeer arbeidsintensief werk. Heden ten dage horen we voortdurend over 
gouden, diamanten en zelfs briljanten huwelijksjubilea. In bepaalde 
maanden zijn er in bv. Aalter meer huwelijksjubilarissen dan huwende 
koppels. Met eni§e historische achtergrondkennis kunnen we aannemen 
dat dit in de 19 e eeuwen vroeger toch wel heel anders lag. Door het 
gebrek aan cijfermateriaal ter zake, zijn er twee andere elementen, waar
over we doorgaans wel zijn ingelicht, cruciaal om de stelling van de zeld
zaamheid te checken, met name de huwelijksleeftijd en de overlijdens
leeftijd. 

In de demografische standaardwerken van Chris Vandenbroeke 
heeft de auteur het over (de meerderheid van) huwelijken die in het 
Ancien régime slechts tien à vijftien jaar duurden6 , of 15 tot 20 jaar tot 
in het begin van de 19de eeuw. Hij vervolgt dat 20% van de huwelijken al 
na vijf jaar uiteenvielen. Binnen de eerste tien jaar werd gemiddeld 30 tot 
40% van de huwelijken verbroken. Het vieren van een zilveren jubileum 
was voor minder dan één op drie gezinnen weggelegd. Van een gouden 
jubileum kan in die omstandigheden dan ook nauwelijks sprake zijn? 
Voor het midden van de 19de eeuw werd dit ook bevestigd in een kran
tenartikel. In Zele zou op St.-Pietersdag in 1871 een echtpaar zijn zilve
ren jubileum vieren. Er werd onmiddellijk aan toegevoegd dat dit geen 
zeldzaamheid was. Dat was het wel voor de ouders, waarvan beide kop
pels 50 jaar gehuwd waren. Het drievoudige jubelfeest zou met veel 
luister worden gevierd. 

Wat de huwelijks- en overlijdensleeftijden betreft. putten we cijfer
materiaal uit lokale publicaties. In Lotenhulle was de gemiddelde huwe
lijksleeftijd tot omstreeks 1930 extreem hoog. Bijna de gehele 19de eeuw 
door lag die voor de mannen op minimum 30 jaar. zelfs tot 34 jaar 
omstreeks 1860. Voor de vrouwen bedroeg die doorgaans zo'n 2 tot 4 jaar 
minder, maar met toch ook een piek van ruim 30 jaar rond 18608 . In de 
buurgemeente Bellem waren de cijfers van dezelfde grootorde. Ze zijn al 
vlug enkele jaartjes hoger dan het gemiddelde voor Vlaanderen9 . De 
inwoners van deze dorpen bekleedden dus een weinig benijdenswaardige 
positie. Om een gouden huwelijksjubileum te kunnen vieren moest men 
dus al vlug 80 jaar oud worden. In het 18de-eeuwse Evergem bereikte 
slechts een minderheid van 16,8% de leen~jd van 60 jaar. 9.5% van de 
inwoners haalde de kaap van 70 jaar en slechts 2.8% overleed als 
tachUgplusser lO. We vonden een vergelijkbare waarde voor KaprUke in 
het begin van de 19de eeuw. In het laatste decennium van die eeuw 
bereikte 30% van de inwoners de leeftijd van 70 jaar en 10% mocht min
stens 80 kaarsjes uitblazen 11. Zomergem liet de llleest zonnige eUfers 
zien en dit al in de periode 1867-1880. Huim 201}ü vnn de bevolking werd 
75 jaar of ouder. Enkele factoren beïnvloedden dl'ze waarden wel in posi-
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tieve zin 12. 
Deze beperkte gegevens maken toch duidelijk dat er stilaan een kader 
was om inderdaad iets frequenter gouden huwelijksjubilea mee te 
maken. Toch blijven ze nog vrij uitzonderlijk. 

2. HUWELIJKSJUBILEA OF VOLKSFEESTEN 

Van een vrij uitzonderlijke gebeurtenis kunnen we ook veronder
stellen dat deze op een speciale manier werd herdacht. Het verslag in de 
weekbladen. waarin doorgaans maar weinig nieuws uit de plattelandsge
meenten verscheen. is al een eerste duidelijke indicatie. Niet alle versla
gen zijn even uitgebreid (soms bleef het beperkt tot een vermelding). maar 
ze laten toe ons een goed beeld te vormen van de impact. de betrokken
heid van een hele (buurt)gemeenschap en de tijdsgeest. De berichten in 
het weekblad Recht voor Allen zijn zo mogelijk nog meer tekenend dan 
deze uit de Gazette van Eecloo en De Eecloonaer. 

~Men scluyft ons uit Ste-Margerite. 13 april: 
Gister heeft alhier een zeldzaamfamiljefeest plaets gehad. De echtgenoten 
Pieter Jacques en Marie Verhetsel gaven hunjubilé van 50 jaren huwelyk. 
Des morgends. ten 7 ure, had er ter kerk eene misse van dankbaerheid 
plaets. 1n de misse waren tegenwoordig de achtbare jubilarissen met 
hunne dry zonen en twee dochters (eene derde dochter was belet door 
ziekte: twee andere zoons door al te verre afgelegenheid) en zes kleinkin
deren, onder welke vyf kleindochters: verder de heeren burgemeester, 
schepenen en vele notabelen van Ste-Margerite. 
Onder het H. SacriflCie naderden de jubilarissen de tafel des Heeren. 
Des middags had er een vriendenmael ten hunnen huize plaets, waerop al 
de naeste familjeleden vergaderd waren en die ook vereerd werd met de 
tegenwoordigheid der heeren burgemeester en schepenen. 
Na den gebruikelyken gezondheidsdronk. werd er beurtelings door een 
kleindochtertje der gevierde echtelingen een jubeldicht afgelezen. welk 
eenen diepen indruk maekte op al de aenwezige persoonen. voornamelyk 
op den braven ?ieter Jacques en zyne getrouwe levensgezellinne, de eer
zame Marie Verhetsel. over wier gryze hairen op den vyItigsten verjaerdag 
van hun gezegend huwelyk de gebenedyding van den Allerhoogste door 
den mond van hunne bloeijende kleinkinderen aldus werd qfgesmeekt. 
Vader en moeder Jacques, beide rond de 75 jaren oud. zyn nog twee kloe
ke noord-vlaemsche typen, beide even vol levenslust en met verlangend 
oog zien zy hun eeuwfeest ie gemoet, als een dubbel jubeljaer: dat van 
hunnen laan geboorte- en dat van hunnen 75n huwelyksdag. "13 

Bovenstaand stukje bevat heel wat elementen, die we stuk voor 
stuk even onder de loep willen nemen. 
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2.1 HET RELIGIEUZE ASPECT: EEN DANKMIS 

Van alle jubilea, waarover we iets meer informatie beschikken. 
weten we dat de feestdag werd ingezet met een mis (ook het eerste aan
dachtspunt van de journalist). Veelal niet zomaar een mis, maar een 
"solemneele Mis van dankbaarheid", een begrip dat veelvuldig voorkwam. 
We merken dus duidelijk de katholieke geest van de tijd en men was voor
al dankbaar dat men zo lang kon samen blijven, als echtpaar. maar ook 
bij de kinderen en de gemeenschap. De mis was er voor de vreugde van 
de ouders en de "eerlijke dankbaarheid" van de kinderen: "Zulk een tronk. 
zulk eenjonk" 14. 

Door het uitzonderlijke karakter van de plechtigheid vernemen we bijna 
altijd dat deze mis, ondanks soms het vroege uur, plechtig is, gezongen ... 
De jubilarissen mochten dan ook al eens plaats nemen in het hoogkoor. 
Als we uiterst weinig gegevens over het jubileum kregen, dan was de 
dankmis soms de enige bijzonderheid. Slechts eenmaal zou de burgerlijke 
ontvangst de religieuze plechtigheid voorafgaan. 
Ondanks het vroege uur (veelal tussen 7 u en 9 u 's morgens) en het feit 
dat de mis doorgaans op een weekdag plaatsvond, vonden velen het hun 
plicht ze bij te wonen. In de krantenartikels lazen we dan ook: "waar vele 
geburen en dorpelingen het eenen plicht rekenden in tegenwoordig te zijn". 
"de kerk was vol bezet", "eene overgroote menigte" en vele notabelen. 
Eenmaal merkte de krantenschrijver het zelf op dat de plechtigheid 
midden in de week plaatsvond en dat toch de middenbeuk van de kerk 
vol zat en waarbij arm en rijk aanwezig waren 15. 
De plechtigheid werd nog benadrukt door het klokgelui of het luiden van 
het Angelus. In Sint-Laureins had men het in 1896 zelfs over triomfge
lui 16. 

2.2 HET BURGERLIJKE ASPECT: EEN OFFICIitLE ON1VANGST 

Over een eventueel burgerlijk aspect van de jubilea zijn we minder 
goed ingelicht. In 1865 woonden de burgemeester en schepenen van 
Sint-Margriete de mis ter ere van Pieter Jacques en Marle Verhetsel bij en 
schoven ze zelfs aan bij het vriendenmaal 17. Van een ontvangst is er ech
ter geen sprake. Tussen de regels kunnen we dit wel lezen bij het jubi
leum van het echtpaar Bernard De Smet-Bral uit Waarschoot in 1890. De 
reporter deelde namelijk mee dat de jubilarissen "door tusschenkomst pan 
den heer burgemeester De BackeT: eene geldsom van wege Z. M. den 
Koning" ontvingen 18. Het koppel Hulpiau-Pauwels werd in 1891 in het 
stadhuis van Watervliet ontvangen: "de heer Burgemeester wenschte het 
huwelijkspaar geluk. en de heer Schepene bood hun de eerew!in aan"19. 
Van een geldsom vanwege de koning is geen sprake. Uit de vorige ont
vangst zouden we namelijk kunnen atleiden dat de gemeente dit moest 
aanvragen. We kunnen er van uitgaan dat het gemeentebestuur in dk 
geval het paleis moest meedelen dat er een dergelijke gebeurtenis op het 
programma stond (zoals dit nu het geval is). Een mnnnd Inter kreeg het 
koppel Piet er Martens-Verminck in Sint-Lnurt'ins bliJkbnar ook enkel dt' 
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erewijn geschonken20. In Eeklo wist men in 1896 wel degelijk hoe men 
de zaak moest aanpakken om jubilerende echtparen het geschenk van de 
koning te bezorgen. De echtgenoten Heene-Van Autreve kregen naast de 
gelukwensen ook de erewijn aangeboden en de som van 40 frank vanwe
ge de koning21 . Dit was het tarief voor gouden jubilea. Het echtpaar Van 
Parys-Ryckaert uit Lovendegem vierde in datzelfde jaar zelfs zijn dia
manten bruiloft en ontving hiervoor, tijdens de ontvangst, de koninklijke 
gift van 50 frank22 . In De Eecloonaer was deze informatie niet opgeno
men, zodat we kunnen afleiden dat er meer koppels de gift ontvingen dan 
dat er in de artikels in De Eecloonaer melding wordt van gemaakt. 

De oud-Eeklonaren Désiré Clerens-Van Acker konden niet in het 
stadhuis worden ontvangen, daar ze hun hele huwelijksduur niet in de 
stad verbleven, maar in Gent woonden. Ze organiseerden hun feest toch 
in Eeklo met onder meer een rijtoer rond de stad23 . 

2.3 EEN FAMILIEFEEST 

Het aspect familiefeest werd al direct duidelijk met het jubileum in 
1865 van het koppel Jacques-Verhetsel: het was de openingszin van de 
journalist. Hij vervolgde dat drie zonen, twee dochters en zes kleinkinde
ren aanwezig waren. Een derde dochter was afwezig door ziekte en twee 
zonen door "al te verre afgelegenheid"24. Ook bij de andere feesten vinden 
we vaak melding van de aanwezigheid van de kinderen, kleinkinderen en 
andere familieleden. Als er sprake is van een feestmaal. zijn het ook voor
namelijk of enkel deze personen die daarop zijn uitgenodigd: "Des mid
dags had er een vriendenmael ten hunnen huize plaets, waerop al de 
naeste familjeleden vergaderd waren" luidde het bij het gezin Jacques
Verhetsel in 1865. 
De familie vond soms uitbreiding naar de werkgever waar de gelukkigen 
hadden gewerkt, voor zover die niet zelf mee instond voor het feest. Uit de 
volgende passus over het feest voor of van Pieter Hulpiau en Sophia 
Pauwels uit Watervliet vallen meerdere zaken af te leiden: "Na de Mis, 
feestmaal ter afspanning van M . Van Daele. Vroolijkheid. eendracht. lief
de - de schoonste peerlen van het familieleven. versierden dit heugelijke 
feest. en nog iets meer: Pieter Hulpiau en Sophia Pauwels hadden lange 
jaren eerlijk en trouw de watervlietsche familie Bruggeman gediend - die 
familie. te zamen met de kinderen Hulpiau. stelden dit feest in. 
Dankbaarheid had hier de hand aan oudermin gegeven om eerlijkheid en 
getrouwheid te vereeren."25. Het feest staat duidelijk in het teken van 
dankbaarheid en gaat blijkbaar niet uit van de jubilarissen zelf, maar van 
de kinderen en de werkgever. 
Het koppel Clerens-Van Acker dat niet in het Eeklose stadhuis kon wor
den ontvangen. besloot dan maar om het gouden bruiloftsfeest in fami
liekring te vieren. Ze hielden ook een gast maal "A la chasse royale" en lie
ten ter dezer gelegenheid een familiefoto maken26. 

f let komt ons wel voor dat. vermoedelljk minder dan de helft der feest
vierders een feestmaal hield (zie ook het volgende punt). 
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2.4 EEN VOLKSFEEST 

Het volkse aspect van een jubileum dook al even op door het bekij
ken van de aanwezigen tijdens de dankrnis. De rol van de buurt of het 
hele dorp kon in bepaalde gevallen grootse vormen aannemen. Dit wordt 
zeer duidelijk geïllustreerd door volgende passus (Sint-Laureins, 1891): 
"Tegen maandag, 1 juni, wordt hier een zeldzaam feest bereid: Pieter 
Martens en zijne vrouw Anne-Marie Verminck zullen dien dag het vijftigste 
verjaren van hun huwelijk herdenken, en eenieder stemt mede om ditfeest 
op te luisteren; doch het is vooral op de wijk Middeldorpe, alwaar het braaf 
en eerzaam paar woont, dat er voor die feestelijkheid groote toebereidse
len worden gemaakt. "27. Het paar ontving voor het ter kerke gaan een 
prachtige bloemenruiker en vele vrienden woonden de mis bij. Maar er 
was nog meer: "Geheel het dorp gaf blijk van instemming: ieder huis was 
bevlagd. Des namiddags werd het jubelpaar door onze verdienstelijke 
muziek-maatschappij met eene luisterrijke serenade vereerd. "28. Daarin 
herkennen we duidelijk elementen uit andere grote feesten. zoals de 
inhaling van een burgemeester of pastoor, namelijk de bevlagging en de 
serenade. De serenade kwam wel meermaals voor, maar voor het dia
manten koppel Van Parys-Ryckaert uit Lovendegem was nog meer eer 
weggelegd ('t was dan ook diamant): "In het rijtuig van baron Dons werden 
dejubilarissen naar de kerk gevoerd: uit de Breedestraat komende. lavam 
de muziek hen begeleiden nadat de bestuurder, M.J.De Sonneville. hun 
geluk gewenscht had. "29. De laatste zin uit het verslag geeft ons nog een 
veel bredere kijk op het gebeuren: "De lieden zijn doorarm en er was eene 
geldzameling in de gemeente gedaan, die hun wel zal te pas komen." Een 
andere verslaggever over hetzelfde feest had het over vaderlandse vlaggen 
aan al de huizen in de buurt, op de doortocht en in het dorp. Er waren 
talrijke versieringen en triomfbogen. Ook hij maakte melding van de 
doodarme toestand waarin de echtelieden zich bevonden. De opbrengst 
van de omhaling was volgens hem bedoeld om hun huis te schilderen en 
op te kuisen, beiden volledig in nieuwe kleren te steken. een feestmaal 
enz. En er was nog een aanzienlijk overschot. naast de koninklijke gift 
van 50 fr. 30. 

Dit feest doet er ons bij stilstaan dat vermoedelijk niet alle koppels een 
dergelijke gebeurtenis 'blij tegemoet zagen en zich geen feest konden ver
oorloven. Een aantal van die zeldzame gebeurtenissen ging dan waar
schijnlijk zonder meer voorbij, soms met enkel een mis of de loutere ver
melding in een weekblad: "Maandag hebben de echtgenooten Pieter 
Bultynck-Bernardina Laroye te Knesselare hunnen gouden bruilqft 
gevierd. 
Wat nog zeldzamer is: te Lembeke leeft een bloeiend echtpaar hetwelk 60 
jaren huwelijk telt: Judok De Walsclle en Marie Jacoba Coppens. "31. Er 
kan natuurlijk ook plaatsgebrek in het weekblad hebben meegespeeld. 
Ook aan het gouden huwelijksfeest van baron Surmont de Volsberghe in 
Lovendegem werden uiterst weinig regels besteed. maar dat kan t't'n 
andere reden hebben. Het dorp bleek wel volledig bt'vlagd~~2. 

80 



HUWEUJKSJUBILEA IN I-IET MEETJESLAND. EIND 19DE EEUW 

Nog een ander koppel. François-Coene uit Assenede, vierde het jubileum 
pas drie jaar na datum. Daar hebben we het raden naar de reden. Het 
feest geschiedde nochtans met heel wat luister en 24 jaar later werd de 
vrouw als eeuwelinge gehuldigd33. 
Om terug te keren naar de betrokkenheid van de (dorps- of 
buurt)gemeenschap, die misschien het feest in gang stak en mee 
bekostigde. In Zomergem werd de straat van het paar Brackenier-Claeys 
tot aan de kerk versierd als voor een processie. 's Morgensvroeg werden 
er ook kanonschoten afgevuurd. Ook dit laatste sloot aan bij de grote 
feesten. Het paar kreeg ook twee zetels geschonken door een zoon. 
Opnieuw volgde de opmerking dat het om eenvoudige mensen ging34. 's 
Avonds was heel de buurt in feest voor Pier-Jan en Wanne-Mie en om half 
negen volgde er openbare verlichting en speelde de harmonie nog een 
serenade35 . 
Van versierde straten, bevlagging, serenades en toeloop van vrienden en 
kennissen met geschenken en bloemtuilen was ook sprake in o.a. Eeklo 
(1885, 1896, 1897). Waarschoot (1890) en Sint-Laureins (1896). 
Op kermismaandag 1896 zou in Eeklo het jubileum van Désiré Heene
Van Autreve worden gevierd. De buurt van de Collegiestraat maakte de 
toebereidselen. Er was zelfs een comiteit voor opgericht, dat heel wat sym
pathie genoot: ~ Deze week heeft het ook eene milde gift van wege onzen 
heer Senator en onzen heer Volksvertegenwoordiger ontvangen."36. Het 
feest was zelfs opgenomen op het kermisprogramma37 . Nog in 1907 liet 
de gemeentelijke feestcommissie van Lotenhulle een speciaal program
mablad drukken om een diamanten en een gouden bruiloftsfeest te her
denken. Het gemeentebestuur trok ook 100 fr uit op de begroting38 . Uit 
het bovenstaande kunnen we inderdaad afleiden dat een dergelijk feest 
niet goedkoop was en dus niet voor iedereen was weggelegd. 
We komen nog even terug op de geschenken. Er wordt vaak melding van 
gemaakt. Zo noteerden we een zilveren snuifdoos, een prachtige gaan
stok, tweemaal twee zetels, maar ook getekende portretten. Een zoon van 
het koppel Gernaye-Stipperaere tekende het zelf, maar de echtgenoten De 
Smet-Bral uit Waarschoot kregen ~hunne geteekende portretten verveer
digd door den gunstig gekenden teekenkundige M. Richard Heysse, van 
Eecloo"39. 

2.5 OP DE GOLVEN VAN DE ROMANTIEK 

De aandacht voor de jubilea met het religieuze karakter en de eens
gezinde dorpsgeest moeten we vermoedelijk ook zien als een uitvloeisel 
van de tijdsgeest. namelijk de Romantiek. Onder de anonieme verslagge
vers vonden we weinig bevlogen schrijvers, maar de medewerker voor 
Sleidinge in 1893 spande duidelijk de kroon . 
.. En menigeen was bewogen aL" zij de ouderlingen daar zagen zitten voor 
het altaar. 7-00 zt} daar zillen moesten op dien heugelijken dag, 0/ zoo lang 
geleden nu en weggezonken reeds achter eene halve eeuw, - dan meiJeug
dige herten en vonkelend ooge in de toekomst starend: nu, op den bouw
val van die toekom<;l, lerugblikkend iTi 't verleden. met hunne herlen, 0 / 
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zeker, ! verouderd en veel verslenst, maar altyd nog in dezelfde trouwen 
liefde vereenigd die zy elkaar over vYftig jaren zwoeren. 
En menigeen was bewogen als zy hen zagen aangestrompeld komen, uit 
de kerke, geleund op den zwarten stok, hun fees tgeschenk, traag en lang
zaam elkander stuttend als twee nedernygende boomen, die zy waren. 
En achter den dienst, 't was wie het eerst by de jubilarissen zoude zyn. 
hun de hand drukken. een geschenk bieden en geluk en nog vele dagen 
wenschen. 
En by hen, de goede ouderlingen, waren de rimpels, die gansch een leven 
van plicht en zorg verkonden, van het voorhoofd weggegaan en, men zag 
het wel, zy meenden nog maar in 't huwelyksbootjen te zyn gestapt. 
En zoo was gansch de dag eenfeeste voor de ouderlingen. 
o ! gave God dat wy nog dikwyls zulke feesten mogen bywonen. 
En verhoede God dat het hier nooit 'n worde lyk in Frankryk en al zyne 
onstandvastigheid daar men, nu nog door nieuwe wetten aangemoedigd. 
haast de huwelyken zal vieren die tienjaar byeen zyn geweestf'40. 
Ook anderen durfden al eens uit dit vaatje tappen: deugdzame werk
menschen, eerzaam paar of zie het sfeerbeeld in het begin van deze bij
drage. 

BESLUIT 

De aandacht voor huwelijksjubilea naar het einde van de 19de 

eeuw toe kwam er vermoedelijk om meerdere redenen. De kans dat kop
pels 50 jaar of langer samenbleven nam stilaan. zij het nog traag. toe. 
Veelvuldig werd er toch op gewezen dat het om zeldzame feesten ging. 
Niet alle gelukkigen konden zich ook een groot feest veroorloven. maar de 
buurtgemeenschap sprong eventueel bij om hen de nodige eer aan te 
doen. Er was natuurlijk ook de kunststroming van de Romantiek die der
gelijke gelegenheden moeilijk kon laten voorbijgaan om mooie christelijke 
waarden als de familie, dankbaarheid. eerbied enz. in de kijker te plaat
sen. Het waren unieke feiten om volksfeesten. in de lijn van inhalingen 
en zonder vechtpartijen. op het getouw te zetten. 
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BIJLAGE 
JUBILERENDE ECHTPAREN IN DE REGIONALE PERS 

1. Jacques-Verhetsel, Sint-Margriete (DE. 16 april 1865) 
2. Delatter-De Kesel. Eeklo (GvE. 24 mei 1885) 
3. Livyn-De Sutter. Eeklo (GvE. 31 mei 1885) 
4. Surmont de Volsberghe. Lovendegem (GvE. 26 september 1886) 
5. Bultynck-Laroye. Knesselare (GvE. 14 november 1886) 
6. De Walsche-Coppens. Lembeke (GvE. 14 november 1886) 
7. François-Coene. Assenede (GvE. 16 maart 1890) 
8. De Smet-Bral, Waarschoot (GvE. 6 juli 1890) 
9. Hulpiau-Pauwels. Watervliet (GvE. 24 mei 1891) 
10. Martens-Verminck. Sint-Laureins (GvE. 31 mei. 7 en 21 juni 1891) 
11. Faes. Sleidinge (GvE. 10 september 1893) 
12. Brackenier-Claeys. Zomergem (GvE. 3 mei 1896; RvA. 3 mei 1896) 
13. Van Parys-Ryckaert. Lovendegem (GvE. 31 mei 1896; RvA 31 mei 1896) 
14. Gernaye-Stipperaere. Sint-Laureins (RvA. 9 augustus 1896) 
15. Heene-Van Autreve. Eeklo (GvE. 23 augustus en 6 september 1896) 
16. Hyesse-Van Besien. Eeklo (GvE. 9 mei 1897) 
17. Clerens-Van Acker. Eeklo (GvE. 31 oktober 1897) 

DE De Eec100naar 
GvE Gazette van Eec100 
RvA Recht voor Allen 
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Onbemind maakt onbekend 
BIOGRAFISCHE AANTEKENINGEN BIJ 

HENDRIK VAN DE GENACHTE, POLITIECOMMISSARIS 

IN AALTER VAN 1890 TOT 1920 

Peter LAROY 

M ••• 't is waarlijk eene moedige daad zich op die vuile archievenzolders te wagen 

om er onder die vuiligheid en overgroote spinnewebben eenige bladen beschreven 

papier te ontcijferen. Archieven zijn er genoeg om vele wetenswaardigheden aan 
het daglicht te brengen, maar het mangelt aan moedige en geduldige mannen, om 
in die vuiligheid te gaan snuisteren. Vele gemeenten bezitten alzoo geschiedkundi

ge schatten. welke in het stof begraven liggen. Hoe verdienstelijk zouden de 
gemeente-besturen handelen op hun bucljet eene redelijke som in te schrijven, 

iemand te gelasten met het zuiveren en rangschikken dier handvesten en deze 

neUes in eene daartoe bestemde kas te sluiten. Vele gemeenten zouden eene 
geschiedenis hebben, soms een roemrijk verleden. Overal zouden gedienstige per

sonen gevonden worden om. mits bill[.jk loon, het verleden hunner geboorteplaats 
op te helderen ... " 1 

Bovenstaand pleidooi voor het bewaren en ontsluiten van archie
ven en voor het beschrijven van de lokale geschiedenis is terug te vinden 
in het boek Rond Aalter in den Franschen Tijd. geschreven door Hendrik 
Van de Genachte. en uitgegeven in 1904. Het lijkt op het eerste gezicht 
wat merkwaardig om in deze historische volksroman een dergelijke pas
sage terug te vinden. De meeste lezers zal de zin van deze regels zijn ont
gaan. Hendrik Van de Genachte werd nooit tot het kransje van de grote 
Meetjeslandse geschiedschrijvers gerekend. Arthur Verhoustraete. 
Aalters heemkundige en in de beginjaren ook nauw betrokken bij het 
genootschap dat deze publicatie uitgeeft, maakte zijn werk met de grond 
gelijk in een nooit gepubliceerde maar toch ruim verspreide refutatie 
(eigenlijk een soort kritische boekbespreking van het werk). Voornamelijk 
als gevolg daarvan overheerst sindsdien de negatieve beeldvorming voor 
wat betreft het boek in het bijzonder en voor wat betreft Van de Genachte 
in het algemeen. Luc Stockman wijdt in de Geschiedenis van Aalter 
slechts enkele regels aan Van de Genachte. 2 In het 10 jaar geleden ver
schenen overzichtsartikel Geschiedenis schrijven in het MeetJesland wordt 
Van de Genacht.e nog omschreven als een ch.arlatan. 3 
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Zelf maakten wij kennis met de figuur van Van de Genachte bij het 
samenstellen van onze boeken over de roversbenden (halfweg de jaren 
1990).Toen al geef onze historische intuïtie aan dat politiecommissaris 
Van de Genachte een zeker onrecht werd aangedaan als heemkundige 
avant la lettre en als auteur. Het bleek niet zo gemakkelijk om meer grip 
op deze figuur te krijgen. Bijna vijftien jaar lang verzamelden wij intus
sen hier en daar brokstukken die ons moeten in staat stellen om de 
figuur en het werk van Hendrik Van de Genachte enigszins te kaderen. 
De biografische schets blijft nog steeds fragmentarisch en is zeker niet 
volledig, vandaar onze ondertitel. 4 

Deze bijdrage wensen wij op te bouwen rond een drietal vragen. 
Ten eerste (en het meest voor de hand liggend): wat voor iemand was 
Hendrik Van de Genachte? Ten tweede: hoe moeten wij het heemkundig 
of lokaal-historisch werk van Van de Genachte inschatten? Dit zullen wij 
proberen te duiden aan de hand van een kleine analyse van het boek 
Rond Aalter in den Franschen Tijd. En tot slot, een derde vraag: waarom 
is Van de Genachte zowat uit het collectief geheugen van de gemeente 
Aalter gewist? 

MEESTER IN 'T VAK OF MEESTER IN MEERDERE VAKKEN? 

Hendrik van de Genachte is officieel politiecommissaris, en eigen
lijk ook wel niet zo'n slechte. Hij probeert ook nog op een aantal andere 
manieren een graantje mee te pikken. Zo is hij daarnaast verzekerings
makelaar, handelaar in zaden, agent voor landverhuizers, auteur en er 
zijn nog wel wat zaken waar hij geld kan mee verdienen. Wij proberen in 
eerste instantie dit wat in kaart te brengen. 

Het ambt van politiecommissaris bestaat in Aalter sinds 1861. 
Charles De Plecker (die voorheen veldwachter was) venrult deze taak 
bijna 30 jaar lang, tot aan zijn overlijden. Op 14 april 1890 legt Hendrik 
Van de Genachte de eed af en wordt zo De Pleckers opvolger. 
Merkwaardig genoeg zal deze Van de Genachte b~jna even lang in dienst 
blijven (tot april 1920).5 De nieuwe politiecommissaris is bij zijn aanstel
ling nog geen 30 jaar oud. Hij heeft een achtergrond bij de gendarmerie 
(bevelhebber te Poperinge) en is blijkbaar gretig op de vacature ingegaan. 
Op het moment van zijn aanstelling is hij nog ongehuwd en wonen zijn 
jongere zusters bij hem in. In 1893 huwt Van de Genachte met Hedwige 
De Handt (in Oostende). Zijn echtgenote is drie jaar Jonger en is net als 
Van de Genachte oorspronkelijk van Brugge afkomstig. Het paar krtj~ 
reeds vlug en kort na elkaar drie kinderen: Daniël (1895). Diane (1896) 
en Tillo (1897). Het gezin Van de Genachte woont vooraan in de 
Brouwerijstraai, dicht bij de markt in Aalter.6 

Hendrik Van de Genachte groeit geleidelUk in zijn ambt als politie
commissaris. Zijn medeburgers leren hcm kellllt'n nIs streng. gt'disdpli
neercl, dapper, loyaal aan het gezag en toch wel et'l1 tikkeltje t'igt'll\\'Us. 
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Het zijn misschien karaktertrekken, maar toch ook wel eigenschappen 
die hij tijdens zijn opleiding tot gendarm heeft verworven. Een paar voor
beelden om de man wat beter te typeren. In Aalter verwerft Van de 
Genachte heel wat aanzien tijdens een pokkenplaag in 1903. Een jonge
man komt in juni 1903 ziek uit Frankrijk terug. Enkele dagen later sterft 
hij. Vrij vlug doet in het dorp de ronde dat het een besmettelijke pokken
ziekte is. De paniek slaat toe in Aalter. Geen enkele timmerman wil een 
doodskist maken, uit angst om het huis van de overledene te moeten 
naderen. Uiteindelijk neemt politiecommissaris Hendrik Van de Genachte 
in zijn eentje de taak op zich. Hij zorgt zelf voor een kist, brengt het 
lichaam alleen naar het kerkhof en begraaft het daar. Het gevolg is dat de 
politiecommissaris op zijn beurt door iedereen wordt gemeden. Met enige 
bitterheid stelt hij vast dat "goede, liefdadige menschen" veranderen in 
lajhartige wezens, ikzuchtige harten, ja, beulen". Wie in die dagen een 
zieke in huis heeft, wordt immers gemeden. De winkeliers ontzeggen per
sonen met zieken in huis de toegang tot hun zaak en mensen kiezen vlug 
een omweg wanneer ze iemand zien komen die met de ziekte in aanraking 
is gekomen. Na zijn eerste tussenkomst blijft Van de Genachte krachtda
dig optreden. Hij zorgt ervoor dat de paar mensen die overlijden telkens 
vlug worden begraven. Bovendien ziet hij erop toe dat de Aalterse bevol
king de voorziene ontsmettingsmiddelen gebruikt en dat huizen gekalkt 
worden. Het is ongetwijfeld voor een groot stuk aan zijn doortastend 
optreden te danken dat de epidemie wordt ingedamd en dat de pokken 
niet meer slachtoffers maken in Aalter. In april 1904 krijgt politiecom
missaris Van de Genachte hiervoor een burgerlijke medaille 2de klas. 7 

Anderzijds is de politiecommissaris bijzonder principieel. Dieven, 
vandalen, inbrekers en ruziemakers kunnen op weinig genade rekenen. 
MVechten, dat is hondenwerk,jongens, " aldus toch Van de Genachte.8 Ook 
de brave burger let maar beter op. Van de Genachte controleert geregeld 
of de fietsen wel een taksplaat of een lantaarn hebben.9 Behoorlijk gedrag 
staat eveneens hoog op de agenda. Op zekere dag komt bijvoorbeeld 
iemand inlichtingen vragen op het bureel van de politiecommissaris. Het 
gekregen antwoord staat de man blijkbaar niet aan en hij begint een 
resem vloeken uit te braken. Van de Genachte pakt daarop de querulant 
vast en gooit hem letterlijk op straat. "Die zal zich in het toekomende wel 
mijden dergelijke taal te voeren, wanl vloeken en vloekers zijn niet welge
komen bij onze bevolking," zo noteert Van de Genachte. lO Het is ook aan
gewezen om in het bijzijn van de commissaris geen grote muil op te zet
ten. Op zekere dag zegt een Aalternaar op nogal uitdagende toon tegen de 
commissaris: "Gij zijl te lui om mij in den bak te steken. " Van de Genachte 
sleept hem voor de rechtbank en de vranke man wordt veroordeeld tot 50 
frank boete of 15 dagen gevangenis. 1 1 

Verder moet de commissaris niet veel weten van valsspelers. Op 
Aalter-kermis in september 1903 spant hij zjch bijvoorbeeld In om een 
beruchte bende valsspelers op te rollen. Hij legt preventief uit hoe die 
mannen te werk gaan: "Weet gij dan niet dal er hoegenaamd geene kans 
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is van winnen? Dat dit spel geen spel is maar diefstal? Weet wel dat er drie 
kaarten gebruikt worden. Eene dezer kaarten is de dry van pijken of eene 
andere drij van de soort kaartspelen welke overhoek geteekend zijn. Pijken 
drie wordt bloot gehouden maar zoodanig dat men denken zou pijken aas 
te zien. Om den dommen boer nog meer aan te lokken wordt eene plooi in 
de kaart gemaakt. De valschspeler legt voorzichtig de kaarten neder: ieder
een ziet de kaart met de plooi en meent zeker zijn pijken aas te rapen, doch 
er is geen pijken aas in het spel, maar wel eene pijken drie. Heeft de 
dwaze voorbijganger een, twee of vijf franken gewaagd, hij zal ze kwijt 
zijn. "12 Van de Genachte spoort de mensen trouwens aan om dergelijke 
praktijken onmiddellijk te melden, dan kan hij tenminste optreden. "Een 
klager en een paar getuigen zullen hun streng doen straffen . .. zo signaleert 
hij. En moraliserend voegt hij eraan toe: "Dat zijn al mannen die niet wer
ken, en willen leven van den dauw als de saus bij hun gestolene kiekens 
en konijnen. Dat de menschen meewilden, dat volkje zou niet lange loslo
open." 13 En met dat laatste raakt Van de Genachte wel een teer punt 
aan. Niet iedereen heeft het er immers op voorzien om met de wet mee te 
werken. Volgend voorval onderstreept dit. Dankzij zijn inspanningen 
slaagt hij er in op de kermis daadwerkelijk een valsspeler op te pakken. 
Aan een van de omstanders vraagt hij hulp om de verdachte naar het 
bureel mee te voeren. Deze stemt aanvankelijk in. Plots geeft deze helper 
de commissaris een flinke duw. Van de Genachte valt op de grond en de 
vals speler kan ontsnappen, daarbij door het publiek blijkbaar niet echt 
gehinderd. 

Van de Genachte verzet zich steeds tegen alle mogelijke vormen van 
angst, bijgeloof en naïviteit. Het zijn eigenschappen die op het platteland 
nog aanwezig zijn op het einde van de 19de en het begin van de 20ste 
eeuw. We kunnen van elk een voorbeeldje geven. door de politiecommis
saris zelf opgetekend. Reeds kort na zijn aanstelling in Aalter wordt Van 
de Genachte met een mysterieuze zaak geconfronteerd. Rond de 
Kraenepoel (een grote vijver op de grens van Aalter en Bellem) worden 
twee lijken gevonden. De wildste geruchten doen meteen de ronde. maar 
al vlug blijkt dat het om twee broeders gaat uit Gent die wellicht door een 
onvoorzichtigheid zijn verdronken. Met enige spot beschrijft de commis
saris later hoe de plaatselijke bevolking zich aanstelt: "Om tien uren 's 
avonds werd de dood bestatigd door de policie van Aalter. De dooden lagen 
uitgestrekt in hei kreupelhout. Het stormde. de wind huilde in de boomen. 
De koster van Bellem. welke ons vergezelde. dw:fde in het kreupelhout niet 
dringen en bleef in den boot zit/en. Toen wij reeds ver in het hout waren. 
hoorden wij een geplons in het water. Hel was de koster welke bel'reesd 
wierd alleen te zitten en uit den boot sprong langs den l'erkeerden kant. 
Gelukkiglijk wierd hij gered. Dan trokken w!i met een klein lantaarnUe in 
de duisternis en stonden op het onverwachts l'oor de twee lfiken. Nicmand 
dw:fde ze naderen: niemand wilde eene hemd lIitsteken om de policie tt' 
helpen de dooden uit te Ideeden. Na bestatigd te hebben dat cr gt'ent' mis
daad gepleegd was. wierden de lifken op /Jet eiland alleen gelatcn. Allen 
liepen dali om het zeerst om del! boot te bcrdkcl!. liet eiland lX}('Xt'Tlldc 

8H 



ONBEMIND MAAKT ONBEKEND 

allen eenen onbeschrijflYken schrik aan. wy waren met een tiental man
nen. ·t Was de policie welke de lantaarn droeg en laatst in den boot plaats 
nam Ware het een weinig klaar geweest. zy zouden zonder lantaarn het 
eiland ontvlucht hebben." 14 

Op dezelfde manier beschrijft Van de Genachte een voorval op een 
hof te Aalter waar het zogezegd spookt. Keer op keer springen ruiten 
kapot zonder aanwijsbare reden. Er wordt een belezer bijgehaald, die de 
kwade geesten moet wegkrijgen. Deze man laat zowel de mensen als de 
dieren gewijde broodjes eten, maar er is geen lievemoederen aan. Het 
blijft spoken en de ruiten gaan nog steeds kapot. Tussenkomst van de 
politiecommissaris brengt vlug opheldering. Een jonge koewachter wordt 
verdacht. De knaap valt bij een verhoor door de mand en bekent alles. 
Waarmee Van de Genachte enkel wil aantonen dat spoken niet 
bestaan. 15 Ook andere kwakzalvers moeten eraan geloven. In 1905 over
lijdt een kind dat volksmedicynen heeft genomen. De ouders hadden de 
fles gekocht aan een rondventer en Van de Genachte waarschuwt om ten 
stelligste dit soort preparaten niet meer aan te schaffen. 16 

Gedurende jaren strijdt Van de Genachte ook tegen de zogenaam
de Spaanse brieven. Het principe bestaat erin dat bedriegers onder een of 
ander voorwendsel vragen om geld te storten om een nog grotere som vrij 
te kunnen maken. Op een bepaald moment publiceert de politiecommis
saris een dergelijke brief, met daarbij de waarschuwing dat iedereen die 
dit soort zaken krijgt toegestuurd, best twee keer nadenkt. 17 Van de 
Genachte staat zijn mannetje, zoveel is duidelijk. 

Er zit jammer genoeg ook een ander (meer ranzig) kantje aan de 
politiecommissaris. Er zijn heel wat indicaties dat Van de Genachte graag 
geld ziet. Hij probeert van alle walletjes te eten. Het blijkt zelfs uit het 
citaat waarmee wij deze bijdrage openen. De mensen die zich met het ver
leden dienen bezig te houden zouden een billyk loon moeten krijgen vol
gens hem. Schrijven over het verleden is voor hem ook een bijverdienste. 
De bezigheden van de politiecommissaris steken steeds meer de ogen uit 
van de plaatselijke bestuurders. In 1908 vindt de lokale overheid het wel
letjes. In een schrijven aan de hogere overheid beschrijven zij hoe de poli
tiecommissaris zijn regulier inkomen aanvult: 

"1 e Die ambtenaar is agent van eene verzekeringsmaatschapy van brand 
en eene verzekeringsmaalschapy tegen werkongevallen: 
2e Sedert eenige jaren verkoopt hy sigaren. 
3e Den J 4en Februari laatst vernam ik dat hy zich aanbood by de land
bouwers en hun landbouwzaden trachtte te verkopen. 's Anderendaags 
verzocht ik hem bfJ myn schrijven nr. 6113 alle inmenging in handelszaken 
te staken: 
Den zondag morgend 16en deze~rde maand begaf d'heer Commissaris zich 
naar Bellem Len einde er de landbouwzaden van het huis A. Van Hecke, 
landbouwingenieur te Nieuwpoort aan den landbouwersbond te verko-
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open; hij had stalen bij zich om dezelve aan den belanghebbende te too
nen. Daar zijn prijzen te hoog waren kon hij niet verkoopen. ( ... ) 
Den woensdag 28en Februari toen d'heer Commissaris zich ter sekretarij 
aanbood. vroeg ik hem: 'Is het waar dat gij aanbevelingsbrieven van land
bouwzaden uitdeelt?' en ik kreeg voor antwoord: 'Ik heb het recht een han
delshuis aan te bevelen.' 
De commissaris heeft ook aan de twee veldwachters van Aeltre gevraagd 
om zaad van hetzelfde huis aan te bevelen, hun twee frank per zak (waar
schijnlijk per 80 kilos) belovende, die zouden verkoopen. Beiden hebben 
geweigerd. ( ... r 18 

Van de Genachte heeft begrepen dat hij op zijn tellen moet passen. 
Hij legt het waarschijnlijk iets handiger aan boord. maar er blijven bij het 
lokale bestuur vermoedens dat hij naast zijn inkomen als politiecommis
saris hier en daar nog wat bijverdiensten heeft. 19 

Het lijkt er sterk op dat na deze reprimande er iets is gebroken tus
sen de lokale overheid en commissaris Van de Genachte. Wellicht speelt 
daarbij ook mee dat de man tijdens de eerste vijftien jaar van zijn 
ambtstermijn beetje bij beetje zijn gezag (of met een groot woord mis
schien macht) uitbreidt en dat hij nu plots beknot wordt. In 1907 zien we 
daar nog een voorbeeld van. Hortense Taghon. dienstmeid bij Van de 
Genachte, wil in het huwelijk treden maar de toekomstige echtgenoot 
ontbeert een militiegetuigschrift. De lokale overheid kan daarom dit 
huwelijk niet laten plaatsvinden. zeer tegen de zin van Van de Genachte. 
De politiecommissaris signaleert het voorval aan de hogere overheid. die 
op haar beurt vragen stelt aan de gemeente.20 Het is wellicht een van de 
eerste speldenprikken in een steekspel dat tot aan de Eerste Wereldoorlog 
zal verder duren en tijdens en na de oorlog volop escaleert. Overigens 
maakt het bestuur geen melding van nog twee andere interessante jobs. 
met name zijn werk voor de emigranten naar Amerika en zijn auteur
schap. 

AGENT-LANDVERHUIZER 

Rond de eeuwwisseling duiken in heel wat Vlaamse dorpen agen
ten op van maatschappijen die landverhuizers naar Amerika willen bren
gen. 21 Naast het geven van goede raad willen deze agenten ook en voor
al een graantje meepikken van een ticket dat zij eventueel kunnen ver
kopen aan deze migranten. Ook Hendrik Van de Genachte ziet hier per
spectieven in. Hij is niet echt openlijk agent. maar laat weten dat wie dat 
wenst bij hem advies kan krijgen "over de kortste reis, de hindernissen en 
hinderpalen welke den passagiers in den weg staan. ( ... ) goede aanslui-
tingen en steeds den kortsten weg met de minste moeite ( ... ), de beste boo-
ten ( ... r. Hij kan de geïnteresseerden ook wapenen tegen atzetter~1 en 
aftroggelarij.22 Van de Genachte schetst daarbij een somber beeld: "De 
reis is ver en lastig: op vele plaatsen moet er ['an trein tlcmllderd worden. 
De reis per trein naar het Westen maakt biJlIa een derde pari dC1I tocht uit. 
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en die is doorgaans over de 1000 Engelsche mijlen ver; er zijn honderden 
spoonvegen van en naar het Westen die alle verschillige richtingen door
kruisen. Om overal behoorlijke aansluitingen te hebben en de meest 
rechtstreeksche correspondentie te hebben is er ondervinden en weten
schap noodig die maar weinig of geene der landverhuizers bezitten. Op alle 
plaatsen staan zakkenrollers en afzetters met hongerige magen te loeren 
om de on vervaren reizigers beet te nemen om hen op te houden en hun den 
trein te doen missen en zoodoende in het een of ander hotel (beteer gezegd 
een roovershol) te krijgen. Hebben zij de reizigers nu eenmaal op hunnen 
wagen dan is het tien dubbel betalen of ze kunnen hun bagage niet meer 
krijgen: duizenden en duizenden arme landverhuizers hebben daar onder
vinding van gehad en hunnen laasten cent zien aftroggelen en soms ook 
hun reisgoed zien terug houden. In de zeehavens is dat nog wel het ergste, 
daar is natuurlijk bij de aankomst van eene boot alles in rep en roer; het is 
loopen van hier naar daar en als de reizigers niet behoorlijk op de hoogte 
zijn, is het een aanhoudenden angst en zorg: er moet voor het nemen van 
spoonvegtickets gezorgd worden. Het goed moet aan den trein gebracht 
worden enzovoorts en daar is juist de gelegenheid voor de afzetters en die 
zijn er dan ook gewoonlijk met hoopen en wat het ergste is zij hebben dan 
nog meesttijds de policie aan hunne zijde. " 23 

Ten bewijze van het feit dat Van de Genachte wel degelijk een goede 
ondersteuning biedt. publiceert het weekblad 't Getrouwe Maldeghem een 
brief die een Aalterse emigrant aan Van de Genachte heeft geschreven 
vanuit Moline (een plek waar heel wat Vlamingen verbleven). De brief is 
anoniem, eindigt met Yours truly ("Ik kan reeds eenige woorden 
Engelsch, " noteert de briefschrijver grootmoedig) en maakt zowel reclame 
om naar Amerika te komen als voor de bemiddeling van de politiecom
missaris (en zelfs voor diens boeken). De vraag kan alvast worden gesteld 
in welke mate dit niet een verzonnen brief is om zijn eigen zaakje wat te 
promoten.24 Het is ook niet meteen duidelijk of Van de Genachte zelf ooit 
in de Verenigde Staten is geweest. Waar haalt hij zijn ondervinden en 
wetenschap vandaan? Vermoedelijk krijgt hij de informatie zelf aange
reikt door een maatschappij. Van de Genachte houdt wel een register bij 
van emigranten uit de streek ("Te Aalter wordt boek gehouden van de 
Vlamingen welke in Amerika en andere vreemde landen verblijven. "). De 
bedoeling is om mensen te helpen die een brief willen schrijven of ken
nissen willen opzoeken in de Verenigde Staten.25 Dit lijkt misschien zeer 
onbaatzuchtig, maar Van de Genachte beseft wel dat deze informatie 
altijd te gelde kan worden gemaakt (zie verder). 

CORRF-SPONDENT EN AUTEUR 

Ook schrijven zit Van de Genachte in het bloed, en dan hebben wij 
het niet alleen over het uitschrijven van overtredingen. Neen, Hendrik 
Van de Genachte bouwt in zijn vrije tijd nog een zeker oeuvre op. In de 
eerste plaats schrijft hij stukken als correspondent voor 't Getrouwe 
Ma1deghem van Victor De Lllle.26 Daarnaast publiceert hij nog een aan-
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tal boeken en zijn er ook aanzetten tot (populair-)literaire werken (die niet 
gepubliceerd zijn). We proberen wat licht in de duisternis te brengen. 

Het is ons nog niet helemaal duidelijk vanaf wanneer Hendrik Van 
de Genachte precies een vaste medewerker wordt van 't Getrouwe 
Maldeghem. 27 Victor De Lille, uitgever en hoofdredacteur, is wellicht blij 
dat hij in Aalter een vaste correspondent krijgt. Van de Genachte heeft in 
zijn bijdragen nauwelijks oog voor het verenigingsleven of voor alledaag
se dingen. Het zijn vooral de diefstallen, ruzies, vechtpartijen en zelfs 
moorden die onder de Aalterse rubriek zijn terug te vinden. Wie enkel op 
die berichtgeving afgaat zou kunnen veronderstellen dat Aalter en 
omstreken op dat moment een van de onveiligste gebieden van het land 
is. In een van de duimpjes, de typerende korte berichten, zegt Victor De 
Lille op een bepaald moment zelfs: "ze hebben te Aalter weeral gevochten 
en nu met boonpersen. Als ze ne keer een week overschrikkelen. zullen we 
't ook zeggen. " 28 En er is nog een gelijkaardig citaat. ook uit de duimpjes: 
"Maar daar gebeuren ongelukken te Aalter! Alle weken staan er in de 
gazet, oJ is dat misschien omdat er daar zooveel menschen wonen die in 
de gazet schrijven?" 29 Is het omdat Van de Genachte gemakkelijker dit 
soort nieuws kan bemachtigen als politiecommissaris? Of creëert hij 
bewust een sfeer van onveiligheid om zichzelf wat meer in het zonnetje te 
zetten? Laten wij het maar op het eerste houden. 

Naast het plaatselijke nieuws brengt hij ook bijdragen van meer 
algemene aard. Hij schrijft bijvoorbeeld over het kweken van bieten. 
aardappelen en bonen.30 Door dit laatste leren wij dat Hendrik Van de 
Genachte tussen het vele politiewerk door en ondanks alle bijverdiensten 
toch nog tijd heeft om in zijn moestuin te werken: ~Eene ontdekking 
welke misschien van het allergrootste belang is kan men sedert eenige 
dagen bemerken in den groenselhqf van den politiecommissaris te Aalter. 
Deze bestaat namelijk in kliesters verleden jaar door de boonen voortge
bracht welke ditjaar en wel sedert veertien dagen verscheidene scheuten 
voortbrengen. De ontdekking werd volgender wijze gedaan: in october 
1904 werd eene partij perseboonen qlgetrokken. De persen werden ver
Wijderd en in het droog gezet. De ranken aan den grond qfgerukt. werden 
op den mesthoop geworpen en toen de grond met de spade omwoeld werd 
om het onkruid te vernielen werd de opmerking gedaan dat de wortels der 
boonen zoo gezond van uitzicht waren. De politiecommissaris sneed eeni
ge wortelen door en was overtuigd dat er leven in die overblUfselt>n zat. De 
schoonste en kloekste wortelen werden goed uitgeschud en in eene droo
gen bak in de kelder gezet waar twee li~fhebbers van groensel. Bnmo 
Transon en Frederik Van D[jcke. dezelve hebben nagezien en ongeloovig de 
schouders opstaken. De wortels bleven niettemin in den kelder en werden 
in Februari naar boven gehaald en in eenen verlaten h(X'k [lClTI den hqf met 
aarde bedekt. Den twintigsten Mei kwamen brcede borsten in den grond 
aankondigen dal er eene beweging lusscllen de wortels plClClts IlCld t'Tl 

eenige dagen later kwamen jonge kloeke scheuten te l'OOrscll!ln wdkc het 
vermoeden der waarheid bevestigdcn. ( ... 1".:3\ Bij dt>Zl' Illt'l'r nlgellll'lll' bU-
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dragen passen ook stukken over criminele zaken, migratie en bijvoor
beeld de discussie over de nieuwe Maldegemse kerktoren, waar Van de 
Genachte zich ook in mengt. 32 

Tussen de nieuwsberichten door maakt Van de Genachte reclame 
voor zijn diverse activiteiten. Zo laat hij in oktober weten dat zijn vrouw 
zal inspringen voor een marktkramer die ziek is: "Beste boterkleursel! De 
heer welke sedert zoo langen tijd naar Aalter markt kwam met beste boter
kleursel is ziek geworden. Hy houdt er aan zyne talryke klanten te voldoen 
en heeft zijn valies geplaatst ten huize van den heer politiecommissaris. 
Dezes vrouw heeft zich gelast voor eenige weken, het befaamde boter
kleursel aan de boerinnen te bestellen en daarmede zal iedereen als naar 
gewoonte geriefd worden. "33 

De verzekeringsactiviteiten mogen natuurlijk ook niet ontbreken. 
Hier pakt Van de Genachte het iets subtieler aan. De boodschap wordt 
verpakt in een mooi verhaal, waarbij pas op het einde helemaal duidelijk 
wordt dat het om een verdoken reclameboodschap gaat. Het stuk is te 
mooi om hier niet integraal op te nemen: 
"Baas De Wee - Trekt ge naar Aalter, brouwer? 
Brouwer - Ja Baas. ik ga eens naar mijnheer Van de Genachte om eenige 
inlichtingen over de wet op de Werkongevallen. Ik heb nog al veel moeten 
betalen voor mynen knecht. die zijnen vinger verpletterd was met langs 
eenen donkeren trap in eenen kelder te gaan met eene ton bier. 
Baas De Wee - Ik meende nogtans dat gy mij verleden jaar gezegd hebt dat 
gy in eene Verzekering waart. 
Brouwer - Ja. dat is waar, ik was in eene Verzekering maar ik heb ze opge
zegd omdat ik moest boekhouden van de loonen die ik betaalde. 
Baas De Wee - Het isjuist daarom dat ik sedert lang weigerde mij te laten 
verzekeren. 
Brouwer - En nu zyt gij verzekerd? 
Baas De Wee - Ja. sedert dezen morgen. Ik ben bij M. Vande Genachte 
geweest en die heeft my gezegd op welke manier ik my kon doen verzeke
ren zonder loonboek te houden. 
Brouwer - Was dat mogelyk baas? 
Baas De Wee - Zekerlyk en ik heb my seffens laten inschryven. 
Brouwer - Dan ben ik overtuigd geene verlorene moeite te zullen doen. Ik 
zal mij maar terstond doen inschrtjven. 
Baas De Wee - Ik moet u ook nog zeggen dat de verzekering meer dan de 
werklieden beval. Ik ook ben nu verzekerd evenals mijn vrouwen mijne 
kinderen boven de 13 jaar. De vergoeding aan de gekwetsten spreekt niet 
van half dagloon na den zevenden dag. maar wel van twee franken aan 
de mannelijke werklieden per dag. en eenfrank aan de vrouwen en de kin
deren. te rekenen van den vWden dag. 
- Verders alle schade veroorzaakt zoowel op den builen als in de stad door 
de dieren en rijtuigen mUner hoeve. 
Brouwer - Had ik dat van den beginne af geweten. ik zou nooit anders ver-
7.ekerd z!Jn geweest. Ik ga er recht naar (oe. Ik wU dezen nacht gerust slapen. 
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Baas De Wee - Gij zijt den eersten brouwer niet naar ik gehoord heb. Er zijn 
verledene week twee brouwers in die maatschappij getreden. 
Brouwer - Ik zal dat gauw weten. Tot later baas. "34 

Kortom, Van de Genachte is ook op schrijversvlak van heel wat markten 
thuis. En dat vertaalt zich uiteindelijk in de publicatie van een aantal 
boeken. Deze werken zijn te betitelen als historische romans of nog als 
fictie met een zekere historische achtergrond. Het is het typische werk 
voor kranten en weekbladen die eind 19de-begin 20ste eeuw verschijnen. 
En zoals het meestal gaat met de vlugge hap, zijn daar achteraf niet 
zoveel sporen meer van terug te vinden. Op dit ogenblik kunnen wij een 
aantal werken in kaart brengen, maar nog niet verder analyseren. Het 
geeft toch wel een idee van hoe productief politiecommissaris Van de 
Genachte op dit vlak wel is. We vinden alvast volgende titels: 
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Rond Aalter in den Franschen Tijd 
oJ de gruweldaden van Wildemouwe en zijne spitsbroeders 
Vermoedelijk toch het eerste werk van Van de Genachte (zie verder 
voor uitgebreide bespreking). Het boek is een roversroman die is 
opgebouwd rond de figuren van bendeleider Wildemouwe en dokter 
Stroobant. Allerlei plaatsen en namen uit de streek rond Aalter 
worden in het verhaal opgenomen, maar het boek is en blijft een 
fictiewerk. Het bevat alle ingrediënten van een roversroman: een 
bendeleider, een mysterieuze tussenpersoon. afvallige bendeleden. 
een kleine romance, voetbranderij , enz. De publicatie telt ruim 600 
p. 

Doctor Stroobant na zijne vlucht uit Aalter 
Dit is het vervolg op de bende van Wildemouwe. Het verschijnt als 
feuilleton in 't Getrouwe Maldeghem. Ergens halfiveg het verhaal 
wordt Wildemouwe op de markt in Brugge onthoofd (in 1805 vol
gens Van de Genachte). Het verhaal loopt daarna nog maanden ver
der als historische roman. Het beschrijft de belevenissen van een 
aantal bendeleden in het buitenland (Italië en Frankrijk). De dialo
gen zijn uitgesponnen. net zoals de historische weetjes die het ver
haal bevat. De auteur zegt zelf: MGe kunt daaraan beginnen zonder 
't eerste gelezen te hebben want alle weken zijn het nieuwe voor
vallen. Dil verhaal he~rt de verdienste dat het ons vele dingen uit 
den tijd van de Franschen leert die wezenlijk wetenswaardig en 
weerdig zijn. "35 Misschien is dit feuilleton voor een stuk ~ebaseerd 
op een of meer buitenlandse werken en maakte Van de Genachte 
er een eigen versie van. 

Er zijn aanwijzingen dat Van de Genachte de bedoeling had om 
deze tekst als boek uit te ~even.36 Arthur Verhoustraete sdlr~jft 
zelfs dat hij het boek heeft gelezen en er enkel heeft uit onthouden 
dat Wildemouwe en enkele bendeleden werden ontho()I(i.~~7 Tot op 
heden is evenwel no~ geen enkel exemplaar VHn het boek door ons 
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teruggevonden (wel het feuilleton). Bij latere advertenties voor het 
eerste boek wordt dit vervolg ook nooit aangeboden. Ofwel is het 
dan reeds uitverkocht (de oplage was misschien beperkt) ofwel is 
het ook nooit echt uitgegeven (dan heeft Verhoustraete misschien 
een compilatieversie uit 't Getrouwe Maldeghem onder ogen gekre
gen). In elk geval blijven er voorlopig nog wat vraagtekens. 

Haezebroeck en zijne moordenaarsbende 
Dit boek telt ruim 700 pagina's en is gebaseerd op de bende Pollet
Lapar die in het begin van de twintigste eeuw de grensstreek van 
de Westhoek met Noord-Frankrijk onveilig maakt. Het boek is 
waarschijnlijk rond 1908 verschenen. Het bouwt voort op de tradi
tie van de roversroman.38 

Het geheim van Mont-Heron 
Dit is een historische roman van nog maar eens 700 pagina's. De 
publicatie is ingepast in een reeks "Geïllustreerde volksverhalen". 
Het boek verschijnt in feuilletonvorm, in een soort losse katernen 
die kunnen worden opgespaard. Bij wijze van promotie wordt de 
eerste katern op grote schaal gratis verspreid. Daarna worden nog 
40 afleveringen aangekondigd die 6 centimen per aflevering kosten 
(wie het totale boek wil, zal dus op 2,40 frank uitkomen). In de pro
motie omschrijft men het werk als "voorzeker het schoonste ver
haal. dat ooit in het Vlaamsch verschenen is" (!). 39 

Almanak-adreswijzer der Vlamingen in Amerika 
Vanuit zijn interesse voor de emigratie naar Amerika (zie hoger) 
ontwikkelt Hendrik Van de Genachte nog een andere publicatie. 
Reeds in 1905 maakt hij reclame voor "een klein boekje dat onmis
baar is voor de Vlamingen welke naar Amerika schikken over te ste
ken. Daarin zal eenieder op 8 dagen tijds Engelsch leeren in vragen 
en antwoorden. betrekkelijk: het opstaan: eten gaan: de wandeling; 
op den trein: op de reis: het slapen gaan: de jaargetijden: maanden: 
dagen: uren: getallen: kleuren en werelddeelen. "40 Het is niet dui
delijk of dit de voorloper of een eerdere editie is van de Almanak
Adreswijzer der Vlamingen in Amerika, waarvan in elk geval uit 
1913 een exemplaar is bewaard en beschreven. Naast goede raad 
voor de landverhuizers staan in die uitgave ook nuttige adressen, 
adressen van uitgeweken Vlamingen uit de streek en abonnees op 
lokale weekbladen (o.a. 't Getrouwe Maldeghem). Dit boekje van 
ongeveer 130 pagina's is overigens gedrukt bij Victor De Lille. 41 

Aalter in de Eerste Wereldoorlog (ongepubliceerd) 
Blijkbaar heeft Hendrik Van de Genachte nog het idee om een werk 
te schrijven over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog 
In Aalter. HIJ maakt er zelf melding van begin februari 1922, wan
neer hiJ bijna reeds twee Jaar geen politiecommissaris meer is in 
Aalter. Voorlopig Is van dit werk nog niets teruggevonden.42 
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OP DE GRENS VAN WAHRHEITEN DICHTUNG 

Het boek Rond AaUer in den Franschen Tijd oJ de gruweldaden van 
Wildemouwe en zijne spitsbroeders is gepubliceerd in 1904 bij uitgeverij 
Snoeck-Ducaju in Gent. Het verschijnt eerst in feuilletonvorm in 't 
Getrouwe Maldeghem. Een feuilleton verschijnt wekelijks, als vervolgver
haal en kan inhoudelijk ieder genre zijn (romantisch, historisch .... ). 
Meestal gaat het wel om fictie. Het feuilleton is gezet in een ander letter
type en wordt duidelijk onderscheiden van de andere tekst (bijvoorbeeld 
door een dubbele lijn). Bij populaire verhalen gebeurt het wel eens dat de 
lezers de tekst uitknippen en bewaren.43 Soms wordt achteraf het feuil
leton in boekvorm gepubliceerd. In sommige gevallen gebeurt het omge
keerde (maar een boek in gepaste stukken hakken, is natuurlijk minder 
eenvoudig). Feuilletons worden gretig gelezen, zeer tegen de zin van som
mige cultuur- en literatuurcritici. Volgens hen zijn de stukken literair 
gezien slecht geschreven en bieden ze inhoudelijk nauwelijks meer
waarde.44 De dialogen zijn goedkoop en de beschrijvingen ellenlang. zo 
vinden zij. De uitgevers maken echter dankbaar gebruik van de popula
riteit van het feuilleton en zien er vooral het commerciële voordeel van. 
Een spannend feuilleton trekt nu eenmaal veel lezers. 

Ook het weekblad 't Getrouwe Maldeghem publiceert een feuilleton. 
Eind december 1901 loopt De Familie &hrikkel45 ten einde en de redac
tie kondigt aan dat er een nieuw verhaal zal beginnen. speciaal voor 't 
Getrouwe geschreven: "Hij zal de historie vertellen van eene 
Moordenaarsbende, die in de jaren 1 795-1802 te AaUer en omstreken 
geregeerd heeft, met vele bijzonderheden uit de geschiedenis der gemeen
ten AaUer; Beernem, Oostcamp, Knesselare. Oedelem. Maldeghem(Kleit), 
Ursel. BeHem. LootenhuHe, Ruiselede. enz. enz. Van die moordenaarsben
de zuHen vele oude menschen nog hooren vertellen hebben. en 't wordt 
opgesteld door een meester in dit vak. "46 De lat wordt dus hoog gelegd -
of probeert de redactie toch maar enkel lezers aan te trekken? Het einde 
van de aankondiging liegt er in elk geval niet om: "Mogelijks geven wij van 
dezen laatste ook een boek uit, maar dit kan nog lang duren en daarom is 
't best hem te verzamelen uit de gazet." De meester in dit vak waanran 
sprake is uiteraard Hendrik Van de Genachte. 

Merkwaardig genoeg verschijnen de weken erop nog een paar 
oproepen vanwege auteur Van de Genachte om hem informatie of docu
mentatie te bezorgen. Dit kan er alvast op wijzen dat de tekst zeker nog 
niet helemaal klaar is wanneer het feuilleton een aanvang neemt. Begin 
1902 komt er een Oproep aan de Aalternaren: "Vliendel!lk verzoek alle 
oude papieren, perkamenten en handschrU1en. welke bij tIelen in de kas. 
soms op den zolder liggen. en belang kunnen opleveren {loor de beschrij
ving der geschiedenis van Aalter; te willen rnededeelen qr ter inzage leencTl 
aan den heer politiekommissaris te Aalter. Idem. de oude geldstukkcn 
welke in den grond gevonden worden, te l'crtooncn en zoollcd lIlogd{ik 
aan te duiden welker plaats deze lagen. Aan allen l'oorloopigcn dank, .~ 7 
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In elk geval ziet het er naar uit dat het plan nog niet volledig is uit
getekend door Van de Genachte. Het lijkt er op dat hij (of de redactie) wil 
inspelen op de reacties die zij zullen krijgen van de lezers. Na een paar 
maanden Uuni 1902) kondigt Van de Genachte aan dat ook de lezers van 
Lotenhulle hun geduld niet mogen verliezen: " ... dejeuilleton zal welhaast 
handelen over de schromelijke gebeurtenissen welke aldaar gepleegd 
wierden in den jranschen tijd ... De plunderij van het kasteel te Poucques 
is ook het lezen waard en deze welke tot nu toe de geschiedenis gevolgd 
hebben zullen 't van langs om liever lezen want de aantrekkelijkheid van 
het verhaal is langs om meer aangrijpelijk".48 Men zou anderzijds hier 
misschien kunnen uit afleiden dat er wat onvrede heerste. Is vooraf 
immers niet aangekondigd dat het feuilleton over de hele streek zou 
gaan? Zeker in de eerste afleveringen is het al Aalter wat de klok slaat. 
Wanneer het feuilleton al ruim een jaar aan de gang is (mei 1903), komen 
er vragen over hoelang het verhaal nog wel zal duren. Van de Genachte 
heeft geen vooraf bepaald opzet en zal schrijven zolang er bijval is. Op dat 
moment komt het commercieel gegeven van het feuilleton terug naar 
boven: MWel. het schoonste begint nog maar. Nu gaat de champetter van 
Knesselare zijn toeren spelen. Begin maar te lezen. "49 Maar dat de rea
liteit het soms haalt op de commercie, wordt pijnlijk duidelijk. In de week 
dat het feuilleton het verhaal brengt over Knesselare wordt de lokale ver
koper ziek en overlijdt. "Uit Knesselare ontvingen wij klachten dat ze 't 
Getrouwe niet gezien hadden; nu vooral met de jacht op de pastor in den 
jeuilleton waren de menschen wel benieuwd," zo schrijft het weekblad 
kort daarop. 50 

Van de Genachte wil de populariteit uitbuiten en koppelt andere 
zaken vast aan het verhaal. Wanneer hij als verslaggever van het 
Maldegemse weekblad de Aalterse septemberkermis moet aankondigen 
in 1903, voorspelt hij veel volk: "Velen zullen nu eens Aalter willen zien, 
al ware het maar om de plek te kennen waar Wildemouwe en dokter 
Stroobant hunne duivels hebben losgelaten. De feuilleton Rond Aalter 
begint nog maar het aangrijpendste der tooneelen en van nu voort zullen 
het velen beklagen het begin van dat verhaal niet gelezen te hebben. "51 

Het aantal lezers zal dus zijn toegenomen buiten in de beginperiode. Om 
die lezers niet teleur te stellen, om ze ook aan te zetten om het weekblad 
verder te lezen en eigenlijk liefst te kopen, licht Van de Genachte nu wel 
een tipje van de sluier op van wat nog zal komen: "Lootenhulle en 
Poucques worden nu in het feuilleton herdacht. dan volgt er iets over 
Hansbeke, de wraak van Wildemouwe op de molen van Mielke van Poeke, 
de brandstichting op het Woestijnegoed. den aanval der Warande en dan 
de spokerij langs de Kestelbeek. "52 

Het einde van het feuilleton staat tegen het najaar van 1903 dan 
toch min of meer vast. Een en ander heen er mee te maken dat Van de 
Genachte intussen besloten heeft zijn tekst over Rond Aalter als boek uit 
te geven biJ Snoeck-IJucaJu In Gent. liet Is misschien wat merkwaardig 
dat Victor De Lllle het boek niet uitgeeft. De Lille heeft op dat moment een 
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goed lopende uitgeverij met de bekende Duimpjesuitgaven waar het boek 
van Hendrik Van de Genachte misschien wel in past.53 Schrikt het volu
me om commerciële redenen af? Is de inhoud niet helemaal op het volks
verheffende niveau dat De Lille wenst te bereiken? Ontbreekt het werk 
literaire kwaliteit? Of vreest hij misschien gewoon dat de lezers van 't 
Getrouwe de feuilletons hebben gespaard en het boek niet zullen kopen? 
Er zijn op dit moment geen stukken voorhanden die een duidelijk motief 
geven waarom Victor De Lille het werk niet publiceert. Een andere moge
lijke hypothese is natuurlijk dat auteur Hendrik Van de Genachte door 
ambitie gedreven, zelf is op zoek gegaan naar een andere uitgever. 
Snoeck-Ducaju had op dat moment al enkele gelijkaardige titels in het 
fonds (o.a. een roman over Bakelandt). Maar ook hier ontbreken de bewij
zen voor. Het staat in elk geval wel vast dat de verstandhouding nog 
steeds opperbest is tussen De Lille en Van de Genachte. Het maanden
lange vervolg op het feuilleton Rond Aalter met als titel Doctor Stroobant 
na z!jn vlucht uit Aalter (periode 1905-1907) onderstreept dit. 

Het is interessant om zien hoe Van de Genachte - en diens uitge
ver - probeert het werk toch nog aantrekkelijk te maken voor wie reeds 
het feuilleton heeft gelezen. In een eerste aankondiging in 't Getrouwe 
Maldeghem laat de auteur weten dat "het werk is overzien, verbeterd en 
met menige nota vermeerderd".54 Om het boek aantrekkelijk te maken 
zijn er bovendien een aantal illustraties en foto's opgenomen. De foto's 
zijn op dat moment actuele afbeeldingen van enkele Aalterse gebouwen 
en plaatsen die in het boek voorkomen. Op de meeste beelden heeft Van 
de Genachte zichzelf laten fotograferen. wat een merkwaardig effect ople
vert. Bij het boek wordt ook een grote kaart meegeleverd. gemaakt op een 
model uit 1615. Met deze zaken zal men vooral het lezerspubliek uit de 
streek van Aalter kunnen bekoren. Om de verkoop ook buiten dit gebied 
aan te zwengelen spelen auteur en uitgever nog een paar andere kaarten 
uit. Enerzijds beklemtonen zij dat de publicatie heel wat informatie levert 
over de Franse periode ("Wat onze grootvaders vertelden van den 
F'ranschen t!jd is door dit werk terug in het leven geroepen. ") en anderzijds 
betitelt de promotie dit als een populaire 'roversroman' ("Het boek is voor 
eenieder geschreven. voor groot en klein in plat Vlaamsch en zal met drift 
gelezen worden. Jan de Lichte en Baekelandt waren deugnieten. maar 
Wildemauwe heeft hun verre overtrqlTen. ").55 

De lancering van het boek verloopt vrij gestructureerd. Het eerste 
kanaal blijft natuurlijk 't Getrouwe Maldeghem. Naast de gewone verwiJ
zingen door Van de Genachte zelf (in zijn lokale berichten over Aalter) ver
schijnen er een paar aankondigingen om vooraf in te tekenen. Er is ook 
een dubbelzijdig gedrukte voorintekenfolder bewaard gebleven. waar wij 
hierboven reeds een paar citaten uit gaven. De folder bevat een inschrii
vingsbiljet. Wie het boek thuis wil besteld kriJgen. betaalt 3.70 thmk. De 
mogelijkheid bestaat om Rond Aalter te gaan ophalen bij de auteur z('}f 
tegen 3 frank. Het boek is ook op een Uémtal andere plaatsen te kriJgen: 
Victor De Lille verkoopt het bijvoorbeeld In Mnldegem. Van de Gt'nal'htt' 
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beveelt overigens aan het boek op die manier aan te schaffen: "Daarmede 
moet ge geen verzendingskosten betalen. want hij weegt 1,200 kilo".56 

In de zomermaanden van 1904. nauwelijks een paar maanden na 
het verschijnen. organiseert het weekblad uit Maldegem zelfs een specia
le actie rond het boek: "Om aangenaam te zijn aan de lezers van 't 
Getrouwe stellen wij vijftig boeken Rond Aalter in den Franschen tijd ter 
hunner beschikking. aan den prijs van twee franken. Het boek wordt bij 
alle boekhandelaren verkocht aan drie frank en haif. Het boek is prachtig 
afgewerkt in schoon papier en klaren druk. Er zijn 623 bladzijden druk en 
18 schoone gravuren. Schrijft spoedig naar het Getrouwe te Maldegem of 
vraagt het aan de verkoopers. Die te laat vraagt mist een occasie. "57 Is dit 
een gewone promotie-actie zoals De Lille bijvoorbeeld wel meer deed?58 
Of loopt de verkoop van het boek voor geen meter en wil De Lille zijn voor
raad zo vlug mogelijk kwijt? Er zijn toch wel indicaties dat de oplage van 
het boek Rond Aalter toch wel wat aan de ruime kant werd genomen. Of 
is het boek zo vlug uitgeput geraakt dat er een herdruk is uitgevoerd?59 
En is deze tweede druk bijgevolg (zoals zo vaak het geval is) kosten op het 
sterfhuis? In elk geval suggereren een aantal feiten dat het boek ook 
jaren na verschijning nog vlot verkrijgbaar is. 60 

Bekijken wij even echter onze hamvraag: hoe positioneert Van de 
Genachte zich met Rond Aalter in de heemkunde en lokale geschied
schrijving. Bij de lancering van het boek wijst de auteur op de geschied
kundige waarde van het boek: "Het verhaal wordt afgewisseld door histo
rische bijzonderheden welke door den schrijver na langdurige opzoekingen 
uit qfzichtelijke oude archieven zijn gehaald, archieven welke sedert het 
jaar 1830 door het gemeentebestuur verborgen waren en over een paar 
jaren bij toeval ontdekt werden door den schrijver zelf. die met de welwil
lende toelating van den heer burgemeester van Aalter al die oude papieren 
heeft doorsnuffeld en daaruit tal van bijzonderheden heeft aan 't licht 
gebracht."61 Hendrik Van de Genachte publiceert een deel van die vruch
ten van zijn archiefwerk apart in 't Getrouwe Maldeghem, net in de peri
ode dat het feuilleton Rond Aalter wordt gepubliceerd. We vinden o.a. ver
wijzingen naar een bevel uit 1556 naar de baljuws van Aalter. Knesselare 
en UrseI over Zigeuners, Bohemers, Giptenaren en Heidenen 62. naar 
Aalterse briefwisseling uit 1810-1811 over de bieten teelt 63. over het 
gebruik van de pijnbank in Aalter64 • naar een rekening voor een triomf
boog voor Napoleon die in Aalter passeert65. over de herbergen te Aalter 
in 179366 . Van de Genachte publiceert ook informatie over andere 
gemeenten uit de streek (o.a. Knesselare. Oedelem. Ruiselede .... ). Victor 
De Lille, die zelf sterk is begaan met de lokale geschiedschrijving.67 wijst 
er de enthousiaste archiefvorser op dat dit. nog maar het begin is: "De 
heer Van de Genachte zendt ons nog van die oude papieren die hij te Aalter 
gevonden he~rl. llij gelieve lelken..c; een woord meer over de herkomst van 
de papieren te 7..eggen. Zoo kunnen z!J voor de geschiedschrijvers van 
we7..enlyke waarde zyn. "fiH Naast het archiefonderzoek wil Van cIe 
Genaehte ook andere bronnen aanboren. In Januari 1902 lanceert hij via 
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het Maldegemse weekblad zijn oproep aan de Aalternaren om oude papie
ren te bezorgen (zie hoger). 69 Naast de officiële archieven zou Van de 
Genachte dus graag inzage krijgen in privéarchieven en zelfs archeologi
sche vondsten. 

Een half jaar later, wanneer het feuilleton intussen al een tijdje 
loopt, vraagt Van de Genachte naar "de oude beschrijving van Aalter. over 
100 oj 150 jaren gedrukt". Het is ons niet bekend welk boek hier wordt 
bedoeld. Blijkbaar moet er een beschrijving bestaan die dateert van voor 
het bekende werk van De Potter en Broeckaert over de geschiedenis van 
de gemeenten. Van de Genachte laat de oproep een paar keer herhalen, 
zonder gevolg. 70 Pas een paar weken later komt er reactie. Een naar 
Canada uitgeweken Aalternaar laat weten dat het feuilleton daar druk 
wordt gelezen ('t Getrouwe Maldeghem had inderdaad heel wat lezers bij 
de Vlaamse emigranten) en dat hij iets meer weet over het boek waar Van 
de Genachte naar op zoek is. Die man zou het boek gekregen hebben van 
de vooraanstaande Aalterse familie Diericx en hij verklaart dat "het boek 
in gothieke letter was gedrukt en van vierkantjormaat. "71 Een juiste titel 
of auteur wordt niet meegedeeld en er zijn achteraf ook geen sporen meer 
van te vinden in Van de Genachtes pennenvruchten. Overigens wordt de 
algemene oproep om informatie te leveren in het algemeen vrij karig 
beantwoord. Onderwijzer Laroy bezorgt een ontvangstbewijs uit de 
Franse periode, maar dat is zowat het enige document dat opduikt. 72 

Lectuur van het boek Rond Aalter leert ons dat Van de Genachte 
wel degelijk heel wat bronnen heeft geraadpleegd. Naast de bronnen 
waarvan hoger sprake, zijn er om te beginnen verwijzingen naar diverse 
archieven: kerkarchief Aalter, Provinciaal Archief. Stadsarchief Gent en 
een niet nader omschreven archief te Brugge. Verder verwijst de auteur 
ook naar gepubliceerde bronnenverzamelingen (bijv. Costumen van het 
graejschap van Vlaenderen gedrukt te Gent in 1664). Hij bekijkt duide
lijk ook de destijds beschikbare en als norm geldende historische achter
grondliteratuur. Er zijn o.a. verwijzingen naar de Geschiedenis van Aalter 
van De Potter en Broeckaert, naar de Histoire de Belgique van Théodore 
Juste en naar het Martelaarsboek. een 19de-eeuws standaardwerk over 
de vervolging van de geestelijkheid onder de Franse bezetting. 73 Naar de 
aard van geschreven bronnen stelt de lezer vast dat er in Rond Aalter 
gebruik gemaakt wordt van diverse rekeningen, reglementen. ordonnan
ties, overlijdensregisters, vonnissen en briefWisseling. 

Van de Genachte maakt ook dankbaar gebruik van hulpweten
schappen als archeologie en numismatiek. Zo velwijst hij op een bepaald 
moment in zijn boek naar een urnengratveld in Aalter: Mknlikcll van bij
zonderen vorm ... , welke niets dan slqI en aarLie inhielden en veronder
stellen doet. dat de ontdekte graven wel Romeinse begraq./plcwlsen zou
den kwmen geweest zUn." De datering zit hier misschien niet helemaal 
juist, maar Van de Genachte signaleert wel dat er contacten z~ln met het 
Oudheidkundig Genootschap van de llOq/èlstad 0111 dl' zaak nader te 
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onderzoeken. 74 Wat de andere hulpwetenschap betreft, de muntkunde, 
zien wij op een paar plaatsen in het boek uitgebreide voetnoten over de 
waarde van oude munten (waarbij natuurlijk de vraag kan worden 
gesteld wat de historische waarde van deze uitleg is). Het is duidelijk dat 
Van de Genachte hier zich ook sterk voor interesseert.75 Kortom, op het 
eerste gezicht heeft Van de Genachte de basis gelegd voor een stevig 
historisch werk. 

In de praktijk is het evenwel een ander paar mouwen. Van de 
Genachte heeft immers de stap niet gezet om het aangeboorde bronnen
materiaal op dejuiste manier (d.i. met analyse, interpretatie en synthese, 
kortom volgens de regels van de historische kritiek) te verwerken. 
Ongetwijfeld heeft hij nooit die bedoeling gehad. Geschiedschrijving 
wordt bij het begin van de 20ste eeuw nog sterk beïnvloed door de roman
tische benadering. Van de Genachte zit gedwongen in het keurslijf van 
het genre (het feuilleton) en zijn thematiek (in feite een roversroman) . Het 
is ook zo dat vermoedelijk (en voornamelijk) om commerciële redenen de 
auteur nooit heeft duidelijk gemaakt dat het om een fictiewerk gaat. Hij 
gebruikt historisch bronnenmateriaal, maar hij verwerkt het op een 
eigenzinnige manier. Van de Genachte spoort in overlijdensregisters 
namen op uit de Franse periode, maar past ze fictief in zijn verhaal in. Hij 
laat zich in het verhaal over Wildemouwe ook leiden door overlevering of 
door weetjes die hij hier en daar verneemt, maar die niet werden gecon
troleerd. 76 Het historisch tijdsbesef ontbreekt vaak. Dit leidt uiteraard tot 
anachronismen: het verplaatsen van zaken uit de eigen tijd in het verle
den of het verkeerd situeren in de tijd. 

Eigen aan het romangenre en niet aan het historische werk is het 
karakteriseren van de personages. Het is bijvoorbeeld interessant en 
merkwaardig om zien hoe Van de Genachte zichzelf gaat projecteren in 
personages die politietaken uitvoeren. Bij de baljuw mag er in het kabi
net niet gevloekt worden. 77 Het doet sterk denken aan "vloekers zfjn niet 
welgekomen" uit een van de verslagen van Van de Genachte in 't 
Getrouwe Maldeghem (zie hoger). De in het verhaal voorkomende cham
petter Sittard is er een "die nooit bedronken liep, de herbergen haatte en 
wist wat onheil en rampen uit het herbergziiien voortkomen".78 Diens 
opvolger zegt vol overtuiging dat "al de bevelen. welke door de overheid 
gegeven worden. door mfj stipt worden uitgevoerd. ''19 Het zijn uitspraken 
die vooral het karakter van Van de Genachte weerspiegelen. 

Op een bepaald moment gaat de auteur overigens een totaal ander 
spoor bewandelen. Ongetwijfeld om een ruimer lezerspubliek aan te trek
ken brengt Van de Genachte een tiental ruime uitweidingen over allerlei 
toestanden uit de Franse periode. De meeste diverse onderwerpen komen 
uitgebreid aan bod: de komst van de Franse troepen onder Generaal 
Dumourlez, de bezetting van de kloosters, de eed van trouw die priesters 
moeten afleggen, het tractaat van Campo Formio, enz. 80 Om 
Wildemouwe in de traditie van de klassieke roversroman te plaatsen, 
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komt zelfs de Westvlaamse roverskapitein Baekelandt een paar keer zijn 
opwachting maken in het boek.8l 

Er zijn weinig tijdgenoten van politiecommissaris-auteur Van de 
Genachte die om dit alles malen. Zij hebben een spannend verhaal gekre
gen, met daarin heel wat weetjes uit de geschiedenis van eigen dorp en 
streek en ook uit de grote geschiedenis. Deze benadering (en het boek) is 
problematisch wanneer de verwetenschappelijking van de geschied
schrijving zich ten volle doorzet in de loop van de 20ste eeuw. Het terug
vinden en het overschrijven van bronnen is niet meer voldoende. Men wil 
op basis van de bronnen en met een positief-wetenschappelijke benade
ring het verleden gaan beschreven. Er is geen ruimte meer voor fantasie, 
voor gissing, voor overlevering of van-horen-zeggen. 

Het is Arthur Verhoustraete die begin de jaren 1960 het boek Rond 
Aalter kritisch ter hand neemt en volledig doorlicht. Verhoustraete is dan 
al een hele tijd aan de slag met heemkundig onderzoek en bereikt een 
hoog niveau.82 Bijna 60 jaar na het verschijnen van het werk is 
Verhoustraete "verbaasd over de durf van de schrijver, die er maar zo los 
op gefantazeerd heeft, alsof hij zeker was dat toch niemand van de lezers 
van Rond Aalter in zijn tijd. zijn beweringen zou kunnen nagaan. ~83 
Bovendien betreurt de Aalterse heemkundige dat ..... nog hedendaags. 
veel lezers de verhalen van dit boek geloven als waren zij stukken uit de 
bijbel." Indien dit laatste waar is. dan zegt het in elk geval heel veel over 
de receptie van het boek Rond Aalter bij het lezerspubliek. Verhoustraete 
tikt vervolgens in de hem typerende stijl een document bijeen. waarin 
heel wat feiten uit het boek kritisch tegen het licht worden gehouden. 

Hij behandelt eerst chronologisch de feiten uit het boek. Daaruit 
blijkt alvast dat historisch gezien er heel wat mank loopt. In een tweede 
deel van zijn Refutatie behandelt Verhoustraete een aantal specifieke 
punten (figuren als dokter Stroobant. champetter Sittard. ontvanger Van 
Caneghem. mijnheer Penneman, het leven onder de Franse bezetter. de 
zogenaamd bosrijke omgeving van Aalter. het lot van de priesters onder 
de bezetting, het Woestijnegoed. enz.).84 Slechts een zeldzame keer kan 
Arthur Verhoustraetc een positieve noot laten klinken (wellicht met pijn 
in het hart, en diep verborgen in zijn tekst). Over het urnengrafveld ver
meldt de Refutatie: "Die vondst van kruiken werd mij over enkele jaren 
bevestigd door juJfrouw Leonie Herte/eer..... die ten t!jde l'an de vondst 
ongeveer 10 jaar oud was. "85 Globaal genomen maakt Verhollstraete het 
boek vanuit historisch oogpunt met de grond gelijk. Daarmee doet hU 
Van de Genachte voor een stuk onrecht aan. maar zoals Verhollstraete 
zelf aangeeft in zijn aanhef: "Waarschijnlijk om ziin boek beter te kwmen 
verkopen he~ft de schrijver verzuimd de lezers te verwittigen dat het ging 
om een loutere polilieroman. "86 Verhollstraete kan daar boos om z~jn. hU 
wil blijkbaar ook de genese en de diepere laÄen van het werk niet zÎt'n. 
Van de Genachte verandert bewust namen en hmllt tal vnn kunstg't'ept'll 
uit om aan de etsen van het genre te voldoen. In feite is het op zich al 
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even onzinnig om het boek te gaan weerleggen. zoals Verhoustraete zich 
oorspronkelijk had voorgenomen. Misschien heeft hij dat wel tijdig inge
zien en is daarom het stuk ook nooit officieel gepubliceerd. 

Na het schrijven van het werk Rond Aalter zal Van de Genachte 
gevoeld hebben dat geschiedenis schrijven niet zo gemakkelijk was als 
door hem vooraf gedacht. Van zijn ambitieuze voornemens om een 
roversverhaal te kaderen in een brede historische beschrijving van de 
streek kwam inderdaad maar weinig terecht. Toch zal hij nadien nog een 
paar pogingen ondernemen om historisch werk te brengen. In 1906 is 
Van de Genachte naar eigen zeggen bezig met "opzoekingen in archieven 
en oude schriften. om al de vroegere waterrampen welke in ons land plaats 
grepen in een werk te verzamelen. Te beginnen met al hetgene te vinden is 
van de Cimbrische watervloeden, en van eeuw tot eeuw voortgaande zien 
wij de kusten van Vlaanderen geteisterd. groote uitgestrektheden land 
door de zee ingepalmd, het verdwijnen van Scharphout. een dorp dat aan 
de zee lag en aan Blankenberge paalde, en zoo voort van eeuw tot eeuw. 
Tot nu toe is het werk gevorderd tot aan hetjaar 1720. "87 Later houdt Van 
de Genachte zich blijkbaar ook bezig met het opzoeken en samenstellen 
van genealogieën in opdracht. 88 Misschien zijn er nog wel wat zaken 
waarmee hij zich heeft bezig gehouden, maar zoals in de inleiding aange
geven blijven er nog wat zwarte gaten. 

LA CONDUITE SCANDALEUSE DE VAN DE GENACHTE 

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog zijn er een aantal spanningen 
tussen het Aalterse bestuur en politiecommissaris Van de Genachte (zie 
hoger). Tijdens de oorlog verbetert dat er niet op. Het Aalterse bestuur is 
na de Duitse inval volledig ontwricht. De burgemeester en enkele ande
ren zijn gevlucht en slechts weinigen durven het aan onder de Duitsers 
het bestuur op zich te nemen. Uiteindelijk nemen gemeentesecretaris 
Faut en notaris (en gemeenteraadslid-schepen) August Goeminne hun 
verantwoordelijkheid op. Zij proberen zo goed en zo kwaad als het kan 
Aalter door de oorlog te helpen. Zij verkiezen daarbij niet slaafs de 
Duitsers te volgen. maar beseffen tegelijkertijd ook dat te veel verzet 
steeds represailles voor henzelf of voor de bevolking tot gevolg kan heb
ben. Politiecommissaris Van de Genachte blijft op post. Intussen heeft hij 
meer dan 25 jaar dienst en verzekert ook hij de continuïteit van het loka
le bestuur. Alleen gaat hij er in zijn strikte logica van uit dat hij nu dient 
te gehoorzamen aan zijn nieuwe bazen (de bezetter). En die inzichten dur
ven wel eens botsen met de tandem Goeminne-Faut, die vaderlandsliefde 
voorop stellen. Een spoor hiervan is terug te vinden in een schrijven van 
burgemeester Goeminne aan Hendrik Van de Genachte (februari 1916). 
De pollUecommissaris wordt daarin dringend verzocht om bij alle inbe
sla~ames van goederen of voedingswaren zor.l,JVuldig te noteren wat er 
wordt meegenomen en overhandigd aan de Duitsers. Verder krijgt hij de 
opdracht om bijvoorbeeld wat kolen betreft. enkel te leveren wat gevraagd 
wordt.89 Moeten wij daaruit besluiten dat Van de Genachte een verma-
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ning nodig had omdat hij nogal losjes omsprong met de opeisingen? Of 
gaat hij al te vriendschappelijk om met de Duitse bezetter? Het is voor 
hem blijkbaar echt wel balanceren op de slappe koord. 

Een katalysator in de breuk tussen Van de Genachte en de Aalterse 
bestuurders doet zich voor begin juni 1917. Een Engels vliegtuig stort 
neer even buiten Aalter. De piloot wordt gevangen genomen door de 
Duitsers en naar het dorp gevoerd. Waarnemend burgemeester 
Goeminne en zijn zoon volgen dit alles op vanop afstand. Bij de bevolking 
ontstaat er wat tumult, waarop commissaris Van de Genachte aanmaant 
kalm te blijven (er hangt immers een zware boete of andere straf in de 
lucht). Wanneer de Duitsers de Engelsman buiten leiden, brengt de com
missaris de groet. Deze daad levert hem problemen op achteraf. Volgens 
zijn tegenstanders in Aalter heeft hij de Duitsers gegroet, volgens de 
Duitsers heeft hij de Engelsman gegroet. Van de Genachte dient zich te 
gaan verantwoorden voor het Duitse gerecht. Intussen hebben de 
Duitsers enkele Aalternaren opgepakt en sluiten ze die een tijdje op in de 
gevangenis. In het dorp fluisteren sommigen dat de politiecommissaris 
daar de hand in heeft.90 

Wanneer in oktober 1918 de geallieerde troepen Aalter bereiken. 
wordt Van de Genachte beschuldigd van met de Duitse bezetter te heb
ben samengewerkt. De man wordt in Adinkerke opgesloten. Men legt hem 
meer dan 40 feiten ten laste. Zijn huis wordt bestormd en zijn inboedel 
op straat gegooid. Het gezin is radeloos. Zijn echtgenote schrijft een brief 
naar Victor De Lille: "Ik ben de vrouw van den politiecommissaris Van de 
Genachte en onze twee zoons zyn vrljwilligers in 't Belgisch leger. Gy kunt 
denken hoe zy verlangden thuis te zyn en verbeeld u: hun vader was 
gevangen. hun zieke moeder gevlucht en ons huis totaal vernield. door de 
Belgen. Gy die myn man kent. gy weet dat hy onschuldig is. Het is een 
wraak van anderen. die wellicht de sporen van hu.n eigen schuld willen 
doen verdwynen. Wy vertrouwen erop dat gy ons zult helpen." De Lille is 
evenwel voorzichtig. Hij geeft toe dat hij Van de Genachte steeds als een 
goede vaderlander heeft beschouwd. Hij weet dat de Duitsers hem zelfs 
nog "den revolver op de borst gezet hebben. als hy nog iets vertelde dat 
tegen hen was." Maar,het gerecht zal nu beslissen, eindigt De Ulle. zon
der partij te kiezen. In april 1919 komt Van de Genachte vriJ. 9 I 

Hij heeft blijkbaar het plan opgevat om het ambt van politiecom
missaris terug op te nemen. Maar dat is niet naar de zin van het Aalterse 
bestuur, de facto nog steeds geleid door de tandem Goeminne-Faut. Al 
van in december 1918 proberen zij tot de benoeming van een nieuwe poli
tiecommissaris over te gaan. Z~I richten deze vraag herhaaldelijk aan de 
hogere overheid en beklemtonen daarbij telkens weer dat het echt nood
zakelijk is dat de gemeente vlug over een nieuwe commissaris kan 
beschikken.92 Het verzoek wordt niet ingewilligd en het komt tot t'en pat
stelling. Omdat Van de Genachte niet ot1kit't'l is ontslagen. moet dt' 
gemeente hem ook blijven betalen. In de mot'lliJl,e periode van wedt'rop-
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bouw gaan de Aalterse bestuurders dit gegeven uiteindelijk als argument 
gebruiken om Van de Genachte kwijt te geraken: "Wij doen al wat moge
lijk is om spaarzaamheid te verwekken daar onze gemeente gedurende de 
bezetting in groote schulden is gedompeld en daarom ook verzoeken wij ..... 
eene spoedige beslissing te willen nemen betrekkelijk de gewezen politie
commissaris ten einde ons nutteloos twee personen te doen voortbetalen, 
een voor niets te doen en een voor het werk te verrichten. "93 Intussen heeft 
Van de Genachte (die niet meer in Aalter, maar in Gent woont) wel zijn 
ontslag aangeboden, maar dat wordt niet onmiddellijk aanvaard. 

Van de Genachte legt zich dus noodgewongen bij de feiten neer. Hij 
besluit zich te wreken. Hij start door middel van klachten bij de hogere 
overheid een lastercampagne tegen de bestuurders van het dorp. De poli
tiecommissaris klaagt hun gedrag aan tijdens de oorlog en slaat daarbij 
wild om zich heen. Een eerste slachtoffer is de invloedrijke handelaar en 
lokale politicus René Bockaert. Die heeft volgens Van de Genachte een 
zenuwinzinking en daarom heeft zijn familie hem ook opgesloten in een 
instelling in Lokeren. Burgemeester Goeminne is razend wanneer hem dit 
wordt meegedeeld: "Ce personnage n'a pas le droit de déclarer jou unjonc
tionnaire public, un grand homme d'aJ[aires qui est Mr. Bockaert, cela peut 
nuire à sa réputation et celle de lajamille."94 Ook secretaris Faut deelt in 
de brokken. Goeminne is in dit geval even hard: "Le Secrétaire ajait son 
devoir enjaisant rapport sur la conduite scandaleuse de Van de Genachte. 
cet homme veut se venger d'une jaçon odieuse. "95 Tot slot spaart Van de 
Genachte uiteraard waarnemend burgemeester August Goeminne niet. 
De politiecommissaris heeft een brief met allerlei lasterlijke aantijgingen 
gestuurd naar graaf de Grunne, een van de notabelen van het dorp die 
zich buiten alle oorlogsperikelen heeft kunnen houden. De graaf heeft 
wijselijk de brief meteen doorgestuurd naar de Procureur des Konings. 
Goeminne stelt dat hij er nu genoeg van heeft en er korte metten wil mee 
maken. Het moet maar eens gedaan zijn met al die verdachtmakingen, zo 
meent hij96. 

Maar in maart van het daaropvolgende jaar is het nog niet gedaan. 
Blijkbaar heeft Van de Genachte opnieuw brieven geschreven met allerlei 
verdachtmakingen. Dit keer zou het handelen over het verkeerde gebruik 
van een stempel door burgemeester Goeminne, bij het einde van de bezet
ting. Die verklaart op zijn beurt nogmaals dat hij er zijn buik van vol 
heeft. Alles draait om wraak. De rijkswacht heeft reeds verscheidene 
klachten onderl'..ocht en telkens is gebleken dat er niets van aan was, zo 
verklaart Goeminne.97 Op 3 april 1920 verschijnt in het Belgisch 
StaaLc;bLad dat het ontslag van Van de Genachte als politiecommissaris is 
aanvaard. De gemeente Aalter moet hem nog wat achterstallig loon, maar 
is bllJ van de man af te zijn.98 

I rendrik Van de Genachte gaat verder op zoek naar gerechtigheid. 
De rechtbank spreekt hem vriJ In Juni J 920: "Van de 42 punten tegen hem 
hlet:;j' slechts een over. dal hO een meisje aangewezen had van v!1fLig 
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meters ver; tusschen honderden toeschouwers bij 't wegvoeren van een 
Engelschen krijgsgevangen vlieger". (zie hoger)99 Het vonnis spaart de 
kool en de geit, want enerzijds luidt het dat dit feit bewezen is, anderzijds 
gaat Van de Genachte vrijuit zonder kosten omdat hij 42 jaar goede 
dienst heeft en zijn beide zonen soldaten waren. Victor De Lille maakt er 
in die zin zelfs een kanttekening bij: "We kennen de lijdenshistorie van die 
familie goed en hebben er groote deernis mee, maar deze betuiging kan 
haar niet baten. Wij hopen eerherstel, opdat de heer Van de Genachte eene 
waardige betrekking kunne aanvaarden. En dan vergeten en vergeven van 
weerskanten. "wo De Lille komt zelf nog een laatste keer openlijk tussen 
in dit gevecht voor eerherstel van zijn vroegere medewerker. Hij publiceert 
een brief ("een uiterste akt", noemt de Maldegemse hoofdredacteur het) 
die Van de Genachte heeft geschreven naar Koning Albert en waaruit de 
tragiek van zijn bestaan maar ook de trots voor zijn ambt blijkt: 

"Gent. 12 juni 1920 
Sire. 
De trouwste der onderdanen Uwer Koninklijke Majesteit neemt eerbiedig 
de vrijheid te vertoonen: 
Na twee en veertig jaren trouwen dienst. waarvan dertig als politiecom
missaris der gemeente Aeltre, 
Gansch alleen op zijnen post gebleven zijnde bij den inval der Duitschers. 
terwijl het bestuur naar Holland was gevlucht. heeft den last gedragen de 
zaken der gemeente, voor het welzijn zijner medeburgers. met de 
Duitschers te vereffenen. Bij het binnenkomen der Belgen. ten onrechte 
aangeklaagd door wraakzuchtige personen. werd zijn huis en zijn bureel 
geplunderd en vernield. 
Gevlucht. om niet vermoord te worden. werd hij aangehouden. 169 dagen 
gevangen gehouden te Adinkerke en van 42 schelmstukken beticht. De 
rechtbank van Gent heeft hem op 26 juni verzonden. vrij van straf en vrij 
van kosten. 
Thans. met eene lamme vrouw. zonder voedsel. kleederen. noch bestaans
middelen. heeft hij niets ontvangen als duurtetoeslag van de gemeente 
Aeltre. Zijn buitengewone toestand diende wel aanbevolen te worden bij de 
Rechtbank van Oorlogschade. 
Zijne twee zonen zijn vrijwillig uit Canada naar den IJzer gekomen om hun 
Vaderland te verdedigen. Zij zijn in hunne toekomst ook ten onder 
gebracht. Hij werd bovendien zijn ontslag qfgeperst en niet in zfjne eer her
steld. 
Sire. dit smeekschrift om Gerechtigheid en Eerherstel! Van uwe koninkljikc 
majesteit. 
Nederige Dienaar 
Van de Genachte"101 
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TOT SLOT 

Voorlopig stopt hier ons verhaal. Deze biografische aantekeningen 
bij Hendrik Van de Genachte hebben ons alvast geleerd dat Van de 
Genachte een plichtsgetrouw politieman was die orde en gezag hoog in 
het vaandel droeg. Hij wilde echters steeds meer, en ook steeds anders. 
Het leidde Van de Genachte onder andere naar het schrijverschap. Hier 
was geen hoogstaande carrière voor hem weg gelegd. Ook als heemkun
dige zette hij niet de noodzakelijke stap die van hem een pionier had kun
nen maken binnen de lokale geschiedschrijving. Maar Van de Genachte 
wist wel verduiveld goed waar hij mee bezig was. Hij had een sterk ont
wikkeld commercieel gevoel en wist zijn waar aan de man te brengen. Dit 
is tegelijkertijd een gevaarlijke eigenschap voor wie macht krijgt toebe
deeld. Niet iedereen kan dit immers smaken en zo worden de vijanden 
groter in getal dan de vrienden. De oorlogsjaren maakten het helemaal 
moeilijk. Om het even welke kleine vonk kon voor een ontploffing zorgen. 
Van de Genachte onderschatte wat op hem afkwam. De laatste kracht
meting speelde in zijn nadeel uit. Zelf wilde Van de Genachte niets meer 
met Aalter te maken hebben en dit gold ook omgekeerd. Samen met hem 
verdween in de jaren daarop ook de herinnering aan hem. Of om het met 
een boutade te zeggen (het spreekwoord omgekeerd): onbemind maakt 
onbekend. 
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NOTEN 

1 H. VAN DE GENACHTE, Rond Aalter in den Franschen Tyd of de gruweldaden van 
Wildemouwe en zyne spitsbroeders, Gent. 1904, p. 161-162. (Vanaf nu verwezen 
als Rond Aalter) . 

2 L. STOCKMAN, Geschiedenis van Aalter, Aalter, 1979, p. 297. 
3 F. BASTlAEN. Geschiedenis schrijven in het Meetjesland, in Appeltjes van het 

Meetjesland, 1999 (50), p. 30. 
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ding politiecommissaris te zetten: Van de Genachte deed dit zelf ook altijd. 

5 L. STOCKMAN, Op. cit., p. 293-297. 
6 Gemeentearchief Aalter (vanaf nu GAA), Bevolkingsregister, 1891-1900; 1901-

1910; 1911-1920. 
7 GAA 205.1, Register uitgaande briefwisseling 1904-1913, Aalter aan Gouverneur, 

23 november 1903 en id. 11 januari 1904; 't Getrouwe Maldeghem. 21 juni 1903, 
26 juli 1903, 17 april 1904 en 24 april 1904. 

8 't Getrouwe Maldeghem. 26 april 1903. 
9 Bijvoorbeeld 't Getrouwe Maldeghem. 4 januari 1903. 
10 't Getrouwe Maldeghem. 11 september 1904. 
11 't Getrouwe Maldeghem, 18 juni 1905. 
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zonder middelen. In de Fransche stad welke hU niet laat kennen, he~f1 hij in een 
hotel zijn valies laten staan. In dal valies is een geheim bergplaatsken en daarill 
zitten het plan en duizendJrank in papieren geld. ( ... ) van Aalter u'Ordt verzocht per 
telegram te laten weten naar de statie Barcelona, nlstend bureel, onder de letters 
B.N.N. q[ hij in staat is vilfduizendJranken te storten en van goeden wil is om den 
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maart 1908. 
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31 mei 1907. 

21 Een voorbeeld van een dergelijk agent in D. MUSSCHOOT. Wij gaan naar Amerika. 
Vlaamse landverhuizers naar de Nieuwe Wereld. 1850-1930. Tielt. 2002. p. 67-73. 

22 ·t Getrouwe Maldeghem. 17 september 1905. 
23 Ibid. 
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Getrouwe Maldeghem. 25 februari 1906). 
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35 'l Getrouwe Maldeghem. 11 februari 1906. 
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37 A. VERHOUSTRAETE. Refutatie van het boek 'Rond Aaller in den Fransehen Tijd' 
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Refutatie! 
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39 Eigen verzameling, Het geheim van Montheron (kosteloze aflevering). Ook de 
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40 'l Getrouwe Maldeghem. 10 december 1905. 
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54 't Getrouwe Maldeghem. 7 februari 1904. 
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56 't Getrouwe Maldeghem. 3 jui 1904. 
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bewaard bleven/". Dit impliceert wellicht dat Van de Genachte ook toen nog et'n 
voorraadje boeken staan had. Omdat er geen bron is aangegeven gaat het waar· 
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Zie ook H. DEFRUYT & A. RYSERHOVE. Het Aalterse 1'<l1l Toen, Brng,~t" I ~)H·l. p. 
65. 
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november 1919: "Quoi qu ïl me répugne de me salir a une tel personnage, je suis 
d 'avis. come Ie sécretaire de prqfiter de toutes occasions pour poursuivre cet homme: 
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ment de vengeance. La gendarmerie a été chargée plusieursJois aJain? des enquè
tes concernant des faits allegués par Van de Genachte et chaque Jois on constate 
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-Die bedraghen wordt van 
haerrapene 
EEN OUD MISDRIJF IN ENKELE MIDDELEEUWSE 

NOORD-VLAAMSE LOKALE VERORDENINGEN 

Arco WILLEBOORDSE 

In het middeleeuwse strafrecht van een aantal plaatsen in het hui
dige Meetjesland en het zuiden van West-Zeeuws-Vlaanderen wordt in 
een opvallend groot aantal teksten een misdrijf genoemd, dat ons, 21 ste_ 
eeuwers, wat vreemd voorkomt. Het gaat om haerrapen, dat wil zeggen 
aan de haren trekken. Wat doet deze op het eerste gezicht nogal baldadi
ge, flauwe, onbeduidende kwajongensstreek in juridische gezagsteksten? 
Waarom staat het in de rechtsoptekeningen temidden van zware en kapi
tale misdrijven? Is het delict helemaal niet zo flauw en onbeduidend als 
het lijkt en hebben we misschien te maken met een overtreding met een 
serieus karakter? 

1. OUD-GERMAANSE EN VLAAMSE MAATSCHAPPIJ EN RECHT 

Alvorens deze vragen te beantwoorden is het goed kort een beeld te 
schetsen van het Vlaamse recht en de maatschappij waarin haerrapen 
functioneerde. Wat is met andere woorden het maatschappelijke en voor
al het rechtshistorische kader van het delict? 

1. 1. GEHMAANSE EIGENHlCH'nNG 

Het Vlaamse middeleeuwse recht komt voort uit het Germaanse 
recht. Ten tijde van de volksverhuizingen hadden zich in onze streken 
Franken gevestigd, die een specifiek voor hen geldend volksrecht mee
brachten. Dit Frankische recht heeft zich, ondanks christelijke invloeden 
en de Karolingische sLaatstradilie, bijzonder lang en vrij ongewijzigd 
gehandhaafd. Op het moment dat de eerste Vlaamse schriftelijke rechts
bronnen verschijnen (elfde eeuw) is het recht in onze streken in zowel zijn 
rechLo;;doel. -opvattingen en -instellingen als zijn misdaad- en strafvor
men nog altijd Germaans en (in de woorden van de beroemde rechts
historicus Van Caenegem) primitic:;.f. Dal wil zeggen: een afspiegeling van 
de toenmalige. vooral agrarische. feodale en qua maatschappelijke Inrich
ting nog weinig georganiseerde en gedifferentieerde samenleving. 
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1.2. VLAAMSE OVERHEIDSBEMOEIENIS 

In de eeuwen daarna ontwikkelden zich in Vlaanderen onder 
• invloed van tal van maatschappelijke, religieuze, culturele en niet in de 

laatste plaats economische krachten en tegenkrachten gaandeweg steeds 
diverser en verfijnder organisatievormen. 
Werd de individuele veiligheid aanvankelijk gewaarborgd door de familie, 
vanaf de elfde eeuw ontwikkelden zich twee rechtssystemen die tot doel 
hadden een van hogerhand georganiseerde vreedzame samenleving te 
scheppen. Het initiatief hiertoe kwam van de graaf en de gemeente (dorp, 
stad of district). De eerste, de graaf, had de intentie om elk misdrijf door 
dwangrecht ook daadwerkelijk te berechten. De tweede, de dorps- of 
stadsgemeenschap, legde meer nadruk op onderlinge solidariteit en arbi
trage. Tegelijkertijd was er sprake van een geleidelijke individualisering 
van het recht, waarbij de dader en het slachtoffer (en hun respectievelijke 
families) niet meer kwamen te staan tegenover de familie van de ander, 
maar steeds meer tegenover overheidsfunctionarissen en organen. Dit 
proces heeft eeuwen geduurd en werd pas in de Nieuwe Tijd voltooid. In 
dezelfde lange periode dolf het familiale en gemeentelijke (rechts)collecti
visme geleidelijk het onderspit en hebben de vorstelijke, op het Romeinse 
recht gebaseerde rechtsprincipes de overhand gekregen. Ons huidige 
recht is daar een rechtstreekse afgeleide van. l 

1.3. PLAATSELIJKE VERORDENINGEN 

De eerste vermelding in onze streek van haerrapen als een straf
rechtelijke overtreding staat in het rechtsreglement van het Vrije van 
Brugge uit 1190. Dit gebied omvatte de gehele noordwesthoek van Kroon
Vlaanderen, inclusief het huidige Meetjesland en West-Zeeuws
Vlaanderen. 

Haerrapen kwam in onze streek voor in Eeklo, Kaprijke. Watervliet 
en Aardenburg, alsmede in de heerlijkheden Ter Piet (tussen IJzendijke 
en Watervliet) en Ten Hamere (tussen Biervliet en Watervliet). De eerst
genoemde plaatsen bestaan nog steeds. de twee heerlijkheden zijn sinds 
de veertiende eeuw door overstromingen verdwenen. 

Een deel van het strafrecht werd er geregeld via plaatselijke veror
deningen, keuren genaamd. Niet het gehele recht overigens. slechts het 
lagere.2 Deze verordeningen waren gesanctioneerd door de vorst. 
Haerrapen was er strafbaar binnen de zogeheten ballmijl. dat wil zeggen 
de geografische bestuursgrens. Ook buiten deze juridische eilanden was 
haerrapen een misdrijf. daar gold de schepenbank van het VrUe van 
Brugge als dagelijks bestuurs- en rechtsinstantie. 
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Martin Schongauer. Gevecht tussen leerLing-goudsmeden. Musée d 'UnterLinden, 
Colmar. Uit: T. Dean, Misdaad en straf in de Middeleeuwen, Amsterdam, 2004. 

2. TEKSTEN 

Haerrapen komt voor in twee bepalingen van de regionale keure 
van het Brugse Vrije van 1190. Daarnaast wordt het delict negen keer 
vermeld in lokale verordeningen uit onze streek. 

Tekst 1. Keure van heL Vrije van Brugge, 1190 
a . Latijnse tekst. 
uQuicwnque de vuLneribus sive de har na, sive de dons lag he in causam 
tracLus fuerit, scabinus hoc cogno scenttbus debet intrare lapidem super 
verita.tem, eL a lapide pLegiar, sed antiquam, veritas sonuerit, inius 
redlre."3 
b . Hedendaags Nederlands. 
Een ieder die voor het gerecht is geroepen om door de schepen tot een 
b eken ten! te worden gebracht op bes huldiging van haartrekken of 
vuis Lslaan, zal, lopende het. onderzoek, de gevangenis binnengaan; hij 
kan d ze verlaten op borgto hl, maar dient er weer terug te keren [vlakI 
vó -rda de uitslag van het. onderzo k wordt bek ndgemaakt. 
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Tekst 2. Keure van het Vrfje van Brugge, 1190 
a. Latijnse tekst. 
"Protractus de dontslaga, sive harna, dabit homini ecclesie unam libram. 
libero verG duas libras. Quidquid servientus patris familias invicem inter
ceperint, si dominus eo rum hoc pacificare poterit, alterius jurisdictioni non 
stabunt, nisi de homididio, aut talis jueritlaesio, quodde jure judici prae
sentari debeat. "4 

b. Vlaamse tekst, 1323. 
"Die bedraghen wordt van haerrapene ende van dons lag he, hi sal gheven 
eenen godshuusman I lb.; eenen vrye man IJ lb.; so wat dat dienre onder
linghe begripen, maeht hare here verzoenen; si ne sullen te ghenen von
nesse, staen, het ne si van mans lachte joj van sulker quetsinghe dat ment 
met rechte toghen moet den rechtere. "5 
c. Hedendaags Nederlands. 
Degene die schuldig bevonden wordt aan haartrekken en met de vuist 
slaan, zal aan een geestelijke een pond geven, aan een vrije man twee 
pond; indien dienaren elkaar uitschelden en hun heer beiden verzoenen. 
hoeven zij niet voor het gerecht te komen, tenzij voor doodslag. voor ver
wondingen die wettelijk dagvaardplichtig zijn. 

Tekst 3. Ten Hamere. Keure, 5 jebruari 1194, 4 mei 1200, 8 april 1353 
a. Latijnse tekst. 
"Qui alium percusserit pugno vel pede. vel qui alium capillaverit. mihi per
solvet xx solidos. "6 

b. Hedendaags Nederlands. 
Wie iemand verwondt met de vuist of de voet. of iemand aan de haren 
sleurt. betaalt aan mij twintig solidi. 

Tekst 4. Kap rfj ke. Keure. april 1240. 16 maart 1367 
a. Latijnse tekst. 
"Et si percussus vel per capillos tractus ad terra ceciderit. percussor emen
dabit ei viginti solidis et domino vingiti solidis. "7 

b. Hedendaags Nederlands. 
En wie [iemand] verwondt of aan de haren trekt om deze te neder te wer
pen. die dader wordt beboet met twintig solidi voor het slacht otTer en 
twintig voor de heer. ' 

Tekst 5. Eeklo. Keure. april 1240 
a. Latijnse tekst. 
"Et si percussus vel per capillos tractus ad ten"a cecideril. percussor emcn
dabit ei viginti solidis et domino vingti solidos,"8 
b. Hedendaags Nederlands. 
En wie [iemand] verwondt of aan de haren trekt 0111 deze te bespotten. die 
dader wordt beboet met twintig solidi voor het slachtoffer en twint ig soli
di voor de heer. 

Tekst 6. Watervliel. Keure. november 1258 
a. Latijnse tekst. 
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MQui atium per eapillos traxerit. eonvietus dabit ei deeem solidos ( .... 9) et 
domino deeem solidos; et lum terre per eapillos projeeerit; ipsi ( .... 10) dabit 

iginti solidos et domino viginti. " 11 

b . Hedendaags Nederlands. 
En wie een ander bij de haren trekt, betaalt hem tien solidi en de heer 
tien solidi; en wie hem aan de haren nederwerpt. dan ( . .. ) betaalt twintig 
soli di en de heer twintig solidi. 

Ajbeelding uit de Tacuinum sanitatis, 1390-1400, waarin d e man wordt aanbevo
len zijn temperamenten te beheersen. Zoniet. dan kan dat voor zijn vrouw noodlot
tige gevolgen hebben. BibLLoLhèque NaLionale, Parijs. Uit: G. Duby (red .), 
Geschiedenis van het persoonlijke leven, dl. 2, Amsterdam, 19882• 

Tekst 7. Heerlijkheid Ter Piet. 22 maart 1266 
a. Latijnse tekst. 
"Qui alium pugno pereusserit. vel eapillaverit. ipsi emendabit x solidos et 
domino x solidos; ei si pereussus vel per eapilLos iTactus ad terram eeeide
rit, pereussor emendabii et xv solidos et domino xv. " 12 
b . Vlaam tekst. 
..... die den anderen metier vuisi slaeL oJ bieten heren treekl. die sal hem 
b Lren x s. ende den heere x s,; ende es dat sake, dat deghene dire gesla
gen es oJ bieten hare gelreekel vallei Ler aerde, die slaghere sal hem beiren 
xv . ende den he Ti xv 5,"13 
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c. Hedendaags Nederlands. 
Wie een ander met de vuist slaat of bij de haren trekt. die zal hem boe
ten tien solidi en de heer tien solidi; en als het zo is dat degene die gesla
gen is of bij de haren getrokken wordt ter aarde valt. dan zal de slaander 
hem boeten vijftien solidi en de heer vijftien solidi. 

Tekst 8. Aardenburg. Keurbriej. veertiende eeuw 
a. Latijnse tekst 
"Item, si qui pugno vel palma aHquem percusserit, sue per capiUos accepe
rit, si convictus sit, solvat sexaginta soHdos, comiti tringata novem. leso xv. 
vaLe quinque et scoUete XII denar. " 14 

b. Hedendaags Nederlands 
Zo ook. degene die een ander met de vuist of de vlakke hand slaat. of bij 
de haren pakt, hij zal als veroordeelde dienen te betalen zestig solidi. der
tig nieuwe tournoisen aan de graaf, vijftien aan benadeelde. vijf aan de 
stad en twaalf denariën aan de schout. 

Tekst 9. Aardenburg, Keurbriej. veertiende eeuw 
a. Latijnse tekst 
"Item, qui aUerem per capiUos traxerit ad terram sive per lutum pedibus 
concuLcaverit, solvat undecim lib. cum dimidia. X Hb. comiti. male tracto XV 
sol., viUe XV soHd." 15 
b. Hedendaags Nederlands 
Zo ook, wie een ander aan de haren naar de grond trekt of met voeten in 
de modder trapt. zal boeten elf en een halve pond. tien pond aan de graaf. 
vijftien solidi aan de ongelukkige. vijftien solidi aan de stad. 

Tekst 10. Aardenburg. Tale ende Wedertale. veertiende eeuw 
a. Vlaamse tekst. 
" ... dat ( ... ) heeft daer up hem ghestooct eenen strijt ende eenen twist. ten 
welken stride ende ten (welken) twiste dat hinen heeft ghearraept. ghe
dulslaechL, onredelike an hem gheweest heEtft ende in evelen wille. ( ... ) 
Ende toghe ende zecghe dal hi daemn verbuert hevet X .Ejqfm .E.jqf also 
vele als ons heeren scepen zal dinken ( ... )."16 

b. Hedendaags Nederlands . 
... die [iemand] ( ... ) heeft hem uitgedaagd tot een strijd en een twist. t~j
dens welke strijd en twist hij [hem] aan de haren heeft getrokken. een 
vuistslag uitgedeeld. [en] is hij onredelijk en kwaadwilli~ te~enover hem 
geweest. ( ... ) En tegenover hem is getuigd en hem is te verstaan gegeven 
dat hij beboet wordt met tien pond. of drie pond. zoals de heren sC'hepe
nen zullen beoordelen. 

Tekst 11. Aardenburg. Tale ende Weder/ale. veertiende e('uw 
a. Vlaamse tekst. 
..... wies ( ... ) hevel up hem gheslooc/ eenen slri// ende eenen twist. (cn wd
ken stride. ende ten wel/een Iwiste hevel g1!enrml'pl. glwdulslncdtt. lcr 
aerden ghewerpcn ende me/ zinen voeten g!1ctrcdcn cnde hem g1!cw('t'st. 
ende in evelen wille.jq{md eenen slock gllCsleg1!cll.jqfmcl hcmlscoCrl.jqf 

IIH 



DIE BEDRAGHEN WORDT VAN HAERRAPENE 

bi zinen haere getrucken ende onredelike an hem gheweest etc. ( ... ) ende 
zecghe dat hi daer verbuert hevet X f.:, III f.:, XJI/2 f.: oJ also vele als scepen 
sulle wisen ( ... ). "17 

b. Hedendaags Nederlands . 
.. , die [iemand] ( ... ) heeft hem uitgedaagd tot een strijd en een twist, tij
dens welke strijd en welke twist hij [hem] aan de haren heeft getrokken, 
een vuistslag uitgedeeld, op de grond heeft gegooid en met zijn voeten 
geschopt en is hij kwaadwillig tegenover hem geweest, of hem met de stok 
geslagen of met een handschoen, of bij zijn haren getrokken, onredelijk 
geweest enz. ( ... ) en hem is te verstaan gegeven dat hij daarom beboet 
wordt met tien pond, drie pond, of elf en een halve pond of zoveel als de 
heren schepenen zullen oordelen. 

3. HAERRAPEN 

3.1. HET WOORD 

3.1.1. Spelling en betekenis: oorsprong en evolutie18 

3.1.1.1. Middeleeuwen: haerrapen en varianten 
Haerrapen is een samengesteld werkwoord bestaande uit het 

naamwoordelijke deel haar en het werkwoordelijke deel rapen. Het bete
kent: aan de haren trekken. 
In het Middelnederlands komt het werkwoord in verscheidene spellings
varianten voor. De vermoedelijk oudste is lastig te lezen, maar verschijnt 
waarschijnlijk als harraept in een wetstekst uit Zeeland (Middelburg) uit 
1254: "So wie dat ieghen den anderen harraept (oJ hariaept oJ hat raept) 
oJ met stocke oJ met vuste sl{ae]d, oJ gramleke ieghen den anderen stekt oJ 
werpt oJ grijpt. hi sald den here betren X sol ende der port Vsold. "19 In 
hedendaags Nederlands: Zo ook wie een ander aan de haren trekt of met 
een stok of een vuist slaat, of kwaadaardig een ander steekt of neerwerpt 
of aangrijpt, hij zal de heer betalen tien solidi en de stad vijf solidi. 
Haerrapene en ghearraept uit de teksten uit onze streek, respectievelijk 
die van het Brugse Vrije en Aardenburg, zijn hieraan vrijwel gelijk. 

Elders komen ook voor aerapen, harapen, aropen en haropen. De 
laatste spelling wordt bijvoorbeeld gebruikt in de keuren van Poperinge 
(1147, 1233) en Arques (1232).20 De stadsrekening van Brugge van 
1284-1285 vermeldt: .. Item Jeria tercia ante Symonis et Jude [24 oktober] 
a Michael Zaghere pro emenda de haropen et donslaghen 20 d."21 In 
hedendaags Nederlands: Zo ook op de derde dag voor de feestdag van de 
heiltgen Simon en Judas van Michiel Zagher vanwege het betalen voor 
aan de haren trekken en het uitdelen van een vuistslag 20 denariën. Een 
paar jaar later, in 1287-1288. vermeld t de Brugse stadsrekening: .. Item 
tune a Coppln de Leia pro emenda de aropen et dons lag hen 20 d. "22 Dat 
wil zeggen: Zo ook destijds [ontvangen] van Coppe Van De Leie vanwege 
het betalen voor het trekken aan de haren en uitdelen van een vuistslag. 
20 denariën. 
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Een bijzondere variant is harna, die in onze streken voorkomt in de 
oude keure van het Vrije, een verordening gesteld in het Latijn uit 1190. 
Dat er aan de haren trekken mee bedoeld wordt staat vast, aangezien het 
woord vergezeld gaat van dontslaghe, dat wil zeggen met de vuist slaan. 
Beide delicten werden in de oudste Vlaamse bepalingen altijd gezamenlijk 
genoemd. Of harna een werkwoordsvorm of een zelfstandig naamwoord 
is. is minder duidelijk; vermoedelijk het laatste. 

Over andere vormen bestaat meer zekerheid. Het afgeleide 
zelfstandig naamwoord van haerrapen/haarropen is haarroping, dat zich 
eveneens in een aantal spellingsvarianten voordoet. Uit Mechelen komt 
bijvoorbeeld de volgende passage uit een akte uit 1271-1272: " ... waer 
oec dat strfjt ochte haerropinghe ware opt wouters, sonder bloet ochte 
slach ter Erden. dat soude wouters knape berechten ende heffen die boete 
.,. "23: ... ook indien er strijd geweest of aan de haren getrokken was in 
[heer] Wouters [opdracht], zonder dat er bloed gevloeid of de ander ter 
aarde geslagen was, dan wordt de dienaar van [heer] Wouter berecht en 
beboet. Een bijzondere variant is harop, dat vermeld staat in de keure 
van het Land van Veurne uit 1240.24 Een halve eeuw later, in 1296, heeft 
het woord in Gent ook een meer figuurlijke betekenis. Hier woonde ene 
Jan Harop, een vechtersbaas. 25 

3.1.1.2.Nieuwe Tijd: haarrepen 
Het woord haerrapen werd ook na de middeleeuwen gebezigd, zij 

het spaarzaam. Het werkwoordelijke deel -rapen/ropen heeft zich op het 
einde van de middeleeuwen en in het begin van de Nieuwe Tijd in de 
meeste teksten gewijzigd in -repen. Ook de betekenis veranderde: in deze 
periode werd het woord op een steeds minder letterlijke, steeds over
drachtelijker wijze gebruikt. Tezelfdertijd raakte het zijn juridische in
houd kwijt en verdween het uit wetsteksten. Van enige strafrechtelijke 
sanctie voor haerrapen was dan ook geen sprake meer. 

Alleen in niet-ambtelijke teksten komt men het woord nog tegen. In 
De Byen-corj der H. Roomscher Kerck van Marnix van Sint-Aldegonde uit 
1600 leest men bijvoorbeeld het voor zichzelf sprekende: "Q{ schoon de 
Doctoren ende de Licenciaten wat kijven ende hayrplucken {redetwisten] 
onder maLcanderen ... "26 En een halve eeuw later, in 1642, in de Schat der 
Ongesontheyt, een geneeskundig boek van de Dordtse medicus Johannes 
van Beverwijk: "Soa komen seer in acht twee groote behulp-middelen. het 
fader/Laten en Purgeren. Van beyde wert vele onder de Geneesmeesters 
gehaer-reepl."27 Weer later, in 1769, staat in het tijdschrift De Denker. "Ik 
praat van geene naamen, maar van verdiensten. dal is, (om over dit woord 
niet te hairreepen,J zedelyke goede hoedanigheden. "28 Ruim vijf eeuwen 
nadat het voor het eerst in geschreven teksten in het Nederlands opdook, 
blijkt de letterlijke en juridische betekenis van haerrapen dus geheel op 
de achtergrond te zijn geraakt, zijn sociale status danig gedaald en het 
gebruik sterk afgenomen. 
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3.1.2. Betekenis en spellingsvarianten in Nederlands, Duits en Engels 

In het Middelnederlands Woordenboek van Verwijs en Verdam 
wordt de term etymologisch verklaard als een samenstelling tussen hner 
en ropen. 29 Het laatste woord - in onze taal hoegenaamd niet meer 
gebruikt - wil zeggen plukken of trekken. Het in het Hoogduits nagenoeg 
gelijke werkwoord rupfen wordt bij onze oosterburen en in Zwitserland in 
dezelfde betekenis nog wel algemeen gebruikt. Ook hoort men er het ver
wante haarraufen. 
In het Engels ken ik geen gelijkaardig woord. Dat verklaart wellicht waar
om in het midden van de zeventiende eeuw het Nederlands-Engels woor
denboek van Hexham een verklarende omschrijving diende te geven en 
niet kon volstaan met een overeenkomstig Engels werkwoord. Achter het 
lemma hayr-reepen staat namelijk: "To make a question, or Quarrelfor a 
small matter. "30 De schrijfwijze is die van het Nieuwnederlands en de 
betekenis overdrachtelijk. 

Haarkenpluk. Uit. W.L.Strauss (ed.). 
M. Geisberg. The German single-leaj 
woodcut 1500-1550. New York. 
1974. 

3.1.3. Venvante betekenis: haerploc1cen. haertien. bij d e hare trec1cen 

Wat betreft de betekenis zijn in het Middelnederla nds de woorden 
haertien en haerploc1cen verwant. Het eerste woord evolueerd tot h l 
tegenwoordige haartijgen. het laatste in haarplukken. Een va n de ouds t 
teksten met de naamwoordsvorm van haa rplukken is opni uw uit 
Middelburg. 1246: "Een haelploc1cing. daervoor salm n d n 9 quctsten 
betalen 10 sc. "31 Voor het aan de h a ren trekk 11 za l men d b nad('elde 
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tien schellingen betalen. Het zelfstandige naamwoord haarkenpluJé32 is 
van het laatstgenoemde werkwoord afgeleid en schijnt vooral betrekking 
te hebben gehad op ruziënde vrouwen. Wat ermee bedoeld werd spreekt 
voor zichzelf. Al deze woorden hadden in middeleeuwse wetsteksten een 
juridische implicatie en zo worden ze ook in de hierboven aangehaalde 
passages gebruikt. Dat gold overigens niet alleen in het Nederlands, maar 
ook voor het overeenkomstige Middelhoogduitse haargeplocke. Het 
Middelnederduitse woordenboek van Schiller en Lübben geeft bij het 
lemma plueken een juridische bewijsplaats, die erg doet denken aan die 
uit onze streek: "isset datjemant den anderen ... by den haren ... plucket 
sunder wunden .... "33 De huidige status van het Hoogduitse haarplücken 
is vrijwel gelijk aan het Nederlandse haarplukken en haarrepen: het is 
(nog) niet uitgestorven, maar wordt weinig meer gehoord. 

In Middelnederlandse lokale verordeningen komt naast haerrapen 
voorts het voor ons begrijpelijker biden heren treckt en bi zinen haere 
getrucken voor, zoals in de bovenstaande teksten 6 en 11, uit Watervliet 
en Aardenburg. Merkwaardig genoeg gebruikt de laatste tekst zowel ghe
arraept als bi zinen haere getrucken, alsof de betekenis voor de schrijver 
(of zijn lezers) niet duidelijk was. In het Nederlands is verder het omge
keerde samengestelde werkwoord plukharen te vinden, maar ook dit 
word wordt niet vaak meer gebruikt.34 

3.1.4. Latijnse equivalenten 

Het middeleeuwse Latijn heeft als equivalent van haerrapen een 
vrij uitgebreid repertoire aan begrippen: pilare, pilos detrahere,35 capillo
rum avulsio,36 capillare of per capillos accipere, de laatste twee bijvoor
beeld in de zeer vroege keure van Geraardsbergen van 1067-1070 en de 
Keure van Gent van 1176.37 De keuren van Kaprijke, Eeklo en Watervliet 
maken in vergelijkbare termen melding van capillos trahere, aan de haren 
trekken, terwijl die van Ten Hamere met de term capilla verere, aan de 
haren sleuren, de zwaarst denkbare variant van het misdrijf noemt. 

3.2. HET MISDRIJF 

3.2.1. Ouderdom 

Haerrapen is een oud delict. Het was al bekend in het Germaanse 
volkenrecht uit de vroege middeleeuwen. Het misdrijf werd er als een zeer 
ernstig vergrijp beschouwd met navenant zware straffen, en wel vanwege 
de schade die het toebracht aan de lichamelijke en de mentale integriteit 
van een persoon. Zo zegt het recht van de Salische Franken dat "si per 
capillos alium comprehenderil. sol. 120"38: wie iemand aan de haren beet
pakt. wordt beboet met 120 solidos. Dit Salische recht werd opgetekend 
In de achtste-negende eeuw, maar geeft ook oudere strafrechtelijke situ
aties weer die teruggaan tot de zesde eeuw. De hoge straf voor het delict, 
dat een Inbreuk was op iemands persoonlijke eer, is daar een blijk van. 
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Even oud, maar nog harder, is een vergelijkbare clausule uit het 
Bourgondische recht: "si quis ( ... ) con fuste caederit ( ... ) et per capillos 
traxerit quod magnum dedecus est, emendit eum per mortem "39 Dat is: 
wie iemand met een stok neerslaat en aan de haren trekt, hetgeen een 
grote schande is, betaalt hem met de dood. Dit laatste is niet alleen een 
zeer harde, maar zelfs extreme straf te noemen, aangezien de doodstraf
fen in de Germaanse volksrechtelijk betrekkelijk zeldzaam zijn. Het recht 
was bij de Bourgondiërs in gebruik tot de tiende eeuw. Elders in het 
Frankische rijk werd in de achtste en negende eeuw de rechtspraktijk 
aangevuld en waar nodig aangepast door Karolingische capitularia, 
koninklijke verordeningen. 

3.2.2. Schade aan de lichameLijke integriteit 

3.2.2. 1. Ruzies 
Het Germaanse recht legde een grote nadruk op de lichamelijke en 

persoonlijke integriteit van een vrije persoon. Iemand anders lichamelijk 
letsel toebrengen was onwettig. Juridisch strafbaar waren in principe 
alleen die verwondingen die opgelopen waren tijdens ruzies in het da e-

Ruzi in n p 
Duby (r d.), G 
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lijkse leven (niet tijdens een oorlog). Dergelijke ruzies waren aan de orde 
van de dag en droegen in hoge mate bij aan het gewelddadige karakter 
van de middeleeuwse samenleving. 

3.2.2.2. Eigenrichting 
In de vroege middeleeuwen was bij gebrek aan een sterk centraal 

gezag herstel van het recht in veel gevallen een zaak van eigenrichting, 
dat \vil zeggen private berechting. Het slachtoffer (of/en zijn verwanten) 
zorgde. formeel gesanctioneerd door een verre, hoge autoriteit, zelf voor 
berechting van de dader. De woongemeenschap van het slachtoffer keur
de dit optreden van de benadeelde goed. In geval van kapitale misdrijven 
hadden de bewoners bij afwezigheid van een gezagsfunctionaris zelfs de 
plicht om actief mee te helpen aan de gevangenname en overdracht van 
de dader aan het slachtoffer (of zijn nabestaanden). Dat deze eigenrich
ting bij kon dragen aan verscherping van het geweld, werd bij gebrek aan 
een effectief alternatief voor lief genomen. Onnodig echter te zeggen dat 
(verplichte) eerwraak. meedogenloze privé-oorlogen en slepende en bloe
dige familievetes een dorp, en later ook een stad, aanhoudend konden 
teisteren en er de leefomstandigheden voor langere tijd volledig verzieken. 

3.2.2.3. Ruzie-escalatie: van losse opmerking tot haerrapen en haerslepen 
In de hiërarchische, competitieve, gewelddadige, Vlaamse eer

oneersamenleving lag bij geschillen het gevaar voor escalatie voortdurend 
op de loer. Door een meningsverschil of een sneer voelde men zich al snel 
in zijn goede naam aangetast. Een twistgesprek leidde tot ruzie, ruzie tot 
een gevecht. De voorbeelden dat een losse opmerking uitmondde in een 
bloedig straatgevecht met gewonden en doden zijn legio. De ruzies schij
nen een aantal stadia te hebben doorgelopen: eerst een opmerking van de 
een (de aanleiding tot het geschil), dan de mondelinge tegenreactie van de 
ander. vervolgens steeds harder gescheld en getier. Na het stadium van 
verbaal geweld ging men over op fysiek geweld. Dit begon met handta
stelijkheden, getrek en geduw. Een van de eerste fasen van fysiek geweld 
schijnt het afslaan van het hoofddeksel te zijn. Dit was waarschijnlijk een 
standaardgebruik als blijk van misprijzen en minachting. Niemand liep 
destijds immers zonder hoofddeksel en hoofddeksels zeiden bovendien 
iets over de persoonlijkheid van de drager. Blootshoofds vloog men elkaar 
daarna letterlijk in de haren. Hiermee werd de fase bereikt van het haer
rapen. waarover hierboven al uitgebreid is gesproken. 
Bij ruzies tussen een man en een vrouw kon de man de vrouw tegen de 
grond slaan en haar aan de haren slepen. Bij ruzies tussen mannen was 
dat wat minder evident. Het gestelde in tekst 2 en 3, het Vrije en Ten 
Hamere. is echter geslachtloos verordonneerd. Het zal dus ook wel voor
gekomen zijn dat een man een ander over de grond aan de haren sleur
de. 
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3.2.2.4.Conflictbestrijding door de overheid 

Pogingen tot terugdringen eigenrichting 
Zodra de overheid in staat was tot enigszins effectief gerechtelijk 

optreden, vanaf de tiende-elfde eeuw, begon zij initiatieven te ontplooien 
om de eigenrichting terug te dringen en de rechtspleging in zijn geheel 
over te nemen. Een van haar voornaamste oogmerken was geweld, in het 
bijzonder eerwraak, vetes en privé-oorlogen, in te perken en zo de publie
ke rust te vergroten. Zij deed dit door 
a . enerzijds grenzen te stellen aan de eigenrichting en zo haar meest kwa
lijke gevolgen voor de openbare orde te beperken; bij ernstige conflicten 
werd bemiddeling verplicht gesteld om een conflict te verzoenen; een ver
zoening had een plechtig, bijkans sacraal karakter; op overtreding van 
een verzoening volgde zware straffen, 
b. anderzijds de gevaarlijkste aanleidingen tot een conflict, of preciezer 
nog, conflictescalatie te voorkomen. 
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Een zeer belangrijk onderdeel van het laatste was het onderdruk
ken van schelden. bekvechten. ruzies. slaan. schoppen en andere hand
tastelijkheden - de eerste fasen van een geschil dus. Dit uiteraard met als 
doel om elke mogelijke aanleiding tot een conflict en in het verlengde 
daarvan conflictgeweld en -uitbreiding te voorkomen. 

De eerste bepalingen van de oudste verordeningen zijn doorgaans 
juist daaraan gewijd. Het aantal artikelen en hun gedetailleerdheid geven 
ook aan hoeveel conflictstof. spanningen en sociale druk er blijkbaar in 
de steden heerste. 

Een lokaal voorbeeld 1. De tekst van 1190 
De oudste hierboven aangehaalde tekst. die van het Brugse Vrije 

uit 1190. is een goede illustratie van dit streven van de overheid en het 
gevaar van opklimmend klein geweld. De overheid erkende in de tekst het 
risico van twee handtastelijkheden. aan de haren trekken en met de 
vuisten slaan. als wezenlijke onderdelen van geweldescalatie. Tevens 
bevestigde het bestuur beide daden als een strafbaar misdrijf en 
bekrachtigde daarmee hun plaats in de aanpak van de overheid om privé
geweid strafwettelijk te beteugelen. In de twaalfde eeuw was dit dus al 
niet meer nieuw. in feite was het een voortzetting van de overheidspoli
tiek vanaf de tiende-elfde eeuw. Maar de vermelding is wel een onder
kenning van de blijvende seriositeit van gewoon, alledaags geweld. De 
vermelding is er bovendien een uit een lange reeks; de volhardende aan
dacht van de overheid en de voortdurende herhaling van het misdrijf in 
verordeningen geven aan hoe hardnekkig de gewelddadige eigenrichting 
voortduurde. 

Anderzijds grijpt de tekst terug naar het zeer oude Germaanse 
recht. zij het dat de straffen gematigder zijn. Een oud kenmerk is bij
voorbeeld de in vergelijking met latere teksten nog zeer strikte juridische 
hiërarchie. die overeenkwam met de sociale structuur van de samenle
ving. Er wordt gesproken van een geestelijke. een heer. een vrije man en 
(impliciet) een onvrije. De bepaling maakt duidelijk dat haerrapen alleen 
strafbaar was voor de beide laatstgenoemden. de derde stand. Dienaren 
en medewerkers van de heer kregen eveneens een uitzonderingspositie: 
zij zijn bij twisten alleen vervolgbaar als zij zich niet hebben neergelegd 
bij een door hun heer bemiddelde verzoening, zelfs als hun ruzie gere
sulteerd heeft in doodslag (zonder voorbedachten rade) of moord (met 
voorbedachten rade). Indien de tegenstanders dus plechtig hebben verze
kerd en gezworen hun twist en (reële of potentiële) vete te beëindigen, met 
hun heer als juridisch en morele waarborger. hoeft het conflict niet voor 
te komen voor het gerecht. 
De tekst is niet geslachtloos (godshuusman. vrije man. heer) en heeft 
alleen betrekking op mannen. De wetgever heeft geen aandacht voor 
vrouwelijke misdriJven. Ook dat is een indicatie voor cIe ouderdom van de 
tekst. 

127 



ARea W1LLEBOORDSE 

Pieter Breughel de Jongere, Terugkeer uit de herberg, c. 1620. Montreal Museum oJ 
Fine Arts, Montreal. Uit: C. Glaudamus, Om die wrake wille. Hilversum. 2004. 

Oude en nieuwe eLementen: differentiatie en detaillering van traI en boete 
Het anti-geweldbeleid van de overheid leidde er to dat aanvanke-

lijk soms wel een derde of een kwart van de oudste lokal rordeninO"en 
gewijd zijn aan twistpreventie. Dat gold niet all noor d re htsreg 1 
uit de elfde-twaalfde eeuw, toen de opbouw van n Vlaam overh idsap
paraat pas was begonnen, maar ook - in klein r plaat en n h rlijkh 
den - voor veel dertiende- en veertiende- uw rord nin en. Zo O"aan 
tientallen bepalingen in de k uren van Kaprijk , Wat rvIi t, E klo, 
Aardenburg, Ter Piet en Ten Ham r in op z lf: d kl in t ruzi d tail . 
Ook hierin ziet men een sam ngaan van con rvati v voor hrift uit 
het oude Germaanse v rl den nni uw r ht maatr 0" 1 n di a lui
ten op actuele maatschapp lijk b ho ft n van d Vl am 
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den. zelfs moeilijk kijken en boze blikken, minachtende gebaren, lachter 
(laster). getrek. geduw, slaan, sleuren, schoppen, het dragen van steek
en slagwapens in huis, op straat, in de herberg, overdag, 's nachts, tij
dens feest- en marktdagen, tegen kinderen, poorters, vreemdelingen en 
nog zeer vele meer. Het misdrijf haerrapen paste in hetzelfde rijtje. 

Lokale voorbeelden 2. 
De teksten uit het Meetjesland en West-Zeeuws-Vlaanderen over 

haerrapen komen in fYsieke zin over het algemeen op hetzelfde neer. Een 
keer. in de veertiende-eeuwse Keurbrief van Aardenburg, wordt sec 
gesproken van bij de haren pakken. Maar in bijna alle andere gevallen is 
sprake van aan de haren trekken en heeft de dader dus een agressievere 
intentie. Nog gewelddadiger is het naar de grond trekken van de tegen
stander, waartegen de keuren van Kaprijke en Eeklo uit 1240 ageren. In 
alle gevallen staat haerrapen niet op zichzelf, maar vormt het integraal 
onderdeel van de plaatselijke ruzie-, misdaad- en strafcultuur. 

3.2.3. Schade aan het persoonlijke prestige 

3.2.3.1. Eer, solidariteit en competitie 
Behalve de lichamelijke integriteit was er ook het persoonlijke 

prestige. Deze had onder meer betrekking op het grote belang van de eer 
en oneer van een persoon in de oude Germaanse samenleving. Ook in dat 
opzicht was er sprake van continuïteit tussen oud-Germaanse en 
Vlaamse mens- en maatschappij opvattingen. Hierboven werd al duidelijk 
dat iemand beledigen en belachelijk maken beschouwd werd als een zeer 
ernstig misdrijf. Dit telde des te meer, omdat de Vlaamse samenleving, 
zoals alle streng hiërarchische maatschappijen, twee wezenlijke, onder
ling schijnbaar tegenstrijdige kenmerken vertoonde. Aan de ene kant 
deed de dorps- of stadsgemeenschap, en in het bijzonder de streng van 
elk gescheiden sociale groepen waaruit zij was opgebouwd, een constant 
beroep op de onderlinge gemeenschaps- en groepssolidariteit. In zo'n 
sociale omgeving speelden vertrouwen, je woord geven, je aan een 
afspraak houden een zeer belangrijke rol. Anderzijds was de samenleving 
erg competitief. Dit leidde ertoe dat men bijzonder gevoelig was voor soci
ale status en niet in de laatste plaats voor denigrerende opmerkingen, 
vooral van sociaal gelijkwaardigen. Men zocht dan ook snel de confron
tatie. 

3.2.3.2.Lokale voorbeelden 3. 
In de hierboven verzamelde teksten uit onze streek heeft haerrapen 

een bewust boosaardige bedoeling met de bedoeling iemand denkelijk 
niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal pijn te doen. De bepalingen uit 
Kaprijke en Eeklo uit 1240 lijken daarenboven te laten zien op welke 
WiJ7..e het slachtoffer met opzet extra oneer aangedaan werd: niet alleen 
werd hiJ aan de haren getrokken, maar ook ad lerra cecidere, op de grond 
nedergeworpen. waarhij het laalste woord ook de betekenis vernederen 
kan hebhen. 
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DE SANCTIE 

3.3.1. Geldboete: hoogte en bestemming , 

3.3.1.1. Economische grondslag 
De sanctie op haerrapen was een geldboete. De achtergrond van de 

boete wordt gevormd door het uitgangspunt in het oud-Germaanse straf
recht dat wie een ander lichamelijk letsel toebracht een vergoeding dien
de te betalen in verhouding tot de economische schade die het slachtof
fer ervan ondervond (alleen in een extreme clausule in het oud
Bourgondische recht kwamen we de doodstraf als sanctie tegen 40) . 

Huw lYk ruzi met har nt,., 1 k n. IlllL trati uit Roman d 
ChanWly. Uit: G. Duby (,., d.). G hi d ni uan h t P 
Amsierdam, 19882• 
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Zo waren er tarievenlijsten voor de verwonding of het verlies van 
organen. de huid. ledematen. verwonding door een ongeluk of een ruzie. 
Dat de eerste onopzettelijk was en de laatste niet, speelde in het oud
Germaanse recht in principe geen rol. 

3.3.1.2. Tarievenlijsten 
In de loop van de tijd werden de tarievenlijsten steeds gedetailleer

der. In het Salische recht werden bijvoorbeeld meerdere onderscheidene 
geldboeten genoemd voor het toebrengen van meerdere, minutieus 
beschreven verwondingen. 41 

In het oud-Vlaamse recht zette, in de context van de al geconstateerde 
rechtsverfijning, deze detaillering verder door tot bijvoorbeeld boeten voor 
verwonding of verlies van een arm, hand, vinger en zelfs een vingerkoot
je. In enkele van deze lijsten vindt men ook haartrekken, zoals in de 
Keure van Desteldonk, 1248 (Vlaamse tekst): .. Soa wie andere smyt. ofte 
een caecksmeete geeft, by den hayre treckt of crabbelt, sonder b[oedstor
tinghe, es scu[dich den heere xx sc. en den ghequetsten xx sc." Zo ook wie 
een ander neergooit of een kaakslag geeft, bij de haren trekt of krabt, zon
der bloedige verwonding, is schuldig aan de graaf twintig schellingen en 
aan het slachtoffer twintig schellingen. En in de Keure van het Land van 
Waes uit 1261 heet het" Sa wie yemand by den haire treckt, ofte oorbant 
geeft, ofte met vuysten s[aet, ofte ( ... . )[etc.] hy sa[ geven de grave thien 
scheUingen ende den ghequetsten tien scheL" Dat is: Zo ook wie iemand 
bij de haren trekt of een oorslag geeft, of met de vuisten neerslaat (. .. ), hij 
zal betalen aan de graaf tien schellingen en aan de benadeelde tien schel
lingen. In de Costumen van Santhoven wordt zelfs een onderscheid 
gemaakt tussen een dader "die eymand metten baerte treckt" of die 
iemand "metten hayre" trekt.42 Het eerste misdrijf werd beboet met zes 
pond, het tweede met drie pond. Het boeteverschil zit hem waarschijnlijk 
in het geslacht: het slachtoffer van het eerste kon alleen maar de ten 
opzichte van de vrouw maatschappelijk superieure man zijn. In reactie 
op de'".le verregaande detaillering kwam er ook een streven op naar ver
eenvoudiging, waarin slechts sprake was van verwonding en slagen in het 
algemeen - zo ongeveer als in ons huidige recht. 

3.3.2. GeWboeten: basissom en ajge[eide bedragen 

3.3.2.1.De Karolingische boetebasis 
De boeten in de verordeningen uit ons gebied sluiten op het boven

staande aan. In de verordeningen in onze streek komen voor haerrapen 
geldboeten voor van tien of twintig solidi, twintig schellingen, drie, zes, 
tien en elf en een halve pond. Op het eerste gezicht lijken de boetehoog
ten vriJ arbitrair. Toch is dat niet het geval. er schuilt een historisch 
gewoelde logica achter. De middeleeuwse Vlaamse boeten gaan terug op 
geldboeten uit de Karolingische periode. zij het dat zij zich ontwikkeld 
hebben tot (opnieuw) een veel verfijnder systeem. Van zodra de Vlaamse 
waaf de macht verkreeg zijn autoriteit in Juridische zin te laten gelden. 
werd de Karolingische standaardboete gehanteerd. Dat was de zestig soli-
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di-boete, de zwaarste van alle. Van deze hoogste, vorstelijke vermogens
straf zijn andere geldstraffen afgeleid. De verfijning van het boete systeem 
was het gevolg van drie principes: de opvatting dat lichtere misdrijven 
bestraft dienen te worden met lichtere geldstraffen, de strijd tussen graaf 
en gemeentebestuur over de juridische autoriteit van de stad en de ont
wikkeling van een eigen autonoom boetestelsel door (vooral) de steden. 
Daarnaast werd, zeker in de late middeleeuwen, rekening gehouden met 
de individuele omstandigheden van het misdrijf. 43 

3.3.2.2.Mgeleide Vlaamse geldboeten 
De geldboeten in het Vrije, Ten Hamere, Ter Piet, Eeklo, Kaprijke 

en Aardenburg zijn eveneens gebaseerd op de zwaarste grafelijke boete. 
Alleen de elf en een halve pondsboete in laatstgenoemde plaats lijkt er in 
eerste instantie van af te wijken, maar dat is slechts schijn. Ze is samen
gesteld uit de vaste boete van tien pond en een afgeleide van de boete voor 
drie pond (een andere van de op de zestig pondsstraf gebaseerde boete). 
te weten anderhalve pond. 

Dat de rechters in Aardenburg konden kiezen uit verscheidene boe
temogelijkheden (tekst 10 en 11) is conform de rechtspraktijk in veer
tiende-eeuwse grotere steden. In plaats van de boeten formalistisch op te 
leggen, was er in die tijd een juridische handelwijze ontstaan waarin de 
rechters een grotere vrijheid hadden om rekening te houden met zowel 
slachtoffer als veroordeelde. Deze rechtsindividualisering ontstond het 
eerst in de Vlaamse steden, en verklaart ook de eindbepaling in de tek
sten 10 en 11 "also vele als scepen sulle wisen". In kleinere gemeen
schappen, waartoe we de andere plaatsen en in mindere mate Eeklo moe
ten rekenen, diende nog vrij lang de hoge standaardboete als uitgangs
punt, zeker op het tijdstip van keure-uitgifte. tussen 1194 en 1266. Aan 
de andere kant dienen we te bedenken dat de in de keuren beschreven 
straffen vaak maximumstraffen waren en de rechters er in een kleine 
samenleving, waarin iedereen elkaar kende en nodig had. geen baat bij 
hadden de zaak op de spits te drijven. 

Niet alleen de hoogte van de geld sanctie wijzigde zich in de loop van 
de tijd, maar ook wie recht had op het boetebedrag en hoeveel. In de oud
ste lokale tekst, de keure van Ten Hamere van 1194. ging de boete in zUn 
geheel naar de heer en had de benadeelde het nakijken. In 1240 werd het 
bedrag verdeeld: de helft voor de graaf en de helft voor het slachtoffer. In 
de Aardenburgse teksten uit de veertiende eeuw wordt de bestemmin~ 
niet genoemd. Deze destijds tamelijk grote stad had in de twaalfde-der
tiende eeuw zowel de lagere als hogere rechtsmacht weten te venven'en 
en dus de autoriteit gekregen zowel de lichte als zware. en zelfs kapitale 
misdrijven te berechten. Het zou dus kunnen dat het ~rootste gedeelte 
van het boetebedrag ten goede kwam aan de stadskas. 
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3.4. EINPE VAN HET HAERRAPEN 

Na de veertiende eeuw komt haerrapen niet meer voor in de lokale 
verordeningen in onze streek. Ook elders vindt men het niet of nauwelijks 
meer. Dat kan, als een tegenreactie op de verregaande detailbeschrijving 
van ruziesituaties , te maken hebben met de laatmiddeleeuwse tendens 
naar een meer algemeen omschreven optekening van alledaagse geweld
delicten. 

Fyslek gew eld van een manjegens zijn vrouw mei haartrekken. Duitse houtsnede. 
eerste helft-zestlende eeuw. Uit. W.L. Sirauss (ed.J . M. Gelsberg. The German single
leaJ w oodcut J 500-J 550. New York. J 974. 
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Ook de verminderde noodzaak om ruziefasen precies te omschrij
ven, strafbaar te stellen en zo geweld en eigenrichting tegen te gaan, zal 
een rol gespeeld hebben. In de dertiende-veertiende eeuw, de tijd van de 
meeste haerrapenteksten, heeft zich immers een krachtiger overheidsap
paraat en een redelijk effectieve en flexibele rechtspraktijk gevormd met 
voldoende mogelijkheden om al te excessief geweld te kunnen bestrijden 
en te bestraffen. 

In samenhang met de juridische verdwijning van het begrip lijkt er 
sprake te zijn van een socio-linguistische degradatie van de term. De let
terlijke betekenis maakt plaats voor een overdrachtelijke, het woord ver
dwijnt uit ambtelijke stukken en het wordt als haarrepen alleen nog 
spaarzaam gebruikt in de negatieve zin van redetwisten. Inmiddels is het 
een zeldzaam en verouderd woord geworden en het is niet ondenkbaar 
dat haarrepen over enige tijd uitgestorven raakt. 

3.5. AFSNIJDEN VAN DE HAREN ALS STRAF 

3.5.1. Haarsnijden als oud-Germaanse straf 

Er is nóg een verband tussen hoofdhaar, persoonlijke integriteit en 
oud-Germaans recht, te weten "aan het haar zitten" niet als misdrijf. 
maar als straf. Voor bepaalde misdrijven kon men veroordeeld worden tot 
het afsnijden van het hoofdhaar met als doel publieke vernedering. In zijn 
meest extreme vorm, het uitrekken van de haren, was de sanctie niet 
alleen een levenslange schandstraf, maar ook een politiemaatregel. waar
mee de baljuw, schout of schepenen een recidivist (uit bijvoorbeeld een 
andere plaats) konden herkennen. Het afscheren van het haar was wel
iswaar een mildere strafvorm, maar niettemin zeer beschamend. Op de 
sanctie bestonden vele varianten, zoals het gedeeltelijk afscheren of het 
knippen van lachwekkende figuren in het haar. In een weer strengere 
variant werd de veroordeelde geregeld door de beul bijgeschoren, op deze 
wijze de straf voor langere tijd bestendigend. Evenals het haardelict voert 
ook de haarstraf terug naar het oud-Germaanse recht. Voorbeelden zijn 
te vinden in opnieuw het achste-negende-eeuwse Salische recht. het 
recht van de Longbarden uit de zevende-achtste eeuwen capitularia van 
Karel de Grote (805) en Lodewijk de Vrome (824).44 

3.5.2. Haarsnijden als Vlaamse schandstrqI 

Het afsnijden van het haar als criminele schandstraf handhaafde 
zich op sommige plaatsen erg lang. tot in de achttiende eeuw (biJyoor
beeld als straf voor ontuchtige vrouwen te Mechelen45). In de late middel
eeuwen en de zestiende eeuw werd ze onder andere opgelegd aan te vroeg 
teruggekeerde bannelingen. landlopers, dieven en bcdriegers. Een repre
sentatief voorbeeld vond op 10 november 1513 te Gent plaats. toen 
Machiel Verboven voor diefstal werd veroordeeld" ... dat meTl aCTl s!,Tlt'Tl 

hals doen soude een strop ende gheghecselt tot lip 't pd lor!J Tl , ende clIrtelt 
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syn hayr af. ende daer naer beede syn hooren af. en 4 jaer ghebannen. "46 

Dus ... dat men hem om zijn hals een strop doet en aan de schandpaal 
wordt gegeseld. en het haar afgeschoren. en daarna de beide oren afge
sneden en voor vier jaar verbannen. 

Ook onze streek kende de haarstraf. In Aardenburg wordt ze genoemd in 
de veertiende-eeuwse kèure van de wijnschenkers. Uit de bijkomende 
bepalingen blijkt duidelijk de nadruk op zichtbare vernedering. Een 

Best~aJ{lng van mLsdaden. Onder: een zwangere vrouw mag tot geen andere lilf
straffen worden veroordeeld dan kaalscheren oJ geseling. Ajbeelding uit de 
Sachsensp fegel. veert iende eeuw. Universllellsbibllotheek H eldelberg. Uit: D. 
Nfcholas. Stad en platteland in de middeleeuwen. Bussum. 1971. 
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schenker die er zich bediende van niet-courante (lees: valse) maten" ... 
zal men ofsniden zijn aer die heene elft van zinen hoofde. en also moet hi 
gaen XV dag he. zonder caproen ende zonder hoet. of men salne bannen 
uter poort eenjaer."47 Op z'n 21 ste-eeuws: zal men het haar van de helft 
van zijn hoofd afsnijden, en hij zal vijftien dagen rondlopen zonder kap 
en zonder hoed. of anders zal men hem verbannen uit de stad voor een 
jaar. 

Sommige onderzoekers hebben geopperd dat met het afscheren 
van het haar een reductie van de kracht van de bestrafte beoogd werd. 
Dit, omdat in veel culturen, ook de Germaanse, het haar gold als uiting 
of zelfs zetel van iemands persoonlijke energie. Tegen deze uitleg pleit het 
feit dat op dit magieaspect in geen van de beschikbare teksten geallu
deerd wordt. Hoogstens zal dit element bij de afkondiging van de straf 
voor de wetgevers als nevenmotivatie gegolden hebben. 

CONCLUSIE 

Haerrapen was een oud delict dat bestond uit het aan de haren 
trekken van iemand. Dat gebeurde op een kwaadwillende wijze en vond 
meestal plaats in het kader van een ruzie. Omdat het beschouwd werd 
als een aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer werd 
het in verscheidene plaatsen in Vlaanderen strafbaar gesteld. In het zui
den van West-Zeeuws-Vlaanderen en het noordelijke deel van het 
Meetjesland vindt men in lokale verordeningen uit de dertiende-veertien
de eeuw een tamelijk grote concentratie van deze haerrapenbepalingen. 

De oorsprong van haerrapen als strafbaar misdrijf gaat terug tot 
het oud-Germaanse strafrecht. Tijdens de Karolingische periode hand
haafde het zich en ook in het oud-Vlaamse tijdvak bleef het bestaan. Het 
werd toen, samen met vergelijkbare ruziedelicten. gezien als een wezen
lijk onderdeel van het grafelijke en lokale beleid om ruzies en het daanlit 
voortvloeiende, niet zelden excessieve geweld tegen te gaan. Vooral het 
terugdringen of voorkomen van eigenrichting en langdurige familievetes 
was een belangrijke functie van de clausule. 

De sanctie was een geldstraf. die gebaseerd was op het 
Karolingische systeem van vermogensstraffen. T~jdens de late middel
eeuwen schijnt het belang van het haerrapenvoorschift in kracht te zUn 
achteruitgegaan. Na de veertiende eeuw komen we het niet meer in onze 
streek tegen (evenmin als het afsnijden van haar als strat). In samenhang 
daarmee is de betekenis van het woord veranderd van een letterlijke. ee-n 
concrete. juridisch strafbare sit uat ie beschrijvende daad in ee-n over
drachtelijk gebruik als scheld- en bijnaam of beeldspraak. 

In de zeventiende en achttiende eeuw werd de term alken nog 
gebruikt in niet-ambtelijke teksten in de zin van nlzit'n en redetwisten. 
Tegenwoordig hoort men het woord lU\lIwl'1i.Jks meer t'n is mt'll het nagt'-
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noeg vergeten. Dat is jammer, want haerrapen heeft een oude en interes
sante achtergrond. Onder het motto "Ook kleine haren werpen hun scha
duw" draagt dit opstel er misschien toe bij iets van die interessante 
achtergrond te hebben verduidelijkt. 
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IN DE KIJKER .. . 

Het Eeklose stadsarchief 

Hugo NOTIEBOOM (met dank aan Freddy PILLE) 

NIEUWE HUISVESTING ... 

Op vrijdag 30 mei 2008 werd het Eeklose stadsarchief officieel 
geopend in het Stedelijk Administratief en Technisch centrum gelegen 
aan de Industrielaan. 

Er zijn niet minder dan vier lees- en vergaderzalen en twee 
depots, alle genoemd naar personen die een grote betekenis hebben 
gehad voor het stedelijk archief en voor de geschiedenis van Eeklo, een 
origineel en na te volgen idee: 

LEESZAAL 

Erik De Smet 

D b langr{.JksLe Le szaal van heL E kl.ose stadsarchief w rd geno md naar tads
archlvarts Ertk D Smel.Jar nlang p nnlngme t r van L J-JLsLorLsch G nooLschap 
van heL M IJeslan.d ([oLo A. Van Vooren) 

Apr IIJI V,lIllJ,IMI'!JI·l;lllrl.IIJ.f)O(:lOOIJj p.lau 1(,2 I :W 
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Leeszaal Erik De Smet (overleden stadsarchivaris en penningmeester 
van het Historisch Genootschap van het Meetjesland): werkruimte 
met de burgerlijke stand en de computers, nog ingericht door Erik De 
Smet; 
Leeszaal Eduard Neelemans (die de eerste geschiedenis van Eeklo 
schreef): lees- en vergaderzaal met de letterkundige bibliotheek van 
het Meetjesland (VW-fonds); 
Leeszaal August Van Acker (publiceerde 18 jaar lang bijdragen over de 
geschiedenis van Eeklo in zijn Gazette van Eecloo): Eeklose weekbla
den, tijdschriftenleeszaal; 
Genealogisch bureau Willy Hamerlynck (Eeklose pionier op gebied van 
genealogie, uitgever van het genealogisch tijdschrift De Eik): funerai
re dossiers; 
Depot Achiel De Vos (stadsarchivariS en voorzitter van het Historisch 
Genootschap, stelde de inventaris van het oude archief op): hoofdde
pot met meer dan één kilometer legplanken; 
Depot Luc Stockman (voorzitter van het Historisch Genootschap, ini
tiatiefnemer 750 jaar Eeklo): hulpdepot met financiële documenten. 

Het archief is zeer ruim en oogt luchtig, het depot is uitgerust met 
moderne, elektrisch bediende rekken. In de leeszaal is het aangenaam 
werken en de dienstverlening is optimaal. De onderzoeker wordt op zijn 
wenken bediend en kan foto's nemen of kopieën laten maken en digitale 
gegevens naar de thuiscomputer mailen. Kortom: een moderne bediening 
zoals men die nog maar weinig tegenkomt. 

GESCHIEDENIS 

In het ancien régime werden alle archiefstukken gewoonlijk 
bewaard op het comptoir van de griffier-ontvanger van de stad. Dit kan
toor zat volgepropt met allerlei documenten en in de .. saele van synen 
huyse", een grote archiefkamer, staken de bescheiden in 41 locquetten, 
terwijl in een kast op de zolder nog eens "stucken van diverssche nature" 
bewaard werden. Er bestond dus wel degelijk een bewaringsplicht. maar 
veel hing toch af van de zorg van de griffier zelf. Al van in de 16de eeuw 
was de stadsmagistraat zeer bezorgd om het archief. Bij onlusten, bij
voorbeeld in 1572, werden de belangrijkste documenten "inde CQllTre 
vande prevelegien" naar Gent overgebracht en toen het stadhuis in de 
17de eeuw werd heropgebouwd, werd een aparte archiefruimte ingericht. 
Later werd het in twee verschillende kamers bewaard. 

Op 1 brumaire VII (22 oktober 1798) wordt zowat het hde archief 
door brigands op de markt gegooid om het in brand te steken. vooral 
documenten over de conscriptie worden geviseerd. Enkele inwoners 
komen tussenbeide en de berg papieren wordt bij oud-schepen 
Dhollander en oud-grimer Bouckaert in veiligheid gebracht. 
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In de eerste helft van de 19de eeuw bestaat er nauwelijks enige 
intere se voor het archief. Het bevindt zich in totale wanorde en verhuist 
noer een paar keer. Herhaaldelijk worden pogingen ondernomen om het 
opnieuw te inventariseren , maar veel halen die niet uit. In mei 1860 
wordt een commissie samengesteld die een gedeelte van het archief klas-

eert, een goede inventaris laat echter op zich wachten. In 1875 vraagt 
het stadsbestuur minister Delcour om het oude griffiearchief ter plaatse 
te mogen bewaren. Dit wordt toegestaan als binnen het jaar orde op 
zaken wordt gesteld, wat ook gebeurt, maar het gebrek aan een stadsar
chivaris laat zich meer en meer voelen. Raadpleging van het archief is 
enkel mogelijk na afspraak en is vaak voorbehouden aan academici. 

Het is tijdens het interbellum dat de echte lijdensweg begint voor 
het archief. Het wordt van hot naar her verhuisd, van vredegerecht naar 
stadhuis, van zolder naar kelder, het raakt aangetast door vocht, lijdt erg 
onder de oorlogsomstandigheden tot het ten slotte definitief op de zolder 
van het stadhuis verzeilt, waar het gedurende vele decennia vergeten 
blijft liggen. Na de aanstelling in 1960 van Achiel De Vos als stadsarchi
varis wordt het opnieuw geklasseerd en al in 1962 wordt de Inventaris 
van het Oud Archiejin Appeltjes van het Meetjesland gepubliceerd. 

HeL n1euw stadsarchief werd op 30 mei 2008 o1ficieel g op nd door Erik Matlhljs. 
schep n voor culLuur, hier g UIank rd door burg me Ler Ko n 1..0 L n chep n 
Ann Van den Driess he. UUer l r hls zien w Ladsarchivarts Freddy PUl . 
waardig opvolg r van ErLk D Smet. (foLo C. D Crop) 

J.J J 
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De viering van 750 jaar Eeklo, met de publicatie van een nieuwe 
geschiedenis van Eeklo in 1990, geeft het archief een nieuw elan. Na het 
overlijden van Achiel De Vos in 1989 wordt Erik De Smet de nieuwe 
stadsarchivaris en die weet zich te omringen met enkele toegewijde mede
werkers: Freddy Pille, eindredacteur van 750 jaar Eeklo en nu stadsar
chivaris, Willy Hamerlynck, hulparchivaris genealogie, Chris De Crop, 
hulparchivaris genealogie, John Meirezonne, hulparchivaris burgerlijke 
stand, Julien Joos, (+ 2007) archiefmedewerker (voor praktisch werk: 
inpakken, rangschikken, etiketten ... ), Willy Buyck, archiefmedewerker 
genealogie en funerair erfgoed en Julien Van de Genachte, archiefmede
werker praktisch werk 

Er wordt gewerkt aan het opstellen van een inventaris van het 
moderne archief, alle documenten, nog steeds verpakt in bruin inpakpa
pier en met touwtjes samengebonden, worden herverpakt in zuurvrije 
dozen. Het archief verhuist ook grotendeels van de zolder van het stad
huis naar de daaronder liggende verdieping, wat de veiligheid zeer ten 
goede komt. Een ideaal onderkomen is het echter nog steeds niet... 

DE EEKLOSE BIBLIOTHEEK 

In 1995 wordt gestart met de Eeklose bibliotheek. De bedoeling 
ervan is allerlei bronnen uitgaven ter beschikking te stellen van de onder
zoeker, vooral dan voor de genealoog. Er wordt op vier fronten gewerkt: 

groene reeks: tekstuitgave van de stadsrekeningen uit de Tachtigjarige 
Oorlog (1566-1648), in totaal zijn er 51 rekeningen uitgegeven, goed 
voor 3.700 pagina's en voorzien van namenindexen. Het gelijkaardige 
project voor de Maria Theresia- en de Jozef II-periode is door het over
lijden van Erik De Smet wellicht niet haalbaar geworden; 
gele reeks: genealogische indexen (volkstellingen, in- en uittredingen, 
bewoningstabellen Eeklo voor de periode 1622-1795); 
blauwe reeks: werkinstrumenten voor archiefonderzoek (landboeken 
met kaarten, gedetailleerde inventarissen van de bewijsstukken bij de 
rekeningen, resolutieboeken, enz.); 
heruitgaven van het werk van Eeklose geschiedschrijvers. In deze 
reeks werd het historische werk van August Van Acker, alleen ver
schenen in zijn weekblad, nu gebundeld in 5 delen. Een band met 
gelijkaardige bijdragen van Desiré Goethals is in voorbereiding. 

Op maandag 10 mei 1999 wordt de Stedel~jke Arehiefcol11missit' 
officieel geïnstalleerd, de uit tien leden bestaande commissie wordt voor
gezeten door Freddy Pille, Erik De Smet wordt secretaris. De eommissie 
stippelt hel algemene beleid uit en doet voorstellen aan het stadsbestuur. 
vooral over de optimale bewarin~ en de veiligheid van het archief. Er 
wordt een nieuw arehiefreglement op~esteld en een Kleine Archidgids uit
gegeven. 
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De luchtige en ruime leeszaal Enk De Smet w aa r elke vorser in d e meest op timale 
omstandigheden kan w erken. (foto A : Va n Vooren) 

In 2001 duiken voor het eerst geruchten op da t het a rchief naar 
een veiliger plaats zou verhuizen , een jaar la ter wordt gesproken over het 
ElectrabeJcomplex aan de Indus trielaan. Blijkbaar is men h et in de 
gemeenteraad niet eens over de nieuwe bestemming, in 2004 wordt h et 
Vredegerech t aan de Stationsstraat opnieuw genoemd ... De impasse is in 
2005 compleet. Uiteindelijk wordt de knoop in mei 2006 doorgehakt en 
verhuist het a rchief de maand daa rop naar het Adminis tra tief Centrum, 
wals het Electra beJcomplex nu wordt genoemd. Op 14 mei 2007 worden 
de laatste 250 dozen overgebracht en op 30 mei 2008 wordt h et nieuwe 
archief offi ieel ingehuldigd . 

FO DSEN 

Het a r hief omvat op dit. ogenblik zowal 1.250 lop nde met r docu 
menten, kaart n , folo 's n bo ken . 

A. HET STADSARCHIEF 

1. Oud archief (inventaris van Ach iel D Vos) 

a . H t gTlffi a r hl f of ud dsar hL f (nr . 1- 1729) 
J lou do urn n i 1 d d k ur v r l nd door Johanna van 

Con n lnop 1 in a prJl 1240 (kopl ). V r r j zow t h 1. h 1 siad ar-
hl f 1 17d n 18 uw waard . 
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b. Archief Slependammewatering (nrs. 1730 - 1942) 
Bevat resoluties, rekeningen, uitgevoerde werken en processen uit 

voornamelijk de 17de, 18de en 19de eeuw. 
Dit archief is door bemiddeling van Remi Van Brabandt, dijkgraaf en 
schepen van Eeklo, aan de stad bezorgd. 

c. Archief De Coorebijter (Kaprijke), (nrs. 1943 - 2169) 
Dit familiearchief is door de opmerkzaamheid van baron de 

Maelcamp in 1944 'ontdekt' in Kaprijke. Door bemiddeling van Arthur 
Verhoustraete uit Aalter komt het in twee kisten op het stadsarchief 
terecht. Het omvat documenten van rond 1682 tot 1840. 

d. Varia (nrs. 2172 - 2291) 
Voornamelijk akten verleden voor vreemde schepenbanken, meest

al die van Maldegem en Waarschoot. 

2. Modern archief 

Het hele, moderne archief was in 2007 geïnventariseerd, maar toen 
werd het aangevuld met 400 meter dozen uit het tussenarchief (1970-
2000). Het staat geklasseerd in 17 afdelingen, telkens aangeduid met één 
letter: 

A. Bestuursdocumenten (gemeenteraden, schepencolleges, jaarversla
gen, mededelingen, intercommunales. verkiezingen, ... ) 
B. Alle documenten en registers van de Burgerlijke stand 
C. Cultuur: scholen, academies, culturele activiteiten 
D. Digitaal archief (zie bijlage 1) 
E. Economie: tellingen en studies. patenten 
F. Financiën: begrotingen, rekeningen. bewijsstukken, kasregisters. 
belastingen 
G. Gerecht: politie en 19de-eeuwse gevangenis 
J. Jeugd: jeugdclubs- en -tehuizen. speelpleinwerking e.d. 
K. Kadaster: administratie tot ca. 1920 
L. Gecentraliseerde Briefwisseling tot ca. 1950 
M. Militair Archief: rrtilitie, burgerwacht. wereldoorlogen 
N. Notarieel archief: akten 
P. Patrimonium: openbare werken. bouwaanvragen. vergunningen 
R. Religieus: kerkrekeningen 
S. Sociaal archief: COO/OCMW. moderne voorzieningen 
V. Volksgezondheid: schoolonderzoeken. inspecties slachthuis 
W. Personeel: wetgeving en statuten. werknemersdossiers 

En verder: 
Documentatiecentrum van het Eeklose Kerkhof: dossiers over ca . .. WO 
graven Bestuurlijk Memoriaal van Oost-Vlaanderen: bijna volledige reeks 
vanaf 1816 
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Het tussenarchief is intussen volledig ingepast en van etiketten 
voorzien. maar - alweer door het overlijden van de stadsarchivaris - nog 
niet in de inventaris ingevoegd. 

B. ANDERE FONDSEN 

1. Fonds E. H. J. De Wilde 

Pastoor Jozef De Wilde van Lembeke droeg zijn omvangrijk per
soonlijke archief in 1975 over aan het Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland. Door de medewerking van stadsbestuur kreeg het een 
onderkomen in het stadsarchief. Het archief bestaat voornamelijk uit 
fotokopieën uit de Rijksarchieven te Gent en te Brugge. Voorts is er de 
volledige reeks historische bijdragen die gedurende tien jaar verschenen 
in het parochieblad Sint-Egidiusbode. Dit fonds telt in totaal 117 num
mers. Een inventaris verscheen in Appeltjes van het Meetjesland: ERlK 
DE SMET. Inventaris Fonds E.H. J. De Wilde, jb. 42 (1991), p. 177 - 191. 

2. Bibliotheek Luk Stockman 

Ter gelegenheid van de voorstelling van het 50ste jaarboek van het 
Heemkundig Genootschap van het Meetjesland werd de volledige biblio
theek overgedragen aan het stadsarchief en wordt ze bewaard onder de 
naam Bibliotheek Luc Stockman. Ook het archief van het Genootschap 
werd gedeponeerd in het stadsarchief. 
Naast een volledige reeks Appeltjes, het tijdschrift Ons Meetjesland en 
Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, bevat de bibliotheek zowat 
alle belangrijke historische en heemkundige tijdschriften uit de regio, 
zeer veel historische werken en allerlei documenten. 
Van deze bibliotheek is een elektronische inventaris beschikbaar, die is 
opgesteld door stadsarchivaris Freddy Pille. De bibliotheek telt meer dan 
650 boeken. 
In 1975 verschijnen indices op de eerste 25 jaarboeken van Appeltjes: L. 
STOCKMAN, Indices op de jaarboeken Appeltjes van het Meetjesland. 1-
25 (1949-1974), Maldegem, 1975. 
Van de eerste 50 jaarboeken van Appeltjes van hei Meetjesland en van 
Ons Meetjesland en Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland zijn indi
ces beschikbaar waarin kan gezocht worden op auteur, gemeente en tref
woord: J. VANDEVEIRE, Appeltjes van het Meetjesland - indices,jb. 1-50, 
1949-1999, Maldegem, 2000 . 
. J. VANDEVEIRE, Indices op de heemkundige tijdschr{{ten Ons 
Meetjesland (1968-1986) en Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 
(J 987-1997), Eeklo, 1998. 

3. Arch~{ Albert Llon (AL 1) 

Omval een handgeschreven liederenbundel en enkele tekstuitga
ven van muzlektheat.er. 
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4. Archief Gaston De Neve (GN 1 en 2) 

Dit deelarchief bevat het archief van de vrB alsook een reeks 
Eecloonaa;s, tijdschriften, archiefstukken van de Cultuurraad enz. 

5. Archief Ten Doorn (TD 1 tlm 4, SATD 1 tlm 30) 

Bij de verhuizing van het klooster O.-L.-Vr.-ten Doorn naar Gent 
werden verschillende mappen en bundels die van belang zijn voor de stad 
Eeklo en het Meetjesland uit het Archief Ten Doorn door het Gentse moe
derklooster aan het Eeklose Stadsarchief overgelaten. Maar reeds voor
dien had de SAC besloten een 
schaduwarchief aan te leggen, met kopieën van zowat alle belangrijke 
documenten uit de archiejkamer (die in de Gentse Molenaarsstraat nage
noeg volledig is gereconstrueerd). Zo beschikt het stadsarchief nu over 
een uitgebreide reeks cd-roms met ansichtkaarten, foto's en documenten 
(annalen!) van O.-L.-V.-ten Doorn. 

6. Archief De Vreese (DV 1 ti m 4) 

Betreft voornamelijk kasdagboeken van de Eeklose stoffenhandel 
De Vreese 

7. Archief Luc Lampaert (AL 1 ti m 7) 

Allerlei archiefstukken van de gewezen vrederechter en heemkun
dige Luc Lampaert, die aan het archief werden overgedragen door zijn 
weduwe. 

8. Archief VVV-Eeklo 

Dit uiterst belangrijke archief werd eind 2007 in het stadsarchief 
gedeponeerd. Een inventaris is nog niet voorhanden. 
Dit archief omvat een aantal merkwaardige reeksen: 

de letterkundige bibliotheek van het Meetjesland (zaal Neelemansl; 
de reeks knipselmap pen over personen. waarin ook foto's. bidprentjes 
e.d.; 
een uitgebreide reeks thematische plakboeken over de meest diverse 
onderwerpen (verenigingen, koren. geestelijken. kloosters. straten ... l: 
een omvangrijke verzameling at11ches. hoofdzakelijk uit W.O. 1.: 
van bijzonder belang is de weekbladenverzameling: De EeclooTlaar. De 
Gazetie van Eecloo, Hecht voor Allen e.a. 

9. Archi(:~I De Eik 

Circa 20 meter genealogische not it les van Willy llnmerlynck. nlt~\
betisch geordend op cle familienaam. Verder documenten en exemplaren 
van dit genealogisch ti.ldschrirt dat verscheen van 1975 tot 2005. 
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Van De Eik werd een auteursregister opgesteld door Erik De Smet: Index 
auteurs - 30jaargangen De Eik. in: De Eik. 2005. p. 220-234. 

10. Archief CyTiel Van de Bouchaute, CV 1-8 
Een uitgebreide verzameling foto's en afdrukken, naast ontelbare 

nog niet onderzochte negatieven. 

C. EEKLOSE BIBLIOTHEEK 

1. Stads rekeningen van de Tachtigjarige Oorlog 

BAND I 
nr. 33: 1565-1566 (80 p., € 3,00); nr. 34: 1566-1567 (80 p., € 3,00); nr. 
35: 1567-1568 (72 p., € 2,50); nr. 36: 1568-1569 (76 p., € 3,00); nr. 37: 
1569-1570 (88 p., € 3,50); nr. 38: 1570-1571 (X+74 p., € 3,00). 

BAND II 
nr. 39: 1571-1572 (92 p., € 3,50); nr. 40: 1572-1573 (88 p., € 3,50); nr. 
41: 1573-1574 (72 p., € 2,50); nr. 42: 1574-1575 (72 p., € 2,50); nr. 43: 
1575-1576 (76 p., € 3,00); nr. 44: 1576-1577 (XVII+ 84 p., € 4,00). 

BAND III 
nr. 45: (1577-1578 (88 p., € 3,50); nr. 46: 1578-1579 (80 p., € 3,00); nr. 
47: 1579-1580 (68 p., € 2,50); nr. 48: 1580-1581 (104 p., € 4,00); nr. 49: 
1583-1584 (32 p., € 1,00); nr. 50: 1584-1585 (36 p.,€ 1,50); nr. 51: 1585-
1587 (XlV+ 50 p., € 2,50). 

BAND IV 
nr. 1: 1603-1607 (64 p., € 2,50); nr. 2: 1609-1610 (40 p., € ,50); nr. 3: 
1610-1611 (64 p., € 2,50); nr. 4: 1611-1612 (64 p., € 3,50); nr. 5: 1612-
1613 (52 p., € 2,00); nr. 6: 1613-1614 (92 p., € 3,50); nr. 7: 1614-1615 
(XVI + 76 p., € 3,50). 

BAND V 
nr. 8: 1615-1616 (92 p., € 3,50); nr. 9: 1616-1617 (92 p., € 3,50); nr. 10: 
1617-1618 (104 p., € 4,00); nr. 11: 1618-1619 (84 p.,€ 3,00); nr. 12: 
1619-1620 (XIV + 78 p., € 3,50). 

BAND VI 
nr. 13: 1620-1622 (84 p., € 3,00); nr. 14: 1622-1623 (72 p., € 2,50); nr. 
15: 1623-1624 (68 p., € 2,50); nr. 16: 1624-1625 (72 p., € 2,50); nr. 17: 
1625-1628 (84 p., € 3,00); nr. 18: 1628-1629 (VIII + 68 p., € 3,00). 

BAND VII 
nr. 19: 1629-1630 (68 p., € 2,50); nr. 20: 1630-1631 (64 p., € 2,50); nr. 
21: 1631-1632 (64 p., € 2,50); nr. 22: 1632-1633 (60 p., € 2,00); nr. 23: 
1633-1635 (76 p., € 3,00); nr. 24: 1635-1637 (72 p .. € 2,50); nr. 25: 
1637-1638 (VIII + 64 p., € 2,50). 
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BAND VIII 
nr. 26: 1638-1639 (68 p., € 2,50); nr. 27: 1639-1641 Fragm. (68 p., 
€2,50); nr. 28: 1642-1643 (56 p., € 2,00); nr. 29: 1643-1646 (78 p., 
€3,50); nr. 30: 1647-1648 (44 p., € 1,50); nr. 31: 1648-1650 (72 p., 
€ 2,50); nr. 32: 1650-1651 (VIII + 54 p., € 2,50) 

2. Genealogische bronnen 

1. Intredingen 1826-1849 (84 p., € 3,00) 
2. Uittredingen 1826-1849 (84 p., € 3,00) 
3. Uittredingen 1850-1860 (56 p., € 2,00) 
9. De volkstelling van 1816 (128 p., € 5,00) 

3. Genealogische reeksen: eikenbladen 

l. Familie Vercauteren (86 p., € 3,00) 

4. Werkinstrumenten voor het archief 

1. Inventaris bewijsstukken 1618-50 (92 p., € 3,50) 
2. Bewijsstukken 1618-38. Teksten (132 p., € 5,00) 
3. Bewijsstukken 1638-50. Teksten (148 p., € 5,50) 
4. Landboek 1638 - deel 1 (160 p., € 6,00) 
5. Landboek 1638 - deel 2 (160 p., € 6,00) 
6. Landboek 1638 - index (44 p., € 1,50) 
7. Het derde landboek, deel 1 (182 p., € 7,00) 
8. Het derde landboek, deel 2 (160 p., € 6,00) 
9. Het derde landboek - index (48 p., € 2.00) 
10. Het Franse landboek (166 + 20 p., € 7.00) 
11. Inventaris bewijsstukken 1780-95 (94 p .. € 3.50) 
12. Resolutieboeken 1773-96 (89 p .. € 3,50) 
13. Eeklose ansichtkaarten (74 p., € 3.00) 
14. Dossier Stationsstraat (60 p., € 2,00) 
15. Het Hollandse land boek (in voorbereiding) 

5. Verzameld werk August Van Acker 

1. Oud Eecloo (332 p .. € 11,00) 
2. Over den kloktoren van Eecloo (100 p .. v3,50) 
3. Nieuw Eecloo (348 p., € 11.50) 
4. Eecloo (228 p., € 7.00) 
5. Kortweg Eecloo (156 p., € 5,50) 

6. Buiten reeks 

Costumen van Eecloo 1621 (96 p., € 2.00) 
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7. Herdrukken van Eduard Neelemans 

Tijdrekenkundige Naemlijst (226 p., € 7,00) 
De rekeningen der stad Eecloo (555 p., € 13,00) 
Geschiedenis van Eecloo II (675 p., € 15,00) 

O. ARCHIEFSTUKKEN OVER EEKLO IN ANDERE ARCHIEVEN 

HET EEKLOSE SfADSARCHIEF 

Vanzelfsprekend worden in archieven buiten Eeklo ook documen
ten bewaard die het stadsarchief aanvullen en van belang zijn voor de 
geschiedenis van Eeklo. Dit overzicht is uiteraard niet volledig, er worden 
bijvoorbeeld in de rijks- en andere archieven geregeld documenten gede
poneerd van instellingen en bedrijven waardoor er steeds nieuwe inven
tarissen bijkomen en ook worden van reeds bestaande fondsen ver
nieuwde inventarissen gepubliceerd. 

1. Algemeen Rijksarchief Brussel 

L. JANSSENS, Verzameling kaarten en plattegronden in handschriften 
15de - 20ste eeuw, tweede reeks, Brussel, 1997. 
G. LELOUP, Inventaris archief van de administratie Thesaurie en 
Staatsschuld van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de na de 
Tweede Wereldoorlog doorgevoerde muntsanering, 1945-1946, Brussel, 
2008. 
G. LEWUP, Archief van de Nationale Bank van België met betrekking tot 
de na de Tweede Wereldoorlog doorgevoerde muntsanering, 1944-1962, 
Brussel. 2008. 
G. LEWUP, Archief van de Nationale Bank van België, 1850-1914, 
Brussel. 2008. 
G. LEWUP, Archief van de administratie Thesaurie en Staatsschuld van 
het Ministerie van Financiën met betrekking tot buitenlandse en binnen
landse obligatieleningen, 1866-1927 (1955), Brussel, 2008. 
M. SOENEN, Conseil privé. 1nvenlaire des "cartons" de la période autri
chienne 1725-1794. Nouvelle revision complélée, Brussel, 1997. 
R. DE BOCK - DOEHAERD, Invenlaire des procès-verbaux de dépouille
ment des élections législatives de juin 1949, Brussel, 1994. 

45 Gent-Eeklo. 
A. JAMEES, B. A. VERMASEREN, Inventaris van het archi~f van de Raad 
van Beroerten, 1531-1576, Brussel, 1980. 

55/5 Eeklo en Lembeke, 1567 - 1568. 
C. VLEESCHOUWERS, C. BOUHMANNE, Minislère de l'Inlérieur. Affaires 
électorales 1830-1919, Brussel, 2000. 
H. IJECEULAfo:R Inventaris van hel kernarchi(:~I van de Audiëntie, 1344-
1744, Brussel. 2008 
R IJEPOOHTEHE, N. SAOUDI. I. WILLE, 1nvenlaire des archives du 
mLnL<;tère de la ,Juslice. Direclion générale de l'Organisalion judiciaire. 
Service du personnel des gre.fTes el parqlwls. Versement 200 I, Brussel, 
2001. 
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S.KIRCA. l.VAN DAMME, Handels- en nijverheidsteUing van 1930, 
Brussel, 1995. 
- Fonds rekenkamer: 

34355- 34525 Stadsrekeningen Eeklo, 1403-1784, 171 rekenin
gen. Van deze rekeningen worden afschriften bewaard in het stads
archief (nrs. 552 - 565) 

- Fonds Wilfried Martens, 1936-1978. 
- Procès-verbaux de dépouillement des Élections législatives juin 1949. 
(Versés par le Sénat), 1949. 
- Audiëntie, 1400-1795. 
- Ministère de la Justice. Office des Etrangers. Police des étrangers. 
Dossiers généraux 2e série (Versement 2003), 1814-1978. 
- Ministerie van Financiën. Administratie der Douane en Accijnzen. Dienst 
Accijnzen, 1884 - 1996. 

2. Rijksarchief Gent 

J. BUNTINX, Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen. 9 
dIn., Brussel, 1973. 

Dit omvangrijke en belangrijke fonds bevat circa 20 000 bundels. 
registers, pakken enz. Een honderdtal daarvan hebben betrekking 
op Eeklo of op inwoners uit Eeklo (zie dl. IX. p. 193.): volontaire con
demnatiën. aeten en sententiën. verbaalboeken. enkwesten crimine
le examens en sententies enz. 

J. BUNTINX. Inventaris van het archü~I der abdij van Drongen. Brussel 
1971. 

21 Jan Boys en zijn echtgenote schenken aan Pieter van der 
Heyden, monnik, een huis en hofstede te Eeklo. 6 november 1462. 

W. BUNTINX, Inventaris van het archift.ffonds Oud Notariaat. 1548-1833 
W. BUNTINX. Eeklo. Charters 1351-1550. 2007. 
G. ASAERT en J. VERHELST, Eeklo. 1463-1806 in: Archieven van Oost
Vlaamse Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel I. p. 7-12. Brussel. 1968. 

De inventaris telt in totaal 113 nummers: parochieregisters. deke
ni.larchief met vele visitaties. kerkrekeningen (1615-1792). altaren. 
broederschappén en processen. 

G. MARECHAL, Inventaris van de Conferentie van Sint-Vincentius a Pallio 
te Eeklo (1852-1959), Brussel. 1988. 
K. DEGRYSE, Inventaris van het Archift.f van het Ambacht Boekhoute. 
Brussel, 1983. 

240 Rekening van uitkoop van fourageren van troepen gelegen 
te Wondelgem en Mariakerke in de winter 1708-1709. met o.a. 
Eeklo, 8 juli 1709. 
269 Rekwesten en adviezen i.v.m. oIllmestellingen en het 
transport van Vlaanderen (o.a. advies aan Eeklo over belasting op 
de gestae/hede. 12 Januari 1700). 

- Kaar/en en Plans,16de eeuw - midelen 20e {'eIlW. 19HH. 
- Inventaris van de kasselr!! Ot/elburg. 
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In een fragment van een beschadigd register van hoojdvonnissen troffen we de uit
spraak aan van een zaak tussen scepenen vande stede ende vryhede van eecloo 
en Jacop de Bussele, valselijk beschuldigd van diejten ende andere quade jaicten 
(Raad van Vlaanderen, 7532, november 1483). 

- Inventarissen van de gemeenten Lembeke. Bassevelde, Ertvelde, 
Moerbeke-Waas. 
- Tu.chtkamers van de Notarissen. Arrondissementen Gent en Eeklo, 1804-
1876, 1912. 
- Inventaris van de minuten en repertoria (deel 1) in bewaring gegeven door 
notaris E. Dauwe (Eeklo) in: Inventarissen van het Modern Notariaat, C, 
p. 111- 112, 1852-1870, 1970. 
- Inventaris van de minuten en repertoria (deel 2) in bewaring gegeven door 
notaris E. Dauwe (Eeklo) in: Inventarissen van h t Modern Notariaat, C, 
p. 184. 1870- 1876, 1976. 
- Inven1.arts van de mLnul.en en repertoria in bewaring gegeven door nota
ris J. Dauwe (Eeklo) in: Invenlariss n van het Modern Notariaat. D, p. 52-
56, ] 876-1946. 2003. 
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- Inventaris van de minuten en repertoria (deel 1) in bewaring gegeven door 
notaris J. De Keukelaere (Eeklo) in: Inventarissen van het Modern 
Notariaat, ç, p. 56-61, 1776-1862, 1946. 
- Inventaris van de minuten en repertoria (deel 2) in bewaring gegeven door 
notaris J. De Keukelaere (Eeklo) in: Inventarissen van het Modern 
Notariaat, C, p. 113-116, 1792-1869 1970. 
- Inventaris van de minuten en repertoria in bewaring gegeven door nota
ris Ph. De Keukelaere (Eeklo) in: Inventarissen van het Modern Notariaat, 
D, p. 57-60 (1843) 1862-1931,2004. 
- Inventaris van charters van het Klooster Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn te 
Eeklo en van het Penitentenklooster op Sint-Pieters te Gent; in: 
Inventarissen van archieven van Gentse kloosters, p. 19-21, 1395 - 17de 
eeuw, 1900. 
- Inventaris van de Priorij Sint-Ag nes te Gent. Charters. 
- Inventaris van de familie J.F. Eggermont. 
- Inventaris van de Familie de Preudhomme d'Hailly. 

In het Familiefonds (onuitgegeven inventaris) en het Archief van de Sint
Baafsabdij en Bisdom Gent tot 1801 bevinden zich eveneens vele Eeklose 
documenten. De inventaris van dit laatste fonds telt 8 delen met in totaal 
38 363 nummers. Jammer genoeg bestaan er geen indexen op deze 
inventaris. 

3. Rijksarchief Brugge 

E. HUYS, Inventaris van de verzameling Brugse Vrije. Btmdels. 1474-
1 798, Brussel, 1995. 

366/5 Verzoekschrift i.v.m. de ontvangsten van Eeklo. 1771 
378/4 Verzoekschrift van Eeklo i.v.m. het heffen van een nieuwe 
belasting, 1778 
656/1 Dossiers i.v.m. steenwegen: Maldegem. 1783-1784; 
Eeklo. 1788 
693/9 Verzoekschrift van Eeklo i.v.m. adel en aanzienlijke per
sonen. 1791 

XX. Inventaris verzameling d'Hoop. 1253-1832. Brussel. 1993 
150 Proces' tegen de magistraat van Eeklo. Betreffende de 
abdij van Sint-Andries. 1689-1691 
830 Processtukken tussen J. Kerremans. pastoor van Eeklo 
en B. Soetaert, baljuw van het ambacht Maldegem. 1698. 
906 Processtukken van pastoor Kerremans van Eeklo tegen de 
Recolletten van Eeklo. 1705- 1 708 
971 Proces tussen het Brugse Vrije en de mHÄÏstraat \'an 
Eeklo omtrent het afhoren van rekeningen. 1720 
982 Kopie van een verklaring omtrent dt" vernit'uwing \'an dl' 
wel van Eeklo. 1695 
1031 Processt ukken t lissen het 13nIJ.!;sl' VrUe l'n F':eklo. 1713. 

VAN DEN BUSSCIIE. Inventaris tl(l11 het w'chi(:fpoTl het BnlUSt' Vrjjt'. (\'t'r
laaIel en herwerkt door M. Nuyt tens). Brussel. 2005 
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A. Charters 
578 Akte gepasseerd voor de schepenen van Eeklo, 22 juni 
1509 
782 Akkoord met het Vrije over belastingen, 18 april 1612 

B. Registers, 1397-1814 
10744 Rekening van de ontvangsten, 1695-1703 
10745-10747 Rekening van inkomsten en uitgaven, 1698-1703, 
twee rekeningen van ontvangsten, 1717-1718 
10748-10799 52 rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 
1719-1770 
10800-10815 16 rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 
1771-1791 Uaren 1781, 1784 en 1788-1790 ontbreken) 
10816-10841 26 rekeningen over de jaren 1717-1745 
10842-10879 38 rekeningen over de jaren 1746-1784 
10880 Rekening van ontvangsten en uitgaven, 1785 
10881-1883 Drie rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 
1786, 1790 en 1791 

E. HUYS, Inventaris van de verzameling "Brugse Vrije: Sanders", 15de 
eeuw-1852, Brussel, 1995 

117 Memorie voor het reglement-akkoord over de pointingen 
tussen het Vrije en Eeklo 
298 Processen tussen het Vrije en Brugge, 1584-1612 

M. NUYITENS, Inventaris van de verzameling Cumulus Ecclesiasticus 
1424-1862, Brussel 1998 

269 Stukken LV.m. geschil behandeld door de vicarissen
generaal van het bisdom Brugge tussen Johannes Franciscus 
Kerremans, pastoor van Eeklo en de gardiaan van de minderbroe
ders-recolletten aldaar, 1706-1709. 
514 Rekwest aan de Raad van Vlaanderen van Joannes 
Franciscus Kerremans, pastoor van Eeklo en deken van christen
heid in het kwartier Aardenburg, LV.m. kerkrekeningen van 
Kaprijke, 1711 
1910 Stuk LV.m. proces voor de magistraat van het Brugse Vrije 
van Pieter van Overloope, gewezen ontvanger van de keure en vrij
heid van Eeklo tegen de abdis van de benedictinessen te Gent c.s., 
ca. 1723 
1911 Stuk I.v.m. proces voor de officialiteit van het bisdom 
Brugge van de promotor, causa officii, tegen Johannes Geuns, 
pastoor van Eeklo, 1634 
1945 Stukken i.v.m. geschil behandeld door de vicarissen
generaal van het bisdom Brugge tussen Johannes Franciscus 
Kerremans, pastoor van Eeklo en de gardiaan van de minderbroe
ders-recolletten aldaar, 1682-1684 
2006 Stukken i.v.m. geschil behandeld door de vicarissen
generaal van het bisdom Brugge tussen Johannes Franciscus 
Kerremans, pastoor van Eeklo en de gardiaan van de mlnderbroe
ders-recolletlen aldaar, 1681- 1689 
2054 Stukken l.V.TlI. proces voor de Raad van Vlaanderen van 
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Louis van der Haeghen, heer van Lembeke, tegen Johannes 
Franciscus Kerremans, pastoor van Eeklo en deken van christen
heid in het district Aardenburg c.s., 1702 
2063 Naamlijst van leerlingen van het college te Eeklo, 1778 
2453 Stuk betreffende visitatie van de kerk van Eeklo, z.d. 
2649 Stuk LV.m. proces voor de vicarissen-generaal van het 
bisdom Brugge van Joannes Franciscus Kerremans, pastoor van 
Eeklo tegen de gardiaan van de recoletten te Eeklo, 1706-1707 
2716 Brief van Jan Kerremans, pastoor van Erondegem, betref
fende zijn broer Joannes Franciscus Kerremans. pastoor van Eeklo 
en deken van christenheid in het district Aardenburg, 1708 
2793/2 Betreft: Lembeke, recolletten te Eeklo, Waterland
Oudeman, Sint-Jan-in-Eremo, Watervliet 
2932 Stukken LV.m. proces voor de Raad van V1aanderen van 
Louis van der Haeghen, heer van Lembeke, tegen Johannes 
Franciscus Kerremans, pastoor van Eeklo en deken van christen
heid in het district Aardenburg c.s., 1703 

M. NUYTIENS, Inventaris van het archief van de families De &hietere. 
Van Caloen. De Beaucourt de Noortvelde en aanverwante families (schen
king van Caloen) 1535-1895, Brussel, 1999 
M. NUYTIENS, Inventaris van de verzameling Oud Kerkarchiej. 1188-
1877, Brussel, 1997 
W. ROMBAUTS, Inventaris van het Archief der Kerkfabriek van Sint
Walburga te Brugge. 1234-1960, Brussel, 1977 
XX. Sociëteit van Jezus te Brugge, 1215-1 792, Brussel. 1992 
XX, Inventaris van het archief van verschillende heerlijkheden. 1414-1797. 
Brussel, 2000 
- Kadastrale leggers van West-Vlaanderen. 1842 - 1879 
- Verzameling 'Mélanges généraux', 1092 - 18de eeuw 
- Verzameling 'Kaarten en Plannen', 16de - eerste helft 20ste eeuw 
- Verzameling Verschillende Heerlijkheden. 1414 - 1 797 

4. Rijksarchief Beveren 

Voor de geschiedenis van de 19de eeuw is raadple.e;tng van de volgende 
fondsen onmisbaar: ' 
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- het bijzonder uitgebreide archief van het &heldepartement (1792-
1815) waarvan er al verschillende deelinventarissen zUn uit.e;e.e;e
ven, telkens met geografische- en namenindex: 
AA Archief 
F Verkiezingen: F528, F678. F713. F 874, F914. F930. 
F931, F940, F954, F958, FI037 
G Militie: G615. G643, G663. G 706, G 73 I. G 778. G 781. 
G875. G880, GI040. GI076. Gl195. G1196. G1203. G1237. 
G1247. G1313. G1425. G1480. GI577. G1684. G1717 (de num
mers voor het arrondissement en het kanton Eeklo zijn niet \'er
meld, zie p. 505 - 506) 
J Onderwijs. wetenschappen. kunst en cultuur. pers: 20. 
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24. 158. 160.260.264,269,271. 289, 325, 337, 394, 446 
M Openbare veiligheid: M66, M71, M77, M80, M82, M200, 
M255, M465. M829, M886. M919 
N Openbare gezondheid 
o Varia 
P Drukwerken 

- het Hollands Fonds of archief van de periode van het koninkrijk der 
Nederlanden (1815-1830): 

58, 87, 163, 312, 336. 393, 554, 608, 622, 644, 713, 792, 794, 
797, 798, 817. 941, 1033, 1035, 1036, 1060, 1071, 1075, 1083, 
1159, 1170, 1171, 1191, 1192, 1194, 1463, 1500, 1515, 1519, 
1566 1595, 1638, 1668, 1669, 1680, 1713, 1728, 1730, 1742, 
1744, 1760, 1775, 1814, 1816, 1820, 1887, 1888, 1911, 1939. 

- het Provinciaal Archief 1830-1850: 
6, 15, 113, 115, 123, 134, 180,233,257,283,310,314,319,321. 
324, 330, 336, 341, 345, 356, 373, 398, 406, 415, 416, 443, 453, 
472,480,488,498,512,515,517,523,527,689,711,752,799, 
822, 848, 895, 914, 919, 958, 960, 996, 999, 1008, 1071. 1078, 
1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1088, 1089, 1091, 
1092, 1095, 1098, 1148, 1189, 1254, 1323, 1442, 1448, 1717, 
1718, 1727, 1734, 1735, 1736, 1737, 1740, 1741, 1743, 1744, 
1775, 1805, 1900, 1903, 1984 ,2013 2018, 2031, 2032, 2033, 
2034,2035,2036,2037,2038,2081,21222138215721582159 
2160, 2161. 2162, 2165, 2166, 2403, 2461, 2500, 2582, 2618, 
2620, 2623, 2626, 2737, 2793, 2794, 2826, 2884, 3020, 3110, 
3167,3217. 
(een inventaris over de periode 1850-1870 is in de leeszaal aanwe
zig) 

E. MUYS, Inventaris van het archief van het Vredegerecht te Eeklo. Oud 
bestand 1867-1947, Brussel, 1997. 
K. VELLE (red.). Inventaris van het archief van het Vredegerecht te Eeklo, 
1833-1972, overdracht 2000. Brussel, 2001. 
S. DE SMET, Inventaris van het archief van de afdeling Monumenten en 
Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dossiers 
inzake het bekrachtigen van de provincie- en gemeentewapens en -vlaggen 
(1820-1997), Brussel, 1997. 
K. VELLE, N. DE VOS, F. GARCET en M. GENBRUGGE, Inventaris van 
het archief van het Parket ie Gent. Overdracht 2000. 

Uitvoeringsregisters van het politieparket te Eeklo. 
T. LUYCKX, F. GARCET, F. GENBRUGGE, S. DE SMET, M. CARNIER. 
Inventaris van het archief van de werkrechtersraad en de arbeidsrecht
bank te Gent. Overdracht 2004. Werkrechtersraad te Eeklo (1861-1971). 
G. LELOUP, Plaatsingslljst van het archief van de afdeling Interlokale 
Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven. 1986-2001. Overdracht 
2004. IVM. Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking 
Meetjesland. Eeklo: 

322 Algemene Vergadering 2000-200 I 
~~23 Raad van Besluur 2000-200 I 
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324 College van Commissarissen 2000-2001 
325 Uitvoerend Bureau 2000-2001. 

R. VAN LEUGHENAEGHE (red), Inventarissen van kaarten en plans uit 
het archief van de provincie Oost-Vlaanderen. Brussel, 1998. 

607 -608 Eeklo: algemeen plan, 2 bladen, 19de eeuw, schaal 1/10 
000 

629-644 Eeklo: plans van waterlopen, 1 register, ca. 1851 
707-708 Eeklo: beschrijving van waterlopen, 26 februari 1859. 2 

delen. 
E. MOUTON, K. VAN DAELE, K. VELLE (red.), Inventaris van het archief 
van de Rechtbank van Koophandel te Gent, 1871-2000. Overdracht 2003 
in: Inventarissen van het archief van de Rechtbank van Koophandel te 
Gent. Overdrachten 2002-2003, p. 34-59. 
J. BEKERS, Plaatsingslyst van het archief van het Hypotheekkantoor van 
Eeklo, reeks 72. Oud bestand (1798-1815), Brussel, 1992. 
J. BEKERS, Plaatsingslyst van het archief van het Hypotheekkantoor van 
Eeklo, reeks 75. Oud bestand (1814-1815), Brussel,1992. 
J. BEKERS, Plaatsingslyst van het archief van het Hypotheekkantoor van 
Eeklo, reeks 76. Oud bestand (1798-1815), Brussel, 1992. 
- Plaatsingslyst van het archief van het Eerste Kantoor der Registratie van 
Eeklo en zyn rechtsvoorgangers( 1842-1972). Overdracht 2004. Brussel. 
2004. 
- Plaatsingslyst van het archief van het Eerste Kantoor der Registratie van 
Eeklo en zyn rechtsvoorgangers( 1945-1974). Overdracht 2004, Brussel. 
2004. 
- Plaatsingslyst van het archief van het Ontvang kantoor der Domeinen t'aTl 

Gent en zyn rechtsvoorgangers(1922-1974). Kantoor Eeklo. Overdracht 
2004. Brussel, 2004. 
- Plaatsingslyst van het archi~f van het Arrondissementscommissariaat 
van Gent-Eeklo (1966-1971). Overdracht 1992. Bnlssel, 2004. 
- Plaatsingslyst van hei archief van het An'Ondissementscommissariaat 
van Gent-Eeklo. Oud bestand (1881-1907), s.d. 
- Inspectie Hoger Onderwys, 1992-2000. 
- Inspectie Basisonderwys. 1994-1998. 
- Tanneries de Saventhem. 1920-1970. 
- CVP-Arrondissement Dendermonde, 1881-1907. 
- Onivangkantoor van de Directe Belastingen. 1932-1955. 
- Ontvangkantoor van de Directe Belastingen. 1940-1956. 
- Orbis en Orion. 1923-1983. 
- Registratiekantoor Gent Domeinen, 1922-1974. 
- Afdeling Beeldende Kunsten en Musea. 1920-1970. 
- Afdeling Beeldende Kunsten en Musea. 1965-1999. 
- Media enIilm. 1964-1997. 
- Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven. 198tJ-200 1. 
- Arbeidsrechtbank Gent. 1809-1974. 
- Parket Gent. 1912-1981. 
- Boelwer:./: 1868-2005. 
- Hechtbank van Eerste Aanleg Brllgge Bw:ocr/flke Uedltbank, 1795-192H. 
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5. Staatsarchiv Eupen 

- Sammlung Firma Wilhelm Peters und Co, Eupen1838 - 1996, Brussel, 
.d. 

6. Archief van het Sint-Janshospitaal (OCMW-Brugge) 

In dit zeer rijke archief worden oorkonden, akten van de Eeklose 
schepenen, kaarten en schetsen (o.a. van het centrum van Eeklo, van de 
Lieve) en andere documenten (renteboeken) bewaard. 

En van de veLe kaarten van Eeklo uit heL rtJke archief van heL Sint-Janshospllaal. 
We zien de MoLenstraat meL de veLe moLens. de boeLaert sLraet n n schets van 
het Eeklose cenLrum dal gekasseld Ls. De kaart dat ert uil de 1 7de eeuw (Archief o MW-BruggeJ. 
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De eerste oorkonde (nr. 26) dateert van 1240 mense martio en han
delt over de schenking aan het hospitaal van viginti et novem boneria 
iacentis in Aelschoet in parrochia sancti Vincentii de Eclo. Interessant in 
de oorkonden zijn de verschillende namen voor de stad: Eeklo Sint
Vincentius, Eeklo en tot diep in de 14de eeuw West-Eeklo. 
- Oorkonden over Eeklo uit de 13de eeuw: 

26 (1240), 28 (1240), 35 (1244), 40 (1250), 44 (1251), 46 (1254), 
152 (1289, schepenen Eeklo), 177 (1290, schepenen Eeklo en 
Lembeke), 178, (1295, schepenen Eeklo), 250 -251 - 252 (1296, 
schepenen Eeklo). Uit de 14de, 15de en later zijn nog enkele tien
tallen oorkonden aanwezig. 

- Bij de pièces diverses komen we Eeklo herhaaldelijk tegen: 
10 (1502), 50 (1630), 64 t/m 77 (Eeklo), 85. 

- Bij de processen duikt Eeklo ook veelvuldig op: 
15, 18,21,22,24,26,30. 

- Handboeken van landgoederen en renten 
21,80,97,99, 112, 134 

7. Stadsarchief Gent 

Oud Archief 
Verkoop van stadsgoederen, 1580-1794. 2 bundels484 
Grauwzusters van Sint-Pieters of Penitenten van Onze-Lieve-Vrouw 
ten Doorn, 1585-19de eeuw. 1 doos 

Fonds Vreemde steden 
Eeklo 

Atlas Goetghebeur 
L89/8a Portret van Joseph Sebastien. Gislain Dellafaille. heer 
van de ambachten van Assenede en Eeklo. naar een schilderij van 
De Cauver in de tekenacademie te Gent. 1830 

8. Andere archieven 

In het PROVINCIAAL ARCl-UEF VAN OOST-VLAANDEREN worden 
bundels bewaard over de verkiezingen. gevaarlijke instellingen. armen
zorg. onderwijs. openbare werken e.d.m. en dit vanaf 1870. Het oudere 
archief bevindt zich in RAG Beveren. Wie op de computer in de leeszaal 
echter het trefwoord Eeklo intikt. krijgt ook te zien wat er in het archief 
van het Scheldepartement (1792-1815), in het Hollands Fonds (1815-
1830) en in het Provinciaal Archi~I 1830-150 en 1850- 1870 over Eeklo te 
vinden is. 

In het RIJKSARCHIEF KORTRIJK. fonds Kapittel van 11ardbl'ke. 
bevinden zich vele documenten over voornamelijk tienden en over het 
onderhoud van de toren en de kerk van Eeklo: 

15H 

688 (tienden Eeklo-West), 840 (tienden Eeklo). 1046 (tienden). 
2644 (proceskosten). 2651 (herstelling kerktoren 17GB). 2G5~~ (\'01-
ledige lijst van de inwoners van de Cllcn' van Eeklo). 2H04 (venk-
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ling tienden op Eeklo. 1771). 5791 (kerk Eeklo). 6488, 7209 (pro
ces). 8043. 8077, 8099, 8104 enz. Van dit fonds bestaat een zeer 
gedetailleerde inventaris. 

Tenslotte verwijzen we naar de archieven van het Auditoraat
Generaal bij het Militair Gerechtshof met de gerechtelijke archieven over 
de repressie van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog, naar het 
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en de hedendaagse Maatschappij 
(SOMA). naar de Archiejbank Vlaanderen (www.archiefbank/bel waar bij 
het intikken van het trefwoord Eeklo niet minder dan 40 items worden 
opgehaald en naar Odis databank (www.odis.bel waar 92 treffers werden 
gevonden, voornamelijk uit Amsab, Kadoc en Liberaal Archief. 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Stadsarchivaris 
H u I parchivarissen 

Medewerkers 

Adres 
Tel. 
Website 
E-mail 
Openingsuren 

Freddy Pille 
Willy Hamerlynck 
J ohn Meirezonne 
Willy Buyck 
Julien Van de Genachte 
Industrielaan 2, 9900 Eeklo 
09 218 28 30 
www.eeklo.be 
archief@stad.eeklo. be 
Op woensdag van 14 tot 17 uur en zaterdag van 
13.45 tot 17.45 uur. Op andere weekdagen tijdens 
de kantooruren op afspraak; 
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BIJLAGE 1 
DIGITAAL ARCHIEF 

o 001 De kerkklokken van Eeklo (audio) 
o 002 't Lijsternestje 1 (audio) 
o 003 't Lijsternestje 2 (audio) 
o 004 India Jute 
o 005 Het huis Baudts 
o 006 Hongaarse kindertreinen 
o 007 Het Eeklose stadhuis 
o 008 Familiearchief Oaneels 
o 009 Villa Baudts 
0010 Van de Putte-Baudts 
o 011 Van Damme - De Lieve 
0012 Peignage d'Eeklo 1 
0013 Peignage d' Eeklo 2 
0014 Kleine bedrijven 1 
0015 Kleine bedrijven 2 
0016 Huysmanhoeve 1: hoeve 
0017 Eeklo in zwart-wit 1 
0018 College St-Vincentius 
o 019 Eeklo stereoscopisch 1 
o 020 Eeklo stereoscopisch 2 
o 021 Kerkhof - wegel 0 
o 022 Kerkhof - Wegel G 
o 023 Kerkhof - Wegel A 
o 024 Kerkhof - Kruiswegel A 
o 025 Kerkhof - Wegels B en C 
o 026 Kerkhof - Kruiswegel B 
0027 Kerkhof - overige wegels 
0028 Huysmanhoeve 2: bewoners 
o 029 Huysmanhoeve 3: familiealbum 
o 030 Het LlJsternestje 3 (audio) 
o 031 Ansichtkaarten: Koning Albertstraat 1 
o 032 Ansichtkaarten: Boelare 
o 033 Ansichtkaarten: Molenstraat 
o 034 Ansichtkaarten: Markt-noord (1) 
o 035 Ansichtkaarten: Stationsstraat - west 
0036 Ansichtkaarten: Markt - west 
o 037 Ansichtkaarten: Koningin Astridplein 
o 038 Ansichtkaarten: Oostveldstraat (1) 
o 039 Ansichtkaarten: Stationsstraat noord 
o 040 Ansichtkaarten: Tieltsesteenweg 
o 041 Ansichtkaarten: Balgerhoeke 
o 042 Ansichtkaarten: Markt zuid 
o 043 Ansichtkaarten: Markt oost 
o 044 Ansichtkaarten: Stationsstraat zuid/oost 
o 045 Ansichtkaarten: Oostveldstraat (2) 
0046 Anslchtkaarten:Markt noord (2) 
o 047 Ansichtkaarten: Stadhuis / Lede~an('k 
D 048 Anslchtkaart.en: Kleinere straten 
D 049 Ansicht.kaarten: Konln~ Albertstraat (2) G('stteht 
D 050 Ansichtkaarten: Kon. Astrldpleln (2) 
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o 051 Ansichtkaarten: Markt west (2) 
0052 
0053 
0054 
0055 
0061 Zo zag Eeklo zijn Markt - noord- en oostzijde 
o 062 Zo zag Eeklo zijn Stationsstraat 
o 063 Zo zag Eeklo zijn Molenstraat 
o 064 Zo zag Eeklo zijn Kon. Astridplein 
o 065 Zo zag Eeklo zijn Oullaer 
0066 (Zo zag Eeklo zijn Koning Albertstraat) 
o 067 (Zo zag Eeklo zijn Raverschootstraat) 
o 068 (Zo zag Eeklo zijn Oostveldstraat) 
o 069 (Zo zag Eeklo zijn Balgerhoeke) 
0070 (Zo zag Eeklo zijn Raamstraatbuurt) 
o 071 Zo zag Eeklo zijn Markt - zuidzijde 
o 081 Dossier Stationsstraat 1: noordzijde 
o 082 Dossier Stationsstraat 2: zuidzijde 
0083 Dossier Stationsstraat 3: themakaders 
o 084 Dossier Stationsstraat 4: ansichtkaarten 
0098 (Zo zag Eeklo zijn Schuttershofbuurt) 
o 099 Zo zag Eeklo ... tussen Boelare en Eikelstraat 
o 101 Tellingen 1818-1948 
o 102 Het Eerste en Tweede Eeklose landboek 
o 103 Het Derde Eeklose landboek 
o 104 Het Franse Landboek 
o 105 (Het Nederlandse Landboek ) 
o 106 Popp-Legger 
o 107 (Bewoningstabellen) 
o 108 Bouwaanvragen 1948-1952 
o 109 Bouwaanvragen 1952-1955 
o 110Bouwaanvragen 1955-1958 
o III Bouwaanvragen 1958-1961 
0201 India Jute - Sogeta 
o 202 Eeklose Cafés 1 
o 203 Eeklose cafés 2 
o 204 De speculaasfabrieken 
o 205 Het Patersklooster 1 
o 206 Het LIjsternestje fotoalbum 1 
o 207 Het Patersklooster 2 
o 208 Eeklo stereoscopisch 3 
o 209 Eeklo vanuit de lucht 
o 210 (Krüger) 
o 21 1 Het LIjsternestje - fotoalbum - 2 
o 212 (Het Schipdonkkanaal / Eeklose Vaart) 
o 213 Het Vredegerecht 
0214 Parochiekerk Eeklo St-VlncenUus 
o 215 St.-VlncenUus: meubilair 
o 216 St-VlncenUuskerk Jean Van J/oegaerden 
D 217 Eeklose scholen 
o 218 Eeklo van op de kerktoren - I 
D 219 Eeklo van op de kerktoren - 2 
o :~O 1 Karel Corné 

HET EEKLOSE STADSARCHIEF 
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D 302 Karel Smitz 
D 303 August Van Acker 
D 304 Richard Heysse 
D 305 (Polydoor Lippens) 
D 306 (Karel L. Ledeganck) 
D 401 Kroningsfeesten 1903 
D 402 Kroningsfeesten 1903 - Sandyck bewerkt 
D 403 Kroningsfeesten 1903 - overige 
D 404 WO 2: Het Duitse leger in Eeklo 
D 405 WO 2: Bevrijding 
D 406 WO 2: Oorlogsgeweld in Eeklo 
D 407 WO 2: Eeklo tijdens de bezetting 
D 408 Eeklo in de Eerste Wereldoorlog 
D 409 WO 2: Repressie 
D 410 Mariaspel 1948 
D 411 Historische stoet 1948 (1) 
D 412 Historische stoet 1948 (2) 
D 413 Bevrijdingsstoet 21 juli 1945 
D 414 De restauratie van de kerktoren 2008 
D 415 Sloop van de fabriek 'De Lieve' 2007 

SATD-O 1 Fotoarchief 1 
SATD-02 Fotoarchief 2 
SATD-03 Fotoarchief 3 
SATD-04 Fotoarchief 4 
SATD-05 Fotoarchief 5 
SATD-06 Fotoarchief 6 Recente foto's 
SATD-07 De restauratie van de kapel O.-L.-Vr.-ten-Doorn 
SATD-08 Fotoarchief: Recente foto's 
SATD-09 Prospectussen 
SATD-lO Kronieken 
SATD-11 Documenten uit W.O. II 
SATD-12 Documenten uit W.O. l 
SATD-13 Annalen 1. deel 1 
SATD-14 Annalen 1. deel 2 
SATD-15 Annalen II. deel 1 
SATD-16 Annalen II. deel 2 
SATD-17 Annalen III 
SATD-18 Annalen IV 
SATD-19 Oorlogsdagboe k Zr. Clavélie 
SATD-20 Viering 1903 (brochure Kroningsfeesten) 
SATD-21 Ansichtkaarten A-B-C 
SATD-22 Ansichtkaarten D-E-F-G 
SATD-23 Ansichtkaarten H-l-J 
SATD-24 Ansichtkaarten K-L-M 
SATD-25 Ansichtkaarten N-O-P 
SATD-26 Ansichtkaarten Q t/m W 
SATD-27 Ansichtkaarten X-V 
SATD-28 Ansichtkaarten: toneelkaarten 
SATD-29 Ansichtkaarten: externe kaarten 
SATD-30 O.-L.-Vr.-ten-Doornkapel en neogotische kapel 
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Fallus en lunula 
CONTEXT EN HISTORIEK VAN EEN ROMEINSE AMULET 

UIT AARDENBURG 

Arco WILLEBOORDSE 

Amuletten staan tegenwoordig niet echt in hoog aanzien. Meestal 
wordt over hun gebruikers nogal lacherig gedaan en hun medisch effect 
wordt ernstig betwijfeld zo niet glashard ontkend. Dat was vroeger wel 
anders. Amuletten waren serieuze voorwerpen en iedereen was vast over
tuigd van hun werking. Duizenden bewaard gebleven amuletten getuigen 
van een intensief amulettengebruik - in alle culturen, in alle tijden, in alle 
werelddelen. 

OpgravlngsplaaL<;en in het centrum van J\ardcnbllrg met Homeinse jimderingsspo
ren. onder andere van de weslell}ke verdedfgingsmuur (5) en de principia (3). DeJal
lu.<;·lunula werd (Jevonden bil de princlpa. IwtflS de Sinl-Bavostraal. Uit: H.M. VAN 
I~IEUEN{)(JCK. LJ.F. SWINKELS. Wall-pairtllTlfl Fragrnents FOll/ld iTt lIw Hornan 
Setllemenl at AardenfJurg. BerUOH. 3:3. /983. 
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Ook in de archeologie zijn amuletten allerminst een onbekend ver
schijnsel. Bij opgravingen in het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg bijvoor
beeld werden meerdere Romeinse amuletten gevonden. Eén ervan is 
onderwerp van deze bijdrage. Zij bezit, in vergelijking met overeenkom
stige voorwerpen, een aantal uitzonderlijke kenmerken. 

We bekijken eerst kort het uiterlijk en de vondstomstandigheden. 
Vervolgens wordt het een en ander verteld over de brede magische en 
cultuurhistorische achtergronden van de amulet. Daarna wordt ingegaan 
op enkele archeologische bijzonderheden. Tot slot wordt de Aardenburgse 
faluslunula-amulet vergeleken met andere exemplaren. 

1. ALGEMEEN 

1. 1. VINDPLAATS EN UITERLIJK 

1 .1.1. Vindplaats 
De amulet werd in 1974 in Aardenburg opgegraven door de toen

malige provinciaal archeoloog van Zeeland, ir. J.A. Trimpe Burger. l De 
vindplaats, terrein De Smet, lag ten zuiden van de Burchtstraat en was 

Reconslmctie van de pla/./egrond UW! de HOIllt'inse I'crslerkillg (coslcllwn) Ct' 
Aardellbllrg. eind tweede tot eind derde eellU'. Uit: ,l.A. "I'WJ\tPE BUH(~ER 
Aardenbllrg. OpgralJingen en pondstcn. Aardenlmrg. 1 mJ2. 
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d"enoemd naar de eigenaar van een thans afgebroken boerderij. Het ter
rein werd in 1974- 1976 archeologisch onderzocht. De opgravingen resul
teerden in de ontdekking van het westelijke poortgebouw en de principia 
van een Romeins castellum. De amulet werd aangetroffen in put I, die 
gelegen was langs de Sint-Bavostraat. Hierin werd ook een deel van de 
(uitgebroken) fundering van de principia gevonden. 

1.1.2. UiterLijk 
Het voorwerp is vervaardigd van brons en bestaat uit twee delen: 

een fallus en een lunula. De lunula is een halve maan met gepunte uit
einden. De omtrek (van uiteinde tot uiteinde overlangs de sikkelboog) 
bedraagt 9,5 cm, de doorsnede 4 ,2 cm. De achterzijde is vlak, terwijl de 
voorkant over het gehele verloop van de halve maan een centrale verdik
king vertoont. Aan de voorkant staat in het midden, haaks op de lunula, 
een tamelijk realistisch gemodelleerde fallus met een lengte van 3,3 cm. 
Aan de bovenzijde van de lunula zit een oogje, zodat de amulet, bevestigd 
aan een ke~e, een koord of een band, gedragen kon worden. 

1.2. AMULETIE 

1.2.1. Magie 
Vooraleer wat dieper op de herkomst en de betekenis van de fallus 

lunula-arnulet in te gaan iets over amuletten in het algemeen. Over wat 
voor een soort voorwerp hebben we het? 

FaUus-Lunula.-amulet uU Aardenburg. brons. Lw ed -d rde uw. G m ni lijle 
Archeologisch Mus urn. Aardenburg. Folo: tLch.Llng CuLture l ErJgo d Zeeland. 
MládeLburg. 
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Amuletten zijn voorwerpen die niet in de eerste plaats gedragen worden 
om hun praktische nut of decoratieve functie, maar vanwege hun magi
sche werking. Zij zijn reeds eeuwenlang onderwerp van zowel religieuze 
beleving en vrome beschouwing als wetenschappelijk onderzoek. De 
opvattingen over hun oorsprong, betekenis en gebruik lopen sterk uiteen. 
Ze behoren tot de magie: dat deel van de religie, waarmee men - heel glo
baal gesteld - met behulp van voorwerpen en handelingen door 'overre
ding' invloed probeert uit te oefenen op de stoffelijke wereld waarin wij 
leven. Deze pogingen worden vaak ondersteund door dramatische geba
ren, middelen en/ of vervloekingen. Ze zijn bedoeld om iemand (meestal 
zichzelf, soms ook anderen) geluk te bezorgen of te beschermen tegen 
ongeluk. Met magische middelen als amuletten roepen mensen bovenna
tuurlijke krachten en goddelijke wezens te hulp. Bovendien zijn hun 
uiterlijke een uitdrukking van welke hulp verwacht wordt. De achterlig
gende mentaliteit is er een van verwachting: niet zozeer op een gegaran
deerd, dwingend magisch effect, maar eerder van: "Laten we het probe
ren, baat het niet, dan schaadt het niet."2 Vandaar de term 'overreding'. 

1.2.2. Doel 
Amuletten hebben tegen deze achtergrond een veelomvattend doel 

en komen in vrijwel alle culturen in velerlei verschijningsvormen voor. 
Enerzijds worden ze gedragen als bescherming tegen gevaren. zoals onge
lukken, ziekten en demonen. Daarnaast worden er gelukbrengende 
krachten aan toegeschreven, bijvoorbeeld vruchtbaarheid. rijkdom en 
fYsiek en geestelijk welbevinden. Amuletten hebben dus een negatieve 
en/ of positieve gerichtheid. Soms overheerst het negatieve. in andere 
gevallen het positieve aspect. Een voorwerp dat uitsluitend bedoeld is om 
voorspoedbrengende krachten te stimuleren. gebruikt wordt voor een 
specifieke taak of niet meer doet dan bepaalde krachten doorzenden. 
wordt ook wel een talisman genoemd.3 Het onderscheid tussen amulet en 
talisman is echter weinig strikt en beide termen worden dan ook vaak 
door elkaar gebruikt. De magische krachten waarmee zij in verband wor
den gebracht werken nu eenmaal bijna nooit in één richting. 

1.2.3. Vorm en materiaal 
Amuletten zijn Van een materiaal en hebben een vorm waaraan een 

bijzondere werking werd toegeschreven. De vorm kan kunstmatig zUn 
ontstaan, bijvoorbeeld door het gieten van een metalen ring of het kap
pen van een stenen kruis. Andere amuletten zijn van organisch materi
aal, zoals planten en delen van een lichaam of hebben een door de natuur 
gemodelleerde vorm. De vorm van een amulet is erg belangrijk en wordt 
vaak gekoppeld aan de "kracht" waarvoor of waartegen de amulet bedoeld 
was. De koppeling tussen amulet en "kracht" vindt dus altijd plaats \'ia 
associaties, met materie en vorm als belangrijkste bepalende eigen
schappen. 
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Amuletten uU d l.verse culturen en tijdsperioden. Bovenste rij: Afrikaans: N 'Gai, 
Grieks: Nymf en Japans: Buddha. Tweede en derde rij: Egyptisch: Tet, Horusoog. 
Ankh. Sfinx. UU: M. HOWES, A muLeis , London, 1975. 

1.2.4. NuL en dulding 
red n waarom amul tl n g drag n werd n n word n is daar

m in ziJn alg m nheid wllswaar b grijp lfJk. maar welk xpl1 j 1. nut 
d v rs hlll nd amul II n hadd n 1 vaak mlnd r duid lijk. Sommig 
a muJ t. n ziJn sp In k n nag n g x lu I f g rl h1. op - -n b paalde 
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ziekte, kracht of andere hoedanigheid. Van andere armlletten was het 
magische bereik daarentegen juist bijzonder groot. Alleen al vanwege hun 
uiteenlopende aard, beoogde doel en veronderstelde effectiviteit is het 
onjuist de magische werking van amuletten al te schools en eenduidig te 
willen classificeren. Een dergelijk ongenuanceerd academisme doet 
namelijk groot onrecht aan de veelzijdigheid van het (volks)geloof en zijn 
associatieve vindingrijkheid . De duiding van amuletten is daarom com
plex. 

Bovendien verschilt de betekenis van een amulet van tijd tot tijd 
en van cultuur tot cultuur, ofschoon er evenzeer sprake kan zijn van een 
grote mate van continuïteit. En om het nog wat ingewikkelder te maken: 
niet zelden werden bepaalde amuletten met elkaar gecombineerd . Dit 
deed zich bijvoorbeeld voor, wanneer de werking van twee onderschei
dene amuletten sterk op elkaar gelijken. Anderzijds kwamen ook samen
gestelde amuletten voor waarin verschillende krachten zich met elkaar 
verenigden. Hierdoor werd de kracht van de amulet verdubbeld of naar 
twee richtingen verdeeld, de richtingen namelijk vanwaar het geluk, c.q. 
gevaar kwam of verwacht werd. Een dergelijk amulet is ook de hier 
beschreven fallus-Iunula -amulet. 

en Prlnco ziJn ermee 
en dO lrend Is gClblo-

heefllailOta 
kruJ_ In huhi. en of 

von ki(lurJg otras liJn Of vQO 
Don eon leren louwljo hon· 

of non oon moolo ~oIUng: 
krUiS t100M om olko l1els 
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1.2.5. Decoratief element 
Amuletten werden weliswaar primair gedragen vanwege magische 

overwegingen. maar dat wil niet zeggen dat ze geen decoratief of praktisch 
nut konden hebben. Integendeel. niet zelden werd de magische werking 
gecombineerd met één van beide additionele functies. Het magiekarakter 
echter overwoog. 
Overigens is de studie van amuletten niet uitsluitend gericht op het ver
leden. Het dragen van amuletten is immers nog steeds populair.4 

2. FALLUS 

2.1. BETEKENISSEN 

Zoals gezegd bestaat de Aardenburgse amulet uit twee onderdelen: 
een fallus en een lunula. 
De fallus komt als magische afbeelding en amulet algemeen voor in alle 
culturen van de Oude Wereld.5 De functie van fallische afbeeldingen is 
zeer divers. Er zijn vijf hoofdbetekenissen te definiëren, die nauw op 
elkaar aansluiten en niet altijd even nauwkeurig te scheiden en onder
scheiden zijn. De fallus kan vruchtbaarheid representeren, onheilswe
ring, dreiging. dominantie en/ of spot. 

2.2. DE FALLUS ALS SYMBOOL VAN MANNELIJKE VRUCHTBAARHEID EN MIDDEL 

TEGEN ONHEIL 

2.2.1. Betekenis 1. Mannelijke vruchtbaarheid 
De eerste betekenis is veruit het bekendst en het meest voor-de

hand-liggend. Als orgaan en instrument van de basale, mannelijke poten
tie en vitaliteit was de fallus tegengesteld aan alles wat vijandig was aan 
het leven, zoals onvruchtbaarheid, ziekte en dood. De fallus werd dan ook 
beschouwd als het apotropeïsche symbool bij uitstek, dat wil zeggen hét 
middel tegen onheil en levensbedreigende krachten. Tegelijkertijd was 
het een symbool van krachtig herstel en in het verlengde daarvan het zelf
herstellend vermogen van de natuur.6 Dit verklaart het gebruik van fal
lusamuleUen in situaties van onvolkomenheid. kwetsbaarheid en in 
samenhang daarmee primaire overgangssituaties. zoals van geboorte 
naar volwassenheid. van oorlog naar vrede (en andersom) en van overlij
den naar hiernamaals. FallusamuleUen werden bijvoorbeeld in de 
Romeinse tijd gedragen door kinderen en militairen en meegegeven als 
graf~ft aan overledenen. 

2.2.2. Betekenis 2. Onheilwering 
Eén van de meest bedreigende krachten in dit verband was het 

b07..e oog. Oe angst voor het boze oog moet vroeger bijzonder groot 
geweest zijn. gegeven het enorme arsenaal van overgeleverde magische 
middelen. waarmee men zich ertegen trachtte te beschermen. Vooral de 
fallus was een populair afweermiddel. De boze hllk kan in zekere zin ver
geleken worden met een vervloeking7 ; een vervloeking niet uitgesproken 
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met de mond, maar veroorzaakt door het oog. Dat wil zeggen, het oog van 
de tegenstander of van iemand (een persoon, demon of andere kwade 
kracht) die bet kwaad verrichtte namens de tegenstander. Het effect was 
altijd negatief en het boze oog is daarom een typisch voorbeeld van scha
delijke magie. 
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Qe overbrenging van kwade deeltjes was niet altijd bewust. Met het 
boze oog geboren mensen konden, zonder dat zij het wilden, anderen en 
zelf: zichzelf schade toebrengen. Zo'n persoon hoefde dus zelfs niet altijd 
een vijand te zijn, maar evengoed een eerzame, keurige, argeloze verwant 
of bekende. 

Dat iemand een boze blik bezat kon door bepaalde ervaringen in de 
loop van iemands leven worden vastgesteld. Bij sommigen werd dat pas 
geleidelijk manifest, bij anderen was dat al op jonge leeftijd duidelijk. Dit 
verklaart waarom juist veel kinderen fallische amuletten droegen. Niet 
alleen dus om de algemene reden dat zij zwakker waren voor volwasse
nen en dus kwetsbaarder voor magische schade. Ook niet alleen om hen 
te beschermen tegen het boze oog van een ander. Maar evenzeer (en mis
schien zelfs in de eerste plaats) als een magische preventie tegen zelfbe
schadiging: voor het geval zij zelf een dergelijke, nog niet ontdekte eigen
schap bezaten. 8 

Een effectief middel tegen de uit het boze oog geschoten deeltjes 
waren glimmende voorwerpen, bijvoorbeeld 'paardenkoper'. Hiermee 
konden de deeltjes onmiddellijk en afdoende worden teruggekaatst. 9 

Even doeltreffend werkten uit-stekende en scherp gepunte magische 
voorwerpen, vooral als ze gecombineerd werden met of de vorm aanna
men van krachtige symbolen, bijvoorbeeld een fallus. Het afweereffect 
kon nog versterkt worden wanneer in amuletten fallussen werden ver
dubbeld of verdrievoudigd. IQ 

Fallisch imponeergedrag van en 
manielbaviaan mei gekleurd fal
lus. 
UiL: R. DUNBAR. L. BARRETT, 
Ap n. Onz verwant n, Baarn, 
2001. 
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2.3. DE FALLUS ALS SYMBOOL VAN DREIGING, DOMINANTIE EN SPOT 

2.3.1. Betekenis 3 en 4. Imponeergedrag: dreiging en dominantie 
Het algemene voorkomen van de fallus als magische afbeelding en 

amulet, kan nog op een andere manier verklaard worden, namelijk gene
tisch of nauwkeuriger, sociobiologisch. Dit facet is bij de beschrijving van 
fallusamuletten lange tijd wat onderbelicht gebleven en behoeft dus een 
wat uitgebreider toelichting. Deze derde hoofdbetekenis gaat terug op fal
lisch imponeergedrag bij primaten, waar het tonen van de fallus een 
agressief gemotiveerde demonstratie is van rang en status. Afhankelijk 
van de situatie is de dreighouding gericht tegen soortgenoten van de 
eigen groep die lager in hiërarchie staan of tegen soortgenoten van een 
vreemde groep die een ander territorium naderen. Dit openlijk presente
ren van de genitaliën, waarvan de uitwerking niet zelden nog versterkt 
wordt door een imposante kleuring, is niets minder dan het dreigen met 
dekken, met andere woorden: verkrachting. Langs evolutionaire weg is 
dit gedrag veranderd in een geabstraheerde cultuuruiting en op velerlei 
wijze vorm gegeven in de spreek-, schrijf-, gebaren- en beeldtaal van de 
primatensoort mens. Dit bedreigen van de bedreiger met de bedoeling 
deze te intimideren en uiteindelijk te ontmoedigen en neutraliseren, sluit 
in vele culturen aan op de zojuist beschreven onheilswerende functie van 
de fallus. Uiteraard zit de eigenlijke kracht van de fallusdreiging hem 
minder in de fysieke vermogens (ofschoon er oorspronkelijk wel zo'n rela
tie geweest moet zijn), als in het psychologische effect: in de mate dus, 
waarin de (reële of potentiële) tegenstander of het (reële of potentiële) 
gevaar zich laat afschrikken. Het zou echter een vergissing zijn alle fal
lussen op te vatten als dreigsymbolen. In het verlengde van de vermelde 
territoriumdrift ligt ook het symbolisch gebruik van de fallus als mar
keerder van het eigen domein en het streven naar dominantie binnen dat 
terrein. Van elk van de genoemde aspecten worden hieronder verschil
lende voorbeelden gegeven. I I 

2.3.2. Betekenis 5. Spot 
De aspecten dominantie en "afstand houden" raakt aan de laatste 

relevante betekenis, namel~jk de fallus als symbool van spot en het ridi
cule. Kwaad gaat namelijk meestal gepaard met ernst en kan dus bestre
den worden met elk voorwerp dat (en zelfs elke gedraging die) onfatsoen
lijk en bespottelijk is en de lachlust opwekt. Ook in dit opzicht is de I~ll
lus alleszins geschikt. Net als bij de magische oogdeeltjes werd dit in de 
Oudheid fysiek voorgesteld: lachen veroorzaakt een Iysieke ontlading. 
waardoor deeltjes, die het lichaam besmet hebben met kwaad. naar bui
ten kunnen komen. Lachen (om onder andere de l~lllus) werd dus ,'t'r
ondersteld zowel een psychisch als fysiek zuiverend effect te heblwn, l<:t'n 
bijkomend aspect was dat de f~lllus de volledige belangstelling vnn het 
kwaad, bijvoorbeeld het boze oog, naar zich toe wist te trekkell. Zo wt'rd 
de aandacht van het eigenlijke bl'c1rcigclt' o4lel't (het l11t'nst'lqk ltehnam) 
afgeleid. Dit klinkt wellicht simplistischer dan het is. Spot in wl'lkt' vorm 
dan ook toont echter elke dag w{'cr aan dat het IwlnelwlUkt' (inclusief hl'! 
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FaLLus spot: "Tout est 
grand chez Les Roys". 
Spotprent van FeLicien 
Rops, c. 1870 
Uit: J .J. MA ITELAER, 
The PhaLLus in Art & 
CuLture, Arnhem, zJ. 

belachelijk maken of belachelijk gemaakt worden) tot heftige 
(afweer)reacties leidt en een niet te onderschatten, effectieve. manipule
rende kracht is.1 2 

2 .4. EGYPTISCHE EN GRIEKSE FALLUSMAGIE EN -AMULE'ITEN 

2.4.1. Levensbeheersing en levensoverheersing 
Het geven van een kort historis h overzicht van de fallusmagie in 

het algemeen en de fallusamulet in het bijzonder is vanw ge hun bijna 
universele voorkomen ondoenlijk. We beperken ons daarom tot enkele 
relevante opmerkingen in hoofdlijnen voor wat betreft het Middellandse 
Zeegebied en Europa. Om begrijpelijke redenen ligt de nadruk op de peri
ode van hei Romeinse keiZerrijk. 

fallus word in de hoofdstroom van d huidige westers ultuur 
vooral g zi n als n roUs h n eksue 1 ymbool. In de Oudheid was de 
b ken is h J wal minder b p rkl n dus n siuk ompl xer. H t ging 

nni i all n om h t ksu 1 a p l. maar ook om de bovengeno md 
lm nsi s n d daarm v r nkom lig d nkb ld n. zoals gez gd 
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spot, levenskracht, vruchtbaarheid, levensbedreigend onheil, overwicht 
en macht. Al deze grootheden kunnen samengevat gedefinieerd worden 
als de wens tot (liefst met luim en gevatheid gepaard gaande) 'levensbe
heersing' en in bepaalde gevallen zelfs 'levensoverheersing' . 

2.4.2. Egyptenaren 
Deze elementen (met humor mogelijk als opvallende uitzondering) 

kwamen bijvoorbeeld tot uiting bij fallische riten en cultische processies 
van een aanzienlijke reeks Egyptische goden. De voornaamsten daarvan 
waren Osiris, de god van de vegetatie, de dood en het hiernamaals en 
Ptah, de god van onder meer de ambachtslieden. Een in dit verband 
andere vooraanstaande godheid was Min, een ithyfallische ver
schijningsvorm van de oppergod Amon-Re. Min was de god van de 
vruchtbaarheid en verwekkende kracht. Niet verwonderlijk behoorden de 
culturen van de genoemde godheden tot de oudste van Egypte en traden 
zij op als bepalende godheden in verschillende scheppingsmythen. 13 
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2.4.3. Grieken 
In het archaïsche en klassieke Griekenland speelde de fallus een 

belangrijke rol bij een aantal landbouwfestivals, die in Athene en andere 
Griek e steden op uitbundige en niet zelden orgiastische wijze werden 
gevierd. Op het festival van Demeter bijvoorbeeld, de godin van het graan 
en de bewerkte akker, stond de fallus centraal. Eén van de festivalriten 
be tond uit het bestrooien van uit deeg gebakken fallussen die als koren
aren in de grond gestoken werden. Tijdens de Panatheneeën werden fal
lus en in optochten (fall ofo ria) meegedragen. 14 Dit was eveneens het 
geval op het festival gewijd aan Dionysos, de god van de wijnbouw. 
Gedurende het feest voerden vrouwen extatische dansen uit, opnieuw in 
processies en rondom zogenaamde hermen. Hermen waren heilige, ste
nen pilaren met het hoofd van de god Hermes en gewoonlijk een opge
richt lid. Op het platteland stonden hermen als markeringspalen op vele 
plaatsen langs landwegen; in de steden waren ze te vinden langs straten, 
op pleinen en bij huisdeuren. Fallussen kwamen ook voor in de vorm van 
kruiken en als afbeeldingen op reliëfs en gebouwen. Bij graffallussen, fal
lussen die afgebeeld werden op zerken of als voorwerp neergelegd werden 
in het graf, lag het accent op de mogelijkheid van continuering van de 
menselijke vitaliteit in het hiernamaals. Een fallus droeg ertoe bij om h et 
verblijf in het graf te bekorten, hetgeen wenselijk was voor zowel de over
ledene als de nabestaanden: voor de overledene om zo spoedig mogelijk 
af te reizen naar het andere leven, voor de nabestaanden om te voorko
men dat de overledene in deze wereld zou blijven rondwaren en h en met 
ongewenste bezoeken lastig zou vallen. 15 

Een vrouw besprenleelt in de 
grond vastgezette fallussen. 
v rmo del!J1e in heL leader 
van en vruchlbaarheidsfi est. 
Grieks vaasschLldering • 
. 430-420 v. Chr. 

UU: C. JOl-INS. S x or symboL. 
rolie lmag s of Gr c and 

Rom • London. 1982. 
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2.4.4. Oosterse Grieken 
Ten tijde van het hellenisme (vanaf c. 300 v. Chr.) kreeg de fallus 

als magische voorstelling een impuls door de populariteit van Priapos, 
een vruchtbaarheidsgod uit Klein-Azië, die de tuin- en wijnbouw 
beschermde. Priapos werd voorgesteld als een god met een buitenpro
portioneel groot lid. Beelden van deze dwerggod plaatste men onder meer 
in tuinen om indringers af te schrikken (die hij dreigde met verkrach
ting).16 Aan de beelden werden offers gebracht, zoals fruit en veldvruch
ten. Ook werden er obscene gedichtjes aan gehangen, de zogenaamde pri
apeia. I7 In de persoon en cultus van Priapos komt een aantal fallusbete
kenissen bijzonder plastisch tot uitdrukking: territoriumafbakening, 
voorspoed en (paradoxaal genoeg door zowel een 'welgeschapen' falliscbe 
dreiging als 'ontwapenende' belachelijkheid) bescherming tegen 
onvruchtbaarheid , ongeluk in de liefde en ander onheil . IB 

Priapo op 11 muur hild ring 
t Pom ii. r t lilt. 

Uit : J .J . MA7TELAER. 
Th Phallll in rt . IIltllrt~. 

Amlt m. zJ. 
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2.5. KET,.TISCHE E G ERMAANSE FALLUSMAGIE EN -AMULE1TEN 

2.5.1. Germanen 
Keltische, (Etruskisch- , Italisch-, inheems-)Romeinse en 

Germaanse magisch-religieuze opvattingen vertonen een grote mate van 
onderlinge overeenkomst en wederzijdse beïnvloeding, ook wat betreft het 
aspect fallusmagie. Het is hier niet de plaats om na te gaan in hoeverre 
zij ook beïnvloed zijn door oudere religieuze denkbeelden. We volstaan 
met de constatering dat reeds in de Bronstijd bovennatuurlijke (vrucht
baarheids)krachten menselijk weergegeven werden in de vorm van falli
sche godenfiguren.19 Zulks is ook bekend van ithyfallische beelden van 
de latere Germaanse vruchtbaarheidsgod Freyr. Zijn cultus had een orgi
astisch-fallisch karakter en bleef bestaan tot ver in het eerste millenni
um van onze jaartelling. 20 

Menhir uit Bretagne, 
neolitisch. 
Pasgetrouwde en 
kinderLoze vrouwen 
bezochten de steen om 
middernacht. 
H eL Lokale voLksgeLoof 
garandeerde aan 
iedere vrouw, die een 
nacht bfJ het 

faLlussymbooL sLiep, 
zeven kinderen. 
Uit: B. WRIE, 
Volksgeloof Bo k van 
magische kennis, 
RfJswfJk, 1992. 
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2.5.2. Kelten 
In alle drie genoemde cultuurkringen kwam de verering van fallus

vormige stenen voor. Ook deze gaan vermoedelijk terug op 
Bronstijdtradities. Fallische stenen, bijvoorbeeld menhirs, hebben zelfs 
tot op heden hun reputatie als vruchtbaarheidsversterkende voorwerpen 
behouden, vooral in de Keltische delen van West-Europa.21 Hieraan ver
want is een groot aantal vondsten en vermeldingen van palen, bekroond 
met een fallus. Zij bevorderden niet alleen de vruchtbaarheid, maar fun
geerden ook als gebiedsafbakening. Germaanse religieuze opvattingen 
over de Wereldzuil of -paal waren mogelijk eveneens zo'n vorm van fal
lusverering. 22 

Vrijstaande fallische graf- en cultusstenen komen voor vanaf de 
vroege La Tène-tijd (c. derde eeuw v. Chr.). Opvallend zijn vooral de falli
sche zuilen met mensenhoofden en zelfs fallische mensenhoofden; het 
zijn uitingen van één van de meest karakteristieke kenmerken van het 
Keltische religieuze denken, namelijk de cultus van het mensenhoofd. 23 

Tot dit complex van fallische afbeeldingen behoren ook voorstellingen van 
goddelijke krijgerfiguren: fallische figuren in steen en houten 
mensachtige sculpturen met hoofden en sterk benadrukte geslachtsde
len.24 

Uit: J.J. MA 7TELAER. Th 
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Vermoedelijk verwant zijn verder afbeeldingen van mythische hel
den. onder andere als reusachtige krijttekeningen in open landschappen. 
Een van de bekendste van deze helden is de gigant Fergus mac kroich, 
vertaald: Mannenkracht. Zoon van het Grote Paard. Hij stond bekend om 
zijn grote lid en losbandig liefdesleven. Zijn naam raakt aan een ander 
opvallend aspect van de fallusmagie uit de Noord-en West-Europese 
IJzertijd, namelijk de verering van het (gedroogde hengsten-, c.q.) 
paardenlid. dat vooral bekend was bij de Germanen. maar ook bij de 
Romeinen voorkwam.25 Dit cluster van associaties: fallus. vruchtbaar
heid. mannelijkheid. paarden en onheilafweer komt ook in de hierna te 
bespreken fallusamuletten voortdurend terug. Het gebruik van de amu
letten en het diepe geloof in hun effectiviteit hebben de drie elkaar beïn
vloedende culturen (Kelten. Germanen, Romeinen) eveneens gemeen. 26 

Fallische amuletten van hertshoorn zijn slechts één voorbeeld van een 
dergelijke interculturele (oJ wellicht zelfs intraculturele) continuïteit. 27 

2.6. ROMEINSE FALLUSMAGIE EN -AMULElTEN 

2.6.1. Etrusken 
Toen de Griekse cultuur in de derde-tweede eeuw v. Chr. op grote 

schaal in Italië werd overgenomen, versmolt de Grieks-hellenistische fal
lustraditie met de inheems-Romeinse. De laatste moet weliswaar verwant 
zijn geweest aan de Keltische. maar ging in directe zin terug tot de 
Etruskische periode (zevende-zesde eeuw v. Chr.). Fallische voorwerpen 
werden door de Etrusken onder andere bewaard in zogenaamde bullae. 
Dit waren cirkel- of hartvormige doosjes. die gedragen werden aan hals
kettingen of als hangertjes aan een riem. De bullae waren gevuld met 
voorwerpen of middeltjes tegen gevaren als afgunst en het boze oog en 
werden beschouwd als een insigne van vrije mensen. 28 Aangezien ze om 
die reden aanvankelijk vooral door notabelen en koningen gedragen wer
den. stonden de fallusbullae in hoog aanzien. 

2.6.2. Romeinen 

2.6.2.1.Alomtegenwoordige fallusmagie 
De hoge status. de relatie met het Romeinse vrijheidsbegrip en de 

gelukbrengende en onheilswerende werking verklaren de latere popula
riteit van fallusamuletten bij alle sociale klassen van de Romeinse maat
schappij. Niet alleen het sociale bereik werd in de loop van de tijd ver
groot. maar men kende aan de fallusmagie allengs ook een uitgebreider 
werking toe. Fallussen beschermden de mens tegen een reeks van hem 
bedreigende gevaren. demonen. kwaad van andere mensen. publieke 
smaad. afgunst en de boze blik. 29 

Een aanzienlijk corpus van afbeeldingen getuigt van het geloof in 
deze onheilwerende werking. bijvoorbeeld op en in woningen. tempels. 
theaters. poorten en stadsmuren. op mozaïeken. schilderingen en reliëfs. 
Even talrijk zijn falllsehe voorstellingen op of aan voorwerpen: olielam-
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pjes, beeldjes, aardewerk, ringen, etc. In feite blijkt uit vondsten, gedaan 
in bijvoorbeeld Pompeji en Herculaneum, dat de Romeinen zich omring
den met a1)erlei erotische, seksuele en fallische weergaven, zowel in de 
openbare ruimte als in de beslotenheid van het huis. Het feit dat men 
hieraan geen aanstoot nam, maar het integendeel op prijs stelde en zelfs 
noodzakelijk achtte, zegt veel over zowel de Romeinse mentaliteit en het 
volksgeloof als de diepere dimensies van dergelijke voorstellingen. 30 

2.6.2.2. Openbare fallusmagie 

Fallische bescherming 
tegen het kwaad op de 
gevel van een huis te 
PompeiL eerste eeuw. 
Uit: J.B. BEDAUX (ed.). 
Annus quadriga 
mundi. Op teUen over 
middeleeuwse kunst. 
Utrecht. Zutphen, 
1989. 

Behalve als voorwerp voor de magie van all dag. p ld de fallu 
in Rome, net als in Griekenland , een voornam rol bij offi i"l n an 
staatswege ondersteunde religieuze feesten. H t b kendst voorb ld i 
het feest van de Liberalia, een I ntefi est aan h t begin van h t nieuwe 
jaar.31 Ook in verscheidene m r b lot n n elusieve myst Ti O'od -
diensten was de fallus van b t kenis, ond r m r al ymbool an 0' h '
me kennis. 32 Daarnaast werd d fallus niet all nv r rd al · n ttri
buut van een godheid of op n zichzelf staand ymbool. maar ook 
godheid zelf. 33 Een bijzonder g bruik wa d plaat in van n f: Uu 
de generaalswagen tijdens triomftocht n. 34 

2.6.2.3. Individuele fallusamulett n 
Maar fallussen war n vooral populair I individu 

van is een enorm aantal bewaard g bI v n. Z w rd n 
gedragen, los of aan n k ttinkj of band. D m t, 
mend materiaal, w arond r bron. oud. z11 r f dIt 
kracht kon no v rhoogd word n door h t bruik 
aal, zoals koraal, ivoor. hout of b n . Hl rv n rd 
kra ht in h t (dod ) or ni m n d rw rkt . 
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2.6.2.4.Verscheidenheid en functie van Romeinse fallusamuletten 
Romeinse fallussen werden afgebeeld in op- of neerwaarts gerichte 

tand.35 De eerste maakte uiteraard de krachtigste indruk, maar de laat
te had niet noodzakelijkerwijs een mindere werkzaamheid. Het kon hier 

trouwens ook gaan om ex-voto's, die als dank voor bijvoorbeeld de gene
zin6 van impotentie of een geslachtsziekte, in of bij de tempel van een 
genezende god neergelegd werden. 
Fallu amuletten werden eveneens meegegeven als grafgift, dat wil zeggen 
als hulpmiddel bij zowel de continuering van vitaliteit als de overgang van 
het huidige naar het volgende leven. 36 Het laatste verklaart de popula
riteit van fallusamuletten in het leger - vanwege hun beroep liepen mili
tairen immers geregeld gevaar te worden gedood. Maar zij droegen ze ook 
als uiting van militair machisme. Ook bij de overgang van verschillende 
levensstadia speelde de fallus een rol. Zo'n levensstadium was de kind
heid . Kinderen werden immers verondersteld vanwege hun zwakte vat
baarder te zijn voor schadelijke magie. 

2 .6 .2.5. Combinatieamuletten 
In het Romeinse amulettengebruik werd de fallus vaak gecombineerd met 
andere magische symbolen. Een nogal wonderlijke combinatie was het 
tintinnabulum, een gevleugelde fallus met klokjes. Deze werd onder 

Fallische tintinnabulum 
uit Trier, brons. 
eersLe-tw ede eeuw. 
Rheinisches 
Landesmuseum. Trier. 
UiL: H. MENZEL. Di 
römischen Bronz n aus 
DeuLschLand. Il. Trie,: 
Mayenc . 1966. 
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andere gebruikt door kleine neringdoenden, vooral ter bescherming van 
de winkel. 37 Algemener was de combinatie met de zogenaamde ficahand, 
een symbool van bespotting. Dit was een gesloten vuist, waarbij de duim 
tussen de wijs- en middelvinger werd geklemd. De ficahand werd met een 
snelle, agressieve beweging van de onderarm in de richting gestoten van 
het object of de persoon waar men zich bedreigd door voelde. Het aldus 
tonen van een gestileerde geslachtsdaad, want daar kwam het op neer, 
had tot doel het gevaar of de tegenstander niet zozeer te bedreigen, zoals 
bij fallisch imponeren, als wel agressief te bespotten. Bespotting en ver
nedering leidden echter wel tot hetzelfde psychologische effect. namelijk 
intimidatie en afwending van het gevaar. Bovendien sluit dit aspect aan 
op een andere functie van fallus dreiging. namelijk afstand houden. Deze 
bespotting werd vaak integraal voorgesteld als ficahand en onderarm. 
waarbij de eerste denkelijk het gebaar en de tweede de beweging ver
tegenwoordigde. Maar ficahand en onderarm konden ook elk afzonderlijk 
met een fallus worden gecombineerd. 38 
Minder algemeen dan de combinatie fallus en ficahandj onderarm was de 
fallus en lunula zoals voorkomt in het Aardenburgse amulet. 

3. LUNULA 

Combinatieamulet uit 
Londen met een 
ficahand. een JaLLu en 
een lunula. bron , 
eerste-derde e uw. 
British Museum. 
Londen. Uit J.B. 
BEDAUX (ed.). Annu 
quadriga mundi. 
Op tellen ou r 
middel uw 1 un t. 
Utr cht. Zutph n. 1 

3.1. DE HALVE MAAN ALS VOORSTELLING VAN VR UWELIJKE VRU HT RHEI 

EN VERANDERING 

3.1 .1. Betekenis 1. Vrouwelijke vruchtbaarh td 
Het and r I m ni van d Aard nbur mul tin lunul . 

vorm is di van n halv m aan. v n 1 d C 11u h ft dit ymb 1 n 
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veelheid van betekenissen. Aan de basis hiervan lag de nachtelijke waar
neming van de halve maan, die na een periode van afsterven en afWezig
heid. opnieuw geboren werd. De halve maan (meestal gedacht als was
sende maan) werd daarom geassocieerd met de vrouwelijke vruchtbaar
heid en bijbehorende dimensies als maandcyclus, moeders, jonge vrou
wen. zwangerschap en kinderen. De maan werd in veel culturen dan ook 
voorgesteld als een vrouwelijke godheid of een verschijningsvorm daar
van. In het verlengde hiervan (of misschien juist hieraan voorafgaande) 
lag de vrouwelijke seksualiteit en, als vormsymbool, het vrouwelijke 
geslachtsorgaan.39 

3.1.2. Betekenis 2. Verandering 
Een ander cluster van maanbetekenissen had te maken met het 

aspect verandering. De halve maan komt voort uit een andere vorm en 
wijzigt zich in een nieuwe. Anders gezegd: de vorm verschijnt, verandert 
en verdwijnt weer (in een andere vorm). De verandering van een hemels 
element werd verondersteld invloed te hebben op de ontwikkeling, de 
groei en het vergaan van overeenkomstige elementen op aarde. Dit alles 
lag ten grondslag aan het denkbeeld dat activiteiten als planten en zaai
en tijdens wassende maan een gunstig effect hadden op het kiemen van 
zaden. Hetzelfde gold bijvoorbeeld voor de met de maan verbonden steen
soort seleniet. waarvan gedacht werd dat het in tuinen en boomgaarden 
de groei van gewassen en bomen bevorderde. Overigens sluit deze wer
king naadloos aan bij de eerder genoemde vrouwelijke en aardse vrucht
baarheid en regeneratie. 

3.1.3. Betekenis 3 en 4. Stimulering en bescherming 
De halve maan stimuleerde niet alleen, maar beschermde ook. Het 

dragen van lunula-amuletten weerde kwaad af als schadelijke hekserij, 
hysterie en epilepsie.40 De vatbaarheid voor en het risico van magische 
schade was het grootst in overgangsperiodes. Mede om deze reden wer
den ze, net zoals fallusamuletten, gedragen door kinderen en meegegeven 
als bijgift in graven. Een latere associatie vanwege de vormgelijkenis was 
die met hoorns en tanden. Deze gepunte voorwerpen waren letterlijk uit
stekende wapens tegen de schadelijke werking van het boze oog. Lunulae 
werden daarom vaak aan de tuigage van legerpaarden gehangen.41 

3.2. MESOPOTAMISCHE, EGyrrnSCHE EN GRIEKSE LUNULAMAGIE EN -AMULETI'EN 

3.2.1. Mesopotamiërs. Levantijnen en Egyptenaren 
Anders dan bij de falIusamuleUen kunnen we van lunulae een 

redelijk plausibele verspreidingsgeschiedenis reconstrueren. De oudste 
voorbeelden van lunulae zijn gevonden in Mesopotamië in het vierde mil
lennium v. Chr. Van daaruit verspreidde het gebruik zich naar Syrië-Pale
stina en Anatolië waar ze in grote aantallen van verschillend materiaal en 
uiteenlopende vormen zijn opgegraven. De meeste lunulae uit de tweede 
helft van het tweede miIlennium v. Chr. zijn gemaakt van steen, been of 
metaal (koper, brons, zilver of goud). Een aantal is gevonden bij tempels 
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van Sin, de Mesopotamische god van de maan en ' de Assyrische. 
Fenicische, respectievelijk Egyptische godinnen Isjtar. Astarte en Isis. 
Deze vrouV{elijke godheden waakten over de vrouwelijke vruchtbaarheid, 
de menstruatiecyclus en het moederschap. Geassocieerd met de maan en 
de nacht droegen zij een lunula als attribuut. 42 Overigens kwam het 
halve-maansymbool niet alleen voor als lunula-amulet, maar ook als 
afbeelding op andere magische symbolen.43 

3.2.2. Grieken 

Beeldje uit Vechten. 
Noord-Holland van een 
jongetje met een lunu-
lahanger, terracotta. 
eerste-tweede eeuw. 
Rijksmuseum voor 
Oudheden. Leiden. Uit: 
G.M.E.C. VAN BOEKEL, 
Roman Terracotta 
Figurines and Masks 
jrom the Netherlands. 
B erROB. 35. 19 5 . 

De Griekse lunulae uit de rst h lft van het er te millennium . 
Chr. worden vooral aangetroffen in g bi d n di tradition 1 nauw on
tacten met het Oosten onderhielden. zoals Cyprus, de zuid-we tku t van 
Klein-Azië, Rhodos, Kreta n Libf". Ook hi ris n aanzi nlijk aantal bij 
tempels ontdekt, vootal van D meter n Art mis. die elijk t ld werd n 
met de bovengenoemde godinnen. Vanaf d ze de uw v. Chr. br dd 
het lunulagebruik zich uit naar het vast land van Gri k nland. 
onder andere afgebeeld werd n op hand pieg Is n op kl in b ldj 
naakte vrouwen. 
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Nieuwe impulsen na de openlegging van het Oosten door Alexander 
de Grote en zijn opvolgers leidden in de derde en tweede eeuw v. Chr. tot 
een stijging van het aantal lunulae en een vergroting van hun versprei
dingsgebied. Bovendien was er sprake van een hernieuwde nadruk op de 
vrouwelijke aspecten van de voorwerpen. In het hellenistische cultuurge
bied. waaronder Italië. komen ze dan ook vooral voor als onderdeel van 
vrouwelijke opschik. 44 

3.2.3. Keltische en Germaanse lunulamagie en -amuletten 

3.2.3. 1. Kelten 
In West-Europa. onder meer in Luxemburg en Ierland, werden als 

lunulae omschreven gouden halskragen gevonden die reeds dateren uit 
de Vroege Bronstijd. Iets jonger zijn zogeheten 'Mondidole' uit onder 
andere Zuid-Duitsland. Anders dan de hierboven vermelde lunulae is het 
onzeker of deze voorwerpen ook een primair magische functie hadden. 45 

Zoiets is onmiskenbaar wel het geval bij Keltische lunulae vanaf de vier
de eeuw v. Chr. Zij waren gemaakt van brons en onderdeel van de 
ornamentiek van paarden. 46 Waarschijnlijk moeten de Keltische maan
en halve-maanvormige amuletten geïnterpreteerd worden als een ontle
ning uit het oosten en een onderdeel van de oriëntaalse stroming in de 
Keltische kunst. Waarschijnlijk waren vooral westelijke Griekse kolonies, 
Etruskische centra of Thracië in dit opzicht invloedrijk.47 

3.2.3.2.Werking 
Waarom de amuletten ook bij Kelten populair werden, ligt voor de 

hand. In de eerste plaats bevorderden zij de gezondheid en voortplanting. 
Daarnaast werden zij vanwege hun vorm en optreden geassocieerd met 
menstruatie, vruchtbaarheid, groei, dood en vernieuwing. En verder met 
de nacht, nachtelijke rituelen, verandering en voorspellingen. De vorm 
leidde ook tot associaties met het oog, het getal twee (het getal van de 
maan). de sikkel met twee uiteinden, vulva, torques (nekbanden met 
knoppen) en hoorns (al dan niet met knoppen). Anders dan het hierbo
ven genoemde vrouwelijke element lag het accent van de laatste twee 
associaties primair op het mannelijke: de torques hielden onder meer 
verband met de cultus van het al dan niet onthoofde mannenhoofd en de 
hoorns met de gehoornde krijgersgod. Zoals hierboven reeds genoemd, 
hadden zij een fallische werking en namen een centrale plaats in de 
Keltische religie in.48 

3.2.3.3. Moedergodinnen 
In tegenstelling t.ot. vele andere religies ontbreken in de Keltische 

mythologie specifieke maangodinnen. Wel werden enkele godinnen. zoals 
Sirona. Diana en bepaalde zogenaamde moedergodinnen (matronae) van
wege hun rol biJ de menst.ruatie. geboorle en geneeskracht met. de maan 
In verband gebracht. Zij worden dan ook afgebeeld mel lunulasymbolen 
en -amuleUen. Overigens dateert het bronmat.erlaal overwegend uit. de 
tiJd van het kei7.errIJk. zodat het niet alliJd duidelijk is of we t.e maken 
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hebben met oudere inheems-Keltische of later ontstane ' Gallo-Romeinse 
religieuze opvattingen en symboliek. De aanbidding van de godin Luna te 
Bath en d~ (mogelijk) tot priesterregalia behorende lunulae aldaar zijn 
daar slechts enkele voorbeelden van. 49 

3.2.4. Romeinse lunulamagie en -amuletten 
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Bee/4je uit Nijmegen van 
een vrouw met een 
lunulahanger. terracotta. 
eerste-tweede eeuw. 
Museum H et Valkhof, 
Nijmegen. Uit: G.M.E. C. 
VAN BOEKEL, Roman 
Terracotta Figurines and 
Ma ks Jrom the 
Netherlands, B erROB. 35. 
1985. 
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erband werden gebracht, zoals Diana, Venus, Isis , Nehalennia en de 
Matronae. Ze werden tevens gebruikt als beslagstukken van sierkistjes, 
waarvan er vele in vrouwengraven werden gevonden. 50 

Maar ook mannen gingen lunulae dragen, hangend aan een hals
ketting of een band om de borst. Zij associeerden lunulae vanwege hun 
scherpte en vorm met gebogen tanden en hoorns. Lunulae, tanden en 
hoorns waren als scherp gepunte voorwerpen bijzonder effectief tegen h et 
boze oog. Hoorns werden bovendien in verband gebracht met autoriteit, 
agressie, vruchtbaarheid en mannelijkheid. 51 

Detail van het Grote Circusrennenmozaïek te Piazza Armerina. vierde eeuw. 
UU:: K. SAS. H . THOEN (ed.). Schone schijn. Romeinse juweeLkunst in West-Europa. 
Brf1lance et prestige. Lajoaillerie romalne en Europe occidentale. Leuven, 2002. 

3.2 .4.2. Betekenisuitbreiding 
Vormgelijkenis van d lunula I idde ook tot de associatie met de 

b kende cornus copiae, de hoorn des overvloeds. Al de boveng noemde 
b kenl sen en asso latie , ge ombineerd met d vrees voor h et boz 
oog verklar n de popularit lt van lunulae in h t i ger. Hun hoge magisch-

a< al waard kwam daar ond rmeer tot uiting in lunulavormige eret -
ken n . Zij w rden ov rlgen s niel alleen g drag n door d mans happ n. 
maar vooral ook door hun paard n. e rij - n la tpaarden droegen d 
am 1 en aan band of rl m om d or t en a ls ond rd el van grote 

1 pla n (phalerae). In h 1 g rw rd nok a m ng st ld amul U n 
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gebruikt. Een lunula met een fallus of een lunula met een tand zou de 
energie bevorderen en daardoor bijvoorbeeld de snelheid van het paard 
verhogen. 52 Ook andere gedomesticeerde dieren, in het bijzonder katten 
en honden, droegen lunulae aan halsbandjes. 

Onderdeel van decoratieJ paardenge
rei met lunulahangers uit Rome, zilver. 
laat-vierde eeuw (?). Briish Muse um 
Londen. Uit: J.PC. KENT, K.S. PAIN
TER, Wealth oJ the Roman World. 
Gold ans Silver ad 300-700. London. 
1977. 

3.2.4.3. Vermeldingen, afbeeldingen, vondsten 
Romeinse lunulae zijn in groten getale teruggevonden, niet alleen 

als archeologische vondst, maar ook als afbeelding op bijvoorbeeld reliëf 
en schilderingen. Vermeldingen zijn bekend bij schrijvers als Plautus. 
Tertullianus, Cyprianus, Hieronymus en Isidorus van Sevilla.53 In d 
westelijke provincies van het rijk zijn de meeste lunulae O"evonden in het 
Rijn- en Moezelgebied. Het is echter de vraag of we daaraan verregaand 
conclusies mogen verbinden; waarschijnlijk zegt dit m er over de stand 
van archeologisch(e) onderzoek(spublicaties) dan ov r doorwerpen zelf. 
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De Noord-West-Europese lunula-amuletten zijn gemaakt in ver
schillende materiaalsoorten. De meeste zijn van brons, maar daarnaast 
zijn er gouden en zilveren lunulae. Lunulae van een minder duurzaam en 
goedkoper materiaal, zoals glas, hout en leer werden ongetwijfeld ver
vaardigd voor minder draagkrachtigen. Waar die vervaardiging plaats
vond is onduidelijk. In militaire werkplaatsen, waar ook wapens en uit
rustingstukken gemaakt en hersteld werden? In civiele ateliers? Of in een 
combinatie van beide. aangezien een al te strikte scheiding tussen mili
taire en civiele ateliers vermoedelijk al te anachronistisch is. Deze over
weging met betrekking tot de productie van lunulae geldt overigens ook 
voor de fallusamuletten. 

3.2.4.4. Vondstdatering 
Een groot probleem vormt verder de datering. Een precieze date

ring op basis van typologie is niet mogelijk, aangezien een dergelijke typo
logie niet bestaat. Dat komt, omdat de gewone Romeinse lunulae in vorm 
en materiaal geen aantoonbare (of een nog niet aangetoonde) ontwikke
ling te zien geven. Lange tijd was een bijkomende complicatie een gebrek
kige vastlegging van de vondstomstandigheden en daarmee de grondslag 
van een betrouwbare typologie. Hetzelfde doet zich op dit punt opnieuw 
voor bij het onderzoek van fallusamuletten. 54 

4. FALLUS-LUNULA 

4.1. FALLUS-LUNULA VOORSTELLINGEN 

4.1.1. Combinatievondsten vanJallusameletten en lunulae 
Fallus en lunula waren lange tijd geliefde magische symbolen. Hun 

associaties met natuurlijke en bovennatuurlijke krachten maken hun 
algemene voorkomen als amuletten begrijpelijk. Zoals werd beschreven, 
worden ze aangetroffen in een groot aantal culturen, tijdvakken en over 
een uitgestrekt verspreidingsgebied. In de meeste gevallen komen ze 
afzonderlijk voor: als fallusamulet of als lunula. Maar daarnaast werden 
ze ook gezamenlijk gedragen. Begrijpelijk, aangezien hun eigenschappen 
en gebruik elkaar enerzijds aanvulden, anderzijds overlapten. Bij over
lappingen werkten beide symbolen dubbel stimulerend inzake vrucht
baarheidskwesties en dubbel beschermend in tijden van overgangssitua
ties en bij magisch onheil. Op verschillende vindplaatsen werden dan ook 
fallusamuletten en lunulae naast elkaar aangetroffen. 55 

4.1.2. Fallische combinatieamulelten 
Daarnaast werden ook samengestelde, zogeheten combinatieamu

letten van een fallus en een lunula gevonden. In deze soort amuletten 
wa~ de fallus uiteraard de vertegenwoordiger van het mannelijk element 
en de lunula (primair56) van de vrouwelijke. r lun betekenis en beoogde 
effect heeft overigens niet aIleen betrekking op de seksualiteit. 
Ongetwijfeld werden bepaalde amulet tcn gedragen met het oog op liefde 
of gemeensehapsverkeer. maar het gebruik van fallus- en lunulamagle 
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was vaker gericht op achterliggende dimensies. In de magie is seksualiteit 
namelijk niet zozeer een kwaliteit in zichzelf als wel een voorbereiding op 
of een middel om een bepaalde (gewenste) gesteldheid, sfeer, situatie te 
bereiken. De amuletcombinatie fallus en lunula kon dan ook een brede 
doelstelling hebben, minder specifiek in ieder geval dan de functies en 
associaties van beide elementen afzonderlijk. 

Hangertjes uit Trier in d e vorm van phaLlussen en lunulae. zilver. been. brons. eer
ste helft tweede eeuw. Zij w erden gevonden in een brandgraJ en oorspronkelijk 
gezamenlijk gedragen. Uit: S. FAUST. e. a. , Religio Romana. Wege zu den Götter im 
antiken Trier, Trier, 1996. 

4.1 .3. Betekenis vanfaUische combinatieamuletten 
De combinatie van fallus en lunula in é ' n amul t wordt vooral in 

de Romeinse tijd aangetroffen. De drager hoopt dat d amul t ond r 
andere zou bijdragen aan zijn of haar vruchtbaarh id nhm of haar zou 
beschermen tegen onheilswering in het al m n n h t boz ooer in h t 
bijzonder. Minder waarschijnlijk is h t g bruik om puur d or ti v r d -
nen. Daarvoor waren beide syrnbol n, z k r wann r z in ombina ti 
met elkaar werden getoond, te do 19 richt. Tu nma ' h n puur d 0 -

ratief gebruik in stond d pronkfun ti , di w vooral bij militair mo 
ten zoeken. Zoals g z gd li t n zij zi h graa voor taan op hun m nn -
lijkheid. En bekend is dat d z mann lijkh id op 1 mam r n in h t 
Romeinse leger tot uitdrukking kwam. ni t all n in mUit r -ri u 
gebruiken. maar ook in voorw rp n zoals amul tt 

4.2. ROMEINSE COMBINATIEAMULETrEN VAN FALLU EN EN LU L.AE 
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zijn eL schillend , maar overwegend gering, variërend in lengte en breed
te van gemiddeld c. 5-8 cm. De amuletten wegen dan ook niet zwaar en 
zijn eenvoudig te dragen. Dat wordt nog vergemakkelijkt door een oog 
aan de bovenzijde van de meeste amuletten. Bij de meerderheid is h et 
draagoog frontaal geplaatst, minder algemeen is een dwarse plaatsing. 
Door het oog kon een riem , een kettinkje, een bandje of iets dergelijks 
gehaald worden. In sommige gevallen is het oog zo groot dat het bedoeld 
moet zijn als riemverdeler van paardentuig. In dat geval gaat het magi
sche karakter van het voorwerp duidelijk samen met het praktische 
nut. 58 

4.2.2. Datering en conLext. 

Combinatieamulet uit Vech ten. 
Noord-Holland met qua grootte 
gelijkwaardige fallus en lunula. 
brons, eerste eeuw. Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden. Uit: P. 
AKKERMANS, e.a .. Brons uit d e 
Oudheid. Amsterdam, 1992 . . 

Hierboven werd reeds gesproken over de problematische datering 
van de lunulae en fallusamuleUen. Dat geldt ook voor de meeste combi
natieamuletten. Een groot aantal b staat uit oude, museale ollec
tievoorwerpen. In veel gevallen werden de wijze en het tijds tip van ver
werving op gebrekkige wijze geregistreerd . Het meeste is bekend van 
vond ten vanaf de jaren vijftig. In zijn algemeenheid wordt deze sp cifie
ke oort ombinaUeamulett n gedateerd in de tweede-derde eeuw. 59 Een 
duid lij~ ontwikkeling Is niet te onders h elden. Of we bij d ze ombina

maken h bb n m l vond t n in e n militaire of lv1ele context j 

v n ns vaak ondu ld liJk. In 1 der g val w rden fallu - en lunula-amu-
1 n g dra n d or ww J mili tair n a ls nl t -mll1lalren. Mo lijk gold dit 

k v or om InaU mul li n. 60 
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Combinatieamulet uü Stockstadt met fallus en 
lunula, waarin de laatste qua grootte domineert. 
Uit: J. Oldenstein, Zur AusrïLstung römoscher 
Auxiliarheiten, BerRGK. 1976. 

4.2.3. Dominantie van de LunuLa 
Zoals gezegd komen combinatieamuletten voor, waarin de beide 

elementen óf aan elkaar gelijkwaardig zijn Of waarin één van beide domi
neert. Amuletten waarin de lunula domineert zijn sterk in de minderheid. 
In deze categorie is het falluselement zelfs niet altijd even evident, dat \vil 
zeggen in geringe mate visueel waarneembaar. 

Een groot aantal lunulae heeft geen gepunte of afgeronde uitein
den, maar knoppen. Het is niet zeker of bij de vormgeving van de geknop
te lunulae aan een gestileerde fallus gedacht is. Een paar overgangstypen 
suggereert iets dergelijks.61 Elders werd reeds een verband gesuggereerd 
met Keltische torques en knop hoorns. 62 Veel zekerheid hebben we daar 
verder niet over. 

4.2.4. Dominantie van de faLLus 

4.2.4.1. Lunulavorm 
Vaker overweegt in combinatieamuleUen niet het lunula-, maar fal

luselement. Er zijn vele fallusamuleUen, waarin de fallus gecombineerd 
wordt met een ander magisch symbool. niet alleen een lunula. Zo'n ander 
symbool kan bijvoorbeeld een vrouwenborst zijn, een mannetje of een 
schildje. Veel fallische combinatieamuletten bestaan uit een kleine cen
trale fallus, geflankeerd door twee grote. Ook komt de combinatie fallus
onderarm (al dan niet met tîcahand) voor. De beide voorstellingen zijn 
altijd op- of neerwaarts gericht, waardoor een halvemaanvormig amulet 
ontstaat. Een combinatie van bijvoorbeeld een opstaande fallus en een 
neerwaarts gerichte arm doet zich niet voor. Het is niet zeker of deze vorm 
in verband gebracht mag worden met een lunula en of we deze soort 
amuletten ook een bewust beoogde magische werking op de \vijze van ("en 
lunula mogen toeschrijven. Bij sommige is d(" plaatsing van de beide l1an
kerende fallussen overigens duidelijker halv("maanvormig dan b~j andere. 
Het is duidelijk bij een scherpe buiging van bi.lvoorbedd twee I1nnkeren
de fallussen, weinig duidelijk indien beide elt"lllentell geplnatst zijn als 
een soort onscherpe C.63 

192 



F I\LI.US EN I.UNULI\ 

4.2.4.4._ Losse lunulahangertjes 
Het lunula-element is in deze groep combinatieamuletten wel 

onmiskenbaar als aan de fallusamuletten lunula-hangertjes vastgehaakt 
werden. In de meeste gevallen zijn deze (meestal kleine) lunulae van de 
fallussen losgeraakt.64 Er zijn nogal wat kleine lunulae gevonden, aan 
een aantal waaraan nog bevestigingshaakjes , -ringetjes of -oogjes zitten. 
Het is allerminst ondenkbaar dat deze oorspronkelijk aan falusamuletten 
van dit type hingen. 

Combinatieamu1et uit Nymegen met JaUus. flca-arm en lunuLa, hangend aan een 
draagoog. brons, eerste eeuw. Museum H et Valkhof, Nymegen. Uit: A.N. ZADOKS
JOSEPHVS JIITA. A.M. WTITEVEEN. Roman Bronze Lunulae Jrom the Netherlands . 
MedRMO, 1977. 

4.2.4.3. Vaste lunulavoorstellingen 
Een andere type sluit hier uiterlijk nauw op aan. Aan dit type amu

I konden niet alleen losse lunulae worden gehangen, maar de lunula en 
d fallus vormen ook één stuk.65 Soms bevindt de lunula zich aan d 
onderzijde. vaak ook aan d bovenkant. In het laatste geval n emt d 
lunula soms d vorm aan van twee hoorns.66 Bij een enk 1 exemplaar is 
d lunula tn v rhouding tol d fallu s bijzond r grool en w 1 in zo'n mate 
da faUu / ond farm n lunula qua omvang ( n bij vol magis h wer
king?) nag n gaan lkaar 1 lijk zijn. 
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Van gelijkwaardige symbolen is eveneens sprake 'bij het type com
binatieamulet dat ons in het bijzonder aanbelangt en waartoe de 
Aardenbu:.;-gse amulet behoort. Van dit type zijn ook elders exemplaren 
gevonden. 

4.3. ROMEINSE FALLUS-LUNULA-AMULETTEN 

4.3.1. Aantal en vorm 
De laatstbedoelde bronzen amuletten worden hier bij gebrek aan 

een beter woord fallus-Iunula-amuletten genaamd.67 Er zijn zeventien 
exemplaren bekend, alle bestaande uit drie componenten: een fallus, een 
lunula en een draagoog (voor een beschrijving van deze exemplaren zie de 
bijlage).68 
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Fallus-lunula-amulet uit Blicquy. Henegouwen. 
brons, eerste-tweede eeuw. Musée gallo-romain. 
Blicquy. Uit: G. FAIDER-FEYTMANS. Les bronzes 
romains d e B elgique. Mainz. 1979. 

De lunula heeft soms een oval , soms 
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4.3.2. Vindplaatsen. datering, context en gebruik 

4.3.2.1. Vindplaatsen, datering en context 
Van de zeventien bekende fallus-Iunula-amuletten komen de 

meeste, namelijk zes, uit Duitsland. Vier werden gevonden in Frankrijk, 
drie in België, twee in Zwitserland en één in Luxemburg en Nederland. 
Van de meeste zijn de basisgegevens weinig gedetailleerd geregistreerd. 
Slechts vier exemplaren kunnen redelijk tot goed gedateerd worden, 
namelijk de fallus-Iunulae te Aardenburg, Blicquy, Celles-Iez-Waremmes 
en Arras. De dateringsperiode loopt op grond van deze vier uiteen van c. 
175 (oudste dateringsmogelijkheid van de fallus-Iunula te Aardenburg) 
tot het eerste kwart van de vierde eeuw Uongste datering van de amulet 
te Arras). Even onzeker is in veel gevallen de context. Zulks is wel duide
lijk bij de fallus-Iunula uit Blicquy; deze is afkomstig uit een depot van 
bronzen. De exemplaren uit Celles-Iez-Waremmes en Arras zijn graf
vondsten. In Nievenheim werd de amulet aangetroffen bij een villa rusti
ca en in Rheingönheim en Aardenburg in een castellum. De fallus-Iunu
la van Autun komt uit afgevoerde grond van een grot en het voorwerp van 
Philippeville van een terrein met oppervlaktevondsten van Romeins 
aardewerk. Veel overeenkomsten vallen in deze plaatsen vooralsnog niet 
te ontdekken. Evenals bij de datering, zijn de gegevens te gering en te uit
eenlopend voor onderbouwde conclusies over de context. Ook over de sta
tus van de eigenaars enjof dragers van het voorwerp (paarden of men
sen, burgers of militairen, kinderen of volwassenen en dergelijke) valt om 
dezelfde reden weinig feitelijks mee te delen. 

4.3.2.1.Gebruik 
De amulet uit Celles-Iez-Waremmes is een belangrijk voorwerp, 

aangezien zij ons inlicht over de draagwijze. Deze fallus-Iunula zit vast 
aan een met brons beslagen riem. De verbinding met twee riemen via het 
dwarsgeplaatste oog maakt van het voorwerp een riemkoppelingj -verde
ler. Alle andere fallus-Iunula-amuletten, op één na, hebben wat betreft 
het draagoog, dezelfde vorm en worden dus op dezelfde manier gedragen. 
Vermoedelijk hebben we hier dus opnieuw te maken met een voorwerp 
waarin het magische en praktische nut gecombineerd worden. Welke 
plaats aan het gareel de amulet innam is niet duidelijk: aan de borst
band?, het hoofdstel? of als jukstuk? De eerste twee opties, met de fallus 
in de rijrichting, spreken het meest tot de verbeelding. Paarden en hun 
berijders streden immers in de voorste gelederen, daar waar het gevaar 
het grootst was en de behoefte aan magische bescherming het drin
gendst. Maar verbeelding heeft al vaker geleid tot verkeerde opvattingen. 
Evengoed muden ze gedragen kunnen zijn door lastdieren in de leger
tros.71 Vijandelijke magie opereert tenslotte niet alleen in de voorhoede. 

We mogen bovendien niet generaliseren: Er waren immers meer 
dragers van fallusamuletten en lunulae dan alleen legerpaarden. De fal
lus-Iunula-amulet uit Arras werd bijvoorbeeld in een kindergraf gevon
den. En evenals andere hierboven genoemde amuletten zouden de fallus-
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Fragment van een paardentuig met faLlus-lunula en beslag, brons, leer, tweede
derde eeuw. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Uit: K. SAS, H. THOEN 
(ed.J, Schone schijn. Romeinsejuweelkunst in West-Europa. Brillance et prestige. La 
joaillerie romaine en Europe occidentale, Leuven, 2002. 

lunula-amuletten ook gedragen kunnen zijn door anderen dan cavale
risten en kinderen. Desalniettemin: getuige de dwarse plaatsing van het 
oog moet de manier waarop zij hun fallus-lunula-amulet droegen waar
schijnlijk dezelfde zijn geweest als die van Celles. 

4.3.3. Oorsprong: oriëntaals, inheems of Romeins? 
Een laatste interessante vraag is tenslotte onder welke religieuze 

prikkel dit specifieke amulettype ontstond: inheems, Romeins of mis
schien zelfs oriëntaals. Die vraag kunnen wij ons op grond van bo en
staande beschrijving van vorm en vondsten het beste op deze plaats stel
len. 

4.3 .3. 1. Oriëntaals? 
Een oriëntaalse oorsprong lijkt slechts een theoretische mOd'elijk

heid.72 De meeste te dateren amuletten komen uit het midden van de 
tweede tot midden derde eeuw, toen oosterse d'odsdiensten zich in het 
noordwesten van het Romeinse rijk een stevi plaats wisten te verwer
ven. In verschillende van de vindplaatsen van de fallus-lunula-amuletten 
zijn sporen van deze cultussen aangetoond. Maar hiertegen pleit de afwe
zigheid van fallus-lunula-amuletten in bijvoorbeeld Zuid- n 00 t
Europa. waar ook sprake is van oriëntaals religieuze in 10 d n. 

4.3 .3.2. Inheems of Gallo-Rom ins? 
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creromaniseerd in de Romeinse tijd zijn blijven voortbestaan. Het waren 
daarom vermoedelijk vooral Galio-Romeinse denkbeelden, die bij h et ont
staan van de combinatieamulet bepalend zijn geweest. De combinatie van 
falius en lunula in één amulet lijkt ook bijna vanzelfsprekend, gezien hun 
magisch-religieuze achtergrond , hun complementaire, c .q . overlappende 
functies en hun verschillende soorten gebruikers. 

4.4. D E R OMEI SE FALLUS-LUNULA-AMULET UIT AARDENBURG 

4.4.1. VindpLaats, context en datering 
We richten tot slot onze aandacht op de fallus -Iunula-amulet uit 

Aardenburg. Hiervan zijn de status en datering even onzeker. Het is daar 
om van belang nog eens te kijken naar de omstandigheden waaronder zij 
gevonden werd. 

4.4. 1.1.Vindplaats en context 
In het begin van deze bijdrage werd aangegeven dat h et voorwerp 

aangetroffen werd in put I van terrein De Smet, langs de Sint-Bavostraat. 
De put was bijzonder rijk aan vondsten met onder andere de (uitgebro
ken) fundering van de noordwesthoek van de principia en een houten 
put. In de houten put lag de bouwinscriptie (COM)MO(DVS/ A)RMA(MEN
TARIVM, wapendepot, opgericht tijdens de regering van Commodus?). In 
het onderste vlak trof provinciaal archeoloog J . Trimpe Burger resten aan 
van een Romeinse weg (karrensporen) met fragmenten van importaarde
werk vanaf het laatste kwart van de tweede eeuw. In h et boven ste vlak 
zat vooral derde-eeuws materiaal tot c. 276; een zeer doorgewerkte 
Romeinse laag met nauwelijks leesbare gronds poren, voornamelijk 
afuraakpuin, waaronder pleisterwerk (een egalisatielaag?). In h etzelfde 
vlak werden nog een radvormig voorwerp, vermoedelijk even eens een 
amulet, en een emailfibula gevonden. 73 

Radamulet uit Aardenburg, brons, 
tweede-derde eeuw. Het voorwerp 
werd gevonden in dezelfde put en in 
hetz lfde vlak als de jallus-lunuLa
amulet. G meenLel{jk Archeologisch 
M useum, Aardenburg. Foto: Stichting 
CultureeL ErJgo d Zeeland. 
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4.4.1.2.Datering 
Vanwege de vindplaats - een castellum, vlakbij een principia en 

misschien een depot - lijkt het bij de fallus-Iunula op het eerste gezicht 
te gaan om een vondst in militaire context. Maar zoals altijd als men wat 
gedetailleerder kijkt, ligt de zaak iets ingewikkelder. Er zijn namelijk aan
wijzingen dat het castellum vanaf c. 175 gedurende minder dan een halve 
eeuw, of zelfs korter, als een min of meer volledig bemande vesting 
gefunctioneerd heeft. Vermoedelijk werd de Aardenburgse bezetting daar
na sterk gereduceerd. Hierdoor verloor het castellum in belangrijke mate 
zijn betekenis als militair bastion. Zelfs is het niet ondenkbaar dat er voor 
de aanleg van het castellum ter plaatse reeds enige bewoning was. In 
principe zou de amulet dus ook voor 175 kunnen dateren, bijvoorbeeld 
van rond 150. Zwart-wit gesteld: als de amulet dateert van de eerste 
kwart tot een halve eeuw van het Aardenburgse castellum (c. 175 tot 225 
of vroeger) moeten we eerder denken aan een militair gebruik. wanneer 
ze dateert van de tweede helft (c. 225 of vroeger tot 275) aan civiel 
gebruik. Maar zelfs deze nuancering dienen we te nuanceren. Het is 
namelijk waarschijnlijk dat Aardenburg ook het vertrek van het garni
zoen tot zijn val rond 273 (toen het vermoedelijk gebrandschat werd) een 
kleine militaire bezetting gekend heeft. En vanaf c. 260. ten tijde van het 
Gallische deelrijk onder Postumus. misschien zelfs weer aanzienlijk. De 
vraag naar de status van de amulet, civiel of militair, moet hierom onbe
antwoord blijven. 74 

De amulet zelf. het uiterlijk, de vorm. het materiaal. biedt geen ver
dere aanwijzingen voor datering. Om reeds aangegeven redenen is er geen 
datering op basis van typologie mogelijk. Over de datering en de daarmee 
samenhangende conclusies mogen we dus op grond van context en uiter
lijk niet te stellig zijn. Al met al lijkt een preciezere datering dan c. 
150/175-275/300 op dit moment niet mogelijk. 

4.4.2. Vergelijking met parallelle exemplaren 

4.4.2.1.Fallus 
In meerdere opzichten gelijkt de Aardenburge fallus-Iunula-amulet 

op de andere exemplaren. Er zijn echter ook een paar opvallende ver
schillen. Ze bestaat evenals de overige uit drie onderdelen. In de eerste 
plaats is er de lunula met een vlakke achteï.lijde en een vooï.lijde die 
overlangs de gehele sikkelboog een fraai uitgevoerde centrale verdikking 
vertoont. Bij geen van de overige komt dat laatste zo duidelijk voor75• 
alleen het exemplaar uit Zugmantel is in dit opzicht vergelijkbaar. De sik
kel is in vergelijking met de overige relatief smal. De bovenzijde is rond: 
een dergel~jke vorm komt meer voor. onder andere bij de exemplaren uit 
Luxemburg. Epernayen opnieuw Zugmantel. De uiteinden staan naar 
beneden en buigen niet naar elkaar toe. Ze zijn gepunt en opmerkelijk 
lang. 
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FaLlus-LunuLa-amuLet uit Trier. 
brons, datering onbekend. 
Rheinisches Landesmuseum, 
Trier. Uit: S. FAUST. e.a .. 
ReLigio Romana. Wege zu d en 
Götter im anWcen Trier, Trier, 
1996. 

De realistisch gemodelleerde fallus is geplaatst in het midden van 
de lunula. De hoek waaronder deze schuin omhoog wijst is uitzonderlijk 
groot, c. 45°. Slechts de fallus -Iunula van Zugmantel heeft een vergelijk
baar grote 'fallushoek'. Evenals bij de andere amuletten wordt de eikel bij 
de Aardenburgse fallus-Iunula benadrukt. Testikels ontbreken; ook bij 
enkele andere exemplaren, zoals uit Nievenheim en Rheingönheim, is dat 
het geval. 

4.4.2 .3. Draagoog 
Aan de bovenzijde van de lunula, in het midden, bevindt zich een 

oog. De vorm is, net zoals bij de overige, rond . In tegenstelling tot de 
andere zestien fallus -Iunulae is de plaatsing echter niet dwars , maar 
evenwijdig aan de lunula. Het is naar verhouding ook opvallend klein. 
Dat heeft te maken met een andere unieke eigenschap , namelijk de groot
te. Het Aardenburgse amulet is in verg lijking met de andere beduidend 
forser. Alleen het exemplaar van onbek nde herkomst, thans bewaard in 
Autun. is qua grootte min of meer vergelijkbaar. 

4.4.2.4. Vers h111en en overeenkomsten 
Samenvattend n ons b prkend tot de hoofdpunten komt de 

Aardenburgs fallus-lunula op d m est punt n over en met d overige 
amul len. maar wijkt Zij af door haar alg h Ie omvang. small lunula
vorm n d g ring groo t n plaatsing van h t draagoog. Of dit laatst 
g fgt van n a nd r wljz n rl htlng van dra n t n opzi ht van de 
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amuletdrager lijkt onwaarschijnlijk. Ook bij andere typen bronzen han
gers komen, zelfs binnen eenzelfde groep, namelijk dwars- en evenwij
diggeplaatoste draagogen naast elkaar voor. Misschien werd de 
Aardenburgse fallus-Iunula niet, zoals die van Celles-Iez-Waremmes, 
gehangen tussen twee banden, maar aan een riem of kettinkje; of werd 
het op dezelfde wijze en in dezelfde richting gedragen met behulp van een 
additioneel bevestigingsstuk. 

4.4.3. Gewone en unieke kenmerken 
De Aardenburgse fallus-Iunula vertoont in vergelijking met de 

andere amuletten een aantal opmerkelijke verschillen. Zoals reeds is 
opgemerkt zijn binnen de amulet de fallus en lunula gelijkwaardig aan 
elkaar gedacht. Bij andere soorten combinatieamuletten is er meestal 
juist een aanzienlijk verschil. Het meest opvallende kenmerk is de 'ruim
telijke werking': de fallus staat recht vooruit en beschermt de drager in 
de richting van het gevaar. Het is met andere woorden een duidelijk voor
beeld van hetgeen hierboven fallisch imponeergedrag genoemd werd. 

5. SLOT 

De Aardenburgse fallus-Iunula-amulet was geen geïsoleerd voor
werp. Ze maakt integendeel deel uit van een buitengewoon rijke en bete
kenisvolle traditie, waarvan de oorsprong ver teruggaat in de tijd: in cul
tuurhistorisch opzicht tot in de prehistorie, in sociobiologische zin zelfs 
nog verder. 
De amulet in kwestie is slechts één van de vele Romeinse religieuze en 
magisch-religieuze voorwerpen die in Aardenburg werden opgegraven. 
Daartoe behoren ook enkele andere amuletten. die elk voor zich een 
nadere kennismaking meer dan waard zijn. Die kennismaking is moge
lijk in het Gemeentelijk Archeologisch Museum te Aardenburg. een klein. 
charmant museum gevestigd op slechts korte afstand van de plaats waar 
de voorwerpen gevonden werden. De fallus-Iunula-amulet wordt daar. 
conform de oorspronkelijke bedoeling. duidelijk zichtbaar tentoongesteld. 
Nu echter niet meer tegen het onheil veroorl:akende boze oog. maar voor 
de welwillende en geïnteresseerde bezoeker. 76 
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NOTEN 

1 Registratienummer 1974-Sm-20b. 
2 Th. P. VAN BAAREN. Doolhojdergoden. Amsterdam, 1960, p. 189-192. 
3 M. LEACH, J. FRlED, Standard Dictionary oj Folklore and Legend, New York, 

19722 , p. 50-52. 
4 B. ANKERLOO. S. CLARK, Witchcrajt and Magic in Europe. Ancient Greece and 

Rome, Philadelphia, 1999, p. 51-54 (algemeen Griekenland en Rome). F. ECK
STEIN J.H. WAZINK. Amulett in: F.J. DÖLGER. e.a., Reallexikon jür Antike und 
Christentum I. Stuttgart, 1950, k. 397-399. L. HANSMANN, L. KRlSS-RETfEN
BECK. Amulett und Talisman. Erscheinungsjorm und Geschichte, München, 1977, 
p. 8-16, 26-27, 130-136, 256, 301. E. RlESS, Amulett in: Paulys-Wissowa 
Realencydopädie der dassischen Altertumswissenschajt. Erster Band, Stuttgart, 
1894, k. 1894-1989. 

5 Algemeen: J.J. MAITELAER. The phallus in art & culture, Arnhem, z.j. 
6 Het laatste aspect bij M. GRANT. Eros in Pompeji. Erotische tajerelen uit het gehei

me kabinet van het museum van Napels, Amsterdam, 1975, p. 104. 
7 En in bepaalde gevallen zelfs in zeer specifieke zin. In Pompeji werden fallussen op 

muren aangebracht om geschreven vervloekingen bij voorbaat te neutraliseren. M. 
GRANT, Eros. p. 109. 

8 Relevante teksten bij DEMOKRlTOS, Sto.1Jes in het zonlicht (vert., toel. R. 
Ferwerda). Amsterdam, 1998, fr. DK 123, A 77a, A 77b, A 138, A 165 en Mansfeld 
107 (p. 75-77), EMPEDOKLES, Aarde, lucht. water en vuur (vert., toe I. R. 
Ferwerda). Amsterdam, 1997, DK 89 (p. 85) en PLUTARCHUS, Moralia I-XVI 
(transl. F.C. Babbit, e.a.). Cambridge (Mass.) ,1962-1976, V.7.2 (vol. VIII, p. 420-
425). Ook bij dieren: LUCRETlUS, Over de natuur (vert. Aeg. W. Timmerman, bez., 
toei. P.H. Schrijvers), Baarn/Amsterdam, 1984, IV, 712 (p. 153). 

9 Voor het boze oog algemeen zie bijvoorbeeld S. SELIGMANN, Der Böse Blick und 
Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte der Aberglaubens aller Zeiten und Völker. I, 
z.p., 1910, passim. Uitgebreide behandeling in PLUTARCHUS, V.7 (vol. VIII, p. 
417 -433). F. KÛHNERT, Fascinum in: Paulys-Wissowa Realencydopädie der das
sischen Altertumswissenschaji. Sechster Band, Stuttgart, 1909, k. 2009-2014. 
Voor huidig boze ooggeloof. met verwijzingen naar de oudheid, A. DUNDES, The 
evil eye. A jolkore casebook, New York. 1981, p. 181-191. 

10 Bijzonder Illustratief in dit verband zijn enkele Romeinse mozaïeken ter bescher
ming van het huis, bijvoorbeeld in het Conservatorenpalies en het Capitolijns 
Museum te Rome en het Museum van Antiochië. TH. BOGAERT, Antieke mozaïe
ken. Amsterdam, 1964, afb. 38. N. HARRIS, De Grieken en Romeinen, Alphen aan 
den Rijn, 1981, p. 269. M. VICKERS, G. HERMANN, De Perzische en Romeinse 
wereldrYken, Amsterdam/Brussel, 1978, p. 16. P. TURNBULL, The Phallus in the 
Art oj Roman Britain, Bulletin oj lnslitute q[ Archaeology, 15, 1978, p. 199 wijst op 
een amulet met dezelfde voorstelling. 

I 1 De gedragswetenschappen gebruiken voor het hier gebezigde 'abstrahering' de ter
men omrichUng of rituaJlsering. J. BEDAUX, Laatmiddeleeuwse sexuele amulel
ten. Een socio-biologische benadering In: J, BEDAUX, A.M. KOLDEWEIJ, (ed.J, 
Annus Quadriga Mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan 
proJdr. Anna C. Esmeyer, Utrecht/Zutphen, 1989, p. 21-23. W. WICKLER. 
Ursprung und biologische Deul.ung des Genilalpräsenllerens männ/icher Prima/en, 
ZeU.<;chrl[/ Jür TiI!rpsychologil! 23, 1966, p. 429-435. Idem, De aard van hel beest
Je. Over de natuurwetten van het seksuele con/act, Amsterdam, 1970, p. 64-70. De 
relatie fallus cn agressie In de Homclnse liJd biJ ,J.N. ADAMS, The I..alin Sexual 
VocabuJ.Ilry, London, 19H2, p. 124, 128, 128, 133- I ~34. Interessant is nog de ver
geliJking van de faBw; met wapens, vooral gepunte, hijvoorbeeld Prlapea (vert.. toel. 
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H.-J. van Dam), Amsterdam, 1994. 1 (p. 30-31), 9 (p. 36-37), 20 (p. 40-41). Zo ook 
in de erotische beeldspraak, bijvoorbeeld J. N. ADAMS, The Laan Sexual 
Vocabulary, p. 19-22. 

12 J. BEDAUX, Laatmiddeleeuwse sexuele amuletten, p. 25. PLUTARCHUS. V.7.3, 
geciteerd in M. KEMKES. J. SCHEUERBRANDT, Zwischen Patrouille und Parade. 
Die römische Reiterei am Limes, AaIen, Stuttgart, 1997, p. 43: 'Alles was unan
ständig ist und zu Lachen erreigt ist geeignet die Augen von übelverrnögenden 
Menschen und Dämonen auf zich zu ziehen und den Bliek vom bedrohten gegen
stand abzulenken·. 

13 Th.P. VAN BAAREN. Mensen tussen Nijl en zon. De godsdienst van het oude Egypte. 
Zeist/Antwerpen, 1963, p. 51, 59-62, 90-110. Fallische processies onder andere 
in HERODOTOS, Historiën (vert. O. Damsté), 1987(8), Il, 48 (p. 102). die Osiris 
aanduidt met Dionysos. Enkele fraaie voorbeelden van scheppingsmythen met fal
lische aspecten in S. SAUNERON, J. YOYOTTE. Het ontstaan van de wereld in het 
oude Egypte in: D. VAN DER PLAS, B. BECKING, D. MEIJER (red.), De schepping 
van de wereld. Mythische voorstellingen in het oude nabije oosten, Muiderberg. 
1990. p. 1-56. S. MORENZ, Egyptian Religion, New York. 1990. p. 163v. D. MOR
RIS, P. COLLETT. P. MARSH, M. O'SHAUGNESSY, Gestures. Their origins and dis
tribution, London 1979. p. 80-81. 

14 H. HERTER, Phallophorie in: Paulys-Wissowa Realencyclopädie der classischen 
Altertumswissenschaft, Neunzehnter Band. Stuttgart. 1938. k. 1673-1681. M. 
LEACH, J. FRIED, Standard Dictionary, p. 863. 

15 Algemeen: B.S. THORNTON. Eros. The Myth of Ancient Greek Sexuality. Boulder. 
1997, p. 146-150. R. FLACIÈRE, Zo leefden de Atheners ten tijde van Pericles. 
Baarn 19872 • p. 195-197, 202. R. PARKER. Greek Religion in: J. BOARDMAN 
(red.), e.a., The Oxford History of the Ancient World. Oxford. 1996. p. 269-271. J. 
BOARDMAN, E. LA ROCCA, Eros in Hellas, Amsterdam [19761. p. 41-42. 46-47. 
70-71. E.C. KEULS, The reign of the phallus: sexual polities in illlcient Athens. New 
York. 1985, p. 65-97. H. HERTER, Phallos in: Paulys-Wissowa Realencyclopädie 
der classischen Altertumswissenschajt, Neunzehnter Band. Stuttgart 1938, k. 
1689-1698, 1728-1733. J. IRMSCHER (ed.), Dtv-Le\.ikon for die Antike. Religion. 
Mythologie. München, 1970, p. 159-160. 

16 Vgl. Priapea nr. 17 (p. 40-41):'Zeg nachtwacht, laat mij mstig staan./ Je hindert. 
Laat die dief begaan./Hij gaat hier straks wijdbeens vandaan: 

17 In de stijl van enkele populaire Romeinse dichters. Andersom hebben enkele 
gedichten veel weg van priapea. Voorbeelden: MARTIALIS. Epigrams (ed .. transl. 
D.R. Shackleton Bailey), Cambridge. Mass. 1993. I. 35.15-16 (vol. I. p. 64-65). III. 
58.47 (vol. I, p. 242-243), VI. 16 (vol. Il. p. 12-13). 72. 73 (dl. 11. p. 57-59), VU, 91.4 
(vol. 11. p. 150-151). VlII. 40 (vol. 11. p. 190-191), X. 92 (vol. 11. p. 408-409). XI. 
18.22 (dl. III. p. 18-19), 51.2 (vol. 111. 44-45), 72 (vol. IlI, p. 62-63). XIV, 70 (vol. 111. 
p. 254-255). CATALLUS. Gedich/en (navol. A. Ru tt gers van der Loell). Dt'n Haag. 
1977. 47 (p. 55). I-IORATIUS. The complete Odes and Satires (ed. and Intr. S. 
Alexander), Prlnceton. 1999. Satire I. 8.1 (p. 231). TIBULLUS. Tilt' erotie elegics q{ 
Albius Tibullus (ed. H. Creekmore. E. Melcarth), New York. 1966. I. 4 (p. 32). OVlD
lUS. The erotic poems (transl., introd. P. Green). Harmondsworth. 1984:1. I. 415. 
416 (p. 30-3l). 433 (p. 32-33). VI. 319 (p. 342-343). 342 (p. 344-345). Vl'rgt'lUk ook 
PLINIUS MINOR, Brief V.3. geciteerd In J.J. IlARTMAN. Ilondt'mjaar gcestelijk 
leven in den Romeinsehen Keizer/Od, Lt'lden. 1918. p. 386. nl Is nkt eIulctt'iUk of zUn 
(niet bewaard gebleven) 'lIedJes', 'malllgllC'den' en 'onschuldlge Vt'rmnkell' ook prt
apea zijn. Vergelijk hierover MARTIALIS. I. 35.10-11 (p. 64-65: 'tllt're's n In\\' laleI 
clown ('or merry verses: they ('nn'( hl' gooel ror nllythlll~ unit'ss tht'Y Itch·). ZU \wr
den onder de verzamelnaam 1è.'s('t'1111Incs t l.1dl'l1s hU\Vt'Hjksplt'l'htl~llt'dt'n ~t'J.ol\gt'n 
door Jongens el1 opgezegd door l'CIl oftkWk grappt'llmnkt'r. Dit om dt' I\l\m\'t'.lI~t'n 
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en vooral het echtpaar tegen kwade invloeden te beschermen. Bij een overgangsri
te als het huwelijk was de kans hierop groot. Over Romeinse fallische huwelijks
gebruiken kort J.N. ADAMS. The Latin Sexual Dictionary. p. 4-5. 

18 Bepaalde gerechten werden in de vorm van een fallus als attribuut van Priapos 
zelfs ingezet als afrodisiacum. P.C.P. FAAS. Rond de taJel der Romeinen. Diemen, 
1994. p. 93-94. Ook bij MARTlALIS. Epigrams, XN.70 (vol. Il, p. 254-255). 
Vermeldenswaard in dit verband is ook fallisch drinkgerei. bijvoorbeeld 
Priapusrhyta. G.M.E.C. VAN BOEKEL. Roman Terracotta Figurines andMasksJrom 
the Netherlands, Introduction and Catalogue II-Ill. Berichten van de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (BerROBJ. 35. 1985. p. 778-780. nr. 262. 

19 J. DE VRIES. Altgermanische Religionsgeschichte. I-Il, München. Leipzig, 1935. I, 
p.117-119. 

20 Ibidem. I. p. 131. Il. p. 188. 193. 206. 388. H.R. ELLIS DAVIDSON. Goden en 
mythen van Noord-Europa, Utrecht/Antwerpen. 1967, p. 104. 

21 Het kan echter ook gaan om een religieuze herinterpretatie. J. MITCHELL. Moeder 
aarde. Haar wezen en geheimen. Bussum. 1975, p. 81. 82. afb. 15. S. HEINZ. 
Keltische symbolen. Hoevelaken. 2000. p. 25l. 

22 J. SCHUYF. Heidens Nederland. Zichtbare overblYfselen van een niet-christelijk ver
leden. Utrecht 1995. p. 37-38. J. DE VRIES, Altgermanische Religiongeschichte, 1. 
p.288-290. 

23 A. ROSS. Pagan Celtic Britain. Studies in Iconography and Tradition. Chicago, 
19962 • p. 96-97. 127-128. Mogelijk is hieraan een aantal eigenaardige voorstellin
gen gerelateerd van godheden met fallussen in het gelaat en op het hoofd. bijvoor
beeld P. TURNBULL. The Phallus in the Art oJ Roman Britain. Bulletin oJ the Institute 
oJ Archaeology, 15. 1978. p. 200-202 (graffiti op aardewerk uit London en 
Caerleon. eerste helft 2de eeuw). G. FAIDER-FEITMANS. Les bronzes romains de 
Belgique 1-11. Mainz 1979. I. p. 68. nr. 51. 11. pI. 28, nr. 51 (Mercurius, Tongeren) 
en S. HEINZ, Keltische symbolen, p. 252 (Tongeren). Een bijzonder Nederlands 
voorbeeld tussen twee kunstmatige grotten te Maastricht. waarschijnlijk voorstel
lende een goddelijke (krijgers?)figuur om materieel succes te bevorderen en gevaar 
af te wenden. Met parallellen besproken door J.V.S., MEGAW, A Carved Cult 
FigureJrom Maastricht, BerROB. 15-16, 1965-1966, p. 109-112. Ook R. HOFMAN, 
B. SMELIK, L. TOORIANS, (red.). Kelten in Nederland, Utrecht, 2000 . p. 30 en A. 
ROSS, Pagan Celtic Britain, p. 206, 219, nootnr. 93. J. GOOSSENS. De gecastreer
de neus. Taboes en hun verwerking in de geschiedenis van de Reinaert. 
Leuven/ Amersfoort 1988 gaat in op de relatie fallus-neus in de literatuur. V gl. nog 
de KNO-arts Wilhelm Fliess (1858-1928). die in zijn Die Beziehungen zwischen 
Nase und weibliche Geschlechtsorgane in ihre biologischen Bedeutungen dargestellt 
(1897) de menselijke neus voorstelt als belangrijk geslachtsorgaan. M. HULSPAS. 
J.W. NIENHUYS. Tussen waarheid en waanzin. Een encyclopedie van de pseudo
wetenschappen, Breda, 1998:!, p. 128-129. 

24 M. TODD. De Germanen. Bussum. 1976. p. 202. J. SCHUYF. Heidens Nederland. 
p. 37-38. A. ROSS. Pagan Celtic BrLLain. p. 249-250. 

25 De ouderdom Is omstreden en loopt uiteen van de voorromeinse IJzertijd tot de 
7.evenUende eeuw. Over Fergus: A. ROSS. Pagan Celtic BrUain. p. 286 en S. HEINZ. 
Keltische symbolen. p. 251. 253. Algemeen ook J. DE VRIES. Altgermanische 
Religiongeschichte. 11. p. 207-208. 280. Het voert te ver hier door te gaan op ande
re. mogelijk relevante (magisch-)religleuze facetten van het paard. Pro memorie 
nog A. ROSS. Pagan CeLLic Brllain. p. 404-417 over de cultische rol van paarden 
biJ dc Kelten .. J. SCIIUYF, lIeldens Nederland, p. 45-47 en H.R. ELLIS DAVIDSON. 
Goden en mythen van Noord-Europa" p. 105 over dc rol van gewijde paarden in de 
Germaanse Freyrc:ultus. M. GREEN. Keltische Mythen. Baarn. 1994, p. 59-60 wijst 
ook op de rol van het Keltisch-Romeinse paard In de oorlog cn zijn seksuele con-
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notaties. A. ROSS. Pagan Celtic Britain. p. 267v. over de godin Epona (Goddelijke 
Paard). haar populariteit bij (onder andere) de (Romeinse) cavalerie en haar belang 
als moedergodin voor vruchtbaarheid en moederschap. Een andere dier. de slang. 
werd door de Kelten in verband gebracht met vruchtbaarheid en regeneratie. Zijn 
vorm werd in de religieuze beeldtaal onder andere opgevat als dubbele penis. 
Hierover M. GREEN. Keltische Mythen. p. 58 en S. HEJNZ. Keltische symbolen. p. 
23. 

26 S. HEJNZ. Keltische symbolen. p. 252. J. DE VRIES. Altgermanische 
Religiongeschichte. J. p. 117-119. 125. 

27 A. ROSS. Pagan Celtic Britain. p. 113. W. HOTTENTOT. S.M.E. VAN LITH. 
Römische Amuletten aus Hitschhorn in den Niederlanden. Helinium 30. 1990. p. 
186-207. Chr. UNZ. E. DESCHLER-ERB. Katalog der Milüaria aus Vindonissa. 
Militärische F'unde. Pferdegeschirr und Jochteile bis 1976. T. 60. nrs. 1663-1668. 

28 H. HERTER. Phallos. k. 1719-1723. W.M. THOSS. K. PAVITT. Het boek der 
Talismans. Amuletten en Zodiakale Stenen. J. Amsterdam. 1979. p. 50. Vergelijk E. 
WALLIS BUDGE. Amulets and Superstitions. New York. 1930 (repr. 1930). p. 14. 

29 Voor de fallus in deze hoedanigheid waren verschillende namen in gebruik. Een 
algemene term was fascinum. Fascinus. waarschijnlijk als zelfstandige godheid 
(dus als religieuze naam). bij PLINIUS MAIOR. Natural history (trans1. H. Rackham. 
e.a.). London. 1961-1971. XXVIII. 39 (vol. VIII. p. 30-31. de uitleg in nootnr. bis. 
evenals die van Plinius zelf overigens. te beperkt). Zie hiervoor M. GRANT. Eros. p. 
108 (met een waarschijnlijk te specifieke karakterisering) en noomr. 29. Fascini 
(als magische term) bij bijvoorbeeld PETRONlUS. Satyricon (veri.. toe1. A.D. 
Leeman). Amsterdam 1972.92 (p. 112) en Priapea. 23 (p. 42). Scaevola en (als spe
cifiek amulet) turpicula res bij VARRO. De lingua latinaj Varro on latin lanuage 
(transl. R.G. Kent). LondonjCambridge (Mass.). 1967. VII. 97 (vol. 1. p. 350-351). 
bulla bij MACROBlUS. Saturnalia. 1.6.9 en PLINIUS MAIOR. Naturalis historia. 
XXVIII. 39 hebben medicus invidiae als resultante van het amuletgebnlik. 
MuUonium en varianten in onder andere HORATIUS. Epode. VIII. 8 volgens de 
interpretatie van PORPHYRIO. LXXVI. 425.4. Bij PLINIUS MAIOR. Naturalis hista
ria. XIX, 1.19v. ook Satyrica signa. Deze termen bij F. KÜHNERT. Fascinum. k. 
2011-2012. PLUTARCHUS. V.7.3 (vol. VIII. p. 427) gebruikt voor de amulet de term 
probaskanion. gerelateerd aan ofthalmos baskanios. het betoverende (beheksende) 
oog. Hierover D. MARCOLUNGO. Fascinum. turpicula res. scael'ola. Á propos d'un 
pendentij phallique trouvé à Philippeville. Archéo-Situla. 13-16. 1992. p. 94. 
nootnrs. 7-9. W. HOTTENTOT. S.M.E. VAN LITH. Römische Amuletten. p. 186-187. 
E. WALLIS BUDGE. Amulets and Superstitions. p. 15. H. HERTER (b). Phallos. k. 
1733-1734. Bovenal J.N. ADAMS. The Latin Sexual Vocabulary. p. 62-64. Zie ook 
H.F.J. HOSTMANSHOFF. H. BEUKER. Viriel. De namen voor het membnlm llirile. 
Geschiedenis der Geneeskunde. 2. 1995. p. 284-286. 

30 Een indrukwekkende hoeveelheid voorwerpen Is bijeengebracht in de 
Borgiacollectie of museum secretum in het Museo Nazionale te Napels. Besprokt'l1 
door p. M. GRANT. Eros. p. 84vv. Enkele algemene opmerkingen ook bIJ r. TURN
BULL. ThePhallus. p. 199. Talrijke voorbeelden biJ H. HERTER. Plw/los. k. 1741-
1747. Daar ook over zogenaamde grotesken (silenen, saters, dwergen etc. met 
'abnormale' fallussen). 

31 AUGUSTINUS, De stad van God (verL toel. G. WIJdeveldl, Bnnrn. 1998~, spl"t't'kt 
daar meermalen, bijvoorbeeld VII. 24 (p. 342-343) schande van: nlU1w~jzlng hOt' 
belangrijk het (voorheen) was. 

32 H. ETIENNE, Het dagelt/les leven in Pompc!1. Baarn. \H88. p. 227-229. 
33 Zie nootnrs. 25, 27 voor Kt>ltlseht> en Gallo-Rolllt'ltlst' voorbeelden. Ook t't'tl heUt" 

nlstlsche bron Is echter mogelijk. In J. MITC'llELL, M(x'ne/' amYit', p. H2-H:l (wr
mocclelIJk uit POI1lP(~jl) een afbeelding VHn het ho\"stllt't'I<I van t't'tl godllt'ld nlt'l 
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hanenkam en een fallus als gelaat; op het borstbeeld de Griekse inscriptie 'soter 
kosmou', 'redder van de wereld'. Ook in Pompeji, door GRANT, p. 135 weinig 
serieus als 'karikatuur' geïnterpreteerd. 

34 F. KÜHNERT, Fascinwn. k. 2011-2012. MACROBIUS. 1.1.6. 
35 In het laatste geval wordt in de amulettologie vaak het woord penis gebruikt. 

ofschoon niet consequent. 
36 G. JELSKl, Pendentifs phalliques. clochettes et peltae dans les tombes d'enjants de 

Gaule Belgiques. Revue du Nord. XVI. 260. 1984. p. 276-277 maakt een vergelij
king met de bekende obool van Charon. die om dezelfde reden in het graf meege
geven werd. 

37 M. GRANT. Eros, p. 138-143. J. BEDAUX. Laatmiddeleeuwse sexuele amuletten. p. 
25. fig. 11. 

38 Algemeen: M. BRAUNECK. Religiöse Volskunst. Votivgaben-Andachtsbilder
Hinterglas-Rosenkranz-Amulette. Köln. 1978, p. 283-285, afb. 231. HERTER, 
Phallos. k. 1719-1723, 1733-1744. HANSMANN, KRISS-RElTENBECK. p. 254-
260.320-321. W. BURKERT, Ancient Mystery Cults, CambridgejLondon. 1987. p. 
95-96. Voorbeelden in M.C. BISHOP. Cavalry Equipment ojthe Roman Army in the 
First Century A.D in: J.C. COULSTON (ed.). Military Equipment and the Identity oj 
Roman Soldiers. Proceedings oj the Fourth Roman Military Equipment Conference. 
Oxford. 1988, p. 154-156 nrs. 10 a-k, m-o. q, s-t, HERTER, Phallos. k. 1739-1741. 
M. KEMKES. J. SCHEUERBRANDT. Zwischen und Patrouille. p. 44. AN. ZADOKS
JOSEPHUS JIITA W.T.J. PETERS. A.M. WIITEVEEN, The Figural Bronzes. 
Nijmegen 1973. p. 53-57. nrs. 80-83. 90-93, AN. ZADOKS-JOSEPHUS JIITA 
AN. WIITEVEEN. Roman Bronze Lunulae jrom the Netherlands. Oudheidkundige 
Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 58, 1977, p. 182, nr. 
18. pI. 32, nr. 18 en A.J.M. ZWART. Romeins paardentuig uit de regio Nijmegen. 
Westerheem 47.5. 1998. p. 249-250, 252. 

39 Om hun spottende. vernederende, intimiderende effect moeten Romeinse zoge
naamde vulva-amuletten eenzelfde apotropeïsche functie gehad hebben als fallu
samuletten. Ook van dit type zijn vele Romeinse voorbeelden gevonden, waaronder 
twee te Aardenburg. Middeleeuwse vagina-insignes gaan, evenals fallus-amulet
ten, hier rechtstreeks op terug. Ook hier is dus weer op frappante wijze sprake van 
magisch-religieuze en iconografische continuïteit. Vgl. bijvoorbeeld D. MORRIS, P. 
COLLEIT, P. MARSH, M. O'SHAUNESSY. Gestures. p. 262-264 met AN. ZADOKS
JOSEPHUS JIITA W.T.J. PETERS, Roman Bronze Lunulae, p. 50-51. M. JONES, 
1he secular badges in: H.J.E. VAN BEUNINGEN. A.M. KOLDEWIJ, Heilig en pro
jaan. 1000 Laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, 
Cothen. 1993. p. 99-109. 

40 .J.E. CIRLOT. Adtctionaryojsymbols. NewYork. 1962. p. 63, 72. D. MORRIS. Body 
guards. Protectlve amulets & charms. Shaftesbury jBostonjMelbourne 1999. p. 
137. E. WALLIS BUOGE. Amulets and Superstitions. p. 324. 

41 Veel voorbeelden In AN. ZAOOKS-JOSEPHUS JITI'A. W.T.J. PETERS. Roman 
Bronze Lunulae. p. 175v .. BISHOP. Cavalry Equipment. p. 68-78. 98 en J. OLD
ENSTEIN. Zur Ausrilstung römischer Auxillareinheiten. Sludien zu Beschlägen und 
Zi.erat an der Ausrilstung der römischen Auxtliareinheilen des obergermanisch-rae
ttschen Umesgebietes au.'> dem zwei/en und drilten Jahrhundert n. Chr.. Bericht der 
Rörnischen-GermanL<;chen Kommission. 57. 1976, p. 163. 

42 A.N. ZAIJOKS-.JOSEPIIUS JI1TA. A.M. WITTEVEEN, Uoman Bronze Lunulae, p. 
168-170. HJcht.crcn 8:26 .. JesaJa 3: 19. 

43 7 .. (Jals bijvoorbeeld Ilcbrceuwse saharonamulettcn. E. WALLIS BUOGE, Amulets 
and Supersllllon..'), p. 213. 

44 AN. ZAf>OKS-JOSEf'1 lUS JrJTA, A.M. WITf1i:VEEN. Uoman Hronze Lunulae, p. 
170-171. 
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45 Voor bronstijdlunulae S.J. DE LAET. Prehistorische KuIturen in het zuiden van de 
Lage Landen. Wetteren. 1974, p. 377- 378 en B. MAlER. Lexikon der keUischen 
Religion und Kultur, Stuttgart. 1994. p. 216. Ierse gouden halskragen in G. GRE
GORlE1TI. Gold und Juwelen. Gütersloh, e.e., 1971. p. 25 en British Musewn 
Guide, London. 19733

• p. 160-161. nr. 11. Een voorbeeld van een 'MondidoIe' 
(vuurbok?) in W. MENGHIN. Kelten. Römer und Germanen. Archäologie und 
Geschichte. München. 1980. p. 63. 

46 M. KEMKES. J. SCHEUERBRANDT, Zwischen Patrouille, p. 44. 
47 Algemeen hierover R. MEGAW. V. MEGAW, Celtïc art. From its beginnings to the 

Book oJ the Kells, London 2001 2 , p. 65-69; lunulae worden niet genoemd. 
48 HEINZ. Keltische symbolen. p. 209. 213, 215. M.J. GREEN, Exploring the World oJ 

the Dmids, London 1997, p. 19. H. HERTER. Phallos. k. 1739. A. ROSS. Pagan 
Celtic Britain. p. 117-118. 94-221 (algemeen over mensenhoofd en gehoornde 
goden). 

49 M. GREEN. (ed.). The Celtic World, LondonfNew York. 1995. p. 102-103. M.J. 
GREEN, Exploring, p. 112. Voor Luna verwijzingen in nootnrs. 53, 54. 

50 L. WlCKERT, Lunaf3. Lunula in: Paulys-Wissowa Realencyclopädie der classi
schenAltertumswissenschaJt. Dreizehnter Band. Stuttgart. 1927, k. 1811-1812. M. 
KEMKES, Tmhenbeschlagsätze aus Eigeltingen-Eckartsbrunn in: S.T.A.M. MOLS. 
e.a. (eds.). Acta oJ the 12th International Congress on Ancient Bronzes. Nijmegen. 
1992 (Nederlandse Archeologische Rapporten 18), Amersfoort. 1995. p. 394. A. 
DUNDES. The evil eye, p. 280v. L. HANSMANN. L. KRlSS-RETTENBECK. Amulett 
und Talismann. p. 244-246. A.J.M. ZWART. Romeins paardentuig. p. 248. A.R. 
NEUMANN, Die Ehrezeichen des römischen Heeren. Antike Welt 7. 1976. p. 47-55. 
Voor terracotta's zie bijvoorbeeld G.M.E.C. VAN BOEKEL. Roman Terracotta 
Figurines and Masks Jrom the Netherlands. Introduction and Catalogue. I. Berichten 
van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (BerROB) 33. 1983. p. 
215, 292-294. lunulae bij meisje en Diana (?). G.M.E.C. VAN BOEKEL. Roman 
Terracotta Figurines. 1985, p. 361. 374-375. 378-379. 467. 653-654. 669. 672-
674. lunulae bij resp. Isis. Luna. moedergodinnen. eenjongetje. een vrouw ofmeis
je en vrouwen. A.N. ZADOKS-JOSEPHUS JIITA. W.J.T. PETERS. W.J. VAN ES. 
Roman Bronze Statuettes Jrom the Netherlands. 11. Groningen. 1969. p. 74. de godin 
Luna met een lunula. Idem. p. 64-65. Isis met een halve maan in een diadeem. 
Ook J. DE BEENHOUWER. Roman terracotta statuettes .{rom a dosed Jinri at 
Tongeren and their relation to the the Kö1n. Trier anri Centra1-Rhine productioll cen
tres. Acta Archaeologica Lovaniensia 30. 1991. p. 64-65. 78. lunulae bij jongens en 
meisjes. M.C. BISHOP. Cavalry Equipment. p. 98 dateert Augusteïsch tot tweede 
eeuw. A.N. ZADOKS JOSEPHUS JITTA. A.M. WITrEVEEN. The F'igura1 Bronzes. 
passim geven echter ook latere lunulae. Volgens J. OLDENSTEIN. Zt1r Ausnlstung. 
p. 164-165 dateren lunulae In het IImesgebied vooral uit de tweede en derde eeuw. 
Hij oppert de mogelijkheid dat lunulae met gepunte uiteinden langer In gebruik 
kunnen ziJn geweest dan lunulae met geknobbelde uiteinden. De laatste zouden 
bovendien lets jonger kunnen zijn. 

51 vgl. A. KAUFMANN-HElNIMANN. Die römischen Bronzen rierSchweiz 1: Augst unri 
das Geblet der Colon ia Augusta Raurica. Mainz 1977. p. 152-153. nr. 269-270. T. 
168-170. nr. 269-270. 

52 L. WICKERT. Luna. 181 1. verwijzend naar PLiNIUS MAIOR De wen.>1ri. NatIIralis 
hls/oria. Amsterdam. 2005. XXVIII. 257 (p. 538). 

53 Voor Tertullianus. Cyprlanus. lIitlronyl11us zie A.N. ZADOKS JOSEPlIlIS-JI1TA, 
A. M. WI1TEVEEN, The F'iglLra1 Brollzes. SlLpplemmt. Nijmegen WH~l. p. 171· 172. 
PLAUTUS. Eplriicus. 639: Komedies (vert .. toel. J. M. 1It'I1lt'lr~jk .Ir.). Baarn. WH2. p. 
452. ISIDORUS. Elyrnologlarlllll sive origilllllll (ed. W.M. Lindsayl. I. Oxrord. 1957. 
p. 19.31. 17. 
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54 A.N. ZADOKS JOSEPHUS-JITIA. A.M. WITIEVEEN. The Figural Bronzes, p. 171-
176. Het Aardenburgse exemplaar werd hierin niet opgenomen. Niet ver van 
Koudekerke op Walcheren (c. 22 km ten noorden van Aardenburg) werd in 1990 
een bronzen lunula met sterhangertje gevonden van een relatief bekend type. cf. 
RM. VAN HEERINGEN. Archeologische Kroniek van Zeeland over 1990 in: Archief 
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1991, 
p. 126-127. A. BAKELS. Een bijzondere vondst in Wassenaar, Verenigingsnieuws, 
Westerheem. XIV. 6. 1995. p. 4-5 (exemplaar te Wassenaar). W.J.H. VERWERS, 
e.a., Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1991, Brabants Heem, 4, 1991. p. 
172 (exemplaar te Vlijmen). M.C. BISHOP, Cavalry Equipment, p. 98 dateert 
Augusteïsch tot tweede eeuw. A.N. ZADOKS JOSEPHUS-JITIA. A.M. WITIEVEEN. 
The Figural Bronzes. passim geven echter ook latere lunulae. Volgens J. OLDEN
STEIN. Zür Ausrüstung. p. 164-165 dateren lnulae in het limesgebied vooral uit de 
tweede en derde eeuw. Hij oppert de mogelijkheid dat lunulae met gepunte uitein
den langer in gebruik kunnen zijn geweest dan lunulae met geknobbelde uitein
den. De laatste zouden bovendien iets jonger kunnen zijn. 

55 Bijvoorbeeld: vier fallusamuletten en vier lunulae in een glazen urn te Trier. J. 
OLDENSTEIN. Zür Ausrüstung, p. 163. S. FAUST. e.a., Religio Romana. Wege zu 
den Götter im antiken Trier, Trier, 1996, p. 231-232. Een fallus en lunula in een 
depot van bronzen te Blicquy. G. JELSKI. Penditifs phalliques, p. 269. 274. G. FA!
DER-FEY1MANS, Les bronzes romains. J. p. 160, nr. 313, IJ, p. 117, nr. 313. Eenfal
lus en lunu/a in een kelder van een vicus te Zugmantel. J. OLDENSTEIN. Zür 
A usrüstung, p. 159-160,254, nr. 446, T. 45. nr. 446. 

56 Hierboven werd voor de lunula ook gerefereerd aan een symbool voor mannelijk
heid. met name de associatie met de Keltische torques en hoorns. De laatste asso
ciatie is minder pregnant indien de punten van de lunula naar beneden gericht 
zijn. 

57 Fallus en lunula komen, behalve in amuletverband, ook samen voor in bepaalde 
typen votiefhanden. eveneens van magische aard. Bijvoorbeeld G. FAiDER-FEYf
MANS. Les bronzes romains, I, p. 75-76. 212. 11, p. 37-38, 197-198. Verder als 
lunulavormlge emailfibulaemetfallusafbeeldlng.bv. G. JELSKI. Penditifs phalli
ques. p. 270. 271 (Noord-Frankrijk. België. Luxemburg). 

58 Vele voorbeelden in de hierna aangehaalde werken. 
59 M. KEMKES. J. SCHEUERBRANDT. Zwischen Patrouille. p. 43. De dateringmarge 

van bijlage. nr. 6 loopt door tot de eerste decennia van de vierde eeuw. 
60 Onder andere een exemplaar uit Nijmegen. A.N. ZADOKS JOSEPHUS-JITIA. A.M. 

WITIEVEEN. The Figural Bronzes. pI. 32. nr. 18. M.C. BISHOP, Cavalry 
Equipment. p. 98. Ook een exemplaar uit Valkenburg. W. GLASBERGEN. W. 
GROENMAN-WATERINGHE, The pre-Flavian garrisons of Valkenburg Z.H .. 
Amsterdam. 1974. pI. 15. nr. 3. 

61 Vgl. amuletten uit Valkenburg en Augsburg-Oberhausen. M.C. BISHOP. Cavalnj 
Equipment. p. 156. nrs. 100 (lunula met scherpe punten). lOr (lunula met afge
ronde punten en 'appendlces') en IOq (fallussen). Voor een pendant van lOr zie ook 
J. BEDAUX. Laatmiddeleeuwse sexuele amuletten. p. 22. afb. 7. 

62 Vgl. nog A. ROSS. Pagan Celtic BrUain. p. 175. die dit kenmerk (voorzichtig) 'phal
Hc Implications' toekent. 

63 M.C. BISHOP. Cavalry Equipment. p. 149, type 6. A.N. ZADOKS-JOSEPJlUS JITI'A. 
W .• l.T. PETERS. W . .]. VAN ES. Roman Bronze Statuettes. p. 52-57. nrs. 77-90. G. 
FAIDER-FI<:YTMANS. Les bronzes romains. I. p. 161-162. nrs. 316-320; 11. pI. 117. 
nrs. 316-320. A.N. ZADOKS-,lOSEPIIUS .]nTA. W . .] .T. PETERS. The Figural 
Hrow.es. Supplement. p. 50-60. 71. Chr. UNZ. E. DESCI-ILER-ERB. Katalog der 
MUUaria, p. 44-45. T. 58-59. nrH. 1611-1636. M. KEMKES. J. SCHEUERBRANDT. 
ZwL<;chen Patrouille. p. 4~~. A.M. ZWART. Uomeins paardC!ntulg. p. 247-250. nrs. 
aa. 4. CataltJfJus Een leven t.e paard. HeltenJür Rom. Nijmegen. 1995. p. 22. 
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64 Wel nog aanwezig in een exemplaar, gevonden te Nijmegen. A.N. ZADOKS JOSE
PHUS-JITIA, A.M. WITIEVEEN, The Figural Bronzes. p. 182, nr. 18, pI. 32, nr. 18. 
A.N. ZADOKS-JOSEPHUS JITIA, W.J.T. PETERS, W.J. VAN ES, Roman Bronze 
Statuettes, p. 52-53, nr. 79. 

65 H. HERTER. Phallos, k. 1739 ziet hierin een chronologische ontwikkeling. Deze 
opvatting is inmiddels verlaten. 

66 Voorbeelden in M.C. BISHOP, Cavalry Equipment, p. 156, nrs.100, r, s. G. FAIDER
FEITMANS, Les bronzes romains, I. p. 161. nr. 317; 11, pI. 117, nr. 317. W. GlAS
BERGEN, W. GROENMAN-WATERlNGHE, The pre-Fl.avian garrisons, pI. 14, nr. 50. 
H. MENZEL, Die römischen Bronzen aus Deutschland, 11, Trier, Mayence, 1966, p. 
86, nr. 210, Abb. 39. D. MORRlS, Body guards, p. 159. A.N. ZADOKS-JOSEPHUS 
JITIA, W.J.T. PETERS, W.J. VAN ES, Roman Bronze Statuettes, p. 52, nr. 77. 

67 G. JELSKl, Penditifs phalliques, passim en D. MARCOLUNGO, Fascinwn. passim, 
de belangrijkste onderzoekers in dit opzicht. noemen ze 'pendentifs phalliques: 
vooral 'pendentifs phalliques à pelta' en een enkele keer ook 'pendentifs phalliques 
à pelta du type d'Arras'. Met het woord pelta (letterlijk: klein rond schildje) wordt 
een hanger en amulettype aangeduid in de vorm van een (al dan niet 'verdikte') 
halve maan of aanverwante vorm. G. FAIDER-FEITMANS, Les bronzes romains, I. 
p. 160, 313 gebruikt eenvoudigweg 'amulette phallique'. E. WILHELM, Bronzes 
flfJurés de l'époque romaine, Luxembourg, 1971, p. 16 bezigt 1thyphalle' en, weinig 
precies, 'Phallus en érection muni de deux ailettes reliées'. De termen in het Frans 
en Nederlands gebruikt door C. MASSART Het sieraad voorbij, de macht van het 
symbool: lunulae- enJallusamuletten. Au-déla du bijou. Le pouvoir du symbole: Les 
amulettes en Jorme de lunule et de phallus in: Sas, K .. Thoen, H. (ed.), Schone 
schijn. Romeinse juweelkunstin West-Europa. Brilliance et prestige. La joaillerie 
romaine en Europe occidentale, Leuven, 2002, p. 101-103 in de titel van haar bij
drage. Het Duits, bijvoorbeeld A. LEIBUNDGUT, Die römischen Bronzen aus der 
Schweiz, 11, p. 87 en H. MENZEL, Die römischen Bronzen aus Deutschland, 11, Trier, 
Mayence, 1966, p. 85-86, heeft 'Pelta(-oder halbmond)förmiger Anhänger mit 
(erigiertem) Phallus', maar gebruikt voor het betreffende onderdeel ook ·Lunula'. 
In het Engels ken ik geen publicaties waarin het betreffende type wordt vermeld. 
Met de hier gebruikte term fallus-lunula wordt getracht de uiterlijke en (bijgevolg?) 
magische gelijkwaardigheid van beide elementen aan te geven. Omzetting van é'ën 
van beide zelfstandig naamwoorden in een bijvoeglijk naamwoord zou een bepaal
de hiërarchie en dominantie impliceren en lijkt daarom minder juist. 

68 Algemeen over fallus-lunula-amuletten: C. MASSART, Het sieraad voorbij, 101-
103. 

69 Zie bijlage, nr. 16. 
70 D. MARCOLUNGO, Fascinum, p. 89 meent op basis van de grootte drie groepen te 

kunnen onderscheiden. Aangezien het om millimeters gaat komt mij dit al te 
gewaagd voor. 

71 M.C. BISHOP, Cavalry Equipment, p. 98 stelt iets dergelijks voor 1~11lushangers, 
72 G. JELSKI, PendilUs phalliques. p. 277 ziet geen verband. 
73 Vriendelijke mededeling J. Trimpe Burger. De registratienummers van de e11lniltl

bula en het radvormig voorwerp zijn resp. 1974-Sm-20c en a. 
74 J.A. TRIMPE BURGER. Romeins Aardenburg. Opgravingen en l'onds(en. 

Aardenburg, 1992, p. 5. RM. VAN DIERENDONCK. L.J.F. SWINKELS, Wall-poinr
ing Fragmen/s Found in the Roman Settlement at Aard.enbllrg, BerROB, 1985, p. 
190. G. BESUIJEN, Rodanum. A Sludy qf'the Roman Settlemt'nt at Aardenburg and 
lts Me/al Finds, Lelden, 2008, p. 45-63. 73, 143. llij Idt'l1tllkeert het vOOl"Wt'rp als 
paardentuig. 

75 A.N. ZADOKS JOSEPliUS-JITTA, A.M. WITTEVEEN, TtJe [''{gll/nl Bmnzt',s, p. l(l7 
en 177v. noemt dit kenmerk 'ungulur'. 
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76 Ik dank de volgende personen vriendelijk voor hun opmerkingen en het verstrek
ken van gegevens: J. Weij (Aardenburg), A. Verhoeven (lAP, buitendienst Limburg) 
G. Creemers, G. Hensen (beiden Gallo-Romeins Museum, Tongeren), H. Thoen 
(Deinze, vrml. Rijksuniversiteit Gent), L. Goldschmitz-Wielinga (Vlissingen, AWN
Zeeland), J. de Vries (Voerendaal), L. Swinkels (Museum Het Valkhof, Nijmegen). A. 
Martinali (Amsterdam, Nijmegen). J. Nicolay, F. Brauner (ROB-Archis, 
Amersfoort). K. Sas (Antwerpen, AVRA) en wijlen J. Trimpe Burger (vrml. 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek). 

BIJLAGE 

Fallus-Iunula-amuleUen 

a. beschrijving 
al. fallus 
a2. lunula 
a3. achterzijde 
a4. oog 
a5. bijzonderheden 
b. materiaal 
c. afmetingen 
cl. (grootste) diameter 
c2. (grootste) hoogte 
d. vondst jaar 
e. datering 
f. context 
g. verblijfplaats 
h. literatuur 

1. Aardenburg, Zeeland (NL) 
al. realistisch gemodelleerde eikel. zonder testikels, geplaatst onder het oog, lood-

recht op, resp. aan de onderzijde van de lunula 
a2. rond met lange, naar beneden gerichte, gepunte uiteinden 
a3. vlak 

a4. relatief klein. rond oog. aan bovenzijde. evenwijdig aan de lunula 
b. brons 
cl. 4.2 cm 
e2. 3.3 cm 
d. 1974 
e. He-lIIc 
f. castellum en vleus 
g. Gemeentelijk Archeologisch Museum. Aardenburg 
h. A. WJLLEBOORDSE. Glanzend in de maan In: V.T. VAN VILSTEREN (red.). 

100J)(J(J.}CU.Ir sex. Over llefde. vruchtbaarheid en wellust. Zwolle. 2003. p. 44. G. 
BESUJ.JEN. Uodanum. A Study CI{ I.he Uoman SetLlemeni at Aardenburg and lts 
Metal FtruL<;. Lelden. 200R. p. 73. 143. nr. R. I . 
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2. Blicquy, Henegouwen (Bl 
a 1. weinig geprononceerde eikel en testikels, geplaatst onder het oog, loodrecht op, 

resp. aan de onderzijde van de lunula 
a2. ovaal met korte, naar beneden gerichte, onscherpe uiteinden 
a3. vlak 
a4. rond, aan bovenzijde, haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 3,2 cm 
c2. 3,3 cm 
d. ? 
e. <III 
f. depot van bronzen, begraven III 
g. Musée gallo-romain, Blicquy 
h. M. AMAND, Atelier de bronzier de l'époque romaine à Blicquy. Hainaut. 

Arehaeologiea belgiea, 171, 1975, p.37, nr. 27. afb. 16, nr. 16. G. FAIDER-FEYf
MANS, Les bronzes romains, p. 161, nr. 314, pI. 117, nr. 314. D. MARCOLUN
GO, Faseinum. turpicula res, seaevola. Á propos d'un pendentij phaUique trouvé 
à Philippeville, 
Arehéo-Situla, 13-16. 1992. p. 90, nr. 1. fig. 6/1 

3. Celles-Iez-Waremmes. Luik (Bl 
al. weinig geprononceerde eikel en testikels, geplaatst onder het oog. loodrecht op. 

resp. aan de onderzijde van de lunula 
a2. ovaal met korte. naar beneden gerichte, onscherpe. naar elkaar buigende uit-

einde 
a3. vlak 
a4. rond, aan bovenzijde, haaks op de lunula 
a5. hangend aan een leren borstriem. hangend tussen twee smalle leren riemen. 

versierd met bronsbeslag in de vorm van zeeschelpen 
b. brons 
cl. 3,65 cm 
c2. 3.75 cm 
d. ? 
e. lIla 
f. graf te Saives 
g. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel 
h. D. MARCOLUNGO. Fascinum. p. 87-89. 91, nr. 2. fig. 6/2. A.N. ZADOKS

JOSEPHUS JITIA. A.N. WITI'EVEEN. Roman Bronze Lunulae Irom the 
Netherlands, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden. 58, 1977, pI. 28C. K. SAS. H. THOEN (ed.J, Schone schijn. Romeinse 
juweelkunsl in West-Europa. Bril/anee et prestige. Lajoaillerie romainc en Europe 
occidentale, Leuven. 2002, p. 266. nr. 282. 

4. Philippeville. Namen (Bl 
al. realistische gemodelleerde eikel en weinig geprononceerde testikels. geplaatst 

onder het oog. loodrecht op. resp. aan de onder/.ijde van de hll1uln 
a2. ovaal met korte, naar beneden gelichte, afgeronde uiteinden 
a3. vlak 
a4. rond, aan bovenzijde, haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 2,4 cm 
c2. 2,7 cm 
d. 1991 
e. ? 
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f. terrein met Romeinse aardewerkfragmenten van diverse aard 
g. Philippeville ? 
h. D. MARCOLUNGO, Fascinum, passim. 

5. onbekend (L) 
a. - fallus met etc. realistisch gemodelleerde eikel en weinig geprononceerde testi

kels, geplaatst onder het oog, loodrecht op, resp. aan de onder.djde van de lunu
la 
- ronde lunula etc. met Vlij lange, naar beneden gerichte, scherpe, naar elkaar 
buigende uiteinden 
- vlakke etc. achterzijde 
- rond etc. oog aan bovenzijde, haaks op de lunula 

b. brons 
cl. 2,5 cm 
c2. 2,8 cm 
d-f. ? 
g. Musée Nationale d'Histoire et d 'Art , Luxembourg 
h. D. MARCOLUNGO, Fascinum. p. 92-93 nr. 15, fig. 8. E. WILHELM, Bronzesfzgu

rés de l'époque romaine, Luxembourg, 1971. p. 16, nr. 48. 

6. Arras, Pas-de-Calais (F) 

al. fallus met realistisch gemodelleerde eikel en weinig geprononceerde testikels, 
geplaatst onder het oog, loodrecht op, resp. aan de onderzijde van de lunula 

a2. ovaal met lange, naar beneden gerichte, scherpe, naar elkaar buigende uitein-
den 

a3. vlak 
a4, rond, aan bovenzijde, haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 3,5 cm 
c2. 4 cm 
d. ? 
e. IIIB-rva 
f. graf van een kind 
g. Musée d'Arras 
h. G. JELSKI, Pendentifs phalliques, clochettes et peltae dans les tombes d'enjants 

de Gaule Belgiques, Revue du Nord, XVI. 260, 1984, pI. 1, nr. 7. D. MARCO
LUNGO, Fascinum. p. 90-91. nr. 4, fig. 6/2. 

7. Autun, Saóne-et-Loire (F) 

al. weinig geprononceerde eikel en testikels, geplaatst onder het oog, loodrecht op, 
resp. aan de onderzijde van de lunula 

a2. ovaal met korte, naar beneden gerichte, onscherpe uiteinden 
a3. vlak 
a4. rond, aan bovenzijde, haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 2,8 cm 
c2. 3.1 cm 
d. 1895 
e. ? 
f. afgevm=rdc wond van een wol. 
g. Muséc J{olln. Autun 
h. CaJalogue Au/un·Augus/odunum. Au/uil des Eduens. Autun 1987. p. 194, nr. 

a66b. D. MAf<COLUNGO. Fasclnum, p. 90. 93 nr. 5. fig. 9. 
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8. (onbekend) (F) 

al. realistisch gemodelleerde eikel en weinig geprononceerde testikels, geplaatst 
loodrecht op, resp. aan de onderzijde van de lunula 

a2. incompleet, rond met één korte, naar beneden gericht, scherp uiteinde 
a3. vlak 
a4. oog ontbreekt 
b. brons 
cl. 3,9 cm 
c2. 3 cm 
d-f. ? 
g. Musée Rolin, Autun 
h. D. MARCOLUNGO, Faseinum, p. 90, 93, nr. 6, fig. 10. 

9. onbekend, Marne (F) 

a 1. vrij realistisch gemodelleerde eikel en vrij geprononceerde testikels. 
geplaatst onder het oog, loodrecht op, resp. aan de onderzijde van de lunula 

a2. rond met lange naar beneden gerichte, onscherpe, naar elkaar neigende uitein-
den 

a3. vlak 
a4. rond, aan bovenzijde, haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 2,8 cm 
c2. 3,4 cm 
d-f. ? 
g. Musée municipal d'Epernay 
h. G. JELSKI, Penditifs phalliques, p. 273. nootnr. 28. D. MARCOLUNGO, 

Faseinum, p. 90, 93, nr. 7, fig. 7. 

10. Avenches, Vaud (CH) 
a 1. realistisch gemodelleerde eikel en weinig geprononceerde testikels, geplaatst 

onder het oog, loodrecht op, resp. aan de onderûjde van de lunula 
a2. rond met lange, naar beneden gerichte. onscherpe naar elkaar neigende uitein-

den 
a3. vlak 
a4. rond, aan bovenz~de. haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 3,4 cm 
c2. 3.9 cm 
d. 1899 
e. ? 
f. westtoren 
g. Musée Romain, Avenches 
h. A. LEIBUNDGUT, Die rörnischen Bronzen aus der Schweiz, Il, Avenches. 

Mayence 1976. p. 86-87. pI. 56. nr. 90. D. MARCOLUNGO. Fascinurn. p. 90.92 
nr. 8. fig. 6/3. 

11. Zugmantel. Zug (CH) 
a 1. realistisch gemodelleerde eikel en geprononceerde testikels. geplaatst onder het 

oog. loodrecht p. resp. aan de bovenz~jde van de llll1uln 

a2. rond met lange. naar beneden gerichte. scherpt" llaar elkaar blllgt'nck ultt'ln
den 

a3. vlak 
a4. relatief klein. rond. mm dl' bovenzUde. hnakH op dt' lunliln 
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b. brons 
cl. 3.5 cm 
c2. 3.5 cm 
dof. ? 
g. Saalberg Museum. Homburg 
h. H. DRAGENDORFF. E. KÜHNERT, MuseographieJürdas Jahr 1908/09, Bericht 

der Römisch-Germanischen Kommission. V. 1909, p. 51-52. fig. 11, nr. 29. D. 
MARCOLUNGO. Fascinum. p. 90-92, nr. 14. fig. 6/8. 

12. Nievenheim. Rheinland-pfalz (D) 
al. zonder eikel en testikels. geplaatst onder het oog, loodrecht op, resp. aan de 

onderzijde van de lunula 
a2. incompleet. ovaal. met één kort. naar beneden gericht, afgebroken uiteinde 
a3. vlak 
a4. rond. aan de bovenzijde. haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 2.8 cm 
c2. 3,7 cm 
doe. ? 
f. villa rustica 
g. Rheinisches Landesmuseum, Bonn (D) 
h. D. MARCOLUNGO. Fascinum. p. 92. nr. 9, fig. 6/4. G. MÜLLER, Ausgrabungen 

imDormagen. 1963-1977. Cologne-Bonn, 1979, p. 150, nr. 11. pI. 102, nr. 7. 

13. Rheingönheim. Rheinland-pfalz (D) 
a 1. realistisch gemodelleerde eikel, zonder testikels, geplaatst onder het oog, lood

recht op, resp. aan de onderzijde van de lunula 
a2. ovaal met korte. naar beneden gerichte scherpe. naar elkaar buigende uitein-

den (één afgebroken) 
a3. vlak 
a4. rond, aan de bovenzijde, haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 2,4 cm 
c2. 3 cm 
d-e. ? 
f. castellum 
g. Rheinisches Landesmuseum, Bonn 
h. D. MARCOLUNGO, Fascinum, p. 90-91, nr. 10, fig. 6/5. G., ULBERT, DasJrüh

römische KastelI Rheingönheim, BerIIn 1969, p. 47, pI. 36, nr. 19. 

14. Risstissen. Baden-Würtemmberg (0) 
a-go ? 
h. D. MARCOLUNGO, Fascinum. p. 92, nr. 11. G. MÜLLER, Ausgrabungen, p. 159 

nr. 11. G. ULBERT. Das römtsche Donaukaslell RLc;lLc;sen, I. Stuttgart 1970, p. 
36, nr. 19. 

15. TrIer, Hhelnland-Pfa!;.~ rD) 
a I. realistisch gemodelleerde eikel en weinig geprononceerde testikels, geplaatst 

onder het oog, loodrecht op. resp. aan de onderzijde van de lunula 
a2. ovaal met korte, naar beneden gerichte, scherpe, naar elkaar buigende uitein-

den 
a3. vlak 
a4. rond. aan de bovcnzljde, haaks op de lunula 
b. bronfo! 
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cl. 3,1 cm 
c2. 3,6 cm 
d-e. ? 
f. gevonden met een riemgesp en diverse haarspelden 
g. Rheinisches Landesmuseum, Trier 
h. H. ORAGENOORFF, E. KÜHNERT, Museographie, p. 53. E. KRÜGER, 

Jahresberichte des Provinzial-Museums zu Trier vom 1. April bis 31. März 1910. 
TriererJahresberichte, Il, 1910, p. 17, pI. Il, nr. 7. H. MENZEL, Die römischen 
Bronzen aus Deutschland, Il, Tri er, Mayence, 1966, p. 86 nr. 306, fig. 37. O. 
MARCOLUNGO, Fascinum, p. 91- 92, nr. 12, fig. 6/6. 

16. Trier. Rheinland-Pfallz (0) 
al. realistisch gemodelleerde eikel en weinig geprononceerde testikels. geplaatst 

onder het oog. loodrecht op, resp. aan de onderzijde van de lunula 
a2. ovaal met korte. naar beneden gerichte, scherpe, naar elkaar buigende uitein-

den 
a3. vlak 
a4. rond, aan bovenzijde, haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 3.5 cm 
c2. 3.5 cm 
d-f. ? 
g. Rheinisches Landesmuseum, Trier 
h. O. MARCOLUNGO, Fascinum. p. 90. 92 nr. 13, fig. 6/7. H. MENZEL. Die romi

schen Bronzen p. 85, nr. 207, fig. 36. Uit: S. FAUST. e.a., Religio Romana. Wege 
zu den Götter im antiken Trier, Trier, 1996, p. 231-232, nr. 50g. 

17. Keulen (0) 
a 1. realistisch gemodelleerde eikel en weinig geprononceerde testikels. geplaatst 

onder het oog, loodrecht op. resp. aan de onderzijde van de lunula 
a2. ovaal met korte. naar beneden gerichte. scherpe. naar elkaar buigende uit-

einden 
a3. vlak 
a4. rond. aan bovenzijde. haaks op de lunula 
b. brons 
cl. 3.4 cm 
c2. 3.2 cm 
d-f. ? 
g. Römlsches-Germanisches Museum. Keulen 
h. ? 
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De Oostwinkelse humanist 
Martijn De Smet 
(ca. 1520-1567) 
vader van de epigrafie 

Paul VAN DE WOESTIJNE 

De 16e-eeuwse humanist Martinus Smetius. die als Martijn De 
Smet in Oostwinkel geboren werd. wordt algemeen beschouwd als de 
grondlegger van de epigrafie. de opschriftenkunde. een belangrijke hulp
wetenschap van de geschiedenis. Van 1588. toen zijn verzameling gepu
bliceerd werd. tot op de dag van vandaag wordt zijn baanbrekend werk 
gebruikt en wordt zijn naam vermeld in wetenschappelijke publicaties. 
Smetius' vermaardheid is niet nieuw. maar is jammer genoeg nooit bui
ten zijn vakgebied doorgedrongen. Wereldwijd hebben epigrafisten zich 
uiteraard altijd met zijn werk beziggehouden en nooit veel aandacht 
besteed aan zijn leven. Lokale historici zoals Hugo Notteboom en Achiel 
De Vos kenden Martijn De Smet als pastoor van respectievelijk 
OostwinkeI en Sleidinge. zonder te beseffen dat het hier dezelfde man 
betrof die als Martinus Smetius in zijn vakgebied wereldfaam geniet. Tijd 
dus om die twee levens met elkaar te verbinden en een. voor zover dat 
mogelijk is althans. volledig overzicht te geven van het leven en werk van 
Martijn De Smet. alias Martinus Smetius. 

1. BIOGRAFIE 

1. 1. OOS1WINKEL (CA. 1520- 1 541) 

1.1.1. Geboortedorp 

Martijn De Smet werd omstreeks 1520 geboren in Oostwinkel. een 
dorp tussen Eeklo en Ursel. Joseph Roulez. zijn eerste moderne biograaf. 
heeft in 1876 de Latijnse naam Martinus Smetius verfranst tot Martin De 
Smet en Henri De Vocht (1879-1962). een professor aan de Leuvense uni
versiteit met speelaliteit humanisme en Engelse literatuur. vernederland
ste die tot Maart.en. een in de 16c eeuw In het Meetjesland ongebruike
lijke variant van Martin. J In het renteboek van de parochie Oostwinkel 
(J 558) noemt Smetlus zichzelf Mar/tin De Smet.. 
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Smetius noemde zichzelf Martyn De Smet (Renteboek van Oostwinkel. 1558). 

Vroegere biografen hadden problemen met zijn geboorteplaats. Als 
epigrafist stond hij in de 16e en 1 7 e eeuw bekend als Martinus Smetius 
Brugensis, Westwynkelanus of Westwinkelius. In de opdracht van zijn 
werk aan zijn vriend Marc Lauweryn in 1565 noemt De Smet zichzelf 
Westwyckelanus, (geboortig) van Westwinkel, nu Oostwinkel. Zijn geboor
tedorp was ontstaan onder de naam Woestwinkel en werd tot de 17e 
eeuw zowel Oostwinkel als Westwinkel genoemd. Smetius zelf gebruikt 
meestal Westwinkel. Zonder de precieze locatie te kennen heeft men het 
onbekende Westwinkel dan meestal gesitueerd in het Brugse Vrije, van
daar Brugensis. Oostwinkei maakte in het Ancien Régime echter deel uit 
van de Oudburg van Gent en hoorde tot 1559 kerkelijk bij het dekenaat 
Gent in het bisdom Doornik. 

Na het dramatische overlijden van Smetius in 1567 suggereerde 
Broer Cornelis, een minderbroeder die in Brugge erg tekeerging tegen de 
protestanten, in een preek dat De Smet afkomstig was uit Sleidinge: Hij 
"en was maer een esel die noch lesen en schrijven en conste. Ba. waer 
soude hijt doch geleert hebben? Hier buyten te Sledinghen achter de coey
en, van daer hy was?"2 Smetius werd niet geboren in Sleidinge. maar was 
er tussen 1560 en 1565 wel pastoor. In de Geschiedenis van Sleidinge 
neemt Hugo Notteboom dat ten onrechte over. omdat hij Martijn De Smet 
van OostwinkeI, de epigrafist, niet kende.3 

Henri De Vocht meende zelfs dat De Smet in Merendree geboren 
wasl4 Hij vereenzelvigde hem met Martinus Faber Merbrensis die op 5 
januari 1535 promoveerde tot magister artium (doctor in de letteren) aan 
de Leuvense universiteit. Faber. het Latijnse woord voor ambachtsman. 
wordt soms gebruikt voor timmerman en smid. maar de gewone latinise
ring voor De Smet in de 16e en 17e eeuw is Smetius. Henri De Smet of 
Henricus Smetius (1537-1614) uit Lede (Aalst) was een dokter. dichter en 
filoloog die in Heidelberg professor en rector van de universiteit werd. In 
het begin van de 17e eeuw waren er in Nijmegen de predikanten. oud
heidkundigen en verzamelaars Johannes Smetius. vader en zoon. De 
Vocht maakt van Merbrensis (van Meerbergen?l een kopieerfout of slech
te lezing van Merendrensis! Hij had bovendien de verkeerde Martinus 
vast, want onze Smetius werd pas in 1541 aan de Leuvense universiteit 
ingeschreven. 

De meeste biografen houden het erop dat Smet hlS in 
Westwinkel/Oostwinkel geboren werd. Over dt' lif.t~lng ervan laat SIllt'tlus 

216 



DE OoSJWINKELSE HUMANISf MARTIJN DE SMET (CA. 1520-1567) 

geen twijfel bestaan. In een brief van 27 januari 1558 aan zijn vriend-epi
grafist Steven Pigge (Pighius) preciseert hij de ligging van Oostwinkei als 
volgt: ME pago nostro Oestwynckele, medio Jere inter Gandavum & Brugas 
itinere" (uit ons dorp Oostwinkel, ongeveer halverwege tussen Brugge en 
Gent.)5 

De Smet is een verspreide naam in het Meetjesland, ook toen en 
trouwens nu nog in Oostwinkel. Zijn ouders waren niet rijk, want aan de 
Leuvense universiteit werd hij als pauper (arm, onvermogend) ingeschre
ven. Dat sluit niet uit dat zijn familie, vermoedelijk landbouwers, behoor
den tot de notabelen van het dorp. 

1.1.2. Geboortedatum 

We weten niet wanneer Martijn De Smet in Oostwinkei werd gebo
ren, oudere biografen vermelden geen geboortejaar. Jean Baptiste 
Coomans, die in 1836 een korte biografie van Smetius schreef, gist dat 
hij wu zijn geboren tussen 1520 en 1530.6 J. Roulez maakte er vers 
1525 van en de meeste biografen hebben dat jaar overgenomen. Ik meen 
dat De Smet iets ouder moet zijn, omdat hij reeds in 1541 ingeschreven 
werd aan de universiteit en hij toen niet veel jonger dan achttien zal zijn 
geweest. Zijn geboortedatum ligt vermoedelijk eerder omstreeks 1520. 

Over De Smets jongelingenjaren en opleiding is niets bekend. Voor 
hij naar de Leuvense universiteit ging, moet hij al een degelijke voorop
leiding gehad hebben, waaruit moet zijn gebleken dat hij uitzonderlijk 
begaafd was en academische studies aankon. In zijn ruime algemene vor
ming moeten ook talen gezeten hebben, vooral Latijn, toen de taal van de 
kerk en van de wetenschap. Het ligt voor de hand dat hij die vorming 
kreeg van de Oostwinkelse pastoor, Filips Halaert, hoewel het volgen van 
de Latijnse school in Eeklo of elders (Gent of Brugge) ook tot de moge
lijkheden behoort. 

1.2. LEUVEN (1541-1545) 

Hoe dan ook wordt Marlijn De Smet in juli of augustus 1541 in 
Leuven ingeschreven in het Standonckcollege, door de studenten de 
pedagogie van het Varken (porci) genoemd. 7 Hij is zonder twijfel de 
Martinus Saletius de Oslewynckel (Iv' 235) in de immatriculatielijst. 
Saletius? De inschrijvingen gebeurden vaak slordig en in het Latijn. De 
Smet werd gelatiniseerd tot Smetius en de inschrijvers, of waren het de 
uitgevers van de Malricules de l'Université de Louvain (I903-1967), heb
ben in de m een al menen te zien en er Salelius van gemaakt, een overi
gens onbekende en onbestaande naam. Voor de rest klopt de inschrijving: 
Martinus S.eUus van Oostwinkel. I fij was een pauper, dus onbemiddeld, 
die vermoedelijk met een kerkelijke beurs studeerde. 
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In de pedagogie van het Varken onderwees men de artes (kunsten). 
of de litterae humanioris (letteren). Na twee jaar studie werd de student 
dan baccalaureus en werd hij toegelaten tot een van de vier hogere facul
teiten. Martijn De Smet werd priester en moet dus aan de hogere facul
teit theologie of canoniek recht gestudeerd hebben. Gezien zijn latere 
bedrijvigheid als epigrafist en zijn dichterlijke aanleg, zou het best kun
nen dat hij een tijd gestudeerd heeft aan het befaamde Collegium 
Trilingue (Drie Tongen of Talen), waar men Latijn, Grieks en Hebreeuws 
leerde. 

Volgens De Vocht zou De Smet als oudere student in het College 
der Drie Tongen tutor of leermeester zijn geweest van de gebroeders 
Marcus (1530-1581) en Guido Lauweryn (1532-1589), zoons van Mathias 
Lauweryn, heer van Watervliet. 8 Ze zouden daar zijn ingeschreven op 14 
juni 1542, eigenaardig, want geen enkele 16e- of 17e-eeuwe biograaf 
heeft daar weet van.9 Van Marcus Lauweryn is niet bekend waar hij 
gestudeerd heeft en of hij hoger onderwijs genoten heeft en zijn jongere 
broer Guido heeft aan de universiteit van Döle gestudeerd. Bovendien 
waren de broers Lauweryn op dat moment bitter jong, te jong wellicht om 
al in Leuven te studeren? Vooral de bewering dat Smetius de broers 
Lauweryn vergezelde naar Italië, doet de wenkbrauwen fronsen. want 
geen enkele betrokkene, 16e-eeuwse tijdgenoot of moderne auteur ver
meldt dat feit. Hoe dan ook, de eerste contacten tussen Martijn De Smet 
en Marc Lauweryn zouden kunnen dateren uit die periode in Brugge. 
waar de Lauweryns studeerden aan de kapittelschool van Sint-Donaas of 
enige tijd later, omstreeks 1545 in Leuven. 

In het licht van wat De Smet later gepresteerd heeft. kunnen we wel 
zeggen dat hij een goede opleiding heeft genoten en dan komt het 
Collegium Trilingue dus wel in zicht. Smetius las en schreef vloeiend 
Latijn en las ook vlot Grieks. zoals later zal blijken. De studie in de lette
ren was in die tijd exclusief die van de Griekse en Latijnse literatuur. De 
geschiedenis van Rome was wereldgeschiedenis en alles wat daar werd 
opgegraven en inscripties bevatte. was groot nieuws. Wellicht werd De 
Smets interesse voor opschriften gewekt door professor Cornelius van 
Auwater die in die tijd een collectie inscripties in handschrift bezat. die 
hij voor zijn lessen gebruikte. 10 De Leuvense afgestudeerden genoten een 
goed faam en waren zeer gegeerd in Italië. o. m. als secretaris van hoog
waardigheidbekleders en prelaten voor het ver.lOrgen van hun Latijnse 
briefwisseling. precies om hun uitstekende kennis van het Latijn. 

Tijdens zijn studies in Leuven leerde Mart~jn De Smet enkde 
docenten en medestudenten kennen met wie hij later contact hield en die 
hem hielpen. Vulmar Bernaeri of Vulmarus B~rnatius (Eecke bU Kasst'\ 
1510-1571) was er een van. Hij werd in 1547 professor in het ennonit'k 
recht en woonde vanaf 1552 het concilie vnn Trente b~l. De Ll'U\'t'l1st' 
faculteiten theologie en canoniek recht gt'I1oten een gi'ott' faam t'n dl' 
pausen consulteerden hen voor het redigt'rel1 vnn hUil bulles l'l1 voor dt' 
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herwerking van de Corpus juris canonicL In 1552 spreekt Vulmar 
Bernaert in een brief aan Andreas Maes of Masius (1514- 1573), een 
Brabants humanist en bijbelexegeet, over "Martino nostro," onze gem een-
chappelijke vriend , of Martijn, die aan onze universiteit gestudeerd 

heeft. Ook Jan Gerartsen van Gorp (Goropius Becanus), die letteren en 
medicijnen studeerde, Antoine Morillon (Mortllonus) en Steven Wijnken s 
Pigge (Pighius), die medestudenten waren, zal De Smet later nog vaak 
ontmoeten. 

Na zijn studies in de letteren of gelijktijdig ermee studeerde De 
Smet theologie en hij werd na afloop priester gewijd . Wanneer en waar 
dat is gebeurd, is niet bekend. In elk geval was hij in 1548 priester van 
het bisdom Doornik. In 1545, hij was dan naar schatting ongeveer 25 
jaar, vertrok hij naar Rome en dan zal hij wel al priester geweest zijn. Een 
en ander wijst erop dat Martijn De Smet wachtte op het overlijden van 
pastoor Halaert om pastoor van Oostwinkel te worden. Vermoedelijk zijn 
er vanuit het bisdom toezeggingen in die zin gebeurd. In afwachting van 
een aanstelling zou hij zijn academische kennis ter beschikking stellen, 
als zich die gelegenheid voordeed. 

L3. ITALIË (1545-1 551) 

1.3.1. In dienst van kardinaal Pio da Carpi 

Over de omstandigheden en de beweegreden en waarom Martijn De 
Smet als jong priester naar Rome trok, zijn we niet rechtstreeks ingelicht. 
In zijn dedicati%pdracht aan Marcus Lauweryn schrijft hij dat hij van 
1545 tot 1551 in Italië verbleef en niet alleen in Rome maar op verschil
lende plaatsen in Italië inscripties verzamelde. Hij reisde mee met Rodolfo 

KardinaaL Plo da Carpi. met wie Smettus 
door heel ItaLië reisde. 
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Pio da Carpi, kardinaal en bisschop van Faenza, een van de rijkste pre
laten in de Romeinse Curie, die geregeld belast werd met diplomatieke 
opdrachten aan het hof van de Franse koning Frans I en van keizer 
Karel V. 

Smetius noemt kardinaal Pio da Carpi "heros meus," mijn held/uit
stekend man. Of dit betekent dat hij in dienst was van de kardinaal. is 
niet meteen duidelijk, maar wel erg waarschijnlijk. Hoe anders zou de 
onbemiddelde Martijn De Smet de reis en een verblijf van zes jaar in 
Rome hebben kunnen bekostigen? Bijna al zijn biografen vermelden dat 
hij in Italië secretaris van Rodolfo Pio da Carpi was. Er werd ook gesug
gereerd dat Marc Lauweryn zijn mecenas zou zijn geweest. Daar zijn dan 
weer geen aanwijzingen voor, ook niet in zijn dedicatie, waar hij pas na 
zijn terugkeer in Vlaanderen gewaagt van contacten met Lauweryn. 

Vertrok Martijn De Smet naar Rome met de opdracht opschriften te 
gaan verzamelen? Vermoedelijk niet. Pio da Carpi zal via zijn contactper
sonen in Leuven iemand gezocht hebben die zijn Latijnse corresponden
tie kon verzorgen en in het licht van zijn internationale contacten ook 
Frans en Duits kende. Kardinaal Pio, die in 1559 net geen paus werd. 
was een invloedrijk man, voor wie alle deuren opengingen. Hij stond in 
het centrum van het humanisme in het 16e-eeuwse Rome en zat in de 
Curie als lid van de Romeinse Inquisitie. Iedere humanist over heel 
Europa rekende het tot zijn plicht epigrafen te verzamelen en zo een bij
drage te leveren tot de kennis van de oudheid. Pio da Carpi legde een ver
zameling van klassieke beeldhouwkunst en andere oudheden aan. een 
van de belangrijkste musea van Rome. rond zijn villa. gelegen in de voor
malige tuinen van Sallustius op de flanken van de Quirinaal. In de wijn
gaard van zijn stadspaleis stelde hij zijn recentste aanwinsten tentoon. 
Hij bezat een omvangrijke Griekse en Latijnse bibliotheek. "libraria bel
lissima del cardinale di Carpi." die geleerden en humanisten naar zijn 
paleis in het Marsveld (Campo Martio) aantrok. ll Smetius vond daar boe
ken die hij nodig had, en handschriften van vroegere epigrafisten. O.m. 
een codex van Fra Giocondo (fratris IucundiJ. die hij kopieerde. 12 

Gaandeweg werd Smetius in Rome meegezogen in de wedijver en 
verzamelwoede van notabelen en kerkelijke hoo~aardigheidbekleders. 
die bij elke ontdekking van een stuk oudheid in de Romeinse onderg'rond. 
er alles aan deden om de brokstukken in bezit te krijgen en aan hun ver
zameling toe te voegen. Sedert het einde van de 15e eeuw heerste er in 
Rome een grote bouwwoede en werden er bij regelmaat belnngrUke vond
sten gedaan. Veel stenen en marmeren platen van antieke gebouwen met 
daarop inscripties waren in de loop der tijden gebruikt geweest nIs con
structiemateriaal en kwamen bij afbraak aan het licht. Bt't'ldcll in nlkr
lei groottes en vormen, marmeren platen en stenen met opschriften wer
den in groten getale opgegraven. In talrijke tuinen werden dl' o\'t'rbIUfsds 
met inscripties als in een soort opcnluchtlllllseul11 opgestt'ld. Gt'regt'ld 
werden verzamelingen 111('( opschrifteIl in l~()mt' t'n dders uitgegeven. in 
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1521 r~eds cUe van Jacopo Mazochi, in 1530 De orbe nova van Petrus 
Martyr en in 1534 die van Petrus Apianus (pieter Bienewitz) en 
Bartholomeus Amantius, drie werken die De Smet gebruikte en waarnaar 
hij erwijsL Maar het was vooral Bartolomeo Marliani's Antiquae urbis 
Romae topographia (Plaatsbeschrijving van de antieke stad Rome) uit 
1544 cUe Smetius' gids door het antieke Rome was_ Terwijl hij in Rome 
verbleef, maakte hij de publicatie mee van Marliani's L 'Antichità di Roma 
(De oude geschiedenis van Rome, 1548) en van Lucio Fauno's De anti
quitatibus Urbis Romae ex antiquis novisque auctoribus exerptis (Over de 
oudheden van de stad Rome uit het werk van antieke en hedendaagse 
schrijvers, Venetië, 1549). 

Smetius kreeg de opdracht bij opgravingen pas ontdekte opschrif
ten te gaan noteren en kreeg ook toegang toe belangrijke verzamelingen, 
onder meer die van GenWe Delfini, een kanunnik van Lateranen, van 
Angelo Colocci, van Del Bufalo en van Farnese. 13 Na het overlijden van 
Colocci in 1549 liet Smetius een deel van diens verzameling overbrengen 
naar de tuin van zijn broodheer Pio da Carpi. Een ander deel kwam 
terecht bij kardinaal Alexander Farnese, die veel opgravingen financierde 
en de brokstukken tentoonstelde in de Farnesina, een tuin aan de over
kant van de Tiber. Martijn De Smet en vrienden-epigrafisten waren erbij 
en konden de meeste fragmenten kopiëren. 

De trtornjboog van 
Sepiimus Severns op 
het Forum Romanum, 
waar veel oude stenen 
met opschriften opge
graven werden, toen 
Smetius in Rome 
IJ rbleej. 
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Door vergelijking stelde Smetius vast dat de vroeger genoteerde 
inscripties onvolledig en vooral onbetrouwbaar waren. onvolledig in het 
beschrijven van de stenen. de vindplaats. de grootte en de vorm van de 
karakters en onbetrouwbaar in het oplossen van afkortingen. het aan
vullen van ontbrekende stukken en het vertalen/interpreteren van de 
klassieke Latijnse tekst. Hij ontwikkelde zijn eigen methode die erin 
bestond de epigrafen nauwkeurig te beschrijven. de vindplaats. de 
datum. soms wie erbij was. en vooral de tekst quasi fotografisch af te 
tekenen met oog voor betekenisvolle details. Hij geeft ook duidelijk aan 
wat hij zelf invulde voor de afkortingen en ontbrekende stukken. Dat pre
cies maakt zijn werk tot op de dag van vandaag bruikbaar. Men is er zelfs 
in geslaagd aan de hand van Smetius' gegevens een groot gedeelte te 
reconstrueren van die 16e-eeuwse verzamelingen die in de daaropvol
gende eeuwen verspreid werden over heel Italië. 

Uit de beschrijving van zijn inscripties blijkt dat Martijn De Smet 
in Italië de volgende steden bezocht. 14 Hij vermeldt altijd de antieke 
benamingen: 

in Latium: Tibur. Anagnia. Praeneste. Ferentium. Aletrum. 
Casinum. Aquinum, Ostia, Cyperanum en Vicarolum: 
in Umbrië: Ocriculum, Interamna, Spoletum, Assisium. Tifernum. 
Fanum Fortunae. Sena Gallica en Sassina; 
in Picenum: Ancona en Auximium; 
in Etrurië: Nepete, Sutrium en Falerii: 
in Gallia Cisalpina: Forum Livii. 

1.3.2. De Smets vrienden 

Smetius zal zich in Rome niet eenzaam gevoeld hebben. want hij 
was er in contact met enkele humanisten uit de Nederlanden die net als 
hij epigrafen verzamelden: Goropius Becanus. MorilIon. Wastelius en 
Pigge. Zij deelden hun vondsten aan elkaar mee en wisselden hun noti
ties uit. Op die manier kwamen er heel wat opschriften bij Smetius 
terecht die zij gekopieerd hadden. maar die hij zelf niet gezien had . 

222 

. 
, 1~,L\1 

J".i,l.~o .• ~"",'J 
- "'.v .. 
"'l~JdVJ 

, t..~i , ,i·, I} 

, 'J~.i 

" 

Bi/rw. j()togrq/lscl! 
lekl'nelt' Smt'lills cic 
opscltrlfkn rij: 



D E O OSIWINKELSE I-I UMANISf MARTIJN D E SMET (CA. 1520 - 1567) 

Jan Gerartsen van Gorp, met zijn gelatiniseerde naam Johannes 
Goropius Becanus (Hilvarenbeek 1518 - Maastricht 1573). studeerde in 
Leuven letteren en medicijnen en woonde het grootste deel van zijn leven 
al dokter in Antwerpen. Volgens de gezaghebbende epigrafist Theodor 
Mommsen, een van de samenstellers van het Corpus Inscriptionum 
Latinarum. het CIL (1853). was hij Smetius' reisgezel. Misschien kende hij 
Martijn De Smet van zijn studietijd in Leuven? In elk geval nam Smetius 
vier inscripties die Goropius Becanus hem bezorgde, op in zijn verzame
ling. 

Antoine Morillon (Leuven 1520 - Brussel 1556) , die ook in Leuven 
gestudeerd had , werd naar Rome gestuurd door Antoine de Granvelle, de 
in de ederlanden gehate adviseur van landvoogdes Margareta van 
Parma en eerste bisschop van Mechelen. Hij was van 1545 tot 1553 even
eens in dienst van kardinaal Pio da Carpi, volgens De Vocht zelfs zijn 
secretaris, en hij wordt daarom soms verward met Smetius. 15 Morillon 
verzamelde niet alleen inscripties maar ook munten. Smetius nam van 
hem vijftig inscripties in zijn bundel op. In 1553 keerde Morillon naar 
Vlaanderen terug en hij was tot zijn vroege dood secretaris van Granvelle. 

Petrus Wastelius, Smetius noemt hem een Mechelaar, verbleef 
omstreeks 1550 in Rome en ging met Smetius inscripties afschrijven. 

Plghius oJ SLeven Plgge, Smetius' NederLandse 
vriend in Rome. 

Sleven Wijnkens Pigge of Stephanus Winandus Pighius (Kampen 
1520 - Xanten 1604) was wellicht Smetius' beste vriend. Hij studeerde in 
Leuven en werkte tussen 1547 en 1555, zijn eerste verblijf in Italië , in 
dienst. van kardinaal Mar ello Cervini, die in 1555 tot paus verkozen 
werd, maar kort daarop overleed. Zijn rijke verzameling epigrafen, 
Inscripilonum anttquarumfarrago coLlecta atque illustrata die hij in 1554 
aan zijn b roodheer opdro g n na dien s dood terugkr eg, moet nauwe
lijk ond rdo n voor di van Smetlus, maar w rd nooit uitg g ven. Hij 
k d daarop naar Vlaand r n t rug n w rd in Bruss 1 bJblioth aris 
v n ranv 11 . Sm t1u na m Jn zijn v rzam l1ng 215 ins ript! s van 
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Pighius Op. Over zijn verblijf in Rome publiceerde Pighius Themis Dea seu 
de lege divina, waarvan een passage zich afspeelt bij kardinaal Pio da 
Carpi: "Sed, ut ad rem nos tram: finito deinde hilariter prandio, dimiasisque 
ceteris convivis, in interius cubiculum a Cardinale ducimur; qui accersito 
Martino suo elegantis ingenii invene, provinciali nostro (qui tum erat ex 
Atriensibus iHius) mandat, uti signum ex Musaeo depromat." (Maar toen de 
lunch dan in goede luim geëindigd was en de helft van de genodigden weg 
was, werden we in een kamer binnengeleid door de kardinaal, die zijn 
vriend Martinus ontbood, een verstandig man met een fijn oordeel, een 
streekgenoot van ons, (die toen een van de toezichters van hem was) en 
hem de opdracht gaf een opschrift uit zijn museum te halen). 16 Kunnen 
we daaruit besluiten dat Smetius onder meer in dienst was om toezicht 
te houden op de graafwerken die de kardinaal financierde? 

1.3.3. Martinus Smetius Flandrus 

Martijn De Smet, in Latijnse teksten genaamd Martinus Fiandrus. 
in het Italiaans Martinofiammingo, werd in Rome hooggeacht om zijn uit
stekende kennis van zowel Grieks als Latijn. Hij ontmoette in Italië veel 
andere epigrafisten met wie hij notities uitwisselde. Morillon bezorgde 
hem inscripties uit Noord-Italië in 1549, zoals Jean Matal getuigde: 
"Antonius Morillonius misit sequentes inscriptiones Martino Smetio Fiandro 
1549" (Antoine Morillon zond volgende opschriften aan Martijn De Smet. 
de Vlaming, in 1549).17 Van die Jean Matal of Joannes Metellus en van 
Benedictus Hegius vermeldt Smetius in zijn opdracht aan Lauweryn dat 
ze hem opschriften bezorgden. 

Jean Matal (Poligny 1520 - Augsburg 1597) of Joannes Matalius 
Metellus Sequanus, een Bourgondiër, studeerde in Bologna en leerde er 
de Spaanse priester en kerkjurist Antonio Agustin (Antonius Augustinus) 
kennen, die in 1544 pauselijk nuntius en later bisschop werd. Metellus 
werd zijn secretaris en trok met hem door Italië, Frankrijk en Engeland. 
Hij werd een befaamd historicus en geograaf en verzamelde heel wat 
opschriften, die hij zelf afschreef of die hij van anderen kreeg. Metellus 
verbleef tussen 1545 en 1555 in Rome, waar hij Martijn De Smet ont
moette en met hem samenwerkte. In een van zijn handschriften noteer
de Matal: "M.(artinus) Fland.(rus) exscr.(ipsit) cum SCL\'1.lm esset in domo 
Delphini Gentilis" (de Vlaming Martijn tekende het op toen de marmer
steen aanwezig was in het huis van Gentile Delfini).18 

Benedetto Egio of Benedictus Aegius (Hegius) Spoletinus (ca. 1500 
- 1567) was een geestelijke uit Spoleto, die tal van historische werken 
publiceerde en Griekse werken in het Italiaans/Latijn vertaalde. Hij was 
een specialist in Griekse epigralle en doceerde in Parijs. Het is niet zeker 
dat Smetius hem in Italië ontmoet heeft, maar in elk geval vond h~j het 
de moeite de naam van de in zijn tijd befaamde geleerde te vermelden. 
Smetius verklaarde dat Egio een groot kenner was van het Grit'ks (verta
ler) en van Griekse inscripties. 
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De Spaanse bisschop Antonio Agustin die een hoge 
dunk van Smetius had en hem enkele inscripties 
bezorgde. 

Uit opschriften die hij overschreef, blijkt dat De Smet in Rome ook 
contact heeft gehad met de bekende Italiaanse epigrafisten uit die perio
de, Panvinio en Aldo Manuzio Junior. Panvinio moet hij zelfs goed gekend 
hebben, want zijn werkwijze en manier van inscripties indelen laat ver
moeden dat ze hebben samengewerkt, wat sommigen ertoe gebracht heeft 
te veronderstellen dat Smetius Panvinio plagieerde! 

Bij het noteren, eerder aftekenen van inscripties in Rome moet 
Smetius bij verschillende gelegenheden Pirro Ligorio tegen het lijf gelopen 
hebben. Ligorio (Napels 1513 - Ferrara 1583) of Pyrrhus Ligorius was 
geen filoloog - hij kende geen Latijnl - maar een schilder en in die dagen 
een beroemd architect. Hij ontwierp de befaamde watervallen van de Villa 
d'Este. Ligorio was al vanaf 1537 in Rome bezig met zijn archeologische 
activiteiten en had een goed beeld van de topografie (plaatsbeschrijving) 
van het antieke Rome. Hij twistte met Marliani over de ligging van de ver
schillende gebouwen op het Forum Romanum, ging niet akkoord met de 
fantasierijke manier waarop antieke gebouwen o.m. door Michelangelo 
werden gereconstrueerd en streed met taalgeleerden over de historische 
teksten van Suetonius. Dit typeert de sfeer in Rome waar kardinalen, filo
logen , oudheidkundigen en kunstenaars (schilders, architecten, etc.) elk 
op hun manier dezelfde passie voor de oudheid deelden. In 1568 verkocht 
Ligorio zijn handschriften met opschriften en commentaren op de opgra
vingen aan kardinaal Alexander Farnese en verliet Rome om te gaan wer
ken voor de hertog van Ferrara. Om zijn gelijk te bewijzen ging Ligorio 
zelfs zover valse inscrtpties te maken, waarbij hij zich baseerde op epi
grafen die hij van Smetius kreeg of overschreef. Die bezorgde hem ook 
Inscripties uit Aqulno in Campanië. 

e Smelt Matal. Plgg en andere tijdgenoten. zoals Panvinio, 
Manuzio en Or inl , hebb n Ligorio. die to n nog niet als vervalser ont
maskerd w . rg au s ri ux genomen. want hij b zat en uitgebreide 
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kennis van de oudheid. Smetius kreeg al in 1545, toen nog authentieke, 
Ligorio-inscripties. Volgens het Corpus Inscriptionwn Latinarum (eIL) 
maakte Ligorio, naast zijn eigen werk in hoofdzaak gebruik van inscrip
ties van De Smet en van Panvinio om zijn vervalsingen te maken. 

Overigens hield Martijn De Smet zich in Rome niet bezig met de 
polemiek tussen Ligorio en Marliani met andere geleerden over de topo
grafie van het Forum Romanum, o. m. de vindplaats van de Fasti met de 
lijst van de magistraten, over het auteurschap van die Fasti en de tekst 
van Suetonius daarover. Hij registreerde systematisch en nauwgezet de 
opschriften en zette zijn vermoedens of voorstel van aanvulling in kleine 
cursieve letters. 

1.3.4. Proces om het pastoorsambt van Oostwinkel 

Begin 1549 overleed de Oostwinkelse pastoor Filip Halaert en op 1 
mei werd Martijn De Smet op grond van een iudcio appliq (een toepasbaar 
vonnis) aangesteld tot pastoor van de parochie Sint-Jan te Oostwinkel.1 9 

"Heer martin de smet al{iaJsJabri" was "clerck ghetonsureert vandfenJ dio
cese van doornycke", dus clericus, geestelijke met een geschoren kruin. 
het teken van het priesterschap. Hij werd in het bezit gesteld van de cure 
(zorg over de parochie) Oostwinkel. "metten vruchten baeten proJTycten 
ende emolumenten daertoe behooren[dej", dus met alle inkomsten ver
bonden aan het ambt, want daarvan moest de pastoor leven. Zijn aan
stelling werd op 19 mei bekrachtigd door een octrooi en placet (goedvin
den) van keizer Karel. Aangezien De Smet in Rome verbleef. kon hij zijn 
ambt niet opnemen en moest er, zoals dat wel meer gebeurde, een ver
vanger aangesteld worden. Voor de uitvoering daarvan zou "den eerweer
dighe den proost van cauwenberghe binnen brussele" zorgen. De heilige 
Stoel ging ermee akkoord dat het pastoorsambt van OostwinkeI werd 

"Ghesien (proces l1allghen(de) inl advys vall(dcn) hOlle tussc1w/l 11('('1' 1I1artin de 
smet. al(ia)s fabel' prochiepape van stjans te oostwyncle h(cersdw)n' in Illaterie {'<UI 
maintenue over een zyde ende meester gl1e/'(1('rl IlIl1llCl/lt {lcr(u'('cTYkr)e 01'('1' allde
re". In 1549 voerde Martt/n De Smet eeTl proces le9c/I NI/mant om het pastoorschap 
van Oos/winkel. 

226 



DE OOSTWINKELSE llUMANIST MARTIJN DE SMET (CA. 1520-1567) 

waargenomen door een suppleant en verzekerde dat De Smet "hade ghe
weest inde reele ende actuele possessie vanden zelver cure van 
Oostwyncle", dus de feitelijke titularis was. 

Nochtans stelde de bisschop van Doornik op 9 mei 1549 op voor
stel van de deken van het kapittel van de kathedrale kerk van Doornik 
Gheeraert Numant aan tot pastoor van OostwinkeI en de deken van Gent 
had die aanstelling bekrachtigd. Pastoor Numant was een priester van 
het bisdom Kamerijk en nam blijkbaar onmiddellijk zijn ambt in 
Oostwinkel op. 

Toen Martijn De Smet dat in Rome vernam, deed hij Numant een 
proces aan bij de Raad van Vlaanderen. Wie voor hem het proces gevoerd 
heeft, is niet duidelijk, maar er zijn geen aanwijzingen voor dat hij daar
voor naar Vlaanderen teruggekeerd is. Of Smetius nu in Vlaanderen ver
bleef of in het buitenland zat, en of hij zijn ambt kon opnemen of niet, 
speelde in de afweging van het hof niet mee en werd in het vonnis zelfs 
niet vermeld. De Raad van Vlaanderen gaf Martijn De Smet ongelijk en 
volgde het argument van Numant dat de aanstelling van De Smet op 1 
mei 1549 ongeldig was. De Smet kon krachtens het iudcio appliq maar 
aangesteld worden in Vlaanderen als hij de koninklijke majesteit, dus 
Karel V, volgde en als die in het graafschap Vlaanderen verbleef. Keizer 
Karel kon geen octrooi en placet geven, omdat hij toen in Brussel 
(Brabant) verbleef en niet in Vlaanderen. De Smet kon niet in hoger 
beroep gaan en moest de gerechtskosten betalen. 

1.3.5. Terugkeer naar Vlaanderen 

In 1551 had Martijn De Smet zijn verzameling inscripties overge
schreven in een bundel bestemd voor de bibliotheek van zijn bescherm
heer. kardinaal Pio da Carpi. een codex die Antonio Agustîn in 1558 
bestempelde als "di Martino IlUmmingo" (van Martijn. de Vlaming).20 
Daarna hield De Smet het in Rome voor bekeken en besloot hij naar 
Vlaanderen terug te keren. waar we hem terugvinden als pastoor van zijn 
geboortedorp Oostwinkel. In zijn dedicatie aan Marc Lauweryn zegt 
Smetius dat hij in Rome en andere steden in Italië verbleef van 1545 tot 
1551. Hij spreekt nergens van zijn pastoorsambt in Oostwinkel. 

IA. OOSfWINKEL (1551-1560) 

104.1. Pastoor in Oostwinkel 

Hoe Martijn De Smet in 1551 aangesteld is in Oostwinkel. weten 
we niet. 1 Jugo Notteboom suggereert dat pastoor Numant elders een paro
chie had gevonden die meer opbracht, en dat hij dus vrijwillig is wegge
gaan om plaats te ruimen voor De SmeL21 Zonder te weten dat hij hier 
met een geleerde van f()rmaat te maken had, kwam hij lol de conclusie 
dat de"..(~ priester een vrij ontwikkeld en belezen man was. 
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Uit het renteboek van de parochie, waarin genoteerd staat dat 
"Martijn de Smet presbyter ende eifachtich pasteur vander setveT cure" 
vanaf 1551 de opbrengsten heeft ontvangen, blijkt dat de pastoor toch 
een behoorlijk inkomen had uit de vijf eigendommen en 73 renten die de 
parochie bezat. Bovendien had hij, enkele uitzonderingen niet te na 
gesproken, recht op het zesde deel van alle tienden in Oostwinkel, in 
1571 bedroeg dat bijna 48 pond groot. Hijzelf woonde met zijn twee zus
sen in de priesterage (pastorie) op de noordzijde van het kerkhof. De 
pastorie was een omwalde, behuysde hofstede, 146 roede groot, en 
bevond zich tussen 's H eeren dreve, de dreef die liep naar het kasteel van 
de heer van Oostwinkel (noord) en het kerkhof (zuid) . Ze werd omstreeks 
1750 verkocht en afgebroken. 
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In zijn pastorie in Oostwinkei werkte Smetius in alle stilte aan een 
tweede codex met inscripties, die hij maakte in opdracht van Marcus 
Lauwervn. Die waren na 1551 (weer?) met elkaar in contact gekomen via 
gemeen"schappelijke vrienden-humanisten. Marc en zijn broer Guido 
Lauwervn waren zoons van Mathias Lauweryn, heer van Watervliet. 
Leden ;an de familie Lauweryn werkten sedert de 15e eeuw in dienst van 
de graven van Vlaanderen en de hertogen van Bourgondië en hadden een 
groot fortuin opgebouwd. Ze waren meermaals schepen en burgemeester 
van Brugge en van het Brugse Vrije. Grootvader Hiëronymus Lauweryn 
had polders ingedijkt en de heerlijkheden Watervliet, Waterland en 
Waterdijk opgericht. Een van zijn zoons, Marcus, kanunnik van Sint
Donaas in Brugge, was een bekend humanist en vriend van Erasmus. 

Diens neef Marc, Smetius' latere mecenas, had al op zijn elfde, in 
1541. zijn vader opgevolgd als heer van Watervliet en Waterland. Hij 
woonde in Brugge in het prestigieuze Hof van Watervliet, het vroegere Hof 
van Sint-Joris dat hij had gekocht van Jan De Baenst, heer van Sint
Joris. Bovendien bezat hij in de omgeving van Brugge twee buitenhuizen, 
het Rood Huis en het Blauw Huis in de proosdij Sint-Donaas dicht bij 
Sint-Kruis. In het Blauw Huis, dat hij had omgedoopt tot Laurocorinthus, 
bracht hij zijn verzameling manuscripten en munten onder, ontving hij 
zijn vrienden en herbergde hij humanisten die zijn bibliotheek/studie
centrum bezochten. In 1558 nam Marc Lauweryn de schilder en drukker 
Hubertus Goltz of Goltzius in dienst en stuurde hem op reis door Europa 
om munten aan te kopen en muntenverzamelingen te bestuderen en af 
te tekenen. Hij richtte voor hem in Brugge een drukkerij in, De Groene 
Wyncle, aan het Biskayerplein om al dat materiaal te publiceren. Van 
Lauweryn zijn Latijnse brieven bewaard die hij schreef naar Smetius' 
vriend-epigrafist Steven Pigge, naar Clusius, de bekende botanist Charles 
de I'Escluse, en naar Justus Lipsius. 

In 1551 was Marc Lauweryn 21 jaar oud en kwam hij, zoals 
Smetius schrijft, toevallig met de Oostwinkelse pastoor in contact. "Qw:e 
quumfortè lu, vix bene coepla apud me, non sine admiralione aliqua vide
res, ... me sedulo Iwrlabaris" (toen jij, wanneer ik nauwelijks goed begon
nen was, ze 1= inscripties] bij mij toevallig en niet zonder bewondering te 
zien kreeg, spoorde je mij Ijverig aan). Dat bevestigt het vermoeden dat 
Smetlus en Lauweryn elkaar voordien niet goed kenden. Marc Lauweryn 
bleef Smetius aanmoedigen, ook als die het niet meer zag zitten, omdat 
hij te veel werk had of omdal hij een afkeer van het schrijven kreeg. Ook 
Granvelle had graag een kopie van de opschriften van Pigge en De Smet 
gekregen, maar een bestelling kwam er nlet. 23 

Martijn De Smel deed er enkele Jaren over om zijn opschriften en notities 
te rangschikken en over te schrijven In een codex die hij voor eigen 
gebruik bestemde. Toen Lauweryn dal handschrift zag, wilde hiJ lol elke 
prijs ecn kopie daarvan voor ziJn bibliotheek. Welke de priJS was, is niet 
bekend, maar sedertdien noemde De Smet Lauweryn ziJn beschermheer 
cn begunstiger. 
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1.4.2. Brand in de pastorie (1558) 

Smetius was al een hele tijd naarstig bezig zijn inscripties te rang
schikken en ze over te schrijven in een codex die Lauweryn besteld had. 
toen op 13 januari 1558 een brand in zijn huis het grootste deel van zijn 
levenswerk verwoestte. De toestand in het Meetjesland was toen erg 
onveilig. Er heerste weer oorlog en daardoor duurte van levensmiddelen. 
hongersnood en pest. Op het platteland krioelde het van vreemde landlo
pers en schooiers. Hongerige mannen en vrouwen zwierven in benden 
rond en bedreigden de landlieden. Wat er toen gebeurde. vertelde de 
Oostwinkelse pastoor zelf in zijn opdracht aan Marcus Lauweryn en in 
zijn brief van 27 januari 1558 aan Steven Pigge.24 

Een landloper die in de herfst van 1557 in Oostwinkel had gewerkt. 
wilde wraak nemen (omdat hij niet betaald werd of geen eten kreeg?) en 
stak een schuur in brand. 25 Door de hevige wind sloegen de vlammen 's 
nachts over op de pastorie. Smetius en zijn twee zussen konden zich ter
nauwernood in veiligheid brengen. In zijn werkkamer was de hele inboe
del in de vlammen opgegaan: zijn boeken. zijn handschrift (primitiva mea 
exemp laria) en zijn notities (autoschedia). Gelukkig had hij enkele afge
werkte katernen van de codex voor Lauweryn. samen 51 bladzijden. in 
zijn slaapkamer opgeborgen. maar die waren al helemaal vochtig door het 
bluswater, toen hij ze op gevaar voor zijn eigen leven uit de brand kon sle
pen. 

Ontmoedigd maar niet uitgeteld, begon De Smet de beschadigde 
delen over te schrijven en begon hij zijn verzameling inscripties te recon
strueren. Enkele notities had hij aan Lauweryn gegeven en Steven Pi~ge 
had een omvangrijke verzameling epigrafen die hij zelf of samen met 
Smetius in Italië genoteerd had. De Oostwinkelse pastoor trok tweemaal 
naar Pigge in Brussel om inscripties af te schrijven. maar h~i moest belo
ven ze niet aan anderen door te geven. Misschien heeft Smetius ook wel 
gebruik kunnen maken van de inscripties van Antoine Morillon. die toen 
al overleden was. maar wiens verzameling in de bibliotheek van Granvelle 
in Brussel zat. Bovendien schreef al zijn vrienden-epigratlsten hier en in 
Italië aan om hem zoveel als mogelijk notities van zijn opschriften terug 
te bezorgen. Hij maakte gebruik van de edities van Mazochio. Apianus. 
Panvinio. Simeonius en Saranya om zijn ver.lameling te venrolledigen. 

Ook Maximiliaen Waelscapple stelde in 1558 zijn AntiquanlT1l 
inscriptionum urbis collectanea ter beschikkin~ van Smetius.26 Ik 
Antwerpenaar verbleef vanaf 1552 een aantal jaren in Rome en le~de een 
verzamelin~ kopieën van inscripties aan. want zelf had h~1 ~een enkele 
gezien. Hij kopieerde uit de verzamelin~en van Smetius (de codex l~lrne
sianus!), Mazochius. Panvinius. Marlianus. Apinnus. Pighius. Ligorio. 
e.a. Marc Lauwelyn van zijn kant drong er bij vrienden op aun Smetius 
van dienst te zijn. Zo kreeg De Smet van Nil'olnus Flor('nt hlS en C'arolus 
Cillsills inscripties van mOllumentell die tIlssen 1551 en 1558 opgl'grn-
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en wC!Ten.27Een niet nader genoemde edelman uit Rijsel , verwant met 
Lauweryn, leverde enkele epigrafen. Op die manier kon De Smet in de 
loop der jaren zijn collectie vervolledigen en het Lauwerynhandschrift 
afwerken. Uit veiligheidsoverwegingen deponeerde hij de afgewerkte 
katernen bij Lauweryn in Brugge, waar epigrafisten ze reeds konden 
raadplegen. 

1.4.3 . ieuw renteboek 1558 

Het renteboek van de kerk van Oostwinkel, waarin alle eigendom
men en renten van de parochie minutieus opgetekend waren, was ver
moedelijk zwaar gehavend uit de brand gekomen. Het maken van een 
nieuw renteboek was voor De Smet de eerste prioriteit, want daarin stond 
op welke inkomsten hij als pastoor recht had. 28 Op de eerste bladzijde 
schreef hij: "Eifachtighen Rentebouck vander erfven ende renten toe be
hoorende der cure van WestwinckeLe vergaedert ende vernieut b!j Mart!jn 
de Smet presbyter ende eifachtich pasteur vander seLver cure intjaer ons 
heeren xvc. Lvi!j. ALsoo h!j de voornoemde erfven ende renten achtjaeren 

Na de brand in zijn 
pastorie diende pastoor 
De Smet een nieuw 
renleboek te schrijven. 
Zelfs op het eerste blad 
komen 
p nnenprobeers ls 
voor. 

231 



PAUL VAN DE WOESTIJNE 

lanck daer te vooren paeysivelick ghebruyct ende gheint hadde sonder 
eenich obstacule ofwederzegghe. Beghinnende intjaer xl.F y metten letter 
A." In het Latijn noteerde Martijn De Smet dat de pastoor van Zomergem 
aan hem jaarlijks zeven pond moest betalen over het ontvangen van de 
tienden. Daarna volgt de opsomming van de zes eigendommen van de 
parochie: de pastorie, de Papenmeers (7 gemet), de Rondebilk (0,5 gemet), 
de Beddekens (van 17 roede), 30 roede in de Maldegemmeers en een jaar
getijde van 48 schelling parisis, geschonken door Jooris Ghallijns, voor 
wie men iedere zondag voor de hoogmis een lof moest zingen. De kerk van 
Oostwinkei moest jaarlijks aan de heer van Oostwinkel twee renten beta
len op de pastorie en grond errond, aan de heer van Pamel een kapoen 
en twee hennen ook op de pastorie en aan de heer van Gaver twee schel
ling parisis op de Papenmeers. 

Het renteboek bevat verder de namen van de 73 rentegelders met 
de beschrijving van het goed waarop de rente rustte. Naast de naam 
noteerde De Smet abc d e f g h, waarbij a staat voor 1551 en h voor 
1558, de jaren waarvoor de rente betaald werd. De meest courante 
namen in die lijst zijn: Vanden Westhuyse, Bauts, Van Vlaenderen. 
Heyman, Teerlynck. Cabilliau. Claeye, De Clerck. Srooy. Weytyns. 
Svalcke. Claeys, Van Hulle, Rycquaert. De Pruystere. Potter. Minnaert. 
De Keysere. Sinay, Balsoens. Fiers. De Rycke. Wittewronghel. Cornelis. 
Haustraete. Van de Velde. De Pau. Vanden Paradyse. Volckaert. 
Schautheyt en Van Haele. maar geen De Smets. 

1.4.4. Bevlogen dichter? 

De laatste dertien bladzijden van het renteboek zijn beschreven 
met religieuze teksten. gedichten en pennenprobeersels. Als de lijn van 
de pen te dik werd. werd de ganzenveer met een mesje gescherpt. Daarna 
moest de pastoor ermee krabbelen tot de pen gelijkmatig schreef. Dat is 
een probatio pennae. Meestal schreef De Smet enkele woorden. namen. 
zinnen (" Bemindt de penne zonder sneven. want de penne maect zoo 
menich man" ... "Bemindt Jesum met herten zeere. roupt hem al tyt in 
uwen noon. versregels of zelfs hele gedichten: 

Consten vele rysen hut.er pen ne 
Daerom raedic elcken dat hy hem wenne 
Om wel te leeren bij nachte. bij daghe 
Die wel can spellen. lesen ende scryven 
Duecht en eere mach hem daer blyven 
Daerom doen die wyse haer kinderen leeren 
Om dal zy commen zouden ter heeren. 

We weten uiteraard niet zeker of dit gedkht van de hand van Ot' 
Smet is. hij kan het in zijn jeugd hebben geleerd of ergens hebben gele
zen. De teneur is duidelijk: lezen en schrijven zijn belang'riJk en nIk stu
die leidt tot God. 
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Pastoor De Smet, die doorging voor een godsvruchtig man, noteer
de in zijn renteboek enkele gedachten en zinnen die hij wellicht in zijn 
preken kon gebruiken: "Daer en syn maer twee weg hen waer inne dat aLLe 
de meynschen van deser weerelt ver1ceeren en wandelen. De eene wech 
die es breet ende van vele mey(n)schen betorden, wandt aLLe die de doo
sonde anthieren ende de thien geboden niet en onderhauden. welc1c ons 
Christus bevolen heeft te onderhaudene, dese meynschen syn alle te 
samen wandelende inden breeden wech welc1cen wech nempt syn ende tot 
in der helle grondt. De andere (weeh) ... ft Het stuk over de andere, smalle 
weg die naar de hemel leidt, ontbreekt hier, maar zoals Notteboom 

chrijft: het was waarschijnlijk in de 16e eeuw niet anders dan nu , name
lijk dat de mensen de breede wech aanlokkelijker vonden dan die naar de 
heme1. 29 

Gedl.chi 'M L bLyder Jantasyne' In SmeLLus' ren.Lebo k van de para hl Oostwinkel. 



PAUL VAN DE WOESTIJNE 

Ook een vroom man gaat al eens dagdromen bij het zien van een 
mooie vrouwen als het lente wordt. slaat zijn fantasie op hol, zoals in vol
gend, nogal krakkemikkig gedicht: 

MET BLYDER FANTASY(N)E 

Met blyder fantasyen ghaende over dat landt 
Een schoon groeyende bloeyende kerssaue ic vant 
lustich ende rustych ontsloten over plaeysant 
soet van natuere, dus my vermeyt 
heymelick int verstant 
der liefden brant 
van een die int herte es gheplant 
als een Ammereuse goddinne trionfant coragues 
valiant boven gods criatueren 
Al waerse van Jupiter, van Venus gebueren 
met smeye curen 
haer bursten syn als albaestene mueren 
seer excelent 
moecht ic haer maken my(n) herte bekent. 30 

Bij het zien van een bloeiende kersouw, een madeliefje, ook toe
passelijk op een meisje, ontvlamt de dichter in liefde voor een vrouw. een 
amoureuze godin. aan wie hij graag zijn liefde zou verklaren. Deze dicht
proef moet Martijn De Smet (of een opvolger?) zelf geschreven hebben. 
want zoiets kan hij bezwaarlijk in druk van een Nederlandse dichter gele
zen hebben. Hij doet een poging om een sonnet te schrijven. wat niet lukt. 
maar hij slaagt er wel in enige versregels te doen rijmen. Inhoudelijk is 
het in elk geval een typisch renaissancegedicht met het thema van de lief
de en, ook weer typisch. vergelijkingen met mythologische figuren. Het 
gebruik van bastaardwoorden zoals plaisant. amoureus. trioTTlfant. vali
ant. creaturen. excellent. enz. is evenzeer kenmerkend voor de poëzie van 
zijn tijd. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat De Smet hier gepoogd 
heeft een Latijns of Italiaans renaissancegedicht te vertalen. Toch moe
ten we nog meer vraagtekens bij het auteurschap van Martijn De Smet 
plaatsen, want het geschrift van die pennenprobeersels lijkt helemaal 
niet op dat van De Smet. zoals we het kennen uit het renteboek en uit 
zijn brieven! 

1.5. SLEJDINGE (1560-1565) 

1.5.1. Pastoor in Sleidinge 

Over het hoe en waarom van De Smets verhuis naar Sleidinge. 
tasten we in het duister. Moest hij OostwinkeI verlaten omwille van z~jn 
calvinistische ideeën of kon hij in Sleidinge een beter betaald pastoors
ambt krijgen? Wellicht heeft ook de nabijheid vnn Gent een rol gespeeld. 
daar had hij contacten met humanisten en gel'stesgenott'll. 
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OP dat moment was het protestantisme in Vlaanderen overal in 
opmars. De leerstelsels van Luther en Calvijn telden in het Meetjesland 
veel aanhangers, niet alleen onder het gewone volk, maar ook onder de 
magistraat en zelfs de geestelijkheid . De keizerlijke plakkaten tegen de 
hervormingsgezind en leidden tot jacht op gereformeerden en in die jaren 
werden enkele wederdopers in de streek opgeknoopt of levend verbrand. 
Ook Martijn De Smet moet in die jaren tot de conclusie gekomen zijn dat 
er h eel wat verkeerd liep in de Roomse kerk. Vooral met het verkopen van 
sacramenten en het aanbidden van heiligen en beelden had hij het moei
lijk. 

Vermoedelijk was Smetius aanvankelijk eerder een volgeling van 
J oris Cassander (1513-1566), een Brugs humanist, die in de geest van 
Erasmus streefde naar een verzoening tussen de protestantse opvattin
gen en die van het traditionele katholicisme. Hij was dus niet uit op een 
scheuring, maar op een vernieuwing van de katholieke kerk, die dan 
allerlei misbruiken moest afschaffen die er in de loop van de tijd waren 
ingeslopen. Door kritisch onderzoek van de Schrift en van de geschriften 
der Kerkvaders moest een nieuwe katholieke kerk tot stand komen, 
w aarin de protestanten konden terugkeren. Brugse humanisten zoals 
Hubert Goltz, Marc Lauweryn, Jan van de CasteeIe, Adolf van 
Meetkercke, de latere Leidse hoogleraren Adrianus Damman en 
Bonaventura Vulcanius (ook een De Smet), allemaal vrienden en beken
den van Smetius, waren aanvankelijk volgelingen van Cassander. Met 
uitzondering van Marc Lauweryn die in het katholieke kamp bleef, wer
den ze allemaal overtuigde gereformeerden . 
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1.5.2. Codex laurinianus 

Ook als pastoor in Sleidinge werkte Smetius naarstig verder aan 
het handschrift dat voor Lauweryn bestemd was. Hij bezocht Pigge meer
maals in Brussel, schreef daar inscripties af en had in Antwerpen ver
moedelijk ook contact met Plantijn, met wie hij alleszins correspondeer
de.31 Als er toen gesproken werd over een eventuele uitgave van zijn ver
zameling inscripties, is het er in elk geval nooit van gekomen. Het grave
ren van al die platen met inscripties was een werk van lange adem en de 
verkoop van zo'n boek was erg onzeker in die beroerde tijden. 

In 1563 werkte Smetius mee aan de uitgave van C. Iulius Caesar 
sive Historiae Imperatorum Caesarumque Romanorum een boek dat in 
september van dat jaar bij Goltzius van de persen rolde, maar in hoofd
zaak door Marc Lauweryn geschreven werd.32 In zijn voorbericht schreef 
Goltzius dat de gebruikte inscripties kwamen "ex Smetiano inscriptionum 
antiquarum volumine quod est Brugis in musaeo Marci Laurini D.(omini) de 
Watervliet" (uit Smetius' boek met oude inscripties dat zich in het 
museum van Marcus Lauweryn, heer van Watervliet, te Brugge bevindt). 
Hubert Goltz kan in 1563 onmogelijk de complete codex gezien hebben. 
want die was pas in 1565 klaar. Smetius werkte toen nog aan een appen
dix (auctarium), maar we weten dat de katernen van de afgewerkte delen 
reeds in de bibliotheek van Lauweryn zaten. De pastoor van Sleidinge 
bezorgde Goltzius tientallen inscripties die een verhelderend licht wier
pen op de periode van de Romeinse keizers. Bovendien schreef De Smet 
voor de inleiding van C. Iulius Caesar een van de meer dan tien lofdich
ten op Marc Lauweryn en Hubertus Goltzius: 

MARTINI SMETII FLANDRI. 

GOLTZNS haec plano sculpsit Germanus in aere, 
Quae paulo ante agili pinxerat ipse marw. 

Praelum. operas, atque impensas suffecit opimas 
LA VRINVS. Brugae gloria magna suae. 

Barbara quae quondamIuit. en Germania mmc eft 
Nobilis ingenljs. arlibus. atque viris. 

Quaeque olim incultis Iuit horrida F/andria siluis. 
Tales nunc Iructus edere culta va/et. 

Nec tamen inuideas nobis. docte /tale. nóstras. 
Quas nunc post alios Iata dedêre vices. 

Graecia prima artes coluit doctissima cunctas: 
Quae pq[t cessenmt. maxima Roma. tibi. 

TIl deinde imperium nostras dwn 17littis in oras. 
Huc etiam dotes Jersque locasque tuas. 

Linguam. inquam. rnoresque tuos. artesque politas. 
Et cultus qlLicquid splendidioTls IlClbes. 

Haec vhi nos studio tandem percepi11111s aeri. 
Non nobis solis addidicisse sat est: 
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Sed tua dona tibiferimusque accepta. damusque 
In lucem. vt constet pluribus esse tua. 

VAN MARTINUS SMET lUS. DE VLAMING 

Goltzius. een Germaan. beitelde in het gladde brons 
datgene wat hij kort tevoren met vaardige hand zelf had geschil-
derd. 

Laurinus. de grote roem van zijn Brugge, 
Schonk de pers, de werklieden en het mooie materieel. 

Zie hoe Germanië, dat eens onbeschaafd was, 
Nu bekend is om zijn talenten, zijn kunsten en zijn mannen. 

En Vlaanderen, eenmaal ruw, met zijn onbebouwde bossen, 
Kan nu, beschaafd. zulke vruchten voortbrengen. 

Nochtans, geleerde Italiër, benijd ons niet onze veranderde toe
stand, 
Die het lot ons nu, pas na anderen, toebedeelde. 

Eerst beoefende het zeer geleerde Griekenland alle kunsten; 
Daarna gingen ze tot u, allergrootste Rome. 

Vervolgens, toen gij uw heerschappij in onze gewesten bracht, 
Voerde en vestigde gij ook uw giften alhier. 

Ik bedoel, uw taal, uw gebruiken, uw verfijnde kunsten 
En al wat gij hebt aan schitterende cultuur. 

Wanneer wij dit tenslotte door harde studie hebben verwerkt, 
Volstaat het niet voor ons zelf alleen te hebben bijgeleerd. 

Maar wij laten u de giften zien die wij van u ontvingen 
En wij brengen ze in 't licht opdat velen zouden weten dat ze van 
u komen.33 

Is het alleen op basis van dit gedicht dat Franciscus Sweertius 
(1567 -1629) in zijn Athenae Belgicae schreef: .. Eiusdem Smety exstant 
quoque elegant ia Poëmata" (van deze Smetius bestaan er ook smaakvolle 
gedichten), of kende hij nog andere?34 

Toen het kopiëren van zijn verzameling begin 1565 klaar was, 
schreef Martijn De Smet een opdracht aan Lauweryn en werden de kater
nen mooi ingebonden in leder, een pronkstuk in Lauweryns bibliotheek. 
Hij titelde zijn handschrift: Inscriptiones Anliquae, cum Graecae tum 
Lalinae per urbem Roman diligenter colleciae, & ex aliis non modo ltaliae 
sed et reliquarum tolius ferè Europae regionum locis studiosè conquisiiae 
(Oude opschriften. zowel Griekse als Latijnse, over heel de stad Rome 
I'..orgvuldig verzameld en op andere plaatsen niet alleen in Italië, maar ook 
in andere streken van bijna heel Europa met veel ijver opgespoord). Het 
lag voor de hand dat Lauweryn aan Goltzius zou opdragen het werk te 
drukken en uit te geven, maar die was al druk doende met het graveren 
van de plat.en voor zijn eigen werk en na 1566 viel de Lauweryndrukkerij 
nagenoeg sUl. 
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" MARTINI SMETli FLANDRt. 

G 0 L T 'Z. 1 V S ha:e plano fculpGt Germanus in xre 
~x paulo antè agili pinxerat ipfe m~nu. ; 

l>ra:IUlll, opcras, atque in1pcnfàs iitffccit opimas 
L A V RIN V s, Bru~ gloria. magna fux. 

Barb~lra qua: quondam ti.lÏt, en G ctmania mme dl: 
Noblhs ingenijs, artibus, atque viris. 

~xcjue olim ineultls tuit horrida Flandria filuis, 
Talcs mme fruéhls'ederè eulra valet. 

Ne tamen inuideas nobis, dode Itale, nofrras, 
~as ~lUne poft alios fata dedêrc vices. 

Gr.'tcia prIma ü1'tes coluir doclIi1ima cunétas: 
~x poft cdferunt, maxima Roma, tibi. 

Tu demde imperium nofiras dUl11 mittis in or.H, 
Huc etiam dotes fersque loc,lsque was. 

Linguam, inquam, moresque mos, artesque pohras, 
E~ ,ultus quicquid fplendidions habes. 

b ij 

Smetius' gedicht 
opgedragen aan Marc 
Lauweryn en Hubertus 
Goltzius in 'c, Ivlivs 
Caesar'. 

In die periode hield De Smet nog contact met heel wat humanisten 
en epigrafisten. Van 15 november 1565 is een brief bekend die hij schreef 
uit "Sleydinghe aan amico suo integerrimo" (zijn zeer onbaatzuchtige 
vriend), Carolus Clusius, die sedert september (als secretaris) bij Karel 
van Sint-Omaars op diens kasteel in Moerkerke. ten zuiden van Damme. 
woonde. 35 Jonker Karel van Sint-Omaars. schildknaap. heer van 
Dranouter, Merris. Oudenem. Moerkerke. etc. (1533-1569). was een 
belangrijk botanicus. Hij had een omvangrijke ven-:ameling planten en 
kruiden die hij kweekte in zijn tuinen in Brugge en Moerkerke en waar
van hij aquarellen liet maken. de zgn. Libri picturati. Smetitls kende Karel 
van Sint-Omaars ook goed want hij noemt hem in zijn brief aan Clusius 
communi nostro patrano. onze gemeenschappelijke beschermheer.36 Zou 
hij ooit voor hem gewerkt hebben? In z~jn brief bedankte hij Clusius voor 
zijn hulp, maar hij had toch heel wat aanmerkingen op de ins(,lipties die 
Clusius uit Spanje meegebracht had. Slechts enkele had hij kunnen 
gebruiken, de andere waren onbetrouwbaar of zelfs vals! 

1.5.3. Calvinist 

Volgens Hugo Notteboom. die gebruikmaakte van het nr('hiefondt~r
zoek van Achiel De Vos. werd Martijn De Smet in Sleidinge een overtuigd 
calvinist. 37 Vanop de kansel verklaarde de Skinse pastoor tegenstander 
te zijn van de opgelegde betaling van kerkeliJke diensten. "die 11I01lien.' 
van doene onder de priesters lot noch toe ell wos lIid opr('('ht . ... z!J zoch-
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ten al dat hare, ende niet tproJtyt ende salicheyt van haren schapen, alzoo 
zy behoorden. "38 Hij weigerde te leven van het geld dat hij voor kerke lij -
ke dien ten onMng en aan iedereen die dat vroeg, wilde hij het geld 
teruggeven . Wenend vroeg hij aan zijn parochianen vergiffenis omdat hij 
ind zijn innerlijke tweestrijd de kerkdiensten minder trouw had ver

richt. 
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Op 15 november 1565. 
toen Martijn De Smet 
nog pastoor was in 
SLeidinge. schreef hij 
een brief aan d e 
botanicus CLusius. 

Martijn De Smet was niet de enige pastoor in het Meetjesland die 
de nieuwe leer genegen was en calvinist werd. De reeds genoemde Jan 
Van de Casteele (Castelius) was in het begin van de jaren zestig onder
pastoor van de St. -Jacobskerk te Brugge en ageerde tegen de hatelijke 
preken van Broer Cornelis, de minderbroeder Cornelis Brouwer. Hij ver
dween een tijdje naar Ieper, kwam naar Brugge terug n werd nadi n 
pastoor van Zomergem. Castelius is de vermoedelijke auteur van de sati
ri h e Historie van B. Cornelis Adrtaensen van Dordrecht, Minrebroeder 
binnen die StadL van Brugghe uil 1569, waarov r straks meer. 39 Ook 
Oilll d Mey r e, pastoor van Vind rhout , Adriaan van Mald rg m , 
pas or van Ur I, n Jan T rlyn k , Sm tlus' opvolg r in Oostwink I, 
war n h rvormlngsg zind n sp ld n in au u lu 1566 n leidend rol 
Jn d ld norm p hun paro hle. 40 
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Nadat Marlijn De Smet zich openlijk als calvinist bekend had, was 
zijn positie als pastoor in Sleidinge onmogelijk, ja zelfs gevaarlijk gewor
den. Of in Sleidinge bij de Beeldenstorm in augustus 1566 de heiligen
beelden uit' de kerk op straat werden gegooid, is niet geweten. Wat we wel 
weten is dat Smetius op dat moment al geen pastoor in Sleidinge meer 
was, want op 20 juni 1566 wordt Dierick Van den Berghe (Theodorus de 
Monte, alias Horstius) als erfachtichpastuer van Sledinghe vermeld .41 

1.6. ANlWERPEN - WALEM (1566-1567) 

1.6.1. Predikant in Walem 

In het vOOIjaar van 1566 trok Marlijn De Smet naar het veiliger 
Antwerpen. In Sleidinge moest hij vrezen voor zijn leven, als hij zijn 
'dwaalleer' niet afzwoer. De aanbieding van het Smeekschrift van 5 april 
1566, het zgn. Eedverbond der Edelen, waarin een groep lage edelen aan 
Margareta van Parma, landvoogdes voor Filips 11 in de Nederlanden, de 
afschaffing van de inquisitie en de opschorting van de ketterplakkaten 
vroegen, vond onmiddellijk weerklank in Antwerpen, waar de gods
dienstvrijheid ingevoerd werd. Lutheranen, calvinisten en in mindere 
mate doopsgezinden mochten er vrij hun godsdienst belijden en preken. 
Antwerpen diende als uitvalsbasis om de rest van Vlaanderen te 'beke
ren'. Ballingen kwamen met duizenden terug naar de metropool. 

Handtekening van MartinLLs Smetius onder zf.Jn bri if aan ClusiLL . 
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kapelaan van Walem afvallig te maken en had hem met een vrouw in de 
echt verbonden. In zijn preken drong hij als calvinistische predikant erop 
aan dat men naar het voorbeeld van de profeet Elias "de kercke soude 
suyveren van de aJgoderlje . .. Op een dag had een van de geuzen die zich 
had laten opsluiten in de kerk, de deuren geopend. De protestanten luid
den die morgen de klokken en zongen er hun in het Nederduits vertaal
de psalmen. Met hun heiligschennend geroep en getier maakten ze de mis 
van pastoor Bogaerts onmogelijk. 
Eind 1566 werd De Smet door de hervormingsgezinde gemeente van 
Antwerpen uitgezonden naar Mechelen en daar als minister of predikant 
aangesteld, maar hij was reeds vroeger in die streek actief geweest als 
predikant. 

1.6.2. Huwelijk 

In die periode moet Martijn De Smet in het huwelijk getreden zijn. 
In navolging van Luther en Calvijn zwoer hij het celibaat af en nam een 
vrouw. Een eerste aanwijzing daarvoor vinden we in een hekeldicht van 
Adriaen Damman(t). Deze Gentse humanist was in 1580 leraar aan de 
(hervormde) Gentse Latijnse School (het GereJormeert Athenaeum of de 
Doorluchtige &hoole), hij werd in 1586 hoogleraar in de Ethica (zedekun
de) aan de Universiteit van Leiden en was vanaf 1594 ambassadeur 
(Agent) van de Staten Generaal in Schotland, waar hij overleed.43 

Damman(t) vertaalde o. m. een Frans werk over de schepping en publi
ceerde Latijnse en Griekse gedichten. Een daarvan is een schimpdicht op 
Hubert Goltz, waarvan de beginverzen luiden: 

Sed neque te, Goltzi! decuit. quae Smetius olim 
Priva reliquisset viduae, tua dicere, cunctis 
Vendereque: os hominis postliminione putasses 
vindicias peterent manes & postuma proles? 

Maar evenmin paste het je, Goltzius, de eigen zaken die Smetius 
eertijds aan zijn weduwe had achtergelaten, de jouwe te noemen en 
aan allen te verkopen: of had je misschien gedacht dat de zielen 
van de afgestorvenen en het nageslacht na zijn dood aanspraak 
zouden maken op het gebeente van de man? 

Goltzius had dus wat Smetius aan zijn weduwe had achtergelaten, 
nl. (afbeeldingen van) munten en inscripties die SmeUus in Italië verza
meld had, onder eigen naam uitgegeven. 

Franciscus SweerUus (1628) meldt het huwelijk/weduwschap niet 
in de biografie van SmeUus. maar wel in de levensbeschrijving van 
Golf.z.ius: "Elata prlmá conluge. duxil. alteram, viduam Martini Smetij, 
magnl Ullw; Ant.lquarlj" (Nadat Goltz zijn eerste vrouw ten grave had 
gedragen. huwde hij ccn andere, de weduwe van MarUnus Smetius, die 
grotc oudhcidkundige).44 I leeft SweerUus de verzen van Damman(t) ver-
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keerd begrepen en dacht hij er te mogen uit afleiden dat Goltzius 
getrouwd was met de weduwe van Smetius? Nochtans was Sweertius 
goed ingelicht over die periode, want hij was een goede vriend van 
Laurentius' Beyerlinck die een werk schreef over de Reformatie in 
Antwerpen en ook een vriend was van Christoffel Plantijn. Het is bekend 
dat Plantijn in die periode correspondeerde met Smetius, van wie hij een 
brief doorstuurde naar Steven Pigge. 

Hubertus Goltzius. Brugs drukker 
en vriend van Smeäus. 

Johannes Franciscus Foppens (1689- 1761) nam Sweertius' er
haal over in zijn Bibliotheca Belgica uit 1739 n chreef over Goltzius: 
"alia uxor, post longum viduitatis intervallum fuit vidua Martini Sm tii, 
Antiquarii celebenimi" (Zijn tweede vrouw na en lange p riod an 
weduwnaarschap was de weduwe van Martinu Smetius, de zeer bero m -
de oudheidkundige).45 Dat Smetius ooit n weduwe had en du 
getrouwd moet zijn geweest, lijkt mij duid lijk. Of Hubert Goltz ei trouwd 
is geweest met die weduwe, is vrij onwaars hijnlijk. Goltziu' r t 
vrouw, Elisabeth VerhuIst. die hem zev n kind er n honk, 0 rl d in 
1574 en sedertdien 1 efde de man samen met Maria Vyn . zijn hui -
houdster. die verlaten was door haar man Jan Baut r .46 P in 15 2 
hertrouwde Goltzius met zijn huishoudster. Zijn kind r prob rd 
zijn dood in 1583 voor de re htbank dat huw lijk on di t 1 
klaren. omdat het niet z ker was dat Maria Vyn " man. J 1 

overleden was! In g en enk I pro s tuk wordt v rm ld d tM ct 
een eerste keer weduwe was van Martijn D n t. 7 p ,..., ___ .,.. 
Sweertius namen v 1 aut urs tot in d 20 uw h t oh 
tw ede huwelijk van Goltzius m t Sm ti . w du\ 
mod rn bio rali n. zo 1 F ltx t pp rt in i 
h htt n r n loof an TI w n r n1 t 
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Het is wel erg aannemelijk dat Goltzius Smetius' weduwe, wie dat 
ook was, heeft gekend en van haar materiaal heeft gekregen en gebruikt 
zonder dat te vermelden. Goltzius, die tot het einde van de 18e eeuw gold 
als de absolute autoriteit op het gebied van de antieke numismatiek, 
werd door Joseph von Eckkel in 1792 ontmaskerd als vervalser en wordt 
sedertdien als onbetrouwbaar beschouwd. In zijn C. Iulius Caesar sive 
Historiae Imperatorum Caesarumque Romanorum uit 1563 vermeldde de 
Brugse drukker als bron een aantal numismaten die hij nooit gezien had 
en steden waar hij nooit geweest was! Voor zijn Fastos Magistratuum et 
triumphorum Romanorum ... , dat hij in 1566 in Brugge drukte en uitgaf, 
maakte hij gebruik van de codex laurinianus, Smetius' verzameling met 
inscripties, die in de bibliotheek van Lauweryn zat.49 Of Martijn De Smet 
die uitgave ooit onder ogen gekregen heeft terwijl hij predikant in 
Mechelen was, is hoogst onwaarschijnlijk. 

1.6.3. Beeldenstorm 

Op 20 augustus 1566 hielden de beeldenstormers, waaronder 
Martijn Smets uitdrukkelijk vernoemd wordt, lelijk huis in de kerk van 
Walem. 50 De overheid te Brussel kon niet lijdzaam toezien en gaf orders 
om in Walem in te grijpen. Landvoogdes Margareta van Parma beval de 
brug over de Nete te bewaken, de predicaties van de lutheranen en calvi
nisten in de kerk te beletten en de pastoor te beschermen tijdens de god
delijke diensten. 

Op 22 augustus, enkele dagen na de Beeldenstorm, maakte de 
magistraat in Mechelen openbaar bekend dat iedereen zijn godsdienst 
vrij mocht uitoefenen, ook de protestanten, op voorwaarde dat die hun 
predikingen hielden in de open lucht, de zgn. hagenpreken, buiten het 
rechtsgebied van Mechelen. Daarom trokken de hervormingsgezinden 
van Mechelen naar Walem waar De Smet reeds geruime tijd in de open 
lucht preekte en er veel bijval kende. Het weiland waar hij de hervorm
den toesprak, lag op het einde van een klein straatje, gelegen tussen twee 
huizen, het ene, de Vleesblok genoemd, lag op Mechelen en het andere, 
de Zuiderzee. lag in Brabant. De wei was eigendom van Jan de Merode, 
heer van Duffel. Pietersheim. Walem, etc. die de hervorming gunstig 
gezind was en in april 1566 mee het Eedverbond der Edelen ondertekend 
had. 

In de maanden na de Beeldenstorm kwam de repressie op gang. de 
verantwoordelijken voor de ongeregeldheden werden ondervraagd en 
gestraft. Hagenpreken werden oogluikend toegestaan, maar de gerefor
meerden werden niet meer toegelaten in de kerk. In 1567 stuurde de 
Spaanse koning de hert.og van Alva met 10.000 man Spaanse keurtroe
pen naar Vlaanderen om hen die afweken van het rooms-katholieke 
geloof. te vervolgen en streng te straffen. Begin 1567 stelde het Hof van 
Brabant een bijkomende gerechtsdienaar aan. een ingebieder of inhaler, 
die verantwoordelijk was voor het ophalen en voor het gerecht brengen 
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van bewoners van buiten de stad. Hij droeg een rode staf als ambtsteken 
bij het berechten van halszaken en werd daarom Roode Roede genoemd. 
Zijn naam was Hans Grobels, bijgenaamd Spelle(ken), die jacht maakte 
op vagebonden, kerkrovers en valse predikanten, "de welcke sonder gena
de wirden opgehangen." In bepaalde bronnen wordt hij drossaert of pro
voost genoemd, dus baljuw/of hoge rechterlijk of bestuursambtenaar. 
Spelle(ken) ging zo driest te keer dat hij de Geweldige van 't hof genoemd 
werd, zeker na de onthoofding van Egmont en Hoorne op de Grote Markt 
in Brussel (1568), een terechtstelling die hij, gezeten op zijn paard met 
zijn rode roede in de hand, voorzat. 

1.6.4. Smetius wordt gearresteerd 

Het verhaal van De Smets laatste weken vinden we terug in de 
Chronycke van Mechelen van de Azevedo. 51 Gerardus Dominicus de 
Azevedo Coutinho y Bernal (1712-1782), geboortig van Mechelen en 
proost van de collegiale kerk van O.-L.-Vrouw over de DijIe, heeft heel wat 
historisch werk gepubliceerd, onder meer die Mechelse kroniek, niet min
der dan 26 delen. In het 22e deel (1772) komen de gebeurtenissen van 
1566-1567 aan bod en als gedegen historicus heeft de Azvedo veel bron
nen geraadpleegd om de ware toedracht te achterhalen. Hij gebruikte de 
Antwerpsche Chronyck, (Leiden, 1743), het werk (De probatis Sanctorum 
historiis) van Laurentius Surius, een tijdgenoot van Smetius. de boeken 
van Antonius Sanderus, de Historie der Martelaren van Adriaan van 
Haemstede en de Mémoires van Jean Noël Paquot.52 De auteurs van de 
Historie der Martelaren, tijdgenoten van Smetius, baseerden zich vooral 
op getuigenissen van hun geloofsgenoten in de Vlaamse en Brabantse 
protestantse gemeenten. De editie van 1615, een lijvig drukwerk. bevat 
onder het jaar 1567 een hoofdstuk over de martelaren Martinus Smetius 
en anderen. Interessant is ook de getuigenis van een Mechels rederijker. 
Cornelis VermoeIen, en van de Pape, de parochiepriester van Mechelen. 
allen ooggetuigen. 

Op zondag 2 februari 1567 ontbood de magistraat van Mechelen 
Martijn De Smet met enkele ouderlingen van de calvinisten op het stad
huis en vroeg hem op te houden met preken. Daarop antwoordde 
Smetius dat hij dat niet uit eigen beweging zou doen, maar alleen als de 
magistraat ook de predikingen van de lutheranen zou verbieden en een 
formeel verbod op papier zouden afleveren. wat ze niet wilden doen. Toen 
hij diezelfde namiddag op de wei in Walem aan het preken was. stonden 
enkele dienaren van Spelleken te luisteren. Na een half uur kwam de 
Rode Roede met omtrent twintig man te paard de weide opgereden 0111 op 
bevel van de landvoogdes zelf een eind te maken aan de hagenpreek. 
Toen Smetius dit zag. zei hij tot de toehoorders: "lieve broeders zyt ge11lst 
ende houdt u stille, 't is om my gedaen." TeIwijl de gelovigen in paniek uit
eenstoven, werd de predikant met enkele anderen in de boden geslagen. 
op een paard gezet en naar het klooster van Muizen gevoerd. bUnH t't'n 
half uur gaans van de stad Mechelen. op dl' weg naar Leuven gt.'legt'n. 
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RVOLGH 
DER 

CHRONYCKE 
VAN 

MECHELEN, . 
'I Sedert den Feeft - dagh f)(m ' PaefJè?e" 

den 14 AJ>ril 1566 (geJè.yt het Jaer 
van Troubels) tot bet 4rrwement va. 
den Hertogh vlln Alva in defe Neder
landen den!l!l AuguPi t567, ten tydl. 
der Regeringe van Kon;ngb Philip
pus den 11., ende de Gouvernant~ 
Margarita van OojJenryck, Hert'· 
tinne van Parma. 

Het 22e ded (VervoLgh) van de 
'Korte Chronycke van 
MecheLen ' (1772) waarin 
G. de Azevedo zijn gedegen 
archtejonderzoek naar Martijn 
De Smets Levenseinde 
pubLiceerde, 

De volgende dag werd De Smet overgebracht naar het kasteel van 
Vilvoorde. Daar bezochten hem op woensdag 5 februari Gislenus De 
Vroede, pastoor van de Kapellekerk in Brussel, en broeder Peeter De 
Lichte (Lu ius of de Luxo). een karmeliet, die hem poogd n over t halen 
tot het Roomse geloof. Het is best mogelijk dat Martijn De Smet Gislenus 
De Vroede nog kende van de tijd toen die in Leuven in de jaren ve rtig 
f11osofle do eerde. De Azevedo legt er de nadruk op dat h t hier ni t gaat 
over Peeter Lupus of D Wolf. zoals in de HisLorie der MarteLaren staat. 
Wat de twe pIiesters ook prob rd n , z slaagden r niet in de calvi
nlsti h pr dlkant tot and r geda ht n t br ngen n z stelden dan 
maar zelf Sm t1us' wed rro ping op. "Op den vyJden F, bruarii, zyn 
me r islenus Pastoor van de Capelle LoL Brussel met Broeder Peeter de 
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Luxo (de Lichte) Prior van de Carmelieten tot Vilvoorden geroepen by my 
Martinus de Smet. de welcke na dat sy met my over diversche questien 
gedisputeert hadden, besonderlyck van het Doopsel ende het Sacrament 
des A utaers , hebbe ick ootmoedige bekentenisse van myn dwaelinge 
gedaen, welcke ick belooft hebbe met woorden en wercken af te leeren aen 
alle de welcke ick de selve geleert hadde: uytter herte renoncierende aen 
alle dwalingen, ende my onderwerpende in alle andere aen hun oordeeL 
Tot getuygenisse der waerheyt heb ick dit geschreven en met myn eygen 
handt onderteeckent Martinus Smetius. Ende als noch: ick de selve 
Martinus Smetius confimeere het boven-geschrevene desen 5 FebruariL " 
Deze verklaring werd in Mechelen verspreid om Smetius en de calvinisten 
in een slecht daglicht te stellen, maar wanneer Cornelis Specks, een van 
de ouderlingen van de gemeente het vervalste geschrift met het hand
schrift van De Smet vergeleek, ontdekte hij het bedrog.53 Nogal logisch, 
schrijft de Azevedo, het betrof een kopie. Men zal het originele geschrift 
toch niet in de handen van zulke mensen gegeven hebben! 

1.6.5. Smetius' einde 

De heren Etten en Gillis, gedeputeerden van de magistraat van 
Antwerpen, brachten op zaterdag 8 februari een bezoek aan landvoogdes 
Margareta van Parma in Brussel en spraken met haar over de gevange
nen in Vilvoorde. Ze vernamen daar dat Martinus Smetius zou gehangen 
worden, niettegenstaande hij zich bekeerd had en "zijn erreur heeft 
bekend." Ze vonden het vreemd dat hij ter dood werd veroordeeld om te 
hebben gepreekt in de kerk van Walem "en sommige andere redenen. 
nader bij onze komst te verhalen. "54 Het bevel om Martijn De Smet 
terecht te stellen ging dus wel degelijk uit van de landvoogdes en haar 
onmiddellijke omgeving en was niet het gevolg van een gerechtelijk von
nis. 

Op zaterdag 8 februari werd Martijn De Smet, gezeten op een paard 
met de voeten onder de buik van het paard vastgebonden, door dezelfde 
Grobels die hem had aangehouden, van het kasteel van Vilvoorde door 
Mechelen naar Walem gebracht. Daar in de nabijheid van het hospitaal. 
op de plaats waar hij' gepreekt had en waar enkele dagen voordien een 
Antwerpse geus werd opgehangen, werd hij "door commissie van den 
Hove" omstreeks drie uur van de namiddag zonder vorm van proces 
terechtgesteld. Onder het bestijgen van de ladder zei Smetius: 
"Almachtige Heere, vergeef het hun. want zij weten niet. wat zfj doen." En 
terwijl hij met volharding enige gedeelten van de psalm zong. werd hij aan 
een eikenboom opgeknoopi,55 Op 9 februari schreven de Antwerpse 
gedeputeerden nochtans dat "de predicant MartiTlHS Smetius ... tusschcll
wege tot ter dood toe niet he~rt gesproken en dat hfj zoude bU z!ln 1'E't'OCa
tie gebleven zijn,"56 Ze begrepen niet goed dat Smetius toch werd op~e
knoopt, niettegenstaande hij het calvinisme nf~ezwort.'n had. De waarheid 
is wellicht dat hij zijn calvinistische overt lligill~ lllct had wederrocpell en 
daarom opgehangen werd. 
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1.6.6. Broer Comelis 

De executie van Martijn De Smet verwekte beroering in 
Vlaanderen. In tal van kronieken en dagboeken werd zijn triestig lot 
opgetekend, onder meer in de Antwerpsche Cronycke, in het dagboek van 
de broers Cornelis en Philip Van Campene en van G. de Azevedo. Alle voe
eren ze erbij dat Smetius vroeger pastoor van Sleidinge was geweest. 

Ook Broer Cornelis, een Brugse minderbroeder, gewaagde in zijn 
preken van de dood van Smetius. Deze briljante volksprediker liet zijn 
tentorstem een aantal keren per week onder de Brugse gewijde gewelven 
challen tot groot genoegen van zijn publiek dat vocht om een plaatsje. 57 

Hij ging daarbij zo driest te keer tegen de gereformeerden dat hij werd 
aangeklaagd wegens zijn openlijk aanzetten tot geweldpleging tegen 
andersdenkenden. De onverdraagzaamheid van Broer Cornelis was een 
doorn in het oog van de Brugse stadsregeerders, gematigde katholieken , 
omdat die schade dreigde te berokkenen aan de koophandel te Brugge. 
Vooral het grove taalgebruik in Broer Cornelis' preken ging velen te ver, 
hij praatte over vijs ten, kakken, schijten, poortvagen en gaf zijn vuil 
bescheten eersgat te kussen, ondertussen zijn gehoor een stront in heur 
kinnebakken wensend, zoals gebruikelijk in de bekende kluchten uit die 
tijd. 58 

Broer Cornells, hler in en Brug e Ic rlc 
aan hel pr Ic n, llei zich smal nd uiL 
Ol! r hel Lel! ns inde l!an Marlijn De 

mei. 
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De sermoenen van Broer Cornelis werden vermoedelijk bij wijze 
van satire opgetekend door Jan Van de CasteelejCastelius, een vriend 
van Smetius, die tot mei 1567 in Brugge woonde en nadien pastoor van 
Zomergem werd. De auteur van de Historie van Broer Cornelis noemt 
Martinus Smetius, Predicant der Calvinisten tot Mechelen . ... een bysonder 
godvruchtich, eerbaer ende [die] voor een uutnemende seer gheleert man 
was bekent. 59 

Broer Cornelis toonde zich op 15 februari buitengewoon verheugd 
over Smetius' dood. "Ba dien schudde, dien rabbaut, dien haechpredicant, 
die daer te Mechelen in zijn haechpredicatie gevangen en ghister, gheleden 
acht dagen, opgeknoopt is aen een boom, die heeft zijn valsch geloove nu 
wedederom [sic] al versaect ende bekent dat hy tvolc deerlic bedrogen en 
verleet heeft. Ou, ba siet ghy nu wel dat dese haechpredicanten anders 
niet dan schelmen en booswichten zijn? Ba beliech ickse noch al? Ba ick 
segghe dattet maer kascoenvagers of schouvagers, ja dattet maer beerste
kers of schijt huys vaghers en zijn. Ou. ba die botte beeste die daer te 
Mechelen ghehangen is, en was maer een esel die noch lesen en schryven 
en conste. Ba waer soude hijt doch geleert hebben? Hier buyten te 
Sledinghen achter de coeyen, van daer hy was? Ba datse huer lieder 
moeyen met swijnen oft schapen te wachten en beschijten heur, ba soo 
sietr' 

Die haechpredicant en die botte beeste die op 8 februari in Mechelen 
aan een boom was opgeknoopt, kan maar alleen Martijn De Smet zijn. 
Broer Cornelis verspreidde ook de leugen dat Smetius vóór zijn terecht
stelling het calvinisme zou hebben afgezworen en bovendien dat de predi
kant een analfabeet zou zijn geweest, aangezien hij oorspronkelijk uit het 
boerendorp Sleidinge vandaan kwam. De Bnlgse minderbroeder kende 
Martijn De Smet wellicht nog uit zijn studentenjaren in Leuven en daarna 
als docent theologie en wist dat hij pastoor van Sleidinge was geweest. 

1.7. MAHTINUS SMETlUS I VEHSUS MAHTINUS SMETlUS 2 

Tot in de twintigste eeuw waren veel ondeïLoekers ervan overtuigd 
dat er twee Martinus Smetius'en moeten zijn geweest. In 1985 vroeg Jan 
Verbogen zich af: "Est-ce qu'il s'agit encore ici du même personnage? II 
nous est en elfet d!fj7.cile d'imaginer notre tranquille savant qui voua une 
grande partie de sa vie à l'épigraphie en prêcheur révolutionnaire" (Gaat 
het hier nog over dezelfde persoon? Het valt ons inderdaad moeilijk ons 
de rustige geleerde, die een groot deel van zijn leven aan de opschriften
kunde wijdde, voor te stellen als revolutionair predikant).60 Tot enkele 
jaren geleden heb ik dat ook voor mogelijk gehouden. Ik had er twijfels 
bij dat de sUlle, geleerde epigral1st. van wie blijkbaar niemand wist dat 
hij priester was, dezelfde gehuwde apostaat (alvallige priester) was dit' 
opgeknoopt werd. De talloze tegenstrijdigheden in vt'rschillendt' biogm
fieën, maakte de veronderstelling aannemeliJk dat dc ent' Mnrtlnus 
Smetius verward werd met de andere. 
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Geen enkele biograaf tot het einde van de 18e eeuw schrijft waar 
Smetius geboren werd of vermeldt bij benadering zijn geboortejaar. Geen 
enkele weet dat hij in Leuven gestudeerd had, priester was en na zijn 
terugkeer uit Italië pastoor was in Oostwinkei en Sleidinge. Over zijn 
werk als epigrafist en de uitgave van zijn verzameling hebben ze allemaal 
goed de opdracht van Smetius aan La uwe ryn , het voorwoord van Justus 
Lipsius en diens brief aan Clusius gelezen. Over het verdere verloop van 
zijn leven gaan ze met de schaarse gegevens die er zijn, nogal fantasierijk 
om. Meestal verwijzen ze naar Janus Gruterus (1603) en Frid. Herm. 
Flayder (1628), die in de 17e eeuw verzamelingen inscripties hebben uit
gegeven, gebaseerd op die van Smetius. 

Adam Melchior schrijft in zijn Vitae Germanorum philosophorum uit 
1615 dat Smetius omstreeks 1578 opgehangen werd in Brussel, wegens 
zijn optreden als gereformeerd opruier_ Hij vermeldt als bron alleen "Ex 
prrefatione Inscriptionum SmetiL" het voorwoord op de uitgave van het 
werk van Smetius, en daarmee kan alleen de uitgave van Gruterus en 
Scaliger van 1603 bedoeld zijn.61 Waar die Brussel vandaan haalden, 
weten we niet, hoewel Walem niet zover van Brussel ligt, maar toch. Toch 
kunnen zowel Gruterus als Scaliger, die Lipsius opvolgde als professor in 
Leiden, nog over informatie uit de eerste hand beschikt hebben. Het jaar 
1578 komt uit de biografie van Marc Lauweryn die in dat jaar op weg 
naar Oostende van zijn kostbaarheden, waaronder Smetius' handschrift, 
werd beroofd. Tot in recente publicaties wordt 1578 als vermoedelijk 
overlijdensjaar van Smetius vermeld. 

Franciscus Sweertius in zijn Athenae Belgicae uit 1628 doet er 
nog een schepje bovenop.62 Smetius werd omstreeks 1578 aangehouden 
door een bende uitzinnige Spaanse soldaten toen hij op weg was, en werd 
niet ver van Dendermonde opgehangen, "qui deformatae Religionis 
ministrum esse putabant", omdat ze dachten dat hij een hervormd predi
kant was. Sweertius twijfelt er dus duidelijk aan of Smetius een apostaat 
was. 

Bij Antonius Sanderus, die tussen 1611 en 1622 zelf pastoor van 
Sleidinge was, vinden we Martinus Smetius vermeld onder Sleidinge.63 
In de Latijnse uitgave van de Flandria lllus/rata uit 1641 schrijft hij dat 
de parochie ooit door twee priesters werd bediend, "inter alios aliquando 
Martinus Smeiius Philologus, & Romanorum antiqui/atum indagator sum
mus. Scripta ejus alibi recensiia." In de Nederlandse vertaling uit 1735 
luidt het: "onder de Zielzorgers die de zelve bestiert hebben, ontmoette ik 
Maarten Smet, een groot doorsnulfelaar der Romeinsche Oudheden. gelyk 
elders gezegt is".64 Elders? In de hoofdstukken De Gandavensibus 
ErudUtonisJama clarL<; en De Brugensibus ErudilionisIama claris, biogra
fieën van Gentse en Brugse geleerden en schrijvers. die al in 1624 apart 
in hoekvorm waren verschenen, komt Smet ius niet voor! Sanderus wist 
dus wel degelijk dat. een van zijn voorgangers in Sleidinge de grote 
opsehriftenkcnncr was. maar heschikte blijkbaar verder niet over genoeg 
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gegevens om hem op te nemen in een van zijn biografische woordenboe
ken. Of wilde hij als fervent voorstander van de contrareformatie liever 
niet schrijven over een rooms priester die calvinistisch predikant gewor
den was? • 

Johann Jacob Hofmann (1635-1706) in zijn Lexicon Universale uit 
1698 bestaat het zelfs Smetius te laten ophangen in Roermond!65 
Johannes Franciscus Foppens in zijn Bibliotheca Belgica uit 1739 neemt 
over wat zijn voorgangers schreven en dat gaat zo door in talloze, meest
al Franse encyclopedieën en biografische woordenboeken tot diep in de 
1ge eeuw. Daarin wordt Smetius meestal niet vermeld, maar wel Goltzius 
en het verhaal van zijn tweede vrouw, de zgn. weduwe van Smetius, die 
Goltzius' leven vergalde.66 De Gentse historicus Jean Baptiste Coomans, 
in zijn Notices biographiques uit 1836, was de eerste die Smetius' geboor
te situeerde tussen 1520 en 1530 in Westwinkel. 67 

De geschiedschrijvers van de hervorming in Vlaanderen waren dan 
weer beter ingelicht over het levenseinde van Smetius als hervormd pre
dikant in Mechelen, maar ze reppen met geen woord over zijn werk als 
epigrafist. Het was de auteurs van het Boek der Martelaren al bekend dat 
Smetius pastoor was geweest in Oostwinkel en in Sleidinge. zonder dat 
die informatie doordrong in de biografieën van Coomans en van De 
Mersseman.68 

De eerste die de twee levens van Martinus Smetius samenbracht 
was Pieter Gerardus Witsen Geysbeek in zijn Algemeen noodwendig woor
denboek der zamenleving uit 1843. Onder Goltzius schrijft hij dat de 
Martijn De Smet, wiens weduwe met Goltzius hertrouwde. dus de epi
grafist, dezelfde is als de predikant die op 8 febntari 1567 werd opge
hangen.69 

Hendrik Quirinus Janssen. dominee in Sint-Anna-ter-Muiden (b~j 
Sluis), die in 1856 het eerste deel van zijn boek De Kerkhervorming te 
Brugge publiceerde, ging eerst akkoord met Witsen Geysbeek. maar 
kwam in de Aanteekeningen. die in het tweede deel gepubliceerd werden. 
op zijn mening terugJO H~j schrijft: "Deze M. Smetius mag niet verward 
worden mei M. Smeiius. den hervormden predikant van l.vien w!i in den 
tekst spraken. bl. 121 en 145." en verder "Martin us Smetil.ls. de predikant. 
niet de oudheidkundige, was van geringe q/komst. H Janssen vond in de 
preken van Broer Cornelis dat Smetius een analfabeet was en conclu
deerde dat die niet de epigrafist kon zijn. Anderen hebben uit die preken 
afgeleid dat Smetius uit Sleidinge afkomstig was en er dus gebOl"t'n was. 
terwijl Broer Cornelis bedoelde, en z~jn publiek goed begrt't'p. dat hU 
voordien pastoor in Sleidinge was geweest. Ook Jozef A. Alberdingk ThUm 
twijfelde in 1879 aan de identiteit van de t'pigranst en de apostaHt. 71 

Tot diep in de 20e eeuw heerste t'r vt'el verwarring rond dt' pt'rsoon 
van Martinus Smetius. Zelfs llenri Dt' Vocht dit, In 1946 (,t'n dt'gt'll.Jk nrti-
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keI schreef over Martijn De Smet als grondlegger van de Latijnse epigra
fie. laat vele zaken in het ongewisse en dist nog het verhaal op van het 
opknopen van Smetius door Spaanse soldaten in Dendermonde!72 Marc 
Bral deed in zijn licentiaatsverhandeling (1958) een verdienstelijke poging 
om Smetius' levensloop te reconstrueren, maar slaagde er met de gege
vens waarover hij beschikte, niet in een coherente biografie te 
schrijven.73 Ook Achiel De Vos en Hugo Notteboom zijn er niet uitgeraakt 
of hier nu om één of om twee personen ging en beperkten hun verhaal tot 
dat van de pastoor van Oostwinkei en Sleidinge. De Vos, die van 
Sanderus wist dat De Smet een filoloog en humanist was, schetst een vrij 
fantasierijk verhaal van Smetius' laatste weken. 74 Nog in 1985 verzucht
te Verbogen: "Il n'existe pas de biographie satisJaisante de Martinus 
Smetius. Nombreuses sont le lacunes, les divergences entre les auteurs, 
même à propos de points essentiels de la vie de Smetius" (Er bestaat geen 
be\Tedigende biografie van Martinus Smetius. Er zijn veel hiaten, veel 
uiteenlopende meningen onder de auteurs, zelfs over essentiële punten 
in het leven van Smetius). 

Wij beschikken nu wel over genoeg stukjes om Smetius' levens
puzzel in elkaar te passen en aan te tonen dat de bescheiden 
Meetjeslandse pastoor die door zijn werk de wetenschappelijk grondslag 
legde van de epigrafie, de apostaat was die in Walem voor zijn geloof 
stierf. 

2. SMETlUS' EPIGRAFISCH WERK 

2.1. CODEX FARNESIANUS OF NAPOLITAANSE HANDSCHRIFT (1551) 

Smetius' foliant, die in de vakliteratuur bekendstaat als liber car
pensis of codex farnesianus, kwam terecht in de Bibliotheca Nazionale 
van Napels en wordt daarom ook het Napolitaanse handschrift genoemd. 
Folio 114 van die codex dateert van 1551, waaruit blijkt dat Smetius zijn 
handschrift in Rome voltooide. 75 Hij kopieerde zijn verzameling inscrip
ties, die hij op losse bladen had neergeschreven, in een codex bestemd 
voor de bibliotheek van zijn beschermheer kardinaal Pio da Carpi en 
bood hem die aan bij zijn vertrek uit Rome in 1551. Na het overlijden van 
de kardinaal in 1564 werd een deel van diens rijke bibliotheek met daar
in de liber carpensis gekocht door Pirro Ligorio. Door bemiddeling van 
Fulvio Orsini (1529-1600), een Romeins historicus en archeoloog, die een 
rijke collectie antiquiteiten en een uitgebreide bibliotheek bezat, verkocht 
Ligorio de liber carpensis aan kardinaal Farnese. In 1736 verhuisde de 
bibliotheek van Farnese naar het paleis van Capo di Monte in Rome en 
later naar de Nationale Bibliotheek in Napels. Het handschrift wordt er 
bewaard onder het nummer V. E. 4 rol. en is get Iteld Inscriptiones anti
quae per urbem Uom(am) diligenter collectae alque ex aliis cum Italiae tum 
IIL.,paniae locL., studlose conquL<;ltae .fldelissemequ.e ul in ipsius marmori
bus legebantul' descriplae (Oude opschriften met veel zorg overal in de 
st.ad [{ome verzameld en met veel ijver bijeengezocht uit andere inscrip-
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ties van zowel Italiaanse als Spaanse plaatsen en getrouw beschreven 
zoals kan worden gelezen op die stenen zelf). Het handschrift werd door 
een andere hand, vermoedelijk die van Pirro Ligorio, die het boek een tijd 
in bezit had, aangevuld. 

De codex is niet door de schrijver genaamtekend en daarom werd 
er lange tijd geredetwist over het auteurschap ervan. Omdat het hand
schrift via Fulvio Orsini bij Farnese terechtkwam, dacht men dat Orsini 
de schrijver ervan was. In een brief van 14 augustus 1558 noemde 
Antonio Agustîn de verzamelband in de bibliotheek van kardinaal Pio da 
Carpi "libro di Carpi di Martino fiammingo," dus het van boek van Carpi 
(geschreven) door Martijn de Vlaming. 76 De Spaanse prelaat toonde zelfs 
interesse om het manuscript in druk te geven, maar daar kwam niets van 
in huis.?7 

Scipione Maffei (1675-1755), die de brief van Agustîn niet kende, 
schreef de codex farnesianus toe aan Onofrio Panvinio, omdat de titel 
gelijkenissen vertoont met die van het corpus dat Panvinio in 1558 aan
kondigde en dat nooit verscheen of (toen niet) werd teruggevonden. De 
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Romeinse epigrafist Panvinio moet De Smet goed gekend hebben en zijn 
methode om inscripties te noteren en te klasseren benadert die van 
Smetius. waaruit sommigen concludeerden dat Smetius de manier van 
indelen overnam van Panvinio. 78 Vermoedelijk hebben die twee hun 
materiaal vergeleken en mekaar wel beïnvloed. 

Ook de bekende archeoloog Giovanni Battista de Rossi (1822-1894) 
dacht dat het Napolitaanse handschrift het werk van Panvinius was, tot 
Theodor Mommsen. een absolute autoriteit op het vlak van de Latijnse 
epigrafie en stichter van het CIL. in 1862 overtuigend aantoonde dat de 
codex farnesianus het werk was van De Smet. 79 Mommsen vergeleek het 
Napolitaanse handschrift met de codex laurinianus en verwees ook naar 
Janus Gruterus die in zijn uitgave van 1603 schreef dat "Fulvius Ursinus 
copiam quoque fecit voluminis Smetiani manuscripti, quod servabatur in 
interiore bibliotheca ill. Cardinalis Farnesii. " (Fulvius Ursinus maakte ook 
een kopie van het handschrift van Smetius, dat bewaard wordt in de 
bibliotheek van de doorluchtige kardinaal Farnese). 80 Het auteurschap 
van Smetius werd helemaal duidelijk toen De Rossi Panvinio's hand
schrift(en) terugvond in de Vaticaanse bibliotheek. 

De beruchte falsaris Ligorio maakte van Smetius' inscripties uit de 
codex farnesianus gebruik om zijn vervalsingen geloofwaardig en 
betrouwbaar te maken. In 1567 vervaardigde Aldo Manuzio (Aldus 
Manutius) een kopie van wat hij het liber carpensis noemde, en hij voeg
de er andere opschriften aan toe. Justus Lipsius heeft uit het manuscript 
gekopieerd bij zijn vriend Fulvio Orsini tijdens zijn verblijf in Rome tus
sen 1568 en 1570. Gutenstenius maakte voor Gruterus' verzameling 
(1603) een afschrift van de codex farnesianus. En zo gebeurde het meer 
dat in de 16e en 17e eeuw het handschrift van Martijn De Smet door epi
grafisten in Rome werd gekopieerd. 

Het Napolitaanse handschrift werd in zijn geheel nooit uitgegeven, 
maar het werd veel gebruikt. Vele epigrafen uit de codex farnesianus wer
den opgenomen in het CIL, het corpus dat de ambitie heeft alle Latijnse 
inscripties te bevatten. Zonder dat Smetius het kon vermoeden, heeft zijn 
werk na zijn dood een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de 
Latijnse epigrafie in Rome. 

2.2. CODEX LAURINIANUS OF LEIDSE HANDSCHRIFT 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis in Ooslwinkel en Sleidinge (1557-1565) 

Een tweede verzamelband met inscripties maakte Smetius voor 
zich7.-elf In de jaren 1551 tot 1557, maar die ging verloren in de brand in 
zijn pastorie. Een derde, de tweede die bewaard is gebleven, maakte hij 
in opdracht van Marc Lau weryn , daarom noemen we hem de codex laur
lnlanus of naar de huidige bewaarplaats ook het Leidse handschrift. Uit 
de biografie van Marlijn De Smet kennen we de lotgevallen van dit hand-
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schrift, die hij beschreef in zijn epistula dedicatoria aan Lauweryn. Door 
die fameuze brand in zijn pastorie in Oostwinkel op 13 januari 1558 ver
loor Smetius bijna zijn hele collectie opschriften en moest hij die met de 
hulp van zijn vrienden weer samenstellen. Hij deed er zeven jaar over. 

De codex laurinianus bevat 175 folio's met 2 481 inscripties ver
deeld over vier klassen. Het eerste deel zijn de 51 folio 's die uit de brand 
in januari 1558 gered werden, maar die moesten worden overgeschreven 
omdat ze beschadigd waren. Op folio 51 noteerde Smetius: "Huc vsque & 
paulà vlterius perueneram, quum atrox illud incendium librum meum quem 
mihi scripseram und cum omnibus meis áin;oaXÈè')lOL~ [autoschediois] per
didit. Haec autem folia, vt supra in epistula narraui, seruata fuere, non 
tamen sine periculo" (Tot hier en een beetje verder was ik gekomen, toen 
die verschrikkelijke brand mijn boek, dat ik voor mij had geschreven, 
samen met al mijn notities, vernietigde. Dit zijn de bladen die, zoals ik 
hierboven in mijn brief verteld heb, bewaard zijn gebleven, niet zonder 
gevaar nochtans). 

De rest van de codex zijn de inscripties die hij na de brand 
(terug)kreeg van Lauweryn, Pigge, Waelscapple, en anderen, maar waar
voor hij zich al op voorhand excuseert: "Porro si quid in posterioribus cen
tum vigintiquatuor folijs errratumfortè erit, precor ut id benignè condones: 
& non mihi, sed detestando illi incendio, quod primitiva mea exemplaria 
atque á'ln;oaxÈtnu [autoschedia] ita crudeliter perdidit, imputes " (En verder, 
mochten er toevallig in de 124 bladzijden die volgen, fouten staan, dan 
vraag ik u mij dat gewillig te vergeven en niet mij aan te rekenen, maar 
die verfoeilijke brand die mijn oorspronkelijke exemplaren en eigencre
schreven notities op een wrede manier heeft doen verlorencraan) . 

~'!1",t"",m. fd"ltf "',.,.".. ~/fI.'ntIJlI'I\. • • t ..... ~t,., 
rlffJHn '" )mMo '''4_ ",m t'''ft'r. I !' 
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Ginette Vagenheim, die het handschrift in Leiden bestudeerde, 
merkte op dat het eerste deel. de 51 folio's die uit de brand gered werden, 
werd geschreven met andere inkt dan het tweede deel, als wou Smetius 
op die manier de inscripties die hij zelf had opgetekend, onderscheiden 
van de epigrafen die hij na 1558 van zijn vrienden had gekregen.81 Hij 
had die laatste ook wel zelf gezien, maar zijn kopieën daarvan waren in 
de brand gebleven. Bovendien blijkt duidelijk dat het handschrift is 
geschreven in verschillende stappen. Er gebeurden toevoegingen in don
kere inkt, in rode inkt voor de cijfers en in bruine inkt voor de teksten. 

Nadat katernen afgewerkt waren, ontving Smetius van zijn vrien
den nog inscripties, die hij in zijn codex niet meer kon opnemen, maar 
die hij op stukjes papier schreef en er her en der tussen kleefde, zoals die 
van Nicolaus Florentius die hij in 1564 (via Pighius) uit Rome toege
stuurd kreeg, en de Spaanse inscripties die Carolus Clusius hem nog in 
1565 bezorgde. 82 

Smetius laat het handschrift voorafgaan door een epistula dedica
toria. een opdracht aan Marcus Lauweryn, waarin hij vertelt hoe de codex 
tot stand is gekomen en hoe hij zijn verzameling heeft ingedeeld, een 
belangrijke informatiebron over zijn leven en zijn manier van werken, die 
we in extenso opnemen in bijlage, met de Nederlandse vertaling erbij. 

Niettegenstaande het handschrift genaamtekend is en Martijn De 
Smet in de eerste persoon spreekt over zijn leven en werk, heeft Scipione 
Maffei (alweer hij!) het auteurschap van Smetius in twijfel getrokken. "10 

induw a credere, che la raccolta di Marlino Smezio, ch'è il Jondo del 
Gruteró, e che si stampó nobilmente dal Plantino nel 1588, sia appunto 
quella del Panvinio, in tempo del quale lo Smezio serviva aRoma il 
Cardinal Pio" (Ik ben geneigd te geloven dat de verzameling van Martijn 
De Smet, die de grondslag is van Gruterus' corpus en die, zoals bekend 
is, werd gedrukt bij Plantijn in 1588, net die is van Panvinio, ten tijde dat 
De Smet in Rome in dienst was van kardinaal Pio).83 Zoals hij ook al 
beweerde dat Panvinio de schrijver was van de codex farnesianus, 
poneerde hij in 1731 dat de codex laurinianus Smetius' kopie was van de 
(verlorengegane of nooit geschreven) verzameling van Panvinio! De Rossi 
heeft in de 1ge eeuw geloof aan gehecht aan de stelling van Maffei, tot 
alweer Theodor Mommsen in 1862 brandhout maakte van De Rossi's 
argumenten en overtuigend aantoonde dat er niet moest worden getwij
feld aan het auteurschap van Martijn De Smet.84 

2.2.2. In de bibliotheek van Lauweryn (1565-1578) 

De codex werd voltOOid in Januari 1565 en kreeg als titel mee: 
Inscrlpliones Anliquae, cum Graecae lum Latinae per urbem Homan dili
genter colleclae, & ex aUL,> non modo ltaliae sed et reliquarum lolius ferè 
Eumpae regionum locL,> sludlosè conquL,>Uae (Oude opschriften, zowel 
Griekse als Latijnse, over heel de stad [{ome zorgvuldig verzameld en op 
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andere plaatsen niet alleen in Italië, maar ook in andere streken van 
bijna heel Europa met veel ijver opgespoord). Smetius die toen pastoor in 
Sleidinge was, dateerde zijn opdracht aan Lauweryn op 1 februari 1565. 

SIVE HlsrORlAE 

lMPEMTORVM CAE~ARVJy\Q.Y.R 
ROMAN0RVM EX ANr1-~,S 

NVMISMAl1BV'S ~~§Tl1'VTAE' 

U~ER SECY/ifDV$ 

ACC1!SSIT CUS ARIS AVGVSTJ 
VITA ET RES OESTAE 

Frontispice uan het tweede 
boek ou r lulius Caesar. waar
uoor Goltzius gebruik maakte 
uan inscripties uan Sm tius. 

De codex laurinianus was en pronkstuk in d biblioth k an 
Lauweryn in Brugge en werd daar geregeld ge onsuite rd door inter -
seerde vorsers, onder meer door Hubert Goltz die er bruik an maakt 
voor de uitgaven die hij zelf in Brugge drukte: C. Iulius Cae ar ... Lib r pri
mus (1563), Fastos Magistratum Et Triumphorum Rornanorum ... (15 6) 
en tenslotte de Caesar Augustus ... Liber secW1du (1574). Ook I r. in 
de opdracht aan Marcus Fugger, z gt Goltziu z duid ItJk ov r zijn 
Thesaurus, die in 1579 bij Plantijn v rs h n: "libent r m üano anti
quarum inscriptionum volumini et Marco Laurino Wat rjli ti Domino .... qui 
idem illud volumen liberaliter nobiscum t p r no urn ip a po t rit t 
communicavit, imputari volumus" (w h bb n vld k n ct r -
zameling oude opschriften van Sm tiu n M . n 
Watervliet, di w lwillend di od a n ct 
sla ht zelf t rb s hikk1ng t ld ). 5 
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Ginette Vagenheim ontdekte dat er op het handschrift verschillen
de aanvullingen in een andere hand dan die van Smetius zijn aange
bracht.86 Een ervan luidt "Dionysius Harduinus vidit et exscripsit ... " 
(Dionysius Harduinus heeft het gezien en afgeschreven), wat erop wijst 
dat de jurist Denys De Harduyn (1530-1605), een Gents humanist en 
verzamelaar van opschriften, die tussen 1561 en 1573 in Italië verbleef, 
na zijn terugkeer de codex laurinianus in Brugge gebruikte en met zijn 
eigen materiaal aanvulde. Vermoedelijk waren er wel meer geleerden die 
dat gedaan hebben, toen de codex nog in de bibliotheek van Lauweryn 
zat. Ook van Lipsius zijn er enkele notities op Smetius' handschrift 
gevonden, o. m . op folio 61 " haec, Loco non capiente, infra referenda ad 
hanc notam** (hier geen plaats open laten, die [inscripties] onderaan 
moeten gebracht worden naar dit teken**), een aanwijzing voor de gra
veerder. 87 

Folio 61 in de codex l.aurlnia
nus van Smetius met de aan
L kening van Llpsius dat de 
fragmenten die onderaan op 

en brielJe zijn bijgek leefd . 
horen te slaan op de plaats 
van de asterisken ("). 
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2.2.3. Via Oostende en Londen naar Leiden (1578-1585) 

Over de lotgevallen van het Leidse handschrift vertelde Justus 
Lipsius in een brief van 26 maart 1588 aan Clusius: "Unde vos illud naci? 
Inquies. Dicam quod rideas, praedones praedonibus. Müites, inquam., 
nostri in tumultu hoc Belgio res Marci Laurini diripuerunt, inter eas hunc 
thesaurum. Centurio qui habuit, in Angliam venalem detulit: emerunt illic 
Academiae nostrae (cum casu legatis adessent) Curatores. " (Waar halen 
jullie dat [handschrift] vandaan? zul je vragen. Ik zal dingen zeggen waar
mee je moet lachen: rovers begunstigen dieven. Onze soldaten, zeg ik, 
hebben in die Belgische oproer zaken van Marcus Laurinus geroofd, 
ondere andere deze schat hier. De honderdman die hem had, heeft hem 
naar Engeland overgebracht om hem te verkopen. Daar hebben de cura
toren van onze universiteit (ze waren daar toevallig op gezantschap) hem 
gekocht).88 Lipsius legde er de nadruk op dat het onze soldaten waren, 
en geen Engelse of Schotse, zoals latere biografen verzonnen. 

Carolus Clusius. Charles d l'Esduse. bezorgde 
inscripties uit Span) aan Sm tius en later ook 
aan Lipsius. 

Marc Lauweryn, die een gematigd katholi k was en verschill nd 
hoge ambten bekleedde in Brugge. kre g h t mo ilijk in 1578. to n alvi
nistische benden van Gent met d Watergeuz n de omgevin van Bru 
onveilig maakten en met de hulp van d Shots kolon I H ruy Balfour 
op 26 maart de stad innamen.89 Lauweryn vlu hU m t zijn ko tbar 
verzameling munten, boek n (onder me r n ko tbaar 11 dbo k) 
handschriften (waaronder de codex laurinianu ). n ar zijn land 
het rustiger Lambersart (Rijsel-West). dat hij van zijn mo d r 
had.90 Op weg naar Oostend werd hij door oldat n an Fl 
Kethulle. heer van Ryhov . ov rvall n n v zijn k tb 
beroofd.91 De gematigd Ryhov koo d k nt v Will rn 
verving de radicale calvinistis h volk 1 id r J 
In Brugge kwam e n alvinisU h tad b luur 
broers Marcus n Guido Lauw ryn w rd n in 1 0 uit 
n n. Z trokk n vi Rij 1 n int-Om ar n rIl 
Lauw ryn op 14 mart 1581 v rl d. 2 
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Toen de hertog van Par ma in 1584 Gent innam, vluchtte Ryhove 
met zijn buit naar Engeland en bood in juli 1585 de schat van Lauweryn 
te koop aan in Londen. Op dat moment verbleven Janus Dousa (Jan van 
der Does), Paulus Busius (Paul Buys) en Abraham van Almond, drie cura
toren (leden van de raad van bestuur) van de in 1575 opgerichte Leidse 
universiteit, in Londen als leden van een gezantschap van de Staten. 
Dousa, die op 1 maart 1585 tot bibliothecaris van de universiteit 
benoemd was, begreep onmiddellijk het belang van Smetius' handschrift 
en kocht het aan. Het staat nog steeds geboekt als eerste op de lijst van 
manuscripten van de Leidse universiteit (BPL 1). De curatoren gaven de 
opdracht om het handschrift uit te geven aan Justus Lipsius, die sedert 
1578 was aangesteld tot professor in de geschiedenis aan de universiteit 
van Leiden en die als geleerde en humanist een groot prestige genoot. De 
publicatie rolde in 1588 van de persen van Frans van Raphelengen 
(Raphelengius), de schoonzoon van Plantijn, die in Leiden een filiale van 
de drukkerij leidde. 

2 .3. UITGAVE DOOR J USTUS LIpSlUS 

Lipsius kende de naam en de faam van Smetius al van tijdens zijn 
verblijf in Rome van 1568 tot 1570, waar hij een vriend was van Orsini, 
Manuzio en Florentius, en waar hij kopieerde uit verzamelingen waarin 
hij de naam Smetius ontmoette. Zeker Orsini en Manuzio, die Martijn De 
Smet in Rome gekend hadden, zullen over hem besproken hebben. Fulvio 
Ors ini, die bibliothecaris van Farnese was, stelde de codex farnesianus 
ter beschikking van Lipsius om eruit te kopiëren. H. Elen vond in het CIL 
ten minste drie inscripties die Lipsius in zijn Auctarium (appendix) uit het 
Napolitaanse handschrift gekopieerd heeft. 93 

Justus Llpsius die Smetius ' naam als vader van 
de epigrafie vestigde met de uitgave van diens 
lnscriplies. 

Toen LJps lus de odex laurlnianus van Smetius onder ogen kreeg, 
zal hij geen moment getwijfeld hebben om hei uit te geven: zo'n nauw
keurig en compIe t werk had hij nog nergens gezien. Op 17 maart 1587 
dro g n d Curator n n urgemeesters de Leidse drukker Raphelengius 

259 



PAUL VAN DE WOESTIJNE 

op de Antiquitates et Inscriptiones Smetii te drukken tegen een toelage van 
gulden 500.94 Lipsius gaf het werk de titel mee: Inscriptionvm antiqvarom 
qw::e passim per Europam, liber. accessit avctarivm a Ivsto Lipsio, Lugdwti 
Batavorum ex officina PLantiniana, apud Franciscum Raphelengium, M. D. 
LXXXVIII. (Boek met oude inscripties van over heel Europa. Een toegift 
werd bijgevoegd door Justus Lipsius, in Leiden Nederland uit de 
Plantijnse drukkerij bij Frans van Raphelengen, 1588) . Vreemd genoeg 
ontbreekt de naam van Smetius als schrijver op het frontispice , hoewel 
dat vergoed wordt door het vermelden van de auteur in Lipsius' voor
woord en het publiceren van Smetius' opdracht. 

Het Leidse handschrift wordt sedert 1588 nog maar weinig geraad
pleegd, omdat Justus Lipsius er een uitstekende druk van verzorgde. Hij 
liet de inscripties blad voor blad precies graveren, zoals Smetius die in 
zijn codex getekend en van commentaar voorzien had , zodat Henzen e.a. 

2 0 

LYon'ltl n. TA"Oa.tM, 
O ', l CtNA PI.AHr'NIAl'rf A, 

"pud PNnclléum l1.,pn,lmgIU"' 
0 10. 1:>. LXXXVIII . 



DE OOSJWINKELSE HUMANIST MARTIJN DE SMET (CA. 1520-1567) 

in het CIL konden besluiten: "Quae editio a codice illo ne in minimis qui
dem deJert" (waarvan de editie niet in het minst van die codex verschilt) 
en ~potuerit corpore pro scripto volumine editum tuto adhiberi" (de uitgave 
zou gerust kunnen worden gebruikt in ons corpus in plaats van het 
handschrift).95 Lipsius' werk kan eigenlijk worden beschouwd als een 
facsimile-uitgave van Smetius' verzameling. Uiteraard zijn bij de druk de 
inktverschillen (bruin, rood, donker, bleek) die opeenvolgende stappen in 
de samenstelling van het handschrift aangeven, verlorengegaan. Toch 
heeft Lipsius zich de moeite getroost om details te respecteren, zoals het 
onderlijnen van bepaalde termen. Hij heeft ook zijn best gedaan om de 
ingekleefde papierstrookjes een plaats te geven binnen de bladspiegel. 
Ginette Vagenheim die voor het eerst Smetius' handschrift en Lipsius' 
editie systematisch vergeleek, komt tot de concusie: "Lipsius's philologi
cal competence puts himfirst among the humanists oJ his time as an edi
tor oJ ancient inscriptions." (Lipsius' filologische deskundigheid zet hem 
als uitgever van oude opschriften op de eerste plaats onder de huma
nisten van zijn tijd). 96 

Het mooi uitgegeven werk is nog in veel oude bibliotheken over heel 
Europa aanwezig. Het bleef het standaardwerk van de epigrafie tot in 
1603 Janus Gruterus een vermeerderde uitgave van Smetius' verzame
ling uitgaf. Toch werd Lipsius' werk nog veel gebruikt in de 17e en 18e 
eeuw. De epigrafist Castellini bezat een exemplaar van de Inscriptionum 
antiquarum, dat hij had aangevuld met zijn eigen verzameling opschrif
ten, en dit exemplaar kwam in 1680 terecht bij Malvasia die er de zijne 
aan toevoegde.97 

2.4. INHOUD 

a. Het boek, gedrukt op folioformaat, begint met een voorwoord van 
Lipsius gericht tot de curatoren van de Leidse universiteit, Nobilissimis & 
Amplissimis v iris , Janus Dousa van Noordwijk, Paulus Busius en 
Abraham van Almond.98 De uitgave van de inscripties zal hen eeuwige 
roem bezorgen omdat ze er na de tegenslagen van Smetius en van Marcus 
Lauweryn zijn in geslaagd het werk aan de vergetelheid te ontrukken en 
ten dienste te stellen van de mensheid. Wat zullen ze in Italië gloeien van 
afgunst! 

b. Daarop volgt de belangrijke epislula dedicaloria van Smetius aan 
Marc Lauweryn. De aanhef luidt "CLARISSIMO VIRO, D[OMINOj. MARCO 
LA VRINO, Waterjleti Domino, MARTINUS SMETlUS. Westwynckelanus, 
S[alutemj. D[lcitj" (Martinus Smetius van Westwinkel groet de zeer 
geroemde man, Marcus Laurinus, heer van Watervliet). In zijn opdrachts
brief heeft Smetius kritiek op de amateuristische manier waarop oud
heidkundigen Inscripties verzamelen en beschrijven. Hij geeft. een histo
ris<~h overzicht. van de leUervormen en legt uit. hoe hij de opschriften zal 
optekenen met gebruik van kriH1.ische tekens. Dan vertelt Smetius over 
ziJn verblijf In Italië en de mensen die hij daar ontmoette. 
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Tegenover de wanorde van zijn voorgangers bij het indelen van inscrip
ties stelt hij een klassering in vier groepen volgens inhoud "ut similia simi
libus, quatenus fiere commodè pos set iungerentur" (opdat het gelijke met 
het gelijke wordt verbonden, in zo verre dat gemakkelijk kon.) 
Dan dankt hij Marc Lauweryn voor het aanbod en voor de steun in moei
lijke periodes. Hij eindigt met een verontschuldiging voor de fouten die er 
in het tweede gedeelte (folio's 52 tot 173) zouden kunnen zitten. 

CLARISSIMO V I R 0, 

D. MARCO L A V R. I N 0, 

WaterReti Domino, 

MAR TIN V S S MET I V S, 

W cfrwynckelanus, 

s. D. 

~ 
N seR I P T ION ES ant iqUlM, L A V RIN E clarifime ,non plU4ci obm 
ante me J c;,. nonnullt tt/am nttper mtcum coUegerunt, (5-. mme adhuc 

. multi haud dubiè eoUigunt. A quibus ommbus diuerfa ftrè [crul#lJ, foit, 

.~ & adhue [eruatur in de[cribcndi; rattO . S2!!!.dn.m (nim o/nter tantum, 
!§Ji at cvcluti per tran[ennam elM !egcntes , iUa dumtaxIJt, qru fuo eonumire 
1~ cvidentur inftttuto ,cxeerpunt: reuquu,cvt jüperj/Hu,omnl,w omiflis Rut 

reciJis: niutila fie [ecum truncatáque Jolum aufcrcntes fYagmcnta. Ali intWIM q~!idcm 
exceperunt: (ed tantR eum n&J!:!ij;entia, tum audttcia ltI.tt potius tcmrrit nte ,cvt nut mtslta per-

Epistula dedicatoria. opdracht van Smetius aan zijn beschermheer Marc Lauweryn 

c. Dan volgt een kort Grieks gedicht van Bonaventura Vukanius 
(De SmeU), een Bruggeling. die in 1578 professor in het Grieks geworden 
was aan de Leidse universiteit. Vulcanius prijst de vernieuwende aanpak 
van Smetius en zingt de lof van zijn collega. uitgever Justus Lipsius. 

d. Aan het corpus gaat een alfabetische lijst van gebruikte atkor
tingen vooraf en een lijst van tekens die gebruikt worden om getallen aan 
te duiden. 

e. De eigenlijke verzameling van 1.761 inscripties beslaat 143 
folio's, dus 286 bladz~jden. 
Ie hoofdstuk (folio 1 tot folio 16) inscripties met betrekkln~ tot openbare 
en private gebouwen 
2e hoofdstuk (folio 17 tot folio 48) gewijde opschriften 
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3e hoofdstuk (folio 49 tot folio 85) opschriften van beroemde mannen 
4e hoofdstuk (folio 86 tot folio 143) militaire opschriften en opschriften 
met betrekking tot lagere diensten in het huis van Augustus. 

f. Het Auctarium (bijvoegsel) van Smetius (folio 144-folio 175) bevat 
de 720 inscripties die Smetius na het verwerken van zijn eigen materiaal 
en dat van zijn vrienden nog onder ogen kreeg. Daarin houdt hij dezelfde 
indeling in vier klassen van het eigenlijke corpus aan. 
Op folio's 174 en 175 staan afbeeldingen van munten. 

g. De index (ongenummerde folio·s). Indices seu loci communes 
rerum in inscriptionibus hisce, bevat niet alleen plaatsnamen, maar ook 
namen van keizers, magistraten, beroemde mannen en vrouwen, feesten, 
spelen, volksstammen, aardrijkskundige namen en een overzicht van de 
belangrijke historische feiten, per thema alfabetisch gerangschikt. Hij 
sluit af met een spraakkundige index vreemde en verouderde schrijf- en 
spreekvormen. Deze uitgebreide en rijke index is voor latere vorsers een 
zeer bruikbaar instrument geweest om inscripties weer te vinden, te 
bestuderen en te vergelijken. 
Terwijl hij de index opmaakte, stelde Smetius vast dat er herhalingen in 
zijn werk zaten en dat zijn indeling niet altijd klopte. Hij voegde (met 
andere inkt) aan bepaalde inscripties toe dat er gelijkaardige op een 
andere plaats stonden.99 

h. Auctarium van Lipsius. Justus Lipsius heeft de verzameling van 
Smetius aangevuld met opschriften die tussen 1565 en 1588 waren 
gevonden en inscripties die Smetius niet had gekopieerd, omdat ze in ver
zamelingen zaten die hij niet had gezien. Lipsius had tijdens zijn verblijf 
in Rome tussen 1568 en 1570 zelf epigrafen opgetekend en kreeg er 
nadien nog toegestuurd van Clusius, Florentius en van zijn vriend in 
Rome, Fulvio Orsini. 100 In een voorwoord Ad lectorem schreef Lipsius: "In 
Ordine, meus mihi placuit. non quia Smetianum mum improbem: sed quia 
promptius nobis & pronius istum sequi. quen in CoUectaneis meis 
Anliquitatum institueram iam-olim. Ante annos enim p. m. octodecim, cum 
in /taliá essem, usurpata à me in describendo ea series, ut Viuorum omnia 
facerem aut Mortuorum . .. (Wat de indeling betreft, heb ik de mijne verko-
zen. Niet omdat Ik die van Smetius wil afkeuren, maar omdat ze mij 
gemakkelijker leek en ik me meer geneigd voelde die indeling te volgen 
welke ik reeds vroeger in mijn nota's over de oudheid had aangenomen. 
Inderdaad, voor zowat achttien jaar was ik in Italië en daar hield ik mij, 
bij het overschrijven, aan een Indeling waarbij ik alles herleidde tot de 
levenden of tot de doden).lOl I.Apsius respecteerde Smetius' indeling in 
diens corpus, maar was niet bereid zijn inscripties in zijn bijvoegsel In te 
delen volgens de vier klassen van Smetius. BIJ publiceerde ze dus op de 
manier waarop hiJ ze In Rome had gerangschikt. 
Om overlappingen te vermijden, schrijft hiJ" Mea vidi. Smetiana vidi (adi
ulus in comparando amici E Colvii literaLissimi iuvenis sedula opera) et 
quae superare mlhi comperi. conieci in hunc librum" (Ik heb de mijne en 
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die van Smetius bekeken en na met de hulp van P. Colvius, een jonge let
tervriend, ze met aandacht vergeleken te hebben, alleen die inscripties in 
dit boek (= auctarium] opgenomen, waarvan ik dacht dat ze die van 
Smetius overtroffen).102 Petrus Colvius (1567-1594). een Brugs huma
nist, die in Leiden studeerde, schreef Latijnse gedichten en verzorgde uit
gaven van Latijnse schrijvers. Colvius was nauwelijks 21 jaar toen hij 
Lipsius hielp bij de uitgave van Smetius' codex. 
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2.5. BRONNEN 

De waarde van Smetius' codex zit niet alleen in de bijna fotografi
sche tekening van het opschrift, maar ook in de uitleg en/ of commentaar 
die hij erbij schrijft. Hij vermeldt telkens precies, in zover het hem bekend 
is. waar de inscriptie gevonden werd, waar de steen wordt bewaard, of hij 
de inscriptie zelf afgeschreven heeft of van wie hij een kopie heeft gekre
gen. Daardoor weten we precies waar De Smet zijn opschriften vandaan 
haalde en is het soms mogelijk bepaalde verlorengegane verzamelingen 
(gedeeltelijk) te reconstrueren, bijv. de collectie stenen van Angelo Colocci 
en de verzameling inscripties van Clusius, Charles de l'Escluse. 

De bronnen die Smetius voor zijn verzameling gebruikt heeft, zijn 
van drieërlei aard. Ongeveer de helft (l 204 van 2 481) van de epigrafen 
heeft hij zelf op de stenen gezien en nauwkeurig opgetekend, de meeste 
in Rome en vele tientallen in andere Italiaanse steden. Die zijn zonder 
meer de meest betrouwbare uit de hele collectie. 

Ten tweede heeft Smetius meer dan 800 inscripties afgeschreven 
uit andere codices of uit gepubliceerde werken, die hij tijdens zijn verblijf 
in Rome vond in de bibliotheek van kardinaal Pio da Carpi en na zijn 
terugkeer naar Vlaanderen in die van Marcus Lauwe:ryn in Brugge. 
Marc Bral geeft het volgende overzicht (het aantal gebruikte inscripties 
staat tussen ronde haakjes) van de bronnen die in Smetius' handschrift 
voorkomen: 103 

1. Petrus Apianus (305) en Bartholomeus Amantius uit hun werk 
Inscriptiones sacrosanctae vetustatis, non illae quidem Romae, sed 
totiusJere orbis, gepubliceerd in Ingolstadt in 1534. 

2. Onuphrius Panvinius (185), die Smetius in Rome ontmoet heeft en 
die in 1558 twee werken publiceerde die Smetius gebruikt heefL104 

3. Jacobus Mazochius (120), die in 1521 de verzameling van Francesco 
Albertini drukte onder de titel Epigrammata antiquae urbis. 

4. Gabriellus Simeonius (30), Italiaans gezant, uit zijn werken 
Illuslralione degli epitaIfi el medaglie anliche en Inscriptions du pays 
de Provence, beide gepubliceerd in Lyon in 1558. 

5. Torellus Saranya (30), een rechtsgeleerde en historicus die in 1540 
De origine el ampliludine civilalis Veronae schreef. 

6. Johannes Poldus (29), raadsheer van de Franse koning, publiceerde 
in 1560 In Lyon Discours hislorique de l'anlique et illuslre cité de 
Nimes en la Gaule NarbonoL<;e. waarin hij inscripties uit Gallië noteer
de. 
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7. Petrus Martyrus Historicus (26), Spaans historicus en diplomaat van 
Italiaanse origine, die inscripties uit Dalmatië opnam in zijn 
Legationis Babylonicae libri tres (uit De orbe novo, 1516). 

8. Augustinus Piersonius (22), een vrijwel onbekende Nederlander. die 
vermoedelijk ten tijde van Smetius in Rome verbleef en die zijn (ver
lorengegane) verzameling ter beschikking stelde van Smetius. 

9. Pyrrhus Ligorius (11). uit de notities van de beruchte vervalser kopi
eerde Smetius enkele inscripties. 

10. Carolus Sigonius (6). uit zijn werk De antiquo jure Italiae. Venetië. 
1560. 

11. Iovianus Pontanus (6). de bekende Italiaanse dichter en historicus die 
in zijn historische werken. gepubliceerd omstreeks 1500, enkele 
inscripties opnam. die Smetius vond in de verzamelingen van 
Morillon en Pighius. 

12. Petrus Bellonus (3). de beroemde Franse natuurhistoricus en bioloog. 
noteerde op zijn wereldreizen inscripties die hij vermeldt in zijn werk 
Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables trou
vées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabe et autres estranges. 
rédigé es en trois livres. Parijs. 1553. 

13. Johannes Blesius (1). een burger uit Kleve. die in 1545 de Mars 
Camulussteen in Rindern ontdekt had en er Smetius een inscriptie 
van bezorgde. 

14. Bartholomaeus Marlianus (1) uit zijn werk Antiquae urbis Romae 
topographia uit 1544. een boek dat Smetius vaak gebruikte in Rome. 

15. Aldus Manutius Paulus of Aldus Manutius Junior gaf in 1563 in 
Rome de Historiarum Jragmenta van de Opera van Sallustius uit. In 
het voorbericht weidt hij uit over zijn exploraties in Rome en de 
inscripties die hij er vond. 

Ten derde heeft Smetius ongeveer 450 inscripties ontvangen van 
andere epigrafisten. vrienden en geleerden die h~j in Rome of elders ont
moette: 

I. Stephanus Winandus Pighius (220). met wie Smetius in Rome ver
bleef en van wie hij in 1558 diens verzameling InscriptioTllUll cmtiqllCl
rumJarrago (1554) kon gebruiken.] 05 

2. Antoine MorilIon (50). die secretaris was van kardinaal Pio da ('arpi 
toen Smetius ook voor de kardinaal werkte. Zijn ver/.Hllwling (in 
handschrill) kwam terecht in de bibliotheek van Pio on ('nrpi. 
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3. Carolus Clusius (43), de botanicus, die voor Karel van Sint-Omaars 
werkte en een vriend was van Marcus Lauweryn. Hij bezorgde 
Smetius via Marcus Lauweryn inscripties uit Spanje en beklaagde er 
zich later tegenover Lipsius over dat hij ze nooit terugkreeg. 

4. Johannes Metellus (39), een van Smetius' vrienden in Rome met wie 
hij epigrafen uitwisselde. Hij liet een gecorrigeerd en aangevuld exem
plaar van Mazochi en twee codices met inscripties achter. 

5. Benedictus Hegius (21), historicus en specialist in Griekse epigrafie, 
die Smetius vermeldt in zijn opdracht. 

6. Nicolaus Florentius (18). een geestelijke uit Haarlem, die tussen 1558 
en 1567 in Rome verbleef en Smetius inscripties opstuurde. Hij liet 
drie codices met inscripties achter. 

7. Alphonsus of Gasparus Castrus (18). vermoedelijk gaat het hier om 
Gaspar de Castro die inscripties bezorgde aan kardinaal Antonio 
Agustin in Rome en Variae inscriptiones ... , een verzameling epigrafen 
in handschrift. achterliet. Jean Matal/Metellus die secretaris was van 
Agustin en dacht dat die inscripties van kanunnik Alphonso de 
Castro waren, bezorgde ze aan Smetius, die ze in zijn commentaar 
toeschreef aan Alphonso een niet aan de rechtmatige Gaspar de 
Castro. 

8. Een priester in Anagni (l1). een nobele onbekende die Smetius hielp 
en wiens naam hij vergat te vragen. 

9. Petrus Wastelius (7), deze vrij onbekende Mechelaar mag niet worden 
verward met de 17e-eeuwse Aalsterse pater Pieter Wastelius. Hij ver
bleef omstreeks 1550 in Rome en ging met Smetius op pad. 

10. Dionysius Harduinus (6), met wie Smetius rechtstreeks of via Marcus 
Lauweryn contact had en die hem inscripties bezorgde uit zijn (onuit
gegeven) handschriften. De Harduyn heeft nadien in Brugge de codex 
van Smetius gebruikt en er enkele epigrafen bijgeschreven. 

11. Johannes Goropius Becanus (4), een Nederlander met wie Smetius in 
Italië reisde. 

12. Nicolas MichauIt (3), een Brusselaar, die raadslid van Karel V was en 
Smetius drie inscripties bezorgde. 

13. Hubertus Goltzius (3). die ook voor Marcus Lauweryn werkte en dus 
Smetius goed gekend heen. 
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DE OOSJWINKELSE liUMANIST MAHTIJN DE SMIIT (CA. 1520-1567) 

Soms geeft Smetius voor een inscriptie verschillende bronnen met 
verschillende lezingen die hij vermeldt. Daaruit blijkt dat epigrafisten 
onder elkaar hun inscripties uitwisselden en dat Smetius vaak opschrif
ten kreeg uit derde of vierde hand. 
De bronnen die Smetius gebruikte, vormen een al bij al indrukwekkende 
lijst die het vermoeden aannemelijk maakt dat Smetius' verzameling 
bijna al de toen bekende Latijnse epigrafen bevatte. 

3. PATER ET PRINCEPS REI EPIGRAPHICAE. 
SMETlUS ALS EPIGRAFIST 

Vandaag de dag gaat iedereen ermee akkoord om Martinus 
Smetius te beschouwen als de grondlegger van de wetenschappelijke epi
grafie. Zijn werkwijze wordt nog steeds gevolgd, met uitzondering van 
enkele details in de indeling. Men kan zijn methode als volgt samenvat
ten: het kopiëren van het opschrift regel per regel, waarbij de grootte, de 
vorm en de plaatsing van de letters wordt gerespecteerd; het nauwkeurig 
aangeven van de verkortingen, van ontbrekende of gecorrodeerde letters 
en van weglatingen; het vermelden van het uitzicht en de vorm van de 
inscriptie, van haar vindplaats en van de plaats van bewaring en ten
slotte het vermelden van de bron: de eigen waarneming of informatie uit 
tweede (of derde) hand. 106 

Reeds door tijdgenoten werd Smetius als zeer betrouwbaar ervaren 
en dat bleef zo tot de dag van vandaag. De eerste die het werk van de 
Oostwinkelse epigrafist naar waarde schatte, was uiteraard Justus 
Lipsius. Dat de grootste humanist en filoloog van zijn tijd het werk onge
wijzigd uitgaf, het dus niet kon verbeteren, alleen maar aanvullen, zegt 
veel over het gehalte van Smetius' werk. Bovendien nam Lipsius in zijn 
AuctaTium Smetius' wetenschappelijke werkwijze, zij het niet diens inde
ling, over. 

De InscTiptionvm anUqvarvm qua? passim per Europam, liber aange
vuld met de inscripties van Lipsius was bij zijn publicatie in 1588 het 
compleetste corpus Latijnse epigrafen op dat moment. De uitgave door 
Lipsius was een beslissende stap in de geschiedenis van de Latijnse epi
grafie, want voor het eerst werd een wetenschappelijk werkinstrument 
gebruikt. Het fundament waarop men verder kon bouwen, was gelegd en 
wereldkundig gemaakt. 

De Leidse filoloog Josephus Justus Scaliger, Lipsius' opvolger aan 
de universteit van Leiden, benaderde in 1598 Janus Gruterus met het 
plan voor een nieuwe thesaurus ter vervanging van de uitgave van 
Martlnus Smetius. Gruterus, Scaliger en de burgemeester van Augsburg, 
Marc Velser, werkten samen aan het ambitieuze plan: al de tot dan toe 
bekende Griekse en Latijnse inscripties uit te geven. Janus Gruterus of 
Gru(y)tere (1560-1627). een Antwerpenaar die in Engeland studeerde en 
via Lelden (waar hiJ gradueerde) en WIUenberg (waar hij professor was) 
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NOBILISSIMIS 

& Amplifsimi~ Vlri-s, 

lANO DOVZAE A NC)RTWIICK. 

PAVLO BVSlO. 

ABRAHAMO AB ALMONDA. 

A CAD E M I A.!. C V RAT 0 RIB V s. 

~~ri'~~ I RI magni & alniei. quanto gaudio,imo l~tid~, 
mihi fuerit eonfilium vefhum in euulgandis hls 

f"'--~ Smetij AN TIQVIT ATIB v s,faeilius apudme[entiam 
quàm apud vos prOlnam. Gaui[uscnim vnieè &ve

~~~~iIt {tra eaufsa [um:quibus ex editione xterni Operis gIo
riam parari videbam Geternam. & publiea litteratxiuuentutis: cuius 
immen[o bono cdi, & Iiberam lucem afpicere, prolcm nimis diu 
preffam. & quid propius, quàm oppre[faln? Nam cum anteviginti 
paulominus annosconcepta natáquc ca e[fct: ecce & parens cius 
Smetius, [ubito nee [uo fato pcrijt; & M. Laurinu\ vir nobilis,qui 

Opdracht van Justus Lipsius aan de curatoren van de Leidse universiteit in zijn 
gedrukte uitgave (1588) van Smetius' opschri}ïen. 

ten slotte in Heidelberg bibliothecaris werd. publiceerde in 1603 in 
Heidelberg een nieuwe. sterk vermeerderde uitgave van Smetius' werk 
onder de titel Inscriptiones antiquae totius orbis Romani in absolutissimum 
corpus redactae. auspiciis Josephi Scaligeri ac Ma rei Velsen'. Gruters 
monumentaal werk in twee delen bleef toonaangevend in de 17e en 18e 
eeuw, 

Adam Melchior noemde in 1615 Smetius "Antiquitatis inprimis 
amans & indagator sollers" (in de eerste plaats een oudheidkundige en 
een deskundig vorser), Foppens zegde het hem in 1628 na, 
Op de uitgave van Gruterus kwamen aanvullingen. gepubliceerde deel
verzamelingen en uiteindelijk een tweede druk in 1707. verzorgd door J, 
G. Graevius. steeds op basis van het materinni en volgens de pritH'ipt'S 
die Smetius had uiteengezet. 107 De recensent in het tUdschrift ]\,I('Tlloin,'s 
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pour l'histoire des sciences & des beaux arts schreef in 1709: "Quoique le 
travail de ces Auteurs ne soit pas méprisable. la Science des Inscriptions 
doit son progrès à Martin Smetius. premier Compilateur du Recueil dont 
nous parlons" (Hoewel men het werk van die auteurs niet mag minach
ten, heeft de epigrafie haar vooruitgang te danken aan Martin Smetius. 
de eerste samensteller van de verzameling waarover we spreken). 1 08 

In de bespreking van een bundel Latijnse epigrammen en gedich
ten vraagt de auteur van de Bibliotheque des sciences et des beaux arts, 
uitgegeven in Den Haag in 1759. zich af of er nog wel iets aan de opschrif
tenkunde kan worden toegevoegd .. surtout après les travaux immenses de 
nos deux Savans Belges. Martin Smetius. & Janus Gruterus" (vooral na 
het immense werk van onze twee Belgische geleerden Martin Smetius en 
Janus Gruterus).109 

De Italiaan Scipione Maffei was de enige die in de 18e eeuw afbreuk 
deed aan de verdienste van Martijn De Smet door te stellen dat hij zowel 
methode als verzameling had geplagieerd van Onofrio Panvinio. Toch 
bleef in de 1ge eeuw de faam van Smetius overeind. Coomans en De 
Mersseman wijdden aan hem in 1836 en 1844 een korte biografie. 110 

In 1847 werd in Berlijn een comité opgericht met als doel het ver
zamelen van alle destijds bekende Latijnse inscripties. die in de voor
gaande eeuwen door honderden epigrafisten waren beschreven. De 
bekende geschiedkundige Theodor Mommsen. een van de leidende figu
ren in dit project. het Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) schreef zelf 
ook verschillende delen. III Hij onderzocht alle gedrukte uitgaven die in 
de loop der eeuwen verschenen waren en ging in bibliotheken en parti
culiere verzamelingen handschriften met inscripties vergelijken. De kern 
van het CIL was de Gruterus/Graevius-editie uit 1707, nog steeds geba
seerd op het materiaal en de methode van Smetius. Het eerste deel werd 
in 1853 uitgegeven en momenteel bestaat het CIL uit 17 delen. waarin 
ongeveer 180.000 inscripties worden beschreven. Het is veruit de belang
rijkste bron voor epigrafische studies en geeft inzicht in alle aspecten van 
het Romeinse leven. 

Tussen 1856 en 1862 gingen G. B. de Rossi en Theodor Mommsen 
in dispuut over het auteurschap van het Napolitaanse handschrift en het 
ontstaan van het Leidse handschrift. dus eigenlijk over het belang en de 
rol van De Smet in de epigrafie. "Surse allo ra per lo Smezio un valenle 
campione" (er stond toen een krachtig verdediger van De Smet op) en dat 
was Mommsen. die De Rossi wist te overtuigen: "Che l'opera dello Smezio 
ed ti cod.ice Farnesiano . ... lavoro al lutto originale dell' epigrq[lSta Jiam
mingo e non une revisione e miglioramenlo di quello del Panvinio. vera
menie è cosa da non porre piu in dubbio" (Ik twijfel er niet langer aan dat 
het werk van De Smet en de codex farnesianus echt het heel eigen werk 
is van de Vlaamse eplgrafist en niet een bewerking en verbetering van dat 
van Panvlnio).112 
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Toen in 1876 het zesde deel van het CIL verscheen schreven 
Wil helm Henzen, Giovanni Battista de Rossi en Eugen Bormann, over 
Smetius: "Pqter et princeps rei epigraphicae recentioris Smetius et ideo 
dicendus est. quod diligentissime titulos descripsit et quod primus syUogen 
divisit in classes eas" (De vader en de prins van de moderne epigrafie is 
Smetius en het moet daarom duidelijk gezegd worden, omdat hij zeer 
nauwgezet de opschriften beschrijft en omdat hij als eerste zijn verzame
ling verdeelde in die klassen).113 Daarmee was het definitieve oordeel 
over Martijn De Smet geveld en kon de Gentse hoogleraar Joseph Roulez 
(1806-1878) in zijn artikel over Martin de Smet in de Biographie Nationale 
gerust stellen: "BreI. son recueil, noyau du Corpus inscriptionum de 
Gruterus, forme le véritable fondement de la méthode épigraphique actuel
le" (Kortom, zijn verzameling, de kern van het corpus van Gruterus, 
vormt de ware grondslag van de actuele methode van de opschriftenkun
de) en verder: Smetius "a été l'un des fondateurs de cette science [l'épi
graphie]" (hij is een van de grondleggers van die wetenschap). 114 

Nog steeds wordt het werk van Smetius veelvuldig gebruikt. In zijn 
standaardwerk over de opgravingen in Rome Storia degli scavi di Roma e 
notizie intorno le collezioni romane di antichità, het tweede en derde deel 
over de periode van 1531 tot 1565, verwijst Rodolfo Lanciani (1845-1929) 
als er inscripties werden gevonden, bijna elke keer naar de lezing van 
Smezio of Smet. 115 

In alle historische overzichten van de Latijnse epigrafie wordt de 
naam van Smetius met eerbied vernoemd. De Gentse professor Alphonse 
Louis Roersch spreekt over "un recueil d'inscriptions latines, supérieur à 
tout ce qui existait alleurs dans ce genre. Ce recueil était l'oeuvre de Martin 
De Smet de Westwinkel." (een bundel Latijnse inscripties die staat boven 
alles wat elders in die soort bestond, was het werk van Martijn De Smet 
van Westwinkei) 116 Hondius, professor aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen, schreef in 1930: ... "Martinus Smetius, wiens lnscriptionwn 
anliquarum quae passim per Europam liber in 1588 te Leiden het licht zag, 
een door opzet en uitvoering baanbrekend en voorbeeldig werk. Het gqf 
zeer zorgvuldige kopieën ... "1 1 7 

In de laatste halve eeuw hebben een rits auteurs Smetius' werk 
bestudeerd en over hem gepubliceerd: Henri De Vocht. Aloïs Gerlo en 
Hendrik D. Vervliet, Marc Bral. Jan Verbogen. Jeanine De Landtsheer en 
vooral Ginette Vagenheim, professor aan de universiteit van Rouen. ZU 
heeft het Leidse handschrift bestudeerd en de relaties tussen de 16e
eeuwse humanisten-epigrafisten uit de Lage Landen onderzocht. Zij komt 
tot het besluit dat "Les humanistes belges ontjoué Wl róle primordial dans 
l'histoire de l'épigraphie latine comme en térnoigne l'immense .Iortllnc dll 
corpus d'inscriplions de Marlinus Smetius de Westwinckel" (de Belgische 
humanisten hebben een vooraanstaande rol gespeeld in de geschiedenis 
van de Latijnse opschriJlenkunde, waarvan het fort uinliJk{' lot vnn het 

. 11 H corpus met inscripties van Martlnus Smctius vnn Westwinkel getuigt). l 
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BESLUIT 

Martijn De Smet werd omstreeks 1520 in OostwinkeI (Oost
Vlaanderen) geboren uit eenvoudige ouders. Hij werd in 1541 als 
Martinus Smetius ingeschreven aan de Leuvense universiteit, studeerde 
er letteren en theologie en werd priester gewijd. 

In 1545 reisde hij naar Rome om in dienst van kardinaal Pio da 
Carpi te gaan werken en maakte daar de meest vruchtbare periode voor 
het oogsten van Latijnse inscripties mee. Martinofiammingo trok met zijn 
broodheer door Italië en tekende nauwgezet een rijke verzameling inscrip
ties bijeen die hij op een wetenschappelijke manier beschreef. Voor hij 
naar Vlaanderen terugkeerde, kopieerde hij zijn collectie opschriften in 
een codex voor de bibliotheek van Pio da Carpi. De zgn. codex farnesia
nus werd in Rome vaak door andere epigrafisten gebruikt en gekopieerd. 

In 1551 werd De Smet pastoor in zijn geboortedorp OostwinkeI en 
maakte daar voor zichzelf een verzamelbundel inscripties, die verloren
ging door een brand in zijn pastorie. Met de hulp van vrienden-epigra
fisten kon hij zijn collectie weer samenstellen om in opdracht zijn 
beschermheer, de Brugse humanist Marcus Lauweryn, heer van 
Watervliet. een nieuwe codex te maken. In 1565, Smetius woonde toen in 
Sleidinge waar hij sedert 1560 pastoor was, kon hij het werkstuk aan 
Lauweryn overhandigen. De zgn. codex laurinianus was de meest com
plete verzameling inscripties van zijn tijd en maakte van Smetius, vooral 
door zijn wetenschappelijke methode en manier van indelen, de grond
legger van de epigrafie als hulpwetenschap van de geschiedenis. 

Martijn De Smet was een van de eerste hervormde priesters in het 
Meetjesland. In 1566 verliet hij Sleidinge en trok naar de calvinistische 
gemeente in Antwerpen. Hij trad er in het huwelijk en werd als predikant 
naar Mechelen gezonden. Toen hij in februari 1567 zijn druk bijgewoon
de hagenpreken in Walem, dicht bij Mechelen, niet wilde staken, werd hij 
opgepakt en in Vilvoorde opgesloten, waar twee priesters hem met het 
rooms-katholicisme wilden verzoenen. Toen hij het calvinisme niet wilde 
afzweren, werd hij op 8 februari 1567 naar Walem gebracht en op de 
plaats waar hij gepreekt had, zonder vorm van proces aan een boom 
opgehangen. 

Smetius zou nooit de vader van de epigrafie geworden zijn zonder 
de publicatie van zijn werk door Justus Lipsius. Marc Lauweryn werd in 
1578 door soldaten van zijn codex laurinianus beroofd toen hij naar 
HiJsel wllde vluchten. In 1585 dook het kostbare handschrift in Londen 
op waar het door Leidse professoren werd gekocht. Die gaven het aan 
hun collega I.Apslus om het te publiceren. I Iet uiterst verzorgde en door 
LIpslus aangevulde In.<;criplionvm antiqvarvm ... liber kwam in 1588 bij 
van Raphelengen In Lelden van de pers. I let was het eerste wetenschap
peliJke Instrument dat op dit domein gepubliceerd werd, maakte van 
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Smetius' methode de standaard en was de kern van alle latere verzame
lingen, van Gruterus en Graevius tot het hedendaagse, indrukwekkende 
Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). 
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BIJLAGE 1 
EPISTULA DEDICATORIA VAN SMETlUS 

Opdracht van Smetius aan Marc Lauryn in de codex laurinianus Inscriptiones anti
quae. cum graecae turn latinae per urbem Romam diligenter collectae [ ... 1· Handschrift 
uit 1565. gepubliceerd in: Inscriptionvm antiqvarvm qWE passim per Europam. liber / 
accej3it avctarivm a Ivsto Lipsia. Leiden. 1588 

CLARISSIMO VIRO, 
D[OMINO]. MARCO LAVRlNO, 

Waterfleti Domino, 
MARTINUS SMETlUS, 

Westwynckelanus, 
S[alutem]. D[icit]. 

NSCRIfYfIONES antiquas. LAVRINE clarij3ime. non pauci olim ante 
me. & nonnulli etiam nuper mecum collegerunt, & nunc adhuc multi 
haud dubiè colligunt. A quibus omnibus diuersa ferè seruata fuit. & 
adhuc seruatur in describendo ratio. QUidam enim obiter tantûm. ac 
veluti per transennam eas legentes. illa dumtaxat. quce suo conuenire 
videntur instituto. excerpunt: reliquis. ut superfluis. omnino omij3is 
aut recisis: mutila sic secum truncatáque solum auferentes fragmen

ta. Alij integras quidem exceperunt: sed tanta cûm negligentia. tûm audacia aut poti
us temeritate. ut aut mul ta perperam legendo peruerterint. aut quum id quod habe
batur. legere. non possent. quiduis substituere non sint veriti: vel si quid effractu[ml 
omnino. aut vetustate erosum erat. pro libitu suo. scepe etiam malè suppleuerint. Alij 
rursum neglecta prorsus literarum forma & quantitate. mutatóque etiam versuum 
ordine. omnem illis gratlam maiestatémque ademerunt: imo vt vix intelligi possent ali
quaudo effecerunt. Nonnulli. prceterita omni temporum atque cetatum ratione. omnes 
inscriptiones. eadem characterum forma delineauerunt: & ea quce deformibus literis. 
in ipsis marmoribus antiquitus sculpta erant. speciosis reddiderunt: & contrà. Quod 
equidem non probo; quum ex ipsa literarum forma. tempus seu cetas. qua quceque res 
scripta est. cognosci ferè poj3it. Antlquij3imis enim temporibus (ante Ccesares videlicet) 
vtebantur literis planè simplicibus atq. Informlbus. quales in tabuIa Aletrina folio XlII. 
& alibi subinde videre licet. A tempore August! vsque ad Antonlnos. florentij3ima scili
cet cetate. characteres formoslj3imos. quadratos. atque omnl ex parte optimè dimensos 
effIgIabant. Inde Iterum cum cetate & Imperio Ipso Romano paulatim characteres decli
nabant: f1ébantque primo obliqulores sollto. ac deinde oblonglores. ac tandem ad extre
mam barbariem delabebantur. vi literls Gothlcls quàm slmiJllmi euaserint. sicul in 
lnscriptlone ponUs vice Salarice fol. lIJ. & alibi scepius apparebit. Quce quidem scripu
trce dluersitas. si à deseribenUbus obseruaretur. multam Ipsis inscrlptionibus gratlam 
lucemq"[uel. & non minimam legentIbus adderet voluptatem. Quam sanè ego. in ijs 
potlj3lmûm qure ipsemet vidi ac legio genulnas characteru[ml formas ac versuum ordi
nes quàm potul proximè pé.V~lm imltando. perpeluö seruare conatus sumo Et si quce 
vetustate aut aërls Inluria ila exesa atque erosa. aut usu attrlta sunt. ut legi oninino 
non queant. ca punctulis hoc modo: /ll?//l.i//I.-'llIli/lIJ,/;ii: suppleul. Si verà non nisl magna 
c:um dlff1<:ultate. ac vcluU conleetando leguntur: aut de Ipsa lectione adhuc dubitatur. 
ca punctIs slngularlbus suppacUs. Ita notaul MeN CII'A fol. V. & alibi non raro. QlIce 
autcm studio. aut remulorum lnulclla vel ex. S.[enatus) C.[onsultum) (slclltl cle 
!JomlUanl & al10rum quorundam Illulis leglmus) lam olim era sa fuere. ea sic aclum
braul ~'á . Fragmcnta Item omnla ca qua mme cxtan( forma reddere ac re
pncscntan: maIui. qua ex meo eerehro. slve benè slvc malé restiluencJo. clepravare: 
anl1qultatl 1111 nunquàm salls mlrandu!. suulm) semper c1efcrcns honorem. 
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Series autem atque dispositio inscriptionum descriptarum aut etiam typis pro
cusarum, aIiée ab aIijs obseruatée hactenus fuere. Multi enim sine ordine ut qUéeque 
offerebantur, in unam omnes congeriem redegere. Alij, locorum tantum ordinem in 
quibus extabant, neglecta prorsus argumentorum ratione, secuti sunt. Quod quidem 
eas revisere, & cum descriptis exemplaribus conferre volentibus, si numquàm Saxa 
transferrentur, sed in eisdem semper locis ac domibus seruarentur, per commodum 
esset. Verum quum séepe ex uno loco in alium transportentur ac distrahantur (si cu ti 
exempli gratia de Colotianis factum esse memini, quorum bon a pars, defuncto hero, ad 
palatium Farnesianum atque ad Gentilem Delphinium delata: altera ad vineam 
Cardinalis Carpensis, meo etiam instinctu operàque transuecta fuit) alium mihi certi
orem & commodiorem ordinem instituendum esse duxi, Omissa igitur locorum serie, 
qUée per indicem aliquem monstrari facilè posset. rerum atque argumentorum ordinem 
quendam sequi potius malui: & ut similia simiIibus, quatenus fiere commodè pos set 
iungerentur, curaui. 

Inscriptiones itaque omnes, quas olim per sexennium. ab anno videlicet QO 

a[nno] XLV, usque ad 00 a[nno] LI. magna diligentia. cum per urbem Romam ubi tune 
agebam, tum per alia multa Italiée loca, qUée cum hero meo Rodulpho Plo Cardïnale 
Carpensi proficiseens obiter perlustraui, tumultuariè ipse collegeram: vel quas à 
Benedicto Hegio Spoletino, à loanne Metello Burgundo, ab Antonio Morillonio, aut à 
Stephano Viuando Pighio Campensi, viris utique doctiJ3imis, & antiquitatis omnis 
obseruatoribus diligentiJ3imis acceperam, in quatuor primarios ordines seu classes, 
summatim distribui. Primo ordine quicquid ad rationem locorum, operum atque éedi
ficiorum, seu publicorum seu priuatorum pertinere videbatur, complexus sum, 
Secundo, diuina omnia, hoc est. non solum Deorum dearumq'[ue] titulos ac statuarum 
dedicationes: sed etiam sacerdotum utriusq, [ue] sexus & magistratuum ministro
rumq'[ue] sacrorum, histrionum ac ludionum epigraphas compréehendi. Tertio loco. 
hominum illustrium, videlicet Imperatorum Céesarumq'[ue], Consulum atque aliorum 
magistratuum maiorum cum Romanorum, turn prouincialium elogia monumentaq'lue] 
posui. In quartum ultimumq'lue] ordinem, militum & eorum qui officia publica mino
ra gesserunt, artificum & ministrorurn domus Augustée: communium deinde homi
nulm], ac postremo Christianorum aliquot vetusUonlm epitaphia congeJ3i. Singuli vero 
ordines, ita in se subdiuisi ac distributi sunt (sicuti ex titulis marginalibus aduerti faci
lè potest) ut similia (quemadmodum dixi) similibus coniuncta plerumque esse haud 
obscurè appareat. Quod tarnen in omnibus perpetuo Heri non potuit. Plurima enim 
sunt, qUée ob reru quas notant varietatem, pluribus iJsq'lue] dluersis locis collocari non 
ineptè possent, Ceterum ne id fieret, ac ne eadem sff'pius scribendo, & mihijpse 
molestiam, & lectori nauseam parerem: malui illi incol11modo, confectIs variJs secun
dum argumentorum dluersitatem elenchis seu locis communlbus, quos ad calcem libri 
apposul, mederi. In quibus préecipua qUa:'que & obseruatu inpril11is digna, per totum 
librum quomodolibet disper~a, in certas classes capitaq'lue] digeJ3i. ad qua:' slngula ad 
idem argumentum pertinentla, ordine, ut puto, haud incol11l11odo rel't'nll1tur, 

HéeC omnia. LAURINE préeslantLBime, postquüm in palriam reuersus ocium al!
quod nactus eram, primum in meum priuatülm], & amicorum si qul forte non omninó 
temerarij huius nostri studij contemptores contingerenl usum; eo quo dixl onHne des
cribere coeperam: ut ea veluti pcrpetuum peregrinalionis meR' li'UCtUIll, lunm
dumq'[ue] magis quàm opulenlum ex Halia delatum Ihesaurulll, pt'Ilt'S Illt' sen uU'em , 
QUGe quum fortè tu, vix bene coepta apud me, non sine admirntlone aliqun viden's, pro 
eo quo cum ad studia humaniora omnla, hlln ad hane mOIHllllentorulll nntlqllonllll 
inuesUgatlonem pra:'ditus es afl't'ctu, me sedulo hortnbnris, ut t'oeptulll opus gnnultt'r 
perficerem, Quumq'lue] subinde aut grnvlorlbus negoclJs nlió dlstn\l'lIu'l, nut o1>orto 
ta:'dio scrlbcncli lassus subsisterem, tu oblatn etlnm bl'nigm\ I Uil opt'nl, non dt'stitistl, 
cüm viua voce, tüm erebris literis pt'rhl1111nlllter script is, s!\'phls Illt' mont'rt' l-ltlmllln
réque, ut quod non InfelicitC'1' coC'penull, nel optntulll t11\t'1l\ pt'rdlH't'l't'm, Wllod q\lUIl\ 

tandem factulll esse!, opul-lq'lu('j tlbi adt'ó l-lntistlll't'rd. ut "t'llllud ipSIlIll. "el I'xt'mplar 
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aliquod à me ex eo transscripturn, quouis precio redimere voluisses: ego qui me talem 
ac tantum huius mei studij (quod alij plerique non mediocriter alias doeti viri aut con
temnunt, aut ludibrio etiam habent) non modo admiratorem, sed etiam patronum ac 
fautorem nactum esse gaudebam. non ilIibenter exemplar in tu am gratiam me des
cripturum esse pollicebar. Quod quum diligenter facerem, bonamq'[ue] exemplaris par
tem iam absoluissem, fatalis ignis in éedes meas (proh dolor) ilIapsus, non modo éedes 
ipsas cum tota supellectili domestica librariaq'[ueJ, verumetiam opus illud antiquaIi
urn cum uniuersis schedis libellisq'[ue] autographis, è quibus confecturn erat, penitus 
absumpsit: remanentibus mihi solummodo quinquaginta é uno eiusdem exemplaris 
quod tibi scribebam folijs, qUée paulo antè in scrinium quoddam humi positum, ubi 
incendij vis minus grassabatur, seposueram: solis scilicet atque unicis totius huius 
mei studij sexennalisque industriée ac laboris reliquijs. Quo infortunio quum adeo con
sternatus essem, ut spe omni de libro recuperando aut exemplaIi perficiendo abiecta, 
& ilias reliquias perditas optarem: tu pro tua humanitate, atque ea qua studiosos 
omnes foues pietate, non modo literis consolatorijs, verum muneribus etiam mij3is, me 
ista erexisti ac refecisti. ut resumpto postmodum animo. & conquisitis per tuam com
mendationem. tuisque impensis, quibusdam aliorum eiusdem stud ij amatorum exem
plaIibus, calamum rursus arIipuerim, ut coeptum exemplaIis optus quoquo modo fini
rem. Quod nunc demum qualequale est, & not quidem ut volui, sed ut potui comple
turn. tibi totum offero dedicóque. ut eo pro tuo arbitrio utaris fruaIisque. Merentur 
enim hoc. cûm tua in me benevolentia liberalitàsque, tûm insignis iste, quo ad mira
culum usque afficeris, antiquitatis amor. 

Porro si quid in posterioribus centum vigintiquatuor folijs errratum fortè erit, 
precor ut id benignè condones: & non mihi. sed detestando illi incendio, quod primiti
va mea exemplaIia atque ~1~jct. ita crudeliter perdidit, imputes. 

Vale: Sleydingée Kal.[endae] Februarij. a[nno] 00. a. D. XLV. 

Vertaling: 

Martinus Smetius van Westwinkei 
groet de zeer geroemde man, 
Marcus Lauweryn. heer van Watervliet. 

Niet weinigen. zeer geëerde Lauweryn, hebben ooit, voor ik dat deed, antieke opschrif
ten verzameld en enkelen hebben dat ook onlangs samen met mij gedaan en tot de dag 
van vandaag zijn er ongetwijfeld nog vele verzamelaars van antieke opschriften. Zij heb
ben bij het overschrijven een methode aan de dag gelegd die bijna bij elkeen verschil
lend is en dat is tot hiertoe het geval. Sommigen immers lezen ze slechts in het voor
bijgaan en als het ware vanuit de verte en pikken er slechts datgene uit dat ze nuttig 
achten voor hun onderneming: al de rest wordt, als overbodig, helemaal weggelaten of 
gekortwiekt en zo nemen ze alleen verminkte en onvolledige fragmenten mee naar huis. 
Anderen hebben de opschriften wel integraal overgenomen, maar met zo'n slordigheid, 
7..o'n grote driestheid of liever roekeloosheid. dat ze, door ze onjuist te lezen, vele 
opschriften hebben verdraaid. Ofwel, wanneer ze. wat ze voor zich hadden, niet kon
den le'/.en, deinsden ze er niet voor terug zo maar iets, het eerste het beste in de plaats 
te 7.etten. Ofwel indien iets helemaal gebroken was, of door ouderdom uitgesleten, heb
ben 7.e die altijd naar eigen willekeur, slecht ingevuld. Anderen dan weer keken niet om 
naar de vorm en de hoeveelheid van de letters, zelfs de versvolgorde wijzigden ze en 
ontnamen 7.e 7..0 alle schoonheid en luister, erger nog ze maakten dat ze nog nauwelijks 
te begrijpen waren. Sommigen schetsten alle opschriften met dezelfde soort van karak
ten;. 7 .. {Jnder In het minst rekening te houden met het tijdvak of met de ouderdom en 
wat In misvormde letters op de marmeren stenen zelf van oudsher was gesculpteercl, 
gaven 7.e weer met prachtige letters en omgekeerd. Dat keur ik helemaal niet goed, 
want precies uit de vorm van de letters kan de ouderdom en het tijdstip waarop ieder 
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ding is geschreven. worden opgemaakt. In de oudste tijden immers (d.w.z. vóór de kei
zers). gebruikte men heel simpele en plompe letters. zoals in de tabuIa Aletrina folio 
XIII en ook dikwijls op andere plaatsen te zien is. Vanaf de tijd van Augustus tot aan 
de Antonijnen. het meest bloeiende tijdvak. gebruikte men voor de afbeelding prachtig 
gevormde karakters. vierhoekig en langs alle kanten optimaal afgemeten. Met de tijd 
en het Romeinse rijk zelf ging het weer langzamerhand bergaf met de lettertekens: eerst 
werden ze krommer dan gewoon. daarna langer en uiteindelijk gleden ze af tot extreem 
slordig gekrabbel. zodat ze zijn uitgekomen op letters die sterk geleken op gotische. 
zoals blijkt uit de inscriptie op de brug van de via Salaria. folio III en ook nog vaak 
elders. Als echter die verscheidenheid van schrijven was bewaard geworden door die
genen die ze hebben verwaarloosd. dan zou die verscheidenheid aan de opschriften zelf 
veel schoonheid en luister hebben bijgebracht en aan de lezers zeer grote voldoening 
hebben geschonken. En dat heb ik steeds naar best vermogen proberen te bewaren in 
wat ik zelf. persoonlijk. gezien en gelezen heb. door overal zo getrouw mogelijk de oor
spronkelijke vorm van de karakters en de versvolgorde te bewaren. Als karakters door 
de ouderdom of de blootstelling aan de lucht erg zijn uitgevreten en geërodeerd of door 
het gebruik zijn versleten. zodat ze in 't geheel niet meer kunnen worden gelezen. heb 
ik dat op die manier met puntjes aangevuld ~!~::~~::::·~·~~~;,~iji;"j;y'y.;':: . Maar als ze niet. of alleen 
met grote moeite gelezen kunnen worden en men er als het ware moet naar raden of 
als men van de lezing zelf nog niet zeker is. dan heb ik dat door puntjes te plaatsen 
onder elke letter afzonderlijk. zo genoteerd MeN Cm, fol. V en ook nog op andere plaat
sen. Als de letters al lang geleden zijn uitgewist door studie of door afgunst van mede
dingers ofwel bij decreet van de senaat (zoals we gelezen hebben over opschriften van 
Domitianus en enkele anderen). dan heb ik die zo verduisterd ~~ . Insgelijks 
heb ik verkozen al de fragmenten onder de vorm waarin ze nu bestaan. weer te geven 
en voor te stellen. liever dan ze vanuit mijn hersenpan te verdraaien door ze goed of 
slecht te reconstrueren. Zodoende geef ik de oudheid. die men nooit genoeg kan bewon
deren. de eer die haar toekomt. 
Voor de volgorde echter en de indeling van de inscripties die zijn opgeschreven of inge
beiteld. is tot nu toe geen algemeen vaststaande manier gevonden. Velen immers heb
ben zonder orde en zoals het zich aandiende. alles van de eerste regel tot de laatste op 
een hoop gegooid. Anderen hebben alleen de volgorde van de plaatsen gevolgd waar de 
inscripties te voorschijn kwamen. zonder de minste rekening te houden met het onder
werp. Het zou voor wie ze wil nakijken of met andere overgeschreven exemplaren wil 
vergelijken. zeer gemakkel~jk zijn als de Stenen nooit zouden worden versleept en 
steeds op dezelfde plaatsen en In dezelfde hulzen zouden worden bewaard. Maar ver
mits ze vaak van de ene plaats naar de andere worden getransporteerd en verspreid 
(zoals ik me bijv. herinner dat dit gebeurd Is met de ven!:ameling van Colo('cl. waarvan 
een goed deel. na de dood van de heer des huizes. overgebracht Is naar het Pala720 
Farnese en bij Gentllis Delphlnl: het andere deel werd op mIJn aansporen en door l1l~jn 
toedoen overgebracht naar de wijngaard van de kardinaal van Carpi). heb Ik gemeend 
dat er een zekerder en gemakkelijker orde Ingesteld moet worden. De volgorde van de 
plaatsen die gemakkelijk kan worden aangegeven door een aanwijzer. heb ik laten 
varen en Ik heb veeleer verkozen een bepaalde orde te volgen van de zaken en de onder
werpen. Ik heb er dus voor gezorgd dat het gelijke met het gel~jke wordt verbondt'n In 
zoverre dat gemakkelijk kon gebeuren. 
Zo heb ik al de Inscripties In grote lijnen In vier ordes of klassen Ingededd: de opsdllif
ten. die Ik eertijds zelf Inderhaast gedurende zes .laar. 11\. vnn 1545 tot 1551. met grott' 
zorf-,IVuldlgheld verzamelde in de stad Rome. waar Ik toen vl'rb\('ef. l'n ook op vek lUlde
re plaatsen in Italië die ik mei mijn beschermheer Rodolfo Plo. knrdlnnnl vnn Cm·pl. 
doorkrulsi heb en er bij gelegenheid een 1Il1slnp'je maakte; t'11 dl' InSCliptlt's. dit' Ik 
kreeg van BenC'dlctus 11egilis van Spoldo. van Jonnnl'S Mt'll'lhls \'lUl Bourgondli\. \"Ul 

Antonlus Morillonhls of van Stephnnlls Vlnnndus Plghllls van Kampt'n. stdlig Zt'l'r 
geleerde mannen en zeer nauwgczl'ltt' O\ldlwlclkt'lllwrs. In t't'n t't'rstl' hoofdstuk lid) Ik 
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samengebracht al wat naar ik denk te maken heeft met plaatsen. werken en gebouwen 
zowel publieke als private. In het tweede hoofdstuk heb ik alles wat met de godsdienst 
te maken heeft bijeengebracht. d. i. niet alleen gedenktekens en standbeelden gewijd 
aan goden en godinnen. maar ook heb ik daar opgenomen opschriften van priesters 
van beider kunne. van gewijde magistraten en dienaars. van toneelspelers en dansers. 
In het derde hoofdstuk heb ik geplaatst alle opschriften en gedenktekens van beroem
de mannen. nl. van Imperators. Keizers. Consuls en andere hogere magistraten. zowel 
van Rome als uit de Provincies. In het vierde en laatste hoofdstuk heb ik lijkredes (epi
taphia) verzameld van soldaten en van mannen die mindere publieke ambten hebben 
bekleed. van kunstenaars en dienaars van de dynastie van Augustus. alsook van gewo
ne mensen en tenslotte ook van enkele oudere christenen. Elk hoofdstuk afzonderlijk 
heb ik zo onderverdeeld en ingedeeld (zoals men gemakkelijk kan opmaken door aan
duidingen in de marge) dat het heel duidelijk is dat het gelijke met het gelijke verbon
den is (zoals ik gezegd heb). Wat men nochtans niet altijd voor alles kan volhouden. Er 
zijn immers een heleboel gevallen die. wegens de verscheidenheid van zaken die ze 
bevatten. even goed op meerdere en verschillende plaatsen konden worden onderge
bracht. Omdat dit niet mogelijk is en om mezelf geen last en de lezer geen afkeer te 
bezorgen door steeds maar hetzelfde te schrijven. heb ik verkozen om dat euvel te ver
helpen door het maken van verschillende registers of gemeenplaatsen volgens de ver
scheidenheid van de onderwerpen en die daarbij te voegen aan het einde van het boek. 
Daarin verdeel ik het belangrijkste en vooral het opmerkenswaardige. verspreid over 
het hele boek. in zekere klassen en hoofdstukken. waarin alles wat naar indeling tot 
het zelfde onderwerp behoort. naar ik meen. niet nogal gemakkelijk wordt onderge
bracht. 
Dit alles. voortreffelijke Lauweryn. zou ik proberen over te schrijven op de manier die 
ik uiteengezet heb. nadat ik naar mijn vaderland teruggekeerd was en wat vrije tijd 
genomen had. eerst voor mijn eigen gebruik. maar ook voor mijn vrienden. indien er 
soms niet helemaal onbezonnen verachters van mijn studiegebied zouden zijn. en 
opdat ik ze als eeuwige vrucht van mijn omzwerving en als een aangename en rijke 
schat. uit Italië meegebracht. bij mij zou bewaren. Toen jij er enkele (opschriften) toe
vallig bij mij - ik nog maar nauwelijks goed begonnen - niet zonder bewondering te zien 
kreeg. spoorde je me ijverig aan. overeenkomstig de hartstocht die je koestert. niet 
alleen voor alle humane wetenschappen. maar vooral ook voor onderzoek van alle 
antieke monumenten. om het werk dat ik begonnen was. ten volle uit te voeren. Maar 
toen ik daarna stopte omdat ik met mijn aandacht helemaal elders zat wegens belang
rijke werkzaamheden of doordat ik het niet meer zag zitten wegens een afkeer voor het 
schrijven die bij mij opgekomen was. heb JIJ je welwillende steun aangeboden en heb je 
niet opgehouden. zowel mondeling als met vele lieve brieven. mij herhaaldelijk aan te 
sporen en te stimuleren om het werk dat Ik met succes begonnen was. tot het ver
hoopte einde te brengen. Toen dat dan uiteindelijk gebeurd was en het werk jou zoveel 
voldoening schonk dat je ofwel het (voltOOide) werk zelf ofwel een exemplaar. door mij 
overgeschreven. voor om het even welke prijs wilde kopen. verheugde Ik er mij over dat 
Ik In jou gevonden had niet alleen een belangrijk en groot bewonderaar van mijn stu
die (die vele andere. overigens niet middelmatig geleerde heren minachten of zelfs spot
tend bekijken). maar ook een beschermheer en begunstiger. Ik beloofde dan ook heel 
graag dat Ik een exemplaar voor jou zou overschrijven. Toen Ik dit zorgvuldig aan het 
doen was en reeds een groot deel had voltooid. brak er die fatale brand uit In mijn huls 
(0 wee!) en die legde niet alleen mijn huls zelf volledig In de as samen met de hele huis
raad en de boekenkasten. maar ook het oudheidkundig werk met al mijn notities. brief
jes en eigen hand8{~hrlften. die gediend hadden om het werk te maken. Er bleven mij 
alleen de eenenvijftig fol1o's over van het exemplaar dat Ik voor jou aan het schrijven 
was en die Ik een weinig tevoren onderaan In een kastje had gelegd. waar de kracht van 
de brand minder te keer ging: I'..c waren dus de enige overblijfselen van mijn hele stu
die en van mijn Inspanning en werk van zes Jaar! Door dit noodlot was Ik zo van de 
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kook dat ik alle hoop liet varen om het werk te recupereren of het exemplaar ooit te 
kunnen voltooien. Ik wenste dat al de rest ook verloren was gegaan! Maar jij hebt me, 
met de menslievendheid en genegenheid waarmee je alle studaxen begunstigt. opge
beurd en weer moed gegeven door troostende brieven, ja, je hebt me zelfs geschenken 
gestuurd, zodanig dat ik daarna de draad terug heb opgenomen en, dankzij het ver
krijgen, door jouw steun en op jouw kosten, van enkele exemplaren van andere lief
hebbers van dezelfde studie, heb ik weer de pen ter hand genomen, zodat ik het begon
nen exemplaar hoe dan ook voltooide. Het is nu eindelijk zover, het werk dat ik voltooid 
heb, niet echter zoals ik het gewild had, maar zoals het mij mogelijk is geweest. bied ik 
je van harte aan en draag het aan jou op om het naar eigen goeddunken te gebruiken 
en ervan te genieten. Zowel je welwillendheid tegenover mij en je vrijgevigheid, als je 
uitzonderlijke liefde voor de oudheid, waardoor je bijna tot een mirakel wordt gebracht. 
verdient dat. 
En verder, mochten er toevallig in de 124 bladzijden die volgen, fouten staan, dan vraag 
ik jou mij dat gewillig te vergeven en niet mij aan te rekenen, maar die verfoeilijke 
brand die mijn oorspronkelijke exemplaren en eigengeschreven notities op een wrede 
manier heeft doen verlorengaan. 
Het ga je goed. 
Sleidinge, 1 februari 1565. 
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BIJLAGE 2 
BRIEVEN VAN SMETlUS AAN PIGHIUS 

Henry De Vocht. Stephani Vinandi Pighi Epistolarium, publishedfrom the Brussels Copy, 
Cart. & Man. 187. pp. 35-38 en 52-53. 

1. Oostwinkel. 27 januari 1558 
Haud facile credas, Doctissime Pighi, quantum mihi assesserit animi ad prosequendas 
ilIas meas inscriptiones postquam apud te fuissem, tuaque omma vidissem, ac etiam 
acceptis a te multis egregiis epigraphis. locupletior factus essem. Cum itaque domum 
rediissem. eas. suo quamque loco, libro meo inserui, ac deinde schedas meas omnes 
diligentissime excussi. et quicquid in eis observatu dignum. etiam quantulumcunque 
minutum, reperi, eidem libro aut addidi. aut insertis foliis adiunxi. Quumque interea 
nihil istinc de transcribendo in gratiam Episcopi libro, mihi nunciaretur. ego me totum 
in hoc dederam. ut eundum librum, mutato atque emendato aliquantulum ordine, 
mea ipsius atque amicorum causa, scriberem, eumque. ubi colophonem addidissem. 
in bibliotheca Laurini nostri deponerem, ubi & ipsi. atque aliis viris doctis. quos liben
ter admittit. usu i ac voluptati, & mihi mei etiam apud posteros in hanc rem studii ac 
sedulitatis perpetuus testis esse potuisset. 
Sed nunc, subito atque horrendo casu, omne instituturn meum plane abreptum est! 
Quum enim liber ipse. nuper satis ut mihi quidem videbatur feliciter ceptus, felicissi
mum iam ageret progresssum, adeo ut proxima aestate finiendum sperarem, fata ini
quissima omnem spem. ilIam mihi prorsus ademerunt! Nam 13. huius januarij men
sis die. paulo post horam noctis Ix .. quum me solito maturius ob praecedentem lassi
tudinem. ac prope sine somno propter furentes ventos anteactas duas noctes, quieti 
dedissem, ac profundissime dormirem, fatalis ignis e vicini stabulo in aedes meas illap
sus. eas, dicto citius. penitus occupavit. meque ita subito oppressit ut, nisi a vicinis 
crebris pulsibus clamoribusque excitatus fuissem, forte vivus cum duabus sororibus, 
mihi cohabitantibus, suffocatus et concrematus essem. At ilIi, vi perfractis aedibus 
36 
quaecunque potuerunt suppellectilia semiusta extraxerunt; ego ipse plane attonitus, & 
quid agerem, aut quo me verte rem , anxius, praeter togas binas, binaque Biblia sacra 
& pecuniae quod habebam aliquantulum. nihil omnino extull. In ea autem domus 
parte. quam primum incendium invasit. erat cubiculum satls amplum. in quo turn 
nemo dormiebat: sed stabat in eo lectus instratus & mensa quadrata. in qua iacebat 
liber iIle meus quem praeterito vere Ubi exhibui. cum omnibus meis schedis exempla
ribus antiquariis atque instrumentis scriptoriis; et praeterea Caius Plinius de Naturali 
Historia, Titusque Livius,& Calepinus, ex postrema editione, nuperrime a me coempt!, 
& nescio quae alla: quae omnia ita exusta & concremata sunt, ut ne unum quidem jota 
superfuerit; ac de mensa etlam ipsa praeter seram ferream, quae suberat, nihil peni
tus repererim. Ibi quidem scribere assidue solebam, sed quotlescunque follum unum 
aut alterum absolveram, ad alterum cubiculum, In quo dormiebam iIIud deferebam, & 
in imo gazophylacU parte seponebam. 
Porro IocuIl superiores lpslus gazophylacU. In quibus erant numismata, cum antiqua, 
turn recentla a Laurino transfusa, & ad me missa; & praeterea tabulae signatae. & alla 
quaecunque habebam rariora. perusti plane sunt, inferior vero pars non tantum damni 
acceplt. Inde. remisso paululum per contlnuam aquae infuslonem incendio. extraeta 
fuerunt Inter alla L. v. quae ibl seposueram folla; solae. scilicet atque unicae. om nis 
meae antlqultalls rcllqulae. quibus priores duae libri partes contlnentur: prima. vlde
Ileet, In qua qulequld ad loca aut aedlflela. seu publlca. seu prlvata. perllnebat habe
batur; & secunda. ad quam omnia quae ad deos & saera speetare vldebantur retule
ram. Tcrilam partcm solummodo cxorsus cram: hls exponendi erant omnes imperato
rum tltull bascsque. alque tabulac honorarlac. alque etlam eptaphla consulum atque 
allorum 
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37 
magistratuum seu illustrium virorum; ad quartam atque ultimam partem infinita 1nfe
rioris sortis. ut militum atque officiariorum domus Agustae. & privatorum artificum ae 
negociatorum. caeterorumque communium hominum epitaphia eongerere decreveram: 
quorum mihi nulla omnino supersunt. praeter pauea simpliciora. quae nuper e sche
dis meis relegeram & Laurino nostro legenda forte dederam. 
Quo igitur modo. aut qua via suppleri hae partes possint. non video. nisi tu nobis sup
petias feITe velis. exemplarium usum aliquandiu permittas: quod te non libenter fac
turum credo. propter annotationes tuas atque observationes diligentissimas. quas 
omnibus communes esse puto nolles. Verum ego persancte tibi promitto iuroque. modo 
hoc impetrari abs te possit. me. praeter nudas inscriptiones. nihil descripturum. aut 
aliis communieaturum. Rogo igitur per eam. quam diu inter nos aluimus. amieitiam 
fidemque. ut hac in re mihi opem feras. atque hu ic potissimae calamitatis meae parti 
mederi velis: nam pecuniam. materiamque ad domum reaedifieandam alii promittunt. 
ac iam offere ineipiunt; suppellectilem vestesque ipsemet mihi paulatim comparabo: 
haee vero. quorum iaeturam omnibus rebus aliis antepono. a te uno expectanda mihi 
sunt: ne igitur tu mihi hac in parte desis. etiam atque etiam oro. 
Caeterum quia haec per nuncium publicurn. aut alium quemvis transmittere forsitan 
non voles. ego ipse. si sic videbitur. quum primum citra meum ae meorum incommo
dum potero. iterum istuc ad te veniam. ut ea quae voles. praesenti praesens. commu
nices. et si quae erunt quibus carere null0 temporis spaeio poteris. aut quae auferri 
omnino non possent. ut ea eelerrime istie exeipiam; ea vero quae asportari in tempus 
sines. quorumque usum mihi ad dies aliquot concedes. ubi domum rediero. quanta 
potero celeritate. minusculis etiam literis describam. posteaque eadem qua aecepero 
fide restituam. 
Sed miraberis fortassis. mi Pighi, unde natum sit hoc incendium. quaque mea aut 
meorum incuria. male custoditus ignis mihi tantum incommodum attulerit. Verum ex 
fomentorum reliquiis. atque aliis indiciis eoniecturisque 
38 
compertum est. nebulonem quendam peregrinum ac vagabundum. qui. praeterito 
autumno. cum allis duobus. in fossorem a meis electus fuerat. ignem data opera sta
bulo subdidisse. ut totam viciniam. sicuti minatus erat. perderet. Quod haud dubie ita 
peractum esset. nisi e1rcumactus ventus omnem ignis impetum in meas aedes solas. 
reliquis salvis. detulisset; sicque ego solus. quod in multos constitutum erat. immeri
to sane lui. canisque. quod aiunt. peccatum sus dependit. Marti igitur bellicoso. cui 
cum Musis paeatlssimis raro bene convenit. hanc calamitatem acceptam fero. 
Deus det ut succedens aliquando pax meliora foveat. Vale. & quid hal' de re. quam a 
te quantls possum preeibus contendo. apud te constitueris. quam primum poteris. 
quaeso responde. E pago nostro Oestwynckele. medio fere inter Gandavum & Brtlgas 
itinere. 27 januari! 1558. 

Tibi addictlssimus Martinus Smetius. 
Vertaling: 

Je zou het maar moeilijk geloven. zeer geleerde PiAAe. met hoeveel geestdrift ik mU heb 
beginnen wijden aan die opschriften van mij. nadat Ik bij jou geweest ben. al het jouwe 
heb gezien en nog rijker geworden ben, toen ik van jou vele uitstekende opschriftt'n heb 
gekregen. Toen Ik dan weer thuis was, heb Ik ze, ieder op zijn eigen plaats in mUn bOt'k 
Ingeschoven en vervolgens heb ik al mijn notities heel voon~ichtig uitgeplozen en al wnt 
ik erin aantrof dat het nakijken waard was. hoe klein het ook was. heb ik nan ht'tzeU'.. 
de boek toegevoegd of bij de Ingeschoven bladziJden gesloken. Vermits mU ondertuSSt'll 
vanwege de Bisschop niets werd genwld over hel boek dal voor hem llloest worden 
overgeschreven, had Ik me er helemaal op toegelegd om dn!.zt'lfdt' boek It' sehrUvt'n na 
de volgorde een beelJe veranderd en geeorrigt't'rd te' llt'hbt'n voor ll1l'zt'lf t'n mUn vrkn
den en om het, na hel bijvoegen van ('en eolofön. In dt' blhliotlwt'k van onZt' L.n\l\\'t'I~'n 
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te deponeren. waar het boek voor hemzelf en andere geleerde mannen die hij graag in 
zijn bibliotheek toelaat. met genoegen had kunnen worden gebruikt en het voor mezelf 
en ook voor het nageslacht een eeuwige getuige had kunnen zijn van mijn onverdroten 
studie van dat onderwerp. 
Maar nu is heel mijn opzet volledig van de kaart geveegd door dit onverwachte vrese
lijke voorval! Het boek was nog maar net naar mijn bescheiden mening goed en wel 
begonnen. het was al heel goed vooruit gegaan. bij zoverre dat ik hoopte dat het vol
gende zomer zou voltooid worden, toen die verschrikkelijke tegenslag al mijn hoop vol
ledig in de grond boorde. Want de 13e van deze maand januari, een beetje na negen 
uur 's avonds - ik was wat vroeger dan gewoonlijk gaan slapen wegens een aanslepen
de vennoeidheid omdat ik namelijk de twee voorgaande nachten bijna niet had gesla
pen door de vreselijke stormwinden - dus toen ik heel diep sliep, is een fatale brand 
vanuit de schuur van mijn buurman op mijn huis overgewaaid en heeft het. vlugger 
dan gezegd. helemaal in lichterlaaie gezet. Die brand heeft mij zo plots overvallen dat, 
was ik niet door het herhaald kloppen en roepen van de buren gewekt, ik zeker levend 
zou gestikt en verbrand geweest zijn, samen met mijn twee zussen die bij mij inwonen. 
Maar de buren zijn met geweld mijn huis binnengebroken en hebben al wat zij konden 
aan half verbrande huisraad, naar buiten gesleurd. 
Ikzelf was helemaal van de kaart en van angst wist ik niet wat te doen of waar mij te 
keren, en ik heb behalve twee toga's, twee heilige boeken en een beetje geld dat ik had, 
niets kunnen naar buiten slepen. In dat deel immers van het huis, waar de brand het 
eerst uitbrak. was er een tamelijk ruime kamer. waarin toen niemand sliep. maar er 
stond een niet opgemaakt bed in en een vierkante tafel waarop dat fameuze boek van 
mij lag, dat ik u vorige lente getoond heb, samen met al mijn notities, mijn afschriften 
van inscripties en mijn schrijfgerei. Bovendien lag daar ook het boek Naturalis Historia 
van C. Plinius, een boek van Titus Livius en een van Calepinus, de laatste editie, nog 
maar pas door mij aangekocht en weet ik veel wat nog. Dat alles was zo totaal verbrand 
en verteerd dat er geen jota meer van is overgebleven. Van de tafel zelf heb ik in het 
geheel niets teruggevonden, behalve het ijzeren slot dat erop zat. Daar immers placht 
ik ijverig te schrijven, maar telkens ik een of meer folio's had afgewerkt, bracht ik die 
naar een andere kamer waar ik sliep en legde die helemaal onderaan in mijn kast met 
kostbaarheden. 
Verder is het bovenste deel van die kast heel en al in de vlammen opgegaan. Daarin 
lagen munten, zowel oude als recente, die door Lauweryn waren overgebracht en naar 
mij waren gestuurd, en ook ingegrifte planken (tabulae signatael en andere rariteiten 
die ik bezat. Het onderste deel echter heeft niet zoveel schade te verduren gekregen. 
Toen de brand dan wat minder werd door het aanhoudend blussen, werden er onder 
andere 55 bladen naar buiten gebracht die ik daar had ter zijde gelegd. De enige - en 
wellicht ook unieke - overblijfselen van heel mijn oudheidkundige verzameling bevat
ten de eerste twee delen van het boek: het eerste deel namelijk waarin al wat betrek
king heeft op plaatsen en gebouwen - zowel openbare als private - opgenomen was, en 
het tweede deel waarin Ik alles had bijeengebracht wat met goden en godsdienst kan 
worden In verband gebracht. Aan het derde deel was ik nog maar juist begonnen. 
Daarin moesten een plaats krijgen alle opschriften en voetstukken van zegevierende 
veldheren. ereplaten. alsook grafopschriften van consuls en andere magistraten of 
Ix~roemde mannen. In het vierde en laatste deel had Ik besloten bijeen te brengen de 
tallcY/. . .e grafsc:hrlflen van de mindere stand. zoals van soldaten en dienstpersoneel van 
de dynastie van Augustus (dornus Augustal. van gewone kunstenaars. kooplieden en 
andere lui. Daarvan Is miJ nu werkelijk niets meer overgebleven. behalve enkele sim
pele stukjes die Ik onlangs uil miJn notities had genomen om te herlezen en biJ toeval 
aan on7..e Lauweryn had gegeven om te lezen. 
Op wdke mankr of langs welke weg die delen opnieuw zouden kunnen worden aange
vuld. zie Ik niet. tenzij JIJ ons zou w1llen helpen en ons het gebruik van JOuw afschrlf
kn enlg« tiJd ".OIJ toestaan. Ik denk dat J{~ dat niet graag zult doen wegens JOuw uiterst 
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zorgvuldige aantekeningen en waarnemingen waarvan ik denk dat je ze niet zomaar 
met allen wil delen. Maar ik beloof je stellig en ik zweer het dat ik. als ik dat van jou 
kan verkrijgen. behalve de naakte inscripties. niets anders zal overschrijven of aan 
anderen meedelen. Ik vraag je dus bij de trouwe vriendschap die we al zo lang onder 
mekaar koesteren. om mij in deze zaak hulp te willen bieden en genezing te schenken 
aan dat deel van deze verschrikkelijke ramp. Want geld en materiaal om het huis herop 
te bouwen hebben anderen beloofd en ze beginnen reeds met dat te geven. Huisraad 
en kleren zal ikzelf geleidelijk aan wel bij mekaar krijgen. maar alleen in deze waarvan 
ik het verlies erger vind dan alle andere zaken. kan jij mij helpen: dat je mij dus voor 
dat deel niet in de steek laat. dat vraag ik je opnieuw en opnieuw. 
Maar vermits je waarschijnlijk niet zult willen dat je materiaal door een openbare bode 
of door iemand anders verstuurd wordt. zal ikzelf als jij het goed vindt. opnieuw naar 
ginder. tot bij jou komen van zodra ik weg kan van de moeilijkheden hier bij mij en mijn 
familie. Zo kun je mij persoonlijk overmaken wat je wil geven en als er sommige zaken 
zijn die je geen enkel moment kunt missen of die helemaal niet mogen worden meege
nomen. die zal ik heel vlug daar bij jou noteren. Maar de zaken die je mij voor een tijd
je wil laten meenemen en waarvan je me enkele dagen wil laten gebruik maken. die zal 
ik. van zodra ik thuis ben. zo vlug mogelijk en met kleine lettertjes overschrijven. Ik zal 
ze daarna met dezelfde eerlijkheid waarmee ik ze gekregen heb. terugbrengen. 
Maar misschien vraag je je wel af. mijn beste Pigge. hoe die brand toch is ontstaan en 
door welke nalatigheid van mij of mijn familie het vuur dat slecht in het oog gehouden 
werd. mij zo'n grote schade heeft kunnen berokkenen. Welnu. uit de resten van de 
brandhaard en uit andere aanwijzingen en veronderstellingen. is men tot de bevinding 
gekomen dat een vreemde jonge snaak. een zwerver die de voorbije herfst samen met 
twee anderen door mijn parochianen als spitter in dienst genomen was. het vuur met 
opzet zou hebben aangestoken in de stal om zo heel de buurt. zoals hij gedreigd had. 
in brand te steken. Wat zonder twijfel zo afgelopen zou zijn. was de wind niet gedraaid 
en zo de volledige aanval van het vuur alleen op mijn huis was losgelaten. al de rest 
werd gespaard. En zo ben ik de enige die onverdiend heb moeten boeten voor datgene 
wat voor velen bestemd was. Het is zoals men zegt: de hond boet. voor wat het zwijn 
misdoet. Dus verdraag ik deze ramp in het voordeel van de oorlogszuchtige Mars die 
maar zelden goede maatjes is met de vredelievende muzen. Moge God geven dat de 
vrede die erop volgt. ooit betere zaken voor mij in petto heeft. Het ga je goed en ant
woord me alsjeblief zo gauw je kunt. wat je beslist hebt over deze zaak waar ik bij jou 
met zoveel smeekbeden op aandring. Vanuit ons dorp Oostwinkel. in het midden onge
veer op de weg tussen Gent en BruMe. 

2.00stwinkel. 18 september 1558 
52 

Jou zeer verkleefde Martinus Smetius. 

Spero aliquando futurum. mi Pighi, in quod futurum tu ipse ominabaris. ut insC'ripti
ones ilIas meas. quas casu plane miserando amtseram. tandem reC'uperarem. Abs te 
enim plurimas nuper. quum apud te essem. recepi. easque praecipuas: intcren etlam 
revolvi sedulo tum Mazochii librum impressum. tum duos manuscript os: nItenllll 
53 
videlicet MaximiIiani Waelscaple. Antwerpiensis. alterul1lque culusdnm nobilis 
Insuiensis. Laurini nostri afllnis e quibus nonnulla e.'(cerpsl: sed pll'rumqm' Ha l'or
rupte incompositeque. nullo observato versllum ordinc scrlptn. ut in ordlnnrinm StHlm 
formam gratiamque resWui nequiverinL Ea vellm. modo impt'lmri abs te possit. tuis 
schedis corrigere. & alla quaedam. non admoduIll tamen Illultn. qUHC mlhi ndhlH' dt's, 
unt. exscribere: ad quam rem unius diel spnthllll mi hl SHtis futurulll t'Xlstllllo, quo 
apud te quam polero minime l1101estlls esse deslckro. Quod quickm te pro solltl\ tun hl 
me facllitale benignitateque. hauct gnwHlIm ('OIH't'ssurum l'onlldo. ndt'o ut It' t'lInll\ lllm 

premonil um accedere nihil v('rit liS t'SSl'Ill. si Illlhi tt' Bruxt'lhlt' l'SSt' l'Ol\stitlsst'l. Vl'nllll 
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quando henlm tuum Rdmum. propter bella semper abesse nihil dubitavi. metuebam 
ne & tu aut ipsum seeutus. aut aUo profectus. domo abesses; quare consultius visum 
fuit te primum per literas monere. rogareque. num Bnlxellae sis. & an mihi ad unam 
dieeulam tuantm sehedanlm usum. sieut nuper faciebas. permittere velles. Quod & 
ego & Laurinus noster quantis possumus affectibus. desideramus. oramus & obsecra
mus. 
Ego enim. imminuto valde per longinquitatem temporis renlm amissanlm dolore. ani
mum recepi. decrevique libnlm meum in pristinum suum statum restituere: non ad 
tuantm renlm. quibus meae conferri nullo modo possent aemulationem aliquam. sed 
ad privatum nostnIm usum & securam iucundamque praeteritonlm meOnlm labo
nlm reeordationem. Alias enim viderer mihi fnlstra ltaliam vidisse. tantosque descri
bendi & colligendi labores in vanum assumsisse. Precor igitur ut vel tribus verbis ad 
Laurinum nostnlm scribendo. indicare digneris num Bruxellae sis. et an te. sine 
magno tuo incommodo. proximo octobri accedere possum. Hac re sane nihil posses 
nobis facere gratius expectatiusque. Vale. 18 Septr. 1558. 

Tuus integre Martinus Smetius. 

Vertaling 

Ik hoop. mijn beste Pigge. dat het me dan toch zal lukken, iets wat jij trouwens voor
spelde, om al mijn opschriften die ik door een noodlottig ongeval verloren had. einde
lijk te recupereren. Immers ik heb er van jou onlangs. toen ik bij jou was. een heleboel 
gekregen en niet de minste! Ondertussen heb ik ook met veel ijver niet alleen het 
gednlkte boek van Mazochius doorgelezen maar ook twee manuscripten. Het eerste 
namelijk van Maximiliaan Waelscaple. een Antwerpenaar. en het andere van een zeke
re edelman uit Rijsel. een aanverwant van onze Lauweryn. waar ik ook heel wat heb 
uitgehaald. Maar dit materaal was meestal zo slecht. ordeloos en zonder enig inacht
nemen van de versvolgorde geschreven dat de documenten niet konden worden her
steld in hun gewone vorm en voorkomen. Ik zou die willen corrigeren aan de hand van 
jouw notities. als ikjouw inscripties zou kunnen krijgen en ik zou ook nog enkele ande
re zaken, niet zoveel eigenlijk. die mij nog ontbreken. overschrijven. Ik denk dat een 
dag daarvoor voldoende zal zijn. een dag die ik bij jou met de minst mogelijke hinder 
voor jou. wil doorbrengen. Ik vertrouw erop dat Je me dat heel graag zult toestaan -
overeenkomstig jouw gebnlikelijke inschikkelijkheid en welwillendheid tegenover mij -
In zoverre dat ik er niet voor zou tenlggeschrokken zijn naar JOu te gaan zonder je te 
verwittigen Indien ik had geweten dat je in Bnlssel was. Maar vermits Ik er niet aan 
twijfelde dat jouw zeer eerwaarde heer wegens de oorlogen steeds afwezig is. vreesde ik 
dat jij ook niet thuis was. doordat je hem was gevolgd of doordat je ergens anders naar
toe was. Daarom scheen het mij verkieslijker je eerst door een brief te verwittigen en je 
te vragen of Je in Bnlssel bent en of je mij zou willen. voor één dagje. het gebruik van 
jouw papieren toestaan. mals je onlangs ook deed. Dat verlangen we. dat vragen we. 
dat smeken wij. Ik en onze vriend Lauweryn. Je met alle genegenheid die we kennen. 
Nu de pijn van het verlies door de tijd sterk verminderd is. heb Ik weer moed gekregen 
en heb ik besloten mijn boek In zijn oorspronkelijke status te herstellen. Niet om te 
wedijveren met jouw zaken. waarmee de mijne hoegenaamd niet kunnen worden ver
geleken. maar voor ons eigen gebruik en tot onbekommerde en aangename herinnering 
aan mijn vroegere Inspanningen. Anders zou het miJ toeschijnen dat Ik Italië tevergeefs 
gC"/.len heb en dat Ik al dat werk van overschrijven en verzamelen voor niets heb 
gedaan. Ik smeek Je dus dat je door drie woorden naar Lauweryn te schrijven. Je mu 
wlllen duidelijk maken of Je In Brussel bent en of Ik. zonder grote hinder voor jou. In 
de volgende oktC)b(~rmaand biJ JOu mag korncn. Daardoor zou Je niets kunnen doen dat 
miJ aangenamer 11> en waar Ik meer naar uitkiJk. liet ga Je goed. 18 september 1558. 

geheel JOuw Martlnus Smetlus 
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BIJLAGE 3 
BRIEF VAN SMETlUS AAN CLUSIUS 

hs. Univ. Leiden, gepubliceerd door F. W. T. HUNGER, Charles de l'Esduse (Carolus 
Clusius), Nederlandsch kruidkundige 1526-1609, 2 vols. (The Hague, 1927 & 1943). 

Sleidinge, 15 november 1565 

(adres op de achterzijde van de brief:) 
Undiquaque doctissimo 
Dn. Carolo Clusio 
amico suo integerrimo 

S.[alutem]. P.[lurimam dicit] Inscriptiones tuas Hispanicas doctissime Clusi, legi ac 
relegi, easque quas minus corruptas et veras esse iudicavi, obiter exscripsi. Velim sane 
omnes ea fide atque integritate, qua tu pauculos aliquot excerpsisti, descriptas esse. 
Sed fere omnes aut mutilas aut corruptas et longe alio quam in ipsis lapidibus extare 
videntur ordine scriptas esse facHe deprehendo, ut interim taceam plerasque a falsari
is nescio quibus effictas et impudenter huc aggestas esse. Quod cum ex phrasi, turn 
ex scribendi ratione insolita, cuivis in re antiquaria aliquantulum versato, manifestum 
erit. Ut autem ex unius quam satis, ut mihi videtur, castigatam habeo collatione tibi 
pateat, quam aliae pleraeque corruptae sint, ego eius exemplar sicuti in meis est. ad 
te mitto. Quod si cum ea, quae in tuis pagella 30a habetur, conf eras, videbis quant urn 
inter sese differant. Epigrammati pontis Alcantare pag. 42 distichon etiam unum dee
rat: quod ad marginem adieci. Mille praeterea errores observavi quos notare atque 
emendare, res non parvi labori sesset. Qualesquales tarnen eae inscriptiones sint. ego 
tu urn studium solertiamque quod eas tam curiose imitatus es. non probare atque 
admirari non possurn; et quod eas mihi tam benigne communicaveris. gratias ago 
quam possum maximas. Vale, ac generosissimo viro. D[omi]no de Dranoultre. commu
ni nostro patrono. me ex animo quaeso commenda. 
Sleydinghe XVa Novembris 1565. 
Tuus integre MARTINUS SMETlUS 

Vertaling: 

(adres op de achterzijde van de brief:) 
Aan de in alle opzichten zeer geleerde heer 
Carolus Clusius zijn alleronbaatzuchtigste vriend 

Heel veel groeten. allergeleeI,"dste Clusius. ik heb .louw Spaanse inscripties gelezen en 
herlezen. En de naar mijn oordeel minst verdorvene en onvervalste heb Ik ondertussen 
overgeschreven. Ik zou voorwaar willen dat ze allemaal met die betrouwbaarheid en 
gaafheid waren opgetekend, als die enkele die Je hebt uiIgekozen. Maar Ik ben er mU 
wel terdege van bewust dat bijna alle Inscripties verminkt of bedorven ziJn en In eeu 
heel andere volgorde dan dat ze blijkbaar op de stenen zelf staan. geschrewn zijn. Om 
ondertussen nog te zwijgen van het feit dat de meeste door vervalsers gemankt z~jn en 
schaamteloos aan de collectie zijn toegevoegd. Voor Iemand die een bet'iJt' vertrouwd Is 
met de oudheid. zal dat duidelijk ziJn uil de wiJze van uiIdrukking en de ongewone 
manier van schriJven. Uit de vergelijking met e('l1 afschrift dat Ik nanr Ik Illt't'n vol· 
doende verbeterd heb. zou het je duidelijk moeten zijn hot' bedorven dl' I1ll't'sit' nndt'rt' 
zijn. daarom stuur Ik .Ie een afst'hrln ervan uit mIJn venmnwltng. En nis jt' dit vergdIjkt 
met wat bij jou In je nolllies zit op bladzijde 30 dnn zul .Ie zit'n hot' zt't'r lot' ondt'rltng 
verschillen. 
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Aan het epigram van de brug Alcantara op bladzijde 42 ontbrak er ook een distichon. 
dat heb ik er in de marge aan toegevoegd. Bovendien heb ik nog duizend fouten opge
merkt. mocht ik die allemaal willen opschrijven en verbeteren. zou dat een werk zijn 
van lange adem zijn. In welke toestand die inscripties ook zijn. ik kan niet anders dan 
de ijver en schranderheid waarmee je ze zo zorgvuldig hebt opgetekend. goedkeuren en 
bewonderen. En ik moet je dan ook de grootste dank betuigen dat je ze mij zo welwil
lend hebt gegeven. 
Het gaje goed. beveel mij aan bij onze zeer genereuze man. de heer van Dranouter. onze 
gemeenschappelijke beschermheer. in vraag het je van ganser harte. 
Sleidinge. 15e november 1565 

geheel jouw MARTINUS SMETIUS 
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BIJLAGE 4 
OPDRACHT VAN LrPSIUS 

Opdracht van Justus Lipsius aan de curatoren van de Leidse universiteit 

in zijn uitgave van Smetius' Inscnptionvm antiqvarvm qure passim per Europam. liber / 
accej3it avctanvm a Ivsto Lipsio, Leiden, 1588 

NOBILISSIMIS 
& Amplissimis viris, 

IANO DOVZLE A NORlWIICK. 
PAVLO BVSIO. 
ABRAHAMO AB ALMONDA. 

ACADEMl/E CVRATORIBVS. 

iri magni & amici. quanta gaudio. imo laetitiae, mihi fuerit consilium 
vestrum in euulgandis his Smetij ANTIQVITATIBVS. facHius apud me 
sentiam quàm apud vos prornam. Gauisus enim Vllicè & vestrà caus
sà sum: quibus ex editione reterni Operis gloriam parari videbarn reter
nam. & publicà litteratee iuuentutis: cuius immenso bonD edi. & libe
ram lucem aspicere. prolem nimis diu pressam. & quid propius. quàrn 
oppressam? Nam cum ante viginti paulo minus annos concepta natá

que ea esset: ecce & parens eius Smetius. subito nec suo fato perijt: & M. Laurinus vir 
nobilis. qui patronus ei & velut tutor. parum virium habuit in asserendà eà contra vim 
violentam. Ita miselia in manus siue militum. siue preedonurn. incidit: huc illuc rapta
ta, tandem trans mare etiam veenum abijt: & finem demum iniuria:> in summà iniurià 
repperit. quód empta. Sed empta à vobis. non ad ergastulum aut carcerem priuatum: 
sed vt libera vagaretur per omnes terrarum oras. 0 beneficium grande! emere impen
so pretio monumenturn. quod non priuato vestro vsui seponatis. sed omnium e)..:pona
tis: & è quo nihil ad vos redundet. preeter bonam famam. At in pub1icum. immensi 
fructus. cognitio scilicet eeui morisque veteris. &: florentlj)imi illius Imperij. cui par non 
est. non erit. in terris. Iure igitur faueo vobis hanc gloriam: quàm scio urere nonnul
los è cuItlj)imis illis gentlbus. qui praereptam sibi hanc triumphi lauream dolent. 
Cauillabuntur & dicent. faetum hunc ab inltio non fuisse vestrum. Quid turn? vt fon
tem. qui in agro meo. & meà operà exijt. lure dlcam meum, etsi alibi el scaturigo: sic 
vos librum, qul vestro sumptu prodijt. In Academla? vestra? solo. Quae lam-antè mul
tum vobis debet, tot annos ornata per vos & exculta: hoc beneficio plurimum. quo Ipsa 
& vos, InnotesceUs per plagas omnes Orbls cultloris. hoc enlm non vanè vobls vatici
nor & spondeo 

Ego vester. Justus Lipsius. 

Lugd.[unl] Batauor.[um] Kal.[endae] MarUjs Annl 00 I::>. LXXX VIlr 

Vertaling: 
Aan de zeer nobele en doorluchtige heren 

Janus Dousa van NoordwiJk, Puul Buys. Abraham van Ahnond. 
curatoren van de universiteit 

I Ioogmogencle heren en vrienden. Welke /-,f[ote vl't'\lp:c1t'. lllt't'r zelfs bll.ldsdlUp. Ik p:t'\'odd 
heb bij .Jullie plan om die o\ldheden van Smet lus \111 Ie p:t'Vl'n. znl Ik p:t'lllnkkt'IUkt't' hU 
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mijzelf voelen dan dat ik het jullie duidelijk kan maken. Want ik ben zeer tevreden om 
de onderneming van jullie. voor wie ik na de uitgave van dit onsterfelijke Werk 
eeuwige roem zag. Ik ben ook blij omwille van het algemeen belang voor de geletterde 
jeugd. voor wier immens nut de al te lang onderdrukte voortbrengselen uitgegeven wer
den en het vrije licht aanschouwden. Wat is verkieslijker dan onderdrukt te zijn? Want. 
toen iets minder dan twintig jaar geleden het kind werd verwekt en geboren. was het 
daar maar net of zijn vader Smetius stierf een plotse en niet natuurlijke dood en M. 
LaUIinus. een edelman, die zijn beschermheer en patroon was, had niet genoeg krach
ten om het te verdedigen tegen blind geweld. Dat ongelukkig kind is in handen geval
len van soldaten of rovers, werd naar hier en daar meegesleurd en is dan zelfs over
zee verdwenen om geveild te worden. Er kwam pas een einde aan zijn onrecht door het 
hoogste onrecht. nl. dat het verkocht werd. Maar het werd gekocht door jullie. niet voor 
een tuchthuis of een kerker, maar om vrij te kunnen dwalen door alle streken van de 
wereld. Wat een grote weldaad! een monument van onschatbare waarde kopen. dat jul
tie niet voor privégebruik reserveren maar tot nut van iedereen ter beschikking stellen 
en dat jullie niets opbrengt. tenzij goede faam. Maar voor de buitenwereld is de 
opbrengst enorm. namelijk het kennen van de oude tijd en de zeden van dat bloeien
de rijk. dat zijn gelijke niet kent of zal kennen op aarde. Dus gun ik jullie die roem van 
ganser harte, die. en dat weet ik zeker, sommige van die gecultiveerde mensen zal doen 
gloeien van afgunst. omdat ze het erg vinden dat die lauwerkrans van triomf voor hun 
neus is weggekaapt. Ze zullen uitvluchten zoeken en zeggen dat de telg in den beginne 
niet van jullie is geweest. En dan? Zoals ik de bron. die in mijn akker door mijn zorg 
verdervloeit. met recht de mijne noem. ook ai ontspringt ze elders. zo mogen jullie ook 
het boek dat op jullie kosten en in jullie universiteit is gemaakt. het uwe noemen. Deze 
uitgave is van te voren al veel aan jullie verschuldigd. vermits ze al die jaren door jul
lie werd verzorgd en verfijnd. Door deze weldaad zullen jullie nog het meest bekend 
geraken over alle streken van de gecultiveerde Wereld. Dat voorspel en verzeker ik jul
lie immers met stelligheid. 

geheel de uwe. Justus Lipsius. 
Leiden in Nederland. 1 maart van het jaar 1588 

(Al de vertalingen zijn van Ireen Van de Woestijne.) 
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GESCHIEDENIS VAN HET MEETJESLAND 

Filip BASTIAEN 

Deze bibliografie is een selectieve bibliografie. Voor de werkwijze en crite
ria, zie jaarboek 43 (1992), p. 258-263, jaarboek 45 (1994), p. 213 en 
jaarboek 48 (1997), p. 261 en jaarboek 55 (2004), p. 465. 
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FILIP BASTlAEN 

1. BIBLIOGRAFIE 

A. WERKINSTRUMENTEN 

bibliografieën 

1 BASTIAEN Filip, Heemkundig repertorium 2008. Lopende heemkun
dige bibliografie voor de geschiedenis van het Meetjesland. - AM, 59 
(2008). 335-360. 
Thematische bibliografie met vier indices: auteurs, trefwoorden, 
plaats- en familienamen 

bronnen: bewerking, ontsluiting, indices 

2 BAECKELANDT Roger, Emigratie naar Amerika en Canada 1910. -
LvdW, 32 (2009). 3, 22-51, foto's en documenten. Vervolg op 
2007/4 
Niet-alfabetische namenlijst van 145 migranten uit Aalter, Bellem, 
Lotenhulle en Poeke + aanvulling met 3 namen bij de aflevering 
over 1909. 

3 BAETE Frank, Het gebeurde honderd jaar geleden in groot
Assenede. - DTA. 17 (2009). 2, 4-16, 1 foto en 1 document. 
Nieuws, gegroepeerd in thema's, uit drie dagbladen en een week
blad 

4 CLAEYS Jackie, De Asseneedse gemeenteraad in 1909. - DTA. 17 
(2009). 2, 133-135, 1 foto. Vervolg op 2008/8 
Korte samenvatting van de verslagen 

5 CLAEYS Jackie, De Boekhoutse gemeenteraad in 1909. - DTA. 17 
(2009). 2, 102-106, 1 foto. Vervolg op 2006/6, 2007/7 en 2008/9 
Korte samenvatting van de verslagen 

6 CLAEYS Jackie, De gemeenteraad in Bassevelde in 1909. - DTA. 17 
(2009). 2, 85-90, 1 foto. Vervolg op 2008/10 
Korte samenvatting van de verslagen 

7 DEBBAUT Ronny, Een kopieer:fout in het Knesselaarse doopregister 
(1707-1709). - DL, 22 (2009). 2, 64-65. 
Dooreenhaspeling van de volgorde van de akten 

8 DEBBAUT Ronny, Een leemte in de doopakten van Ursel 1618. -
DL, 22 (2009), 3, 73-74. 

9 DOBBELAERE Jozef, Nieuws uit Eeklo en Maldegem. Een kroniek 
van 100 jaar geleden. - HBM, 23 (2009). 1. 24-38: 2. 53-69. 3. 11-1--
127, rijk geïll. 
1909, op basis van de weekbladen 't Getrollwe MaldcghcT1l en het 
Weekblad voor West-, Oost- en Zeellwsch-Vlaanderen 

10 DOBBELAERE Jozef. Wat gebeurde er 1 OOjaar geleden in Adegem. 

29H 

Maldegem en Middelburg. Een kroniek l'an hetjaar 1908. - JAM, 1-1-
(2008). 314-332, afbeeldingen en foto's. 
De meest uiteenlopende berlchtt'n op basis vnn 't Getrollwe 
Maldeghern en het Weekblad poor West-, Oost- en a'ellU'sch-
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Vlaanderen. alsook de verslagen van het schepencollege en de 
gemeenteraad. 

11 GOETHALS Desiré. Eecloosche Kantteekeningen. Historische bij
dragen uit 'Recht voor Allen'. 'De Gazette van Eecloo en het District' 
en 'De Eecloonaar' 1090-1940. Eeklose Bibliotheek, deel 77, Eeklo. 
2009. 140 p. 
61 bijdragen 

12 HAMERLYNCK Willy. BUYCK Willy, Kerkelijke huwelijken 1808-
1830. Eeklose Bibliotheek. Reeks Genealogische indexen nr. 10, 
Eeklo. 2009. VI + 124 p. 
Becommentarieerde inventaris van de kerkelijke trouwregisters 
1808-1830. met soms opmerkelijke verschillen met de burgerlijke 
stand. 

13 HAMERLYNCK Willy, Genealogische notities Immesoete (Noord
Meetjesland). Eeklose Bibliotheek. deel 78, Genealogische reeks 
~Eikenbladen~. nr. 2. Eeklo, 2009, 84 p. 

14 KUSSE Marcel. De penningkohieren van Ertvelde en Kluizen. - Z.p. 
(?). 2009. 111 p. 
Getrouwe transcriptie en met namenindex. 

15 NEYf Luc. Lijst van de inwoners van Lembeke van 20 tot 60 jaar in 
1808. - DL. 22 (2009), 3, 86-98. 
Alfabetisch. met vermelding van leeftijd. beroep, burgerlijke staat, 
aantal kinderen en welstand 

16 STEVENS André. Aan de vooravond van een catastrofe. Onderzoek 
naar de emigratie en beroepenstructuur in de gemeente Landegem 
aan de hand van de bevolkingsregisters van 1871-1880. - HLvN, 40 
(2009). 3, 2-180. foto·s. documenten en tabellen. Met alfabetische 
lijst van alle inwoners. Vervolg op 2008/22 
Overzicht van beroepen. dubbelberoepen ... , gemeentepersoneel. 
herbergen. studenten. bevolkingsevolutie. in- en uitwijking. 
behoeftigen ... 

historiografie & theoretische geschiedenis 

17 NOTrEBOOM Hugo, Voor het laatst (?). Nieuws over de geboorte van 
keizer Karel. - HBM, 22 (2008). 4. 184-193. 3 foto·s. 
Over de bekendmaking van de geboorte in andere Vlaamse steden 
en Eeklo. Bij de blijde intrede van Filips van Vlaanderen in 1549 
liep het traject ook over Lovendegem. Maldegem en Eeklo. 

B. HULPWETENSCHAPPEN 

heraldiek 

18 ANDRIES Albert. Hel wapenschild van Lovendegem. - HBM. 23 
(2009), I, 3-10, 5 IJl. 
Officieel sinds 1924 met wortels In de 18de eeuw 
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C. DORPSGESCHIEDENIS 

monografieën 

zie ook het nr. 89 

19 MARTENS Marc, Middelburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648). - JAM, 14 (2008), 254-313, afbeeldingen, kaarten ... Vervolg 
op 2005/38 en 2007/25 
Middelburg bekwam in 1621 het statuut van militair neutraal, 
maar de oorlog was een hele tijd toch niet veraf. Bevat alle ele
menten die een dorpsmonografie bevat: economische geschiedenis, 
demografie, bestuur, ontspanning, kerk, armenzorg '" 

20 VAN VOLSEM Madeleine, Geschiedenis van Balgerhoeke. - HBM. 
22 (2008), 4, 197-203; 23 (2009), 2, 70-79; 3, 147-153. rijk geïl
lustreerd. 
De naam, de oudste geschiedenis, godsdienst. de Schipdonkse 
vaart. vlasnijverheid, arbeid, herbergen ... van deze wijk gelegen op 
Adegem en Eeklo. 

fotoboeken. iconografie. dorpszicht 

21 DE VRIENDT Omer, DIERICKX Christ, VAN ACHTE Modest. Uit het 
straatbeeld verdwenen. - DTA, 17 (2009), 2, 144-156. rijk geïll. 
Vervolg op 2007/29 en 2008/39 
O.a. een schouw met wandtegels; groot-Assenede 

22 DE VRIENDT Omer, DIERlCKX Christ, VAN DE VEIRE Remi. VAN 
WIJNSBERGE Loran, Beelden van toen. - DTA, 17 (2009). 2. 138-
143, 6 foto's. Vervolg op 2007/31 en 2008/40 
O.a. straatkoersen en Duitse officieren Eerste Wereldoorlog. groot
Assenede 

23 DOBBELAERE Luc, PILLE Freddy. Eeklose uitgevers van ansicht
kaarten. Schautteet-Van Vooren. - DED. 18 (2009). 1. 44-51. 8 
kaarten. 
Uitgevers van een 40-tal kaarten na de 1\veede Wereldoorlog. 

24 DOBBELAERE Luc, PILLE Freddy, Eeklose uitgevers van ansicht
kaarten. Mindere goden. Kleinere en gelegenheidsuitgevers. - DED. 
18 (2009). 2, 76-83; 3, 133-140, 8 en 7 kaarten. Zie ook 2009/23 
en 2008/42-44 
François-Vens, Smitz-Verheugen, Smitz en zn .. Strobbe & kinderen 
en voornamelijk na de 1\veede Wereldoorlog: Van Hecke-Smitz. 
Pauwels-De Baets, Minnebo-Vermeulen. De Eedoonaar. 
Jeneverhuis en Ryffranck. 

25 NOTTEBOOM Walter. Naar Expo '58. - JAM. 14 (2008). 356-363. 
rijk geïll. 

26 PILLE Freddy, De Eeklose ansichtkaarten (L1ersie 2). Eeklose biblio
theek, reeks: werkinstrumenten. nr. 13. Eeklo. 2008, 74 p. 
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27 PILLE Freddy. Twee histonschefoto's van Eeklo. - DED. 18 (2009). 
3. 127-132.3 foto's en 1 kaart. 

varia 

Foto's van 1858 of 1859 over het bouwen van een brug over de 
Lieve aan Raverschoot. 

28 BAECKELANDT Roger, Drama der dronkenschap. - LvdW, 32 
(2009). 2. 45-46. 
Adolf Ornelis stak August Simoens neer in Sint-Maria-Aalter, 1903 

29 BAETE Frank. Dorpskernvernieuwing in Boekhoute, 350 jaar gele
den. - DTA. 17 (2009). 2, 17-21,2 plannen. 
Vergroten van de markt en verkleinen kerkhof. midden 17de eeuw 

30 NOTTEBOOM Hugo, De Maldegemse en Gentse trapwagens. -
HBM. 23 (2009). 1. 39-51. rijk geïll. 
Karel De Lille bouwde (samen met andere ambachtslui) de eerste 
wagen in 1843. Later volgt een kleiner model. De van Eeklo afkom
stige Louis Roeges reed in 1830 al met een dergelijk tuig in Gent. 
Er volgden er nog in de 19de eeuw. 

31 NOTTEBOOM Hugo. Geleede gelt en de kerk van Sleidinge. - HBM 
23 (2009). 2, 87-90, tekening A. Heins. 
Proces over geleidengeld (soort tol) op het vervoer van alle materi
aal voor de vergroting van de kerk, omstreeks 1770; aannemer 
Judocus Froment versus baron Joannes Dons. 

32 VAN DE GENACHTE Julien, Op stap in de Eeklose horeca. De 
Gouden Pluim. - DEO, 18 (2009). 3. 117-126, 7 foto's en 2 docu
menten. 
Herberg op de Markt. De geschiedenis van het gebouw gaat zeker 
tot 1620 terug. eerst als winkel en pas vanaf 1901 of 1910 als her
berg. Het gebouw vertoont enkele merkwaardige sporen. 

33 VAN DE GENACHTE Julien. Op stap in de Eeklose horeca. Café 
Rubens, meer dan een eeuweling. - DEO, 18 (2009). 2. 68-75. 6 
foto·s. 1 tekening en 1 document. 

34 WILLEMS Gustaaf. Herinneringen aan het Polderhotel te Assenede. 
- DTA. 17 (2009). 2. 107-114,6 foto's en 1 document. 
20ste eeuw, met aandacht voor de uitbaters, vooral Florimond 
Goossens en Hortense David 

D. ARCHEOLOGIE 

35 DE CLERCQ Wim. HOORNE Johan. VANHEE David. Een inheems
Romeinse boerderij en versterking. Preventief archeologisch onder
zoek ie Knesselare - Kouter (2005-2006). - Aalter (KLAD-rapport 8). 
2008. 84 p .. foto's, plannen en tekeningen + CD-Rom. 
Administratief en wetenschappelijk verslag. Oudste sporen uit de 
nomeinse periode. onder meer een inheems-Romeins erf met meer
dere gebouwplattegronden. waterput en wegtracé en een verster
king. 
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36 DE CLERCQ Wim, HOORNE Johan, VANHEE David, Een verster
king te Knesselare - Kouter: Opgravingscampagne 2006 (Oost
Vlaanderen). - Romeinendag Namen 2007,95-98. 

37 DE CLERCQ Wim, VERDONCK Lieven, HOORNE Johan, LALOO 
Pieter & VERBRUGGE Arne, 2008. Geofysische prospectie en pre
ventief archeologisch onderzoek van een bouwperceel in het Loveld 
te Aalter (December 2007): Sporen van een Romeinse houtbouw. -
Aalter (KLAD-rapport 6). 2008, 29 p., foto's, plannen en tekeningen 
+ CD-Rom. 
Administratief en wetenschappelijk verslag. Oudste sporen uit de 
Romeinse periode en afkomstig van een Romeinse plattegrond in 
houtbouw. 

38 DE CLERCQ Wim, VERDONCK Lieven, HOORNE Johan, LALOO 
Pieter, VERBRUGGE Arne, Geofysische prospectie en preventief 
archeologisch onderzoek van een bouwperceel in het Loveld te Aalter 
(prov. O.-Vl.). Sporen van een Romeinse houtbouw. - Romeinendag 
Brussel 2008, 27-3l. 

39 DE LOGI Adelheid, SCHYNKEL Evelyn, Archeologisch onderzoek 
Evergem-Steenovenstraat. 7 april tot 22 augustus 2008. - Aalter 
(KLAD-rapport 7). 2008, 52 p., foto's, plannen en tekeningen + CD
Rom. 
Administratief en wetenschappelijk verslag. Oudste sporen uit de 
vroeg-middeleeuwse periode. Het merendeel van de vondsten stamt 
uit de volle Middeleeuwen, waaaronder een aantal vol-middeleeuw
se erven met meerdere gebouwplattegronden, waterputten en per
celeringsgrach ten. 

40 EGGERMONT Nele, CLEMENT Cateline, Archeologisch onderzoek 
Aalter - Groendreef, 1 oktober tot 19 december 2008. - Aalter 
(KLAD-rapport 10, 2009, 43 p., foto's, plannen en tekeningen + 
CD-Rom. 
Administratief en wetenschappelijk verslag. Oudste sporen uit de 
ijzertijd, naast heel wat vondsten uit de Romeinse periode en ook 
uit de nieuwe tijd en niet te dateren sporen. 

41 HOORNE Johan, Archeologische opvolging Aquq/intracé Knesselare 
Fase 2. 7 tot 18 augustus 2006. - Aalter (KLAD-rapport 12). 2009. 
46 p., foto's, plannen en tekeningen + CD-Rom. 
Administratief en wetenschappelijk verslag. Werfopvolging van de 
collectorwerken, met de vondst van meerdere sites. Oudste sporen 
stammen uit de ijzert~jd en de Romeinse periode. 

42 HOORNE Johan, DE CLERCQ Wim, VERBRUGGE Arne. 
Archeologisch onderzoek Aalter - Loveldlaan. 3 tot 31 juli 2006. -
Aalter (KLAD-rapport 5). 2007, 50 p. 

43 HOORNE Johan, DE CLERCQ Wim. VERBRUGGE Arne. Een 
Romeinse steenbouw te Aalter - Loveldlaan (Provincie Oost
Vlaanderen). - Romeinendag Namen 2007, 67-71. 

44 HOORNE Johan. TAELMAN Evelien, VANHEE David, 
Archeologische opvolging Aquq/lntracé Hallsbcke. jalHlctri - J't>bnlctri 
2009. - Aalter (KLAD-rapport 13). 2009. ~~H p .. foto·s. plnnllen en 
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tekeningen + CD-Rom. 
Administratief en wetenschappelijk verslag. Werfopvolging van de 
collectorwerken. met de vondst van meerdere sites. Oudste sporen 
stammen uit het finaal-neolithicum. de Romeinse periode en de 
Middeleeuwen. 

45 HOORNE Johan. VANHEE David. ArcheoLogisch onderzoek AaLter
Kerkhof 7 tot 27 februari 2006. - Aalter (KLAD-rapport 2). 2006. 21 
p. 

46 HOORNE Johan. VANHEE David. Een huisplattegrond uit de Vroege 
IJzertijd te AaLter-Kerkhof (provincie Oost-Vlaanderen). - Lunula 
Archaeologia protohistorica. XV (2007). 155-162. 

47 HOORNE Johan. VANHEE David. EGGERMONT Nele. DECORTE 
Jan. ArcheoLogische opvoLging Aquafintracé AaLter Brug - KnesseLare 
fase 1 A. 3 november - 2 december 2005. - Aalter (KLAD-rapport 1). 
2006.35 p. 

48 HOORNE Johan. VANHEE David. Nederzettingssporen uit de Vroeg 
La Tène-periode en andere vondsten uit de MetaaLtijden op het 
Aquafmtracé te Knesselare (provincie Oost-Vlaanderen). - Lunula 
Archaeologia protohistorica. XV (2007). 147-154. 

49 HOORNE Johan. VANHEE David. Romeinse resten op het 
Aquafintracé KnesseLare - AaLter-Brug fase 1 B en 2. - Romeinendag 
Namen 2007. 111-115. 

50 HOORNE Johan. VANHEE David. Sporen uit de MetaaLtijden op het 
Aquafmtraject Knesselare - AaLter-Brug fase 1 (provincie Oost
Vlaanderen) - Lunula Archaeologia protohistorica. XV (2007). 131-
134. 

51 MESTDAGH Bert. TAELMAN Evelien. ArcheoLogisch onderzoek 
Ursel-Rozestraat. 6 oktober tot 16 december 2008. - Aalter (KLAD
rapport 9). 2008. 44 p .. foto·s. plannen en tekeningen + CD-Rom. 
Administratief en wetenschappelijk verslag. Oudste sporen uit de 
ijzertijd. waaronder een aantal plattegronden van gebouwen in 
houtbouw. 

52 SCHYNKEL Evelyn. URMEL Lien. Archeologisch onderzoek Evergem 
- Molenhoek. 1 oktober Lot 18 december 2008. - Aalter (KLAD-rap
port 11). 2009. 72 p .. foto·s. plannen en tekeningen + CD-Rom. 
Administratief en wetenschappelijk verslag. Sporen uit de 
Romeinse en Middeleeuwse periode. met verschillende erven met 
plattegronden. waterputten etc. 

F. POLmEK-BESTIJURLIJKE GESCHIEDENIS & INSTELLINGEN 

Zie ook het nr. 101 

53 BASTIAEN Filip. De ze~rreguLerende dorpsgemeenschap. De veld
wachtersfamilie SteyaerL in Lembeke (1810-1902). - AM. 59 (2008). 
1 1 }- 133. 1 Hl. 
De veldwachtersfamilIe In dit dorp Is duidelijk de emanatie van hoe 
19de-eeuwse plattelandsdorpen functioneerden. Het dorp wil 
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zoveel mogelijk op zichzelf staan, zoveel mogelijk binnenshuis hou
den, zodat zowel de inwoners als het dorp op zich kunnen overle
ven. Het gaat hier om een overlevingsstrategie. De autoriteit van de 
veldwachter is veeleer omgebogen naar solidariteit. 

54 DEBBAUT Ronny. "Die van Knesselare hebben geen civiliteyt". 
Bfjdrage tot de studie van laatschap en poorterfj in het Brugse Vrfje 
en de Oudburg van Gent. - DL. 22 (2009). 2. 46-63. 1 document. 
Het vrijlaatschap van Ursel. Maldegem. Oedelem en de toestand in 
Knesselare; met voorbeelden van de toepassing van de algemene 
regels van het laatschap. 

55 DEBBAUT Ronny. De ontvangerij van Ursel. - HBM. 22 (2008). 4. 
180-183. 
De parochie probeert in de 18de eeuw de verpachting van dit ambt 
in eigen rangen te houden. 

56 NOTTEBOOM Hugo. Die vermaledfjde en vervloeckte vfjgen. Een 
politiek-religieus conflict in Eeklo (1791-1792). - AM. 59 (2008). 21-
51, met documenten en afbeeldingen. 
In de zeer korte tijdsspanne van de Vereenigde Belgische Staten, de 
Brabantse revolutie. Statisten en Vonckisten en Jozef II komt Eeklo 
onder een patriottisch bestuur. De Eeklose pastoor steunt de onaf
hankelijkheid ten volle. Alles lijkt goed te verlopen voor de stad. 
maar die blijkt in praktijk onbestuurbaar. vooral door het geruzie 
tussen keizersgezinden (vijgen) en de vrijwilligers (patriotten). Eind 
1790 is de stad weer in Oostenrijkse handen ... en het bestuur blijft 
gewoon aan. De patriotten worden nu belaagd en zijn het slachtof
fer van pesterijen. Eeklo wordt nu een keizersgezind nestje. Het is 
vlug duidelijk dat er echte kazakdraaiers in de stad leven. Het hek 
is helemaal van de dam als ook pater Jodogne zich in het debat 
moeit en onverbloemd partij kiest voor de patriotten. Het gerecht 
en zelfs de bisschop van Brugge komen er aan te pas. want het 
politiek conflict is ook een godsdienstige aangelegenheid. Heel de 
zaak lijkt veel meer op een persoonlUke aangelegenheid dan iets 
anders. 

57 PILLE Freddy. Verschoven grenzen. - DED. 18 (2009). 2. 61-67. 4 
foto's en 2 kaarten. 
Tussen Eeklo en Waarschoot. vermoedelijk uit de Franse tijd 

58 VAN DE WOESTIJNE Paul. Het Meeyesland vroeger en nu. - HBM, 
23 (2009). 1. 11-23. 3 kaarten. 
Geografische afbakeningen volgens allerlei bestuurlijke en kerkel~1-
ke indelingen vanaf de Middeleeuwen 

G. SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 2. 16 en 84 

59 BUYCK Roger. Lembekenaren op zoek naar een betere to('kom~l 
(eind 19de-begin 20ste eeuw). - AM. 59 (2008), 75-110. foto's. 
tabellen en meerdere namenll.lstell . 
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Zijn bronnen voor de migratie naar vooral de VS en Canada zijn: 
bevolkingsregisters, de Ellis-eilanddocumentatie en de 
Venesoenrapporten. Er is aandacht voor de verwantschappen tus
sen migranten. de leeftijd, de beroepen hier en daar, de eindbe
stemming van de Lembekenaren en de financiële situatie. De fami
lies De Pape en De Roo krijgen uitvoerig aandacht. 

60 CAMERLINCKX Jan, Het eten is gereed ... Geef ons heden ons dage
lijks brood. - LvdW, 32 (2009). 1, 35-66, rijk geïll. Vervolg op 
2006/59-60 en 2007/70 
Van graan tot brood, met lokale gegevens over molens, bakkers ... 

61 DE COCKER Frederik, Delokaliseren in de 19de eeuw. De Duits
Britse familie Enke en de haarsnijdergnijverheid in het Meetjesland. 
- AM, 59 (2008). 195-260, rijk geïllustreerd. 
Het verhaal van een vergeten industrie. De handel in konijnen met 
Engeland, die ook aan bod komt, legde de basis voor deze sector. 
Dat deze nijverheidstak niet onbelangrijk was, mag blijken uit de 
tewerkstelling van 1.650 werknemers, niet alleen in Eeklo. De 
auteur gaat vooral ook in op de vraag waarom deze industrie zich 
net in Eeklo en het Meetjesland ontwikkelde. Het kweken van en de 
handel in konijnen bleek een belangrijk element. Eeklo was zo inte
ressant dat het lange tijd een monopoliepositie had. Herman Enke 
wist aldus vlug een imperium uit te bouwen en de belangrijkste 
industrieel te worden in de omgeving. Het gaat ook nog even in op 
de crisis van de veertiger jaren in de negentiende eeuwen de twee
de helft van die eeuw als een overgangsperiode. Met uniek fotoma
teriaal. 

62 DE DECKER Petra, Hoe welvarend was de bevolking van het 
Ambacht Maldegem in de 1 sde eeuw? Sociaal-economische analyse 
van de levensomstandigheden. - AM, 59 (2008). 53-74, talrijke gra
fieken en tabellen. 
In eerste instantie komt de bevolking aan bod. met de beroeps
structuur. Het geheel is voornamelijk opgebouwd op basis van de 
staten van goed. Zaken die aan bod komen zijn de landbouwpro
ductiviteit, inclusief de veeteelt, het belang van de huisnijverheid 
en niet onbelangrijk de financiële structuren met aandacht voor de 
schulden. Als laatste komt de materiële cultuur aan bod. De con
clusie luidt alvast dat de bevolking in het Ambacht Maldegem rede
liJk welgesteld was. 

63 DE GROOTE Thomas, De NV Grande Vannerie Flandria. een riet
meube~fabriek in Maldegem 1929-1951. - JAM, 14 (2008). 144-165, 
foto's. documenten, plannen. 
Rietmeubel- en mandenmakerij in de 19de en 20ste eeuw in 
Maldegem, o.a. rond de familie De Facq. Andere belangrijke figuren 
voor deze armoede-industrie waren Gillis Willems en Emiel 
Ysebaert. Het bedrijf ging in vereffening In 1949. 
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64 DE VLEESSCHAUWER Marc, Rundveepest in Vlaanderen op het 
einde van de 1 sde eeuw. Onderzoek naar oorzaak en gevolgen van 
mond- ,en klauwzeer in het Ambacht Assenede. - AM, 59 (2008), 
135-194, documenten, foto's, kaarten. 
Na een inleiding over de ziekte komen de verschillende plagen en 
de daarvoor uitgevaardigde ordonnanties aan bod. Daarna wordt 
ingegaan op de impact van de maatregelen en de gevolgen van de 
veepest in het Ambacht Assenede. We kunnen gedurende dIie jaar 
de pest bijna dag op dag volgen. De auteur bekijkt ook het financi
ële gevolg van de pest. 

65 NOTIEBOOM Hugo, Molens in Sint-Laureins. - HBM, 23 (2009), 2, 
91-95, 5 foto's, 2 kaarten. 
Eind 18de - begin 20ste eeuw 

66 PILLE Freddy, Steekspel om een steenweg. De achttiende-eeuwse 
N9. - DED, 18 (2009), 1,2-10, 1 kaart, 3 documenten, 1 foto. 
Het VIi je moest als bouwheer optreden in Eeklo 

67 VAN DE WOESTIJNE Paul, De autobuslijn Maldegem-Eedoo-Gent. -
HBM, 22 (2008), 4, 204-206, 2 foto's en 2 afb. 
Ontstaan in 1925 door de Maldegemnaar Alfred Van Hoorebeke 

68 VAN DE WOESTIJNE Paul, Een ontbrekend hoofdstuk in August 
Van Ackers reeks Eedoo. - HBM, 23 (2009), 2, 96-98, 1 foto. 
Over molens. 

69 VAN WIJNSBERGE Loran, Brouwerij Van Acker te Bassevelde. -
DTA. 17 (2009), 2, 75-80, 6 foto's en 3 afb. 
Ca. 1880-1957; ook over het latere gebruik van de gebouwen 

70 VERVALLE Walter, Brouwerij Meiresonne. - LvdW. 32 (2009), 3. 3-
14, 6 foto's en 4 documenten. 
Een Bellemse brouwerij in de 2de helft van de 19de eeuwen een 
tweede in Landegem en Gent tot 1985. 

H. GODSDIENST- EN KERKGESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 105 en 125 

71 HUYS Paul, Van een Landegemse nep-doop in 1775. - HLvN. 40 
(2009), 2, 47-50. 
Volwassenendoop van Pulcheria La Come. Zij liet zich kort ervoor 
ook tweemaal dopen. Zwoor het calvinisme af. 

72 HUYS Paul, Van een vrouw die zich driemaal liet dopen. - Biekorf. 
109 (2009), 1, 24-26. 
De derde doop vond plaats in Landegem in 1755. toen als Pukheria 
La Come. 

73 LUYSSAERT Jan, Hel gas/huis. het penitentenklooster en de paterfj 
van Nevele. - HLvN, 40 (2009). 2. 56-69. 3 kaarten. 
Over de stad en de villa Nevele. het gasthuis of hospitaal vanaf de 
14de eeuw, de omvorming tot klooster begin 16de eeuw. het nieu
we klooster in de 17de eeuwen de bouw van de pateri.! vannf 1663. 
die in 1796 werd verkocht. Het klooster werd n(L?;t'schnft in 1784. 
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74 MARTENS Marc, De stichting van de parochie Sint-Petrus en Sint
Paulus Middelburg. - JAM, 14 (2008). 194-231, afbeeldingen van 
schilderijen, miniaturen... 1 foto. 
Hangt samen met de stichting van de heerlijkheid en stad door 
Pieter Bladelin. De kerk was af in 1458. Over de kerkwijding, paro
chiale rechten, de fundatie, het hospitaal in Heille enz. 

75 MARTENS Marc, Het kruis aan de Knokkebaan. - JAM, 14 (2008), 
348-350, 1 kleurenfoto. 
Wegkruis, vervaardigd door George Minne, opgericht in 1947 door 
toedoen van notaris Hippolyte Vermast, Maldegem. 

76 NOTTEBOOM Walter, VAN MALDEGHEM Jeroom, De Sint
Vincentius a Paulo parochie van Kleit bestaat 150jaar (1858-2008). 
- JAM, 14 (2008), 232-253, zeer rijk geïll. 
Korte historiek en voornamelijk fotorubriek van de jubelviering van 
1958. 

77 PILLE Freddy, Lezen in een kloosterkroniek. Het heropgerichte 
klooster der paters Recollecten. - DED, 18 (2009). 1, 19-27; 2, 92-
100; 3, 159-167, rijk geïll. Vervolg op 2006/68, 2007/102 en 
2008/98 
De jaren '50, de geest van de jaren '60, het eeuwfeest, vernieuwin
gen en democratisering, het dalende aantal paters, het tijdelijk ver
laten van het klooster. .. 

78 STEVENS Willy, Als muren vertellen ... Of het verhaal van een 
gebouw. - LvdW, 32 (2009), 2, 12-24. 
De pastorie van Ursel, 18de - 20ste eeuw 

79 STEVENS Willy, Kloostergebouw te Knesselare. De stichter en zijn 
familie. - LvdW, 32 (2009), 2, 43-45. 
De Gentenaar Jan-Baptist van de Woestijne liet in Knesselare, 
waar hij veel bezittingen had, vanaf 1855 een klooster en hospitaal 
oprichten. 

I. MILITAIRE GESCHIEDENIS 

zie ook het nr. 100 

80 BAECKELANDT Roger, Aalternaar gefusilleerd te Brugge. - LvdW, 
32 (2009). I, 3-15, foto's, (ego-)documenten. 
Emiel Van Veirdeghem werd in 1915 in Brugge gefusilleerd en zijn 
stoffelijk overschot werd in 1919 naar Aalter overgebracht. 

81 BOSSCHEM Alexander, Postume herdenking aan de Asseneedse 
oud-krijgsgevangenen van de Tweede Wereldoorlog. - DTA, 17 
(2009). 2, 43-64, rijk geïll. Met lijst oud-strijders 
Overzicht krijgsgevangenkampen en de Asseneedse gevangenen 

82 CAMERLINCKX Jan, Ons ballingschap. Qf hel wegvoeren van man
nen van 14 lol 60jaar op hel einde van de Eersle Wereldoorlog. -
LvdW, 32 (2009). 3. 15-21. 1 foto. 
Inleiding gevolgd door het schriftelijk getuigenis van de toen 21-
jarige Maurtts Laroy. 
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83 COOPMAN Adelin en Anna. DOBBELAERE Jozef. Brieven van 
Adegemnaar Marcel Coopman geschreven tijdens de mobilisatie in 
1939. - JAM. 14 (2008). 112-143. rijk geïll. met foto·s. documen
ten. kaarten. 
Inleidende biografische nota en 16 brieven. waarvan 13 gericht aan 
zijn vrouwen één aan zijn broer; ook twee ontvangen brieven ble
ven bewaard 

84 DE KÉ André. Achteruitkijkspiegel. In 't zwart. - LvdW. 32 (2009). 
1. 16. 
Persoonlijke belevenissen van de auteur ivrn smokkel en zwarte 
producten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

85 DOBBELAERE Jozef. De mobilisatie in Adegem eind 1939 en begin 
1940. - JAM. 14 (2008). 6-111, rijk geïll. met (kleuren-)foto·s. docu
menten ... Met namenlijsten (ook Maldegem) 
Chronologisch verloop met de verschillende fases van de mobilisa
tie. opeisingen. de aanleg van het vliegveld. nieuws uit 't Getrouwe 
Maldeghem. enz. 

87 VAN DE VEIRE Remi. Oorlogsbrand in de Oosthoek te Oosteeklo. -
DTA. 17 (2009). 2. 65-74. 5 foto's en 1 plan. 
Op basis van het verhaal van vier ooggetuigen over de bevrijding 

J. KUNST. CULTUUR & WETENSCHAPPEN 

inclusief onderwijs en pers 

zie ook de nrs. 78. 134 en 166 

88 HUYS Paul. De parlementaire schoolenquête van 1880 betreffende 
het kanton Nevele met het proces-verbaal van de getuigenissen over 
het eerstejaar van de schoolstrijd. - HLvN. 40 (2009), 2,70-108. 1 
foto. Met namenlijsten en tekstuitgave. 
Voornamelijk het proces-verbaal en een analyse, biografische en 
genealogische gegevens van de getuigen. 

89 LAROY Peter. Aalter in oude kranten. 't Getrouwe Maldeghem 1919-
1944. - Aalter. 2009. X-244 p .. met talrijke oude krantenfoto's, 
Gebaseerd op veel krantenartikels over Aalter die tijdens het inter
bellum en de oorlogsjaren in het weekblad 't Getrouwe Maldeghem 
verschenen. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op 
politiek (o.a. het Vlaams-nationalisme. de burgemeesters). econo
misch (de markt. het kanaal. .. ). religieus (kerken. missionarissen 
en geloofsleven) en cultureel gebied. alsook de Tweede Wereldoorlog 
(aanloop. mobilisatie. dagelijks leven en collaboratie). 

90 LAROY Peter. Huldedicht (1836) en NieWL!Jaarsgroet (1840) poor 
pastoor De Langhe. - LvdW. 32 (2009). 2. 32-39. 
De West-Vlaamse letterkundige Pieter Jan Renier schreef de stuk
ken voor de Aalterse past.oor. 

91 VAN DE CASTEELE Jan. Vlaamse Str!idbroeders Kllesselart' 1 15 
.laar. - AM. 59 (2008). 261-334. rUk geïllustreerd, 
Herwerking van een vroegere publicut It' met aallvulling van de 
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recente geschiedenis van een Vlaamsgezinde vereniging met een 
unieke naam voor Vlaanderen. Ook de liefde voor toneel bracht de 
stichters samen. Toen later bleek dat Knesselare een rederijkers
kamer had gehad, werd deze bond als rederijkerskamer hersteld. 
Recent werd de vereniging verruimd inzake leden, maar ook qua 
thema's: zelfs andersdenkenden kunnen hun visie komen uiteen
zetten. Maar ook kroegentochten, wandelingen en zoektochten 
behoren nu tot het programma. Toch zijn ook een aantal oude ele
menten van bij de stichting overeind gebleven. 

K. TAAL- EN LETTERKUNDE 

naamkunde, dialectologie, toponymie 

92 DIERICKX Christ. "Plat Asneeds". Uit het groot-Asseneeds dialect
woordenboek. - DTA. 17 (2009). 2, 91-101. Vervolg op 2004/100, 
2005/110,2006/97,2007/119 en 2008/117 
Letter s 

93 LUYSSAERT Jan, Rosalie Loveling werd 1 75 jaar geleden geboren 
te Nevele. - HLvN, 40 (2009). 2, 3-9. 
Over literair werk en haar ziekte. 

94 VAN PARYS Joris, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en 
zijn tijd. - Antwerpen/Amsterdam, 2007, 

L. F AMILJEKUNDE 

familiegeschiedenis 

95 BAECKELANDT Roger, De familie Van Landeghem. Schilder 
Constant de Surgeloose. - LvdW, 32 (2009). I, 23-32, rijk geïll. 
Portretschilderijen uit het midden van de 19de eeuw van enkele 
leden van een Aalterse familie door een Gentse kunstenaar 

96 BAETE Frank, De familie Sanders in het ambacht Boekhoute. -
DTA. 17 (2009). 2, 36-42, 1 gravure en 2 documenten. 
Over drie familieleden uit de 16de en 17de eeuw: een abdis, een 
baljuw en priester Antoon Sanderus 

97 MARTENS Albert, Zoektocht naar de bakermat 'Martens' in en om 
het Meetjesland. - DL, 22 (2009). 3, 76-85. 
Naamdragers uit de 16de tot 14de eeuw. 

98 STEVENS André, Vier gebroeders trekken ten strijde, de familie 
Goedertier uil Landegem. - HLvN, 40 (2009). 2, 10-16. rijk geïl
lustreerd. 
Eerste Wereldoorlog 

99 VAN VOOREN Robert en DOBBELAERE Jozef. Zijtakken van de 
.familie Van Vooren. - DL, 22 (2009). I. 5-19. I foto. Vervolg op 
2008/126 
Graatgenealogie. vnJ. omgeving Maldegem en Eede 
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biografieën 

zie ook de nrs, 79, 80, 83, 90, 93, 94 en 159 

100 BAECKELANDT Roger, Oud-strijders van de 'Grote oorlog' 1914-
1918. - LvdW, 32 (2009), 2, 25-31, foto's en (ego-) documenten. 
Over de Aalternaar Cyriel Verheecke, maar vooral over zijn broer 
Pieter 

101 BAECKELANDT Roger, Pieter Goethals, geboren te Lotenhulle, 
geguillotineerd te Charleroi. - LvdW, 32 (2009), 2, 40-42, 2 Hl. 
Vlaming (onterecht?) veroordeeld voor moord door een Waalse 
rechtbank 

102 DEBBAUT Ronny, Sprokkel: onderzoek naar vaderschap in byzon
dere raadszitting te Ursel (1621). - DL, 22 (2009), 3, 75. 
Lauryne Van Lindenburch en Jacques Verrast 

103 DE GROOTE Stefaan, D'HONDT Bart, Alice Buysse (ONevele 1868-
tDrongen 1963). Een leven vol engagement. - HLvN, 40 (2009), 1. 
2-75, talrijke foto's. 
Jongere zus van Cyriel Buysse, die zich niet veel op literair vlak liet 
opmerken, maar wel een belangrijke rol speelde inzake dierenwel
zijn en het eerste vrouwelijke liberale gemeenteraadslid van Gent 
werd. Ze was ook zeer actief in sociale projecten en verenigingen en 
was afgevaardigd beheerder van de chicoriefabriek Buysse
Loveling. 

104 DE PAUW Rita, Angelina Roegiers. een eeuwelinge in Bassevelde. -
DTA, 17 (2009). 2. 115-121. rijk geïll. 
1811-1911, eeuwfeest en nakomelingen 

105 DE VOS Achie!, Antonius Sanderus (1566-1664) van zielzorger tot 
geschiedschrijver. - HBM. 22 (2008). 4. 157-179. 4 ill. en 2 kaar
ten. 
Tekst van een huldebetoon uit 1986. De auteur van Flandria 
Illustrata was pastoor in Sleidinge en Oost eeklo. Over zijn tijd met 
aandacht voor de ketterij en contrareformatie op lokaal vlak. zijn 
pastoraat en zijn historisch werk. 

106 JOOS Willy, Henri Blomme: "een wedergeboren IcanIs ... ?'. - HLvN. 
40 (2009), 2. 34-46. foto's en documenten. 
Lotenhullenaar die in 1927 uitweek naar Frankrijk. Hij boerde er 
aanvankelijk zeer goed met zijn eerste vrouw. Als veroletsstrijder 
leerde hij een nieuwe liefde kennen. waarna het ook professioneel 
en financieel bergaf ging. 

107 MUSSCHE Omer. Cyriel Buysse herdacht. - HBM. 23 (2009). 2. 80-
86. 3 foto's en 2 documenten. 
O.a. zijn houding tegenover de Vlaamse Beweging. 

108 NOTTEBOOM Hugo. Henry English. vader ['an Joe Ellglish. ol'crle
den in Adegem in 1918. - JAM. 14 (2008), 166-179. foto's en docu
menten. 

109 RICOURT Rik. Georges Bosschem. garde c1lCl 11lp<'t re. - DTA. 17 
(2009). 2. 25-35. 7 foto's en 1 documcnt. 
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Biografische nota op basis van gesprekken met deze Assenedenaar 
geboren in 1920 

110 VAN DE WOESTIJNE Pau!, Madeleine Van Volsem en haar geschie
denis van Balgerhoeke. - HBM, 22 (2008), 4, 194-196, 1 foto en 1 
afb. Zie ook nr. 20 
Onderwijzeres die in 1982 haar geschiedenis van de Eeklose wijk 
in beperkte oplage liet verschijnen. Gebaseerd op literatuur en 
mondelinge getuigenissen. 

111 VERVALLE Walter, Bos- en jachtwachter Carolus-Ludovicus Van de 
Reviere. - LvdW, 32 (2009), I, 17-22, 1 foto en 3 documenten. 
1846-1910, bij 't Kint de Roodenbeke in BeHem (en Lotenhulle) en 
later in Ooidonk 

kwartierstaten. stamreeksen 

112 CLAEYS Marijn, Stamreeks Van Zele te Bassevelde. - DL, 21 
(2008), 4, 103-147, 1 foto. 
Stamreeks beginnend midden 16de eeuwen eindigend met afstam
melingen begin 20ste eeuw, in het noorden van het Meetjesland; 
met biografische nota's 

113 MARTENS Albert, Stamreeks van stamhouder Wouter Martens tot 
stamdrager Stoffel Martins. - DL, 22 (2009), 2, 41-45. 

M. VOLKSKUNDE & MENTALITEITSGESCHIEDENIS 

ook ontspanning(sverenigingen) 

zie ook het nr. 30 

114 BAETE Frank, De BoerinnerYeugdbond. de Boerenjeugdbond en de 
KLJ, tachtig jaar jeugdwerking in Assenede. - DTA, 17 (2009), 1, 
19-33, 11 foto's. 
Stichting, activiteiten en overgang naar gemengde werking. 

115 BAETE Frank, De Gemeentelijke Jeugdraad Assenede. - DTA, 17 
(2009), 1. 13-15, 1 foto. 
Vanaf 1968 

116 BAETE Frank, DE PAUW Hita, De JEFI in Assenede en in 
Bassevelde. - DTA, 17 (2009), 1, 120-122, 1 foto. 
Film voor jeugd vanaf 1976 tot 1996; in Bassevelde vanaf 1978 tot 
het midden van de jaren '90 

117 BAETE Frank, DE VRIENDT Omer, De BJB en de KLJ in Boekhoute. 
- DTA, 17 (2009), I, 183-193, 5 foto's. 
Boerinnenjeugd en Boerenjeugd vanaf 1933; de KLJ-meisjes stop
pen In 1969, de jongens In 1970; aandacht voor bestuursleden en 
actlvl tel ten 

118 BAETE Frank, DE VRIENDT Omer, De kqjotsters en kajotters in 
Boekhnute. - DTA, 17 (2009), 1, 179-182, 2 foto's. 
Begin Jaren 60 20Hte eeuw tot? 
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119 BAETE Frank, Het jong gilde van Sint-Sebastiaan. - DTA, 17 
(2009), I, 16-18, 1 foto. 
Boogschuttersvereniging, aanvankelijk enkel bestaande uit vrijge
zellen, ontstaan in Assenede omstreeks 1750 en in de loop van de 
20ste eeuw opgeslorpt door het oud gilde. 

120 CLAEYS Jackie, Boerenjeugdbond en KLJ in Oosteeklo. - DTA, 17 
(2009), 1,207-214,7 foto's. 
1939 tot heden 

121 CLAEYS Jackie, Het Jeugd Rode Kruis in Oosteeklo. - DTA, 17 
(2009), 1, 203-204, 1 foto. 
Vanaf 1972 

122 COENE Michel, In de ban van het beeld. Toelichting bij enkele muzi
kaleJoto's uit 1917. - DTA, 17 (2009), 2, 81-84, 3 foto's. 
O.a. familieleden Be(e)rnaert 

123 DE CLERCQ Medard, VAN DE VElRE Remi, Katholieke Studenten 
Actie in Oosteeklo. - DTA, 17 (2009), 1, 222-224, 2 foto's. 
Vanaf 1943 tot 1947 

124 DE PAUW Rita, De BJB van Bassevelde. - DTA, 17 (2009), 1. 143-
151, 7 foto's en 1 document. 
Gesticht in 1946 Uongens) en 1948 (meisjes). na eerdere mislukte 
pogingen; bestuursleden, proosten, activiteiten tot 1965 

125 DE PAUW Rita, De Witte Potsen van Bassevelde. - DTA, 17 (2009). 
I, 123-127,6 foto's. 
Christelijke vereniging voor niet meer schoolgaande meisjes vanaf 
de jaren 30 van de 20ste eeuw, met godsdienstige en culturele vor
ming als hoofddoel. tot het begin van de 1\veede Wereldoorlog. 

126 DE VRIENDT Omer, DIERICKX Christ, Chiromeisjes Beukenhout uit 
Boekhoute. - DTA, 17 (2009), 1. 174-178, 4 foto's. 
1952 tot heden 

127 DE VRIENDT Omer, Scoutsgroep Michiel de Ruyter. - DTA, 17 
(2009), I, 164-173, 7 foto's. 
Boekhoute, 1941 tot heden 

128 DIERICKX Christ, Chirojongens Sint-Pieter Assenede. - DTA, 17 
(2009). I, 52-68, 12 foto's. 
Vanaf 1952 tot nu; locaties, activiteiten, samenwerking met de chi
romeisjes 

129 DIERICKX Christ, Chiromeisjes Sint-Lutgardis Assenede. - DTA. 17 
(2009), I, 69-82, 12 foto's en 1 document. 
Vanaf 1953, ook samenwerking met de chirojongens 

130 DIERICKX Christ, De Asseneedse kajotters. - DTA, 17 (2009). 1. 
34-36, 3 foto's. 
Jaren '30 en begin '40 van vori~e eeuw. 

131 DIERICKX Christ, De Rode Valken. een socialistischejongerengroep 
in Assenede. - DTA, 17 (2009). I, 88-90. 3 foto·s. 
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Ontstaan omst reeks 1954 als een t tI rngroep voor Jongens en meis
jes en in 1956 overgegaan in de Rode Valken. met sport e\1 spd nIs 
vaste activiteiten. Einde omstreeks 1963. 
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132 DIERICKX Christ. Het Jeugdmuziekatelier groot-Assenede. - DTA. 
17 (2009). 1. 113-116,3 foto's. 
1992-2007 

133 DIERICKX Christ, Jeugdclub "The Lords" uit Assenede kende een 
kort bestaan. - DTA. 17 (2009), 1,86-87, 1 foto en 1 document. 
1965-1967 

134 DIERICKX Christ. Jeugdharmonie 'Swing-In' Assenede. - DTA. 17 
(2009), 1. 117-119,2 foto's. 
Jeugdharmonie van de fanfare Diederik van Assenede, vanaf 1987, 
evoluerend naar een jazz- en bluescombo 

135 DIERICKX Christ. Jeugdhuis 't Saluutje uit Assenede kende brui
sende jaren. DTA. 17 (2009). I, 91-105, 7 foto's en 2 documenten. 
Jeugdclub opgericht in 1973, met eigen lokaal en tal van activitei
ten tot in 1999. 

136 DIERICKX Christ. KSA Assenede kende een twintigjarig bestaan. -
DTA. 17 (2009). 1, 37-39, 2 foto's. 
Ca. 1936- ca. 1955 

137 DIERICKX Christ. Scoutsgroep Sint-Maarten uit Assenede. - DTA. 
17 (2009). 1. 44-51, 6 foto's en 1 document. 
Jaren '40 20ste eeuw 

138 DIERICKX Christ. Veertigjaar Inter-Volleybaltornooien in Assenede: 
1969-2008. - DTA, 17 (2009), 2, 122-132,5 foto's en 1 document. 
Met tot meer dan 300 ingeschreven ploegen 

139 DIERICKX Christ, Vlaamse Katholieke Burgersjeugd Assenede. -
DTA. 17 (2009), I, 42-43, 1 foto. 
Jaren '30 en begin '40 20ste eeuw, beknopte gegevens over een 
aantal leden 

140 DIERICKX Christ. Wielewaaljongeren (JNM) Krekenland drie decen
nia actief. - DTA, 17 (2009), 1,106-112,6 foto's. 
Actief vanaf 1978 tot 2007 

141 HUYS Paul, Over keukenzilver op schutterswedstrgden, Avelgem, 
1805. - Biekorf, 109 (2009), 3, 307-308. 
Ook gegevens voor 5 Meetjeslandse wedstrijden 

142 KUSSE Marcel, Zomerhitte in Bassevelde. - DL, 22 (2009), 1,20-33. 
Ruzie rond de jongedochter Petronelle Van Zele, met o.a. de broers 
Van Brussel, Braeije, Jan de Mangelaere en anderen in 1677. 

143 LAMPO Dominique, Meetjesland koerst. - Eeklo, 2009, 64 p., rijk 
geïll. 
Het ontstaan van de wielersport, de kampioenen, de velodrooms, 
de straatkoersen, de echte flandriens en de laatste kermiskoers 
van het Meetjesland. 

144 LAROY Peter, Over hel moordlied 'De lq[[e moord te Maria-Aeltre' op 
de genaamde Frederick Van Daele door de moordenaar Jan 
Canepeel (J 919), - LvdW, 32 (2009), 2, 3-1 1. 
Schets van de omstandigheden die tot de moord leidden en het lied 
van Victor Bckaert. 
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145 MEIREZONNE Sven, Filmexploitatie in Eeklo. Cinema 
Ledeganck/Luxor. - DED, 18 (2009), 2, 84-91, 4 foto's en 2 docu
menten. 
Onafhankelijke filmzaal vanaf 1920 tot omstreeks 1968. 

146 MEIREZONNE Sven, Filmexploitatie in Eeklo. Kleinere initiatieven. -
DED, 18 (2009), 3, 168-173, 4 foto's. 
Enkele losse initiatieven en twee filmclubs 

147 MEIREZONNE Sven, Filmexploitatie in Eeklo.3. Cinema 
Werkmanswelzijn - Astrid. - DEO, 18 (2009), I, 11-18.3 foto's, 3 
documenten. Vervolg op 2008/152 
Liberale cinema ontstaan in Eeklo omstreeks 1910. 

148 NOTIEBOOM Hugo, Feesten in Sint-Laureins. - HBM, 23 (2009). 3. 
129-146, documenten en foto's. 
Nationale feesten, muziekfestivals vanaf de Belgische onafhanke
lijkheid met nadruk op de decennia rond 1900. 

149 NOTIEBOOM Hugo, Nog over de Maldegemse cinema's. - JAM. 14 
(2008), 180-193, plannen, brieven, 1 foto. Aanvulling op 2008/153 

150 VAN ACHTE Modest. KLJ Bassevelde. - DTA. 17 (2009), 1, 152-
158, 5 foto's. 
Opvolger van de BJB, over vendelen en volksdansen. sportfeesten 
en de vereniging vandaag 

151 VAN ACHTE Modest, Landelijke Ruitervereniging Sint-Agatha 
Bassevelde. - DTA. 17 (2009). I, 159-161, 3 fota's. 
Ontstaan in de jaren 50 van de 20ste eeuw in de schoot van de BJS 

152 VAN DER EECKEN Guido, Schatten in huis. - DTA. 17 (2009). 2. 
163-165,3 foto's. 
Een smoutpot 

153 VAN DE VEIRE Remi, De KAJ in Oosteeklo. - DTA. 17 (2009). 1. 
225-229, 2 foto's en 1 afb. 
1955-1970 

154 VAN DE VEIRE Remi, De VKAJ in Oosteeklo. - DTA. 17 (2009). 1. 
215-221,3 foto's. 
Vanaf eind jaren 50 20ste eeuw tot 1976 

155 VAN DE VEIRE Remi, Eerste sporen van scouting in Oosteeklo pan 
1957 tot 1961. - DTA, 17 (2009). 1. 194-197. 3 foto·s. 

156 VAN DE VEIRE Remt. Katholieke Jeugdraad Boek/lOute. - DTA. 17 
(2009). 1. 162-163. 
1968-1976. overkoepelende vereniging 

157 VAN DE VELDE Riet. Scoutsgroep Houtekiet in Oosteeklo. - DTA. 17 
(2009). I, 198-202, 2 foto's. 
Vanaf 1983: evenementen en locatie 

158 VAN DE WOESTIJNE Paul, Eekloos herbakken in Dmnme. - HBM. 
23 (2009). 2, 99-100, 1 foto en 1 prent. 
Het bakken van twee halve tot één hele. als variant. 

159 VAN DE WOESTIJNE Paul, Lionel BCHlwens. alias Tmnbocl: straat
zanger en marktkramer. - HBM. 23 (2009). 3. 105-1 13. 2 foto's en 
I document. 
Eeklose volkszanger: ook over zijn zoon Wilk1ll: 20stl' eellw 
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160 VAN HOECKE Rita, "Ze zingen lijk lijsters ... ". De geschiedenis van 
een meisjes koor. - DED, 18 (2009), 1,28-43; 2, 101-115; 3, 141-
158, rijk geïll. 
Het koor 't Lijsternestje werd in Eeklo opgericht in 1950 met als 
spilfiguur Blanka De Bruycker. Het genoot vlug meer dan lokale 
bekendheid, ijverde voor het Vlaamse lied, kwam wekelijks op de 
radio, waagde zich aan kindermusicals, nam enkele plaatjes op, 
enz. Politieke strubbelingen wierpen eventjes een schaduw op het 
koor, maar het bleef actief tot 1967. 

161 VAN HOECKE Rita, Zo was het Lijsternestje. Eeklose Bibliotheek, 
Eeklo, 2009, 100 p. Zie ook 2009/160 
De artikelenreeks uit De Eeklose Dobbelgebakkene aangevuld met 
een 70-tal pagina's geschiedenis en foto's met commentaar. 

162 VAN HULLE Marc, Meetjesland smaakt. - Eeklo, 2009, 64 p., rijk 
geïll. 
Over streekgerechten gaande van vliendersirope tot toatsepap en 
koantsessesse. 

163 VAN SLEMBROUCK Peter, Jeugdhuis 't Biotoop in Oosteeklo. - DTA, 
17 (2009), 1, 205-206, 1 foto en 1 afb. 
Vanaf 1990 

164 VAN WIJNSBERGE Loran, Jeugdclub Whistling Mouse Inn tt Kot) 
Bassevelde. - DTA, 17 (2009), 1, 128-142, rijk geïll. 
Vanaf 1969; activiteiten, bestuur, lokaal 

165 WILLEMS Gustaaf, VKAJ Assenede. - DTA, 17 (2009), 1,40-41, 1 
foto. 
Jaren '30 20ste eeuw 

166 WILLEMS Yvonne, De Vlaamse culturele meisjesbond Nele uit 
Assenede. - DTA, 17 (2009), 1, 83-85, 3 foto's. 
Koor (het Vlaamse lied), 1956-1962/3 
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2. REGISTERS 

AUTEURS 

Andries Albert 18 

Baeckelandt Roger 2, 28, 80, 95, 
100, 101 

Baete Frank 3, 29, 96, 114-119 
Bastiaen Filip 1, 53 
Bosschem Alexander 81 
Buyck Roger 59 
Buyck Willy 12 

Camerlinckx Jan 60,82 
Claeys Jackie 4-6, 120, 121 
Claeys Marijn 112 
Clement Cateline 40 
Coene Michel 122 
Coopman Adelin 83 
Coopman Anna 83 

Debbaut Ronny 7, 8, 54, 55, 102 
De Clercq Medard 123 
De Clercq Wim 35-38, 42, 43 
De Cocker Frederik 61 
Decorte Jan 47 
De Decker Petra 62 
De Groote Stefaan 103 
De Groote Thomas 63 
De Ké André 84 
De Logi Adelheid 39 
De Pauw Rita 104, 116, 124, 125 
De Vleesschauwer Marc 64 
De Vos Achiel 105 
De Vriendt Omer 21, 22, 117, 

118, 126, 127 
Dierickx Christ 21, 22, 92, 125. 

128-140 
D'Hondt Bart 103 
Dobbelaere Jozef 9, 10, 83, 85, 99 
Dobbelaere Luc 23, 24 

Eggermont Nele 40. 47 

Goethals Desiré 1 1 

3W 

Hamerlynck Willy 12, 13 
Hoorne Johan 35-36, 41-50 
Huys Paul 71, 72, 88, 141 

Joos Willy 106 

Kusse Marcel 14, 142 

Laloo Pieter 37, 38 
Lampo Dominique 143 
Laroy Peter 89, 90, 144 
Luyssaert Jan 73, 93 

Martens Albert 97, 113 
Martens Marc 19, 74, 75 
Meirezonne Sven 145-147 
Mestdagh Bert 51 
Mussche Omer 107 

Neyt Luc 15 
Notteboom Hugo 17. 30. 31, 56. 

65. 76. 108, 148. 149 
Notteboom Walter 25 

Pille Freddy 23. 24. 26. 27. 57. 
66. 77 

Rieourt Rik 109 

Schynkel Evelyn 39. 52 
Stevens André 16. 98 
Stevens Willy 78. 79 

Taelman Evelien 44. 51 

Urmel Lien 52 

Van Aehte Modest 21. 150. 151 
Van de Casteele Jan 91 
Van de Genaehte Juliell 32. 33 
Van der Eeeken Guido 152 
Van de Veire Remi 22. 87. 12~~. 

153-156 
Van de Velde Riet 157 



Van de Woestijne Paul 58, 68, 
110, 158, 159 

Vanhee David 35, 36, 44-50 
Van Hoecke Rita 160, 161 
Van H ulle Marc 162 
Van Parijs Joris 94 
Van Slembrouck Peter 163 
Van Volsem Madeleine 20 

B. TREFWOORDEN 

abdis 96 
ansichtkaarten 23, 24, 26 
armoede-industrie 63 
autobuslijn 67 

baljuw 96 
ballingschap 82 
beroepsstructuur 62 
bevolkingsregisters 16 
bibliografie 1 
BJB 114, 117, 120, 124 
boerderij 35 
bos- en jachtwachter 111 
Brabantse revolutie 56 
brieven 83 
brood 60 
brouwerij 69, 70 
brug 27 
Burgersjeugd 139 

chicoreifabriek 103 
Chirojongens 128 
Chiromeisjes 126, 129 
cinema 145, 147. 149 

De Eecloonaar 11 
De GazeUe van Eecloo en het 

District 11 
dialectwoordenboek 92 
dierenwelzijn 103 
doopakten 8 
doopregister 7 
dorpskernvernieuwing 29 
dronkenschap 28 
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Van Vooren Robert 99 
Van Wijnsberge Loran 22, 69, 164 
Verbrugge Arne 37,38,42,43 
Verdonck Lieven 37, 38 
Vervalle Walter 70, 111 

Willems Gustaaf 34, 165 
Willems Yvonne 166 

Eerste Wereldoorlog 22, 80, 82, 
98, 100 

eeuwelinge 104 
emigratie 2, 16, 59, 106 
Expo '58 25 

feesten 148 
filmclubs 146 
filmexploitatie 145, 146, 147 
flandriens 143 

gasthuis 73 
gemeenteraad 4-6, 10 
gemeenteraadslid 103 
geschiedschrijver 105 
gilde Sint-Sebastiaan 119 
grenzen 57, 58 

haarsnijderijnijverheid 61 
herbakken 158 
herberg 32, 33 
horeca 32, 33 
hospitaal 79 
hotel 34 
houtbouw 37, 38 
Houtekiet 157 

ijzertijd 40, 46 

JEFI 116 
Jeugd Rode Kruis 121 
jeugdclub 133, 164 
jeugdharmonie 134 
jeugdhuis 135, 163 
jeugdmuziekatelier 132 
jeugdraad 115, 156 
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KAJ 153 
kajotsters 118 
kajotters 118, 130 
keizer Karel 1 7 
kerk 31 
keukenzilver 141 
KLJ 114, 117, 120, 150 
klooster 79 
kloosterkroniek 77 
konijnen 61 
kranten 89 
krijgsgevangenen 81 
KSA 123, 136 

laatschap 54 
levensomstandigheden 62 

mandenmakerij 63 
marktkramer 159 
materiële cultuur 62 
meisjesbond 166 
meisjeskoor 160, 161, 166 
Metaaltijden 48, 50 
molens 65, 68 
mond- en klauwzeer 64 
moordlied 144 
muziekfestivals 148 

onderwijzeres 110 
ontvangerij 55 

parochie 74, 75 
pastorie 78 
paterij 73 
Patriotten 56 
penitentenklooster 73 , 
penningkohieren 14 
poorterij 54 
priester 96. 105 

Recht voor Allen 11 
rederijkerskamer 91 
rietmeubelfabriek 63 
Rode Valken 131 
ruitervereniging 151 
rundveepest 64 
schepencollege 10 
schilder 95 

.'3 IH 

schoolenquête 88 
schoolstrijd 88 
schutterswedstrijden 141 
scouts 127, 137, 155, 157 
smoutpot 152 
staten van goed 62 
Statisten 56 
steenbouw 43 
steenweg 66 
straatkoersen 22 
straatzanger 159 
streekgerechten 162 
Swing-In 134 

Tachtigjarige Oorlog 19 
Tamboer 159 
't Biotoop 163 
't Getrouwe Maldeghem 9, 10,89 
toneel 91 
trapwagens 30 
trouwregister 12 
't Saluut je 135 
Tweede Wereldoorlog 81. 83. 84. 

85. 87, 89 

vaderschap 102 
veepest 64 
veldwachters 53. 109 
Venesoenrapporten 59 
Vereenigde Belgische Staten 56 
versterking 35. 36 
ver.letsstriJder 106 
villa 73 
VKAJ 154. 165 
Vlaamse Beweging 101. 107 
volkszanger 159 
volleybal 138 
volwassenendoop 71. 72 
Vonckisten 56 

wandtegels 21 
wapenschild 18 
Weekblad voor West-. Oost- en 

Zeeuwsch-Vlaanderen 9. 10 
wegkruis 75 
Whist ling Mouse 164 
wielersport 143 
Widewnl.ll.1011gerell 140 
Witte PotSt'll 125 



C. PLAATSNAMEN 

Aalter 2. 28. 37. 38. 40. 42. 43. 
45-47. 49. 50. 80. 82. 84. 89. 
90. 95. 100. 144 

Adegem 10.83.85. 108 
Amerika 2 
Assenede 4.34.81.109.114-116. 

119. 128-131. 133-139. 165, 
166 

Assenede (Ambacht) 64 
Assenede (groot) 3. 21. 22. 

92. 132 
Avelgem 141 

Balgerhoeke 20, 110 
Bassevelde 6. 69. 104. 112. 116. 

124. 125. 142. 150. 151, 164 
Bellem 2. 70. 111 
Boekhoute 5, 29. 117. 118. 126. 

127. 156 
Boekhoute (Ambacht) 96 
Brugge 80 

Canada 2 

Damme 158 

Eede 99 
Eeklo 9. 11. 12, 17. 23. 24, 26. 

27, 32. 33. 56. 57. 66-68. 77. 
145- 147, 158- 161 

Ertvelde 14 
Evergem 39.52 

Frankrijk 106 
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Gent 30. 67. 70. 95.103 

Hansbeke 44 

Kluizen 14 
Knesselare 7, 35. 36. 41. 47-50. 

54,79,91 

Landegem 16, 70-72,98 
Lembeke 15. 53. 59 
Lotenhulle 2. 101, 106 
Lovendegem 17. 18 

Maldegem 9, 10, 17. 25, 30. 54. 
63. 67. 75, 76. 85. 99, 149 

Maldegem (Ambacht) 62 
Meetjesland 1. 13. 58. 61. 97. 

141. 143. 162 
Middelburg 10. 19. 74 

Nevele 73, 93, 94. 103. 107 
Nevele (kanton) 88 

Oedelem 54 
Ooidonk 111 
Oosteeklo 87. 105, 120. 121. 123. 

153-155. 157, 163 

Poeke 2 

Sint-Laureins 65. 148 
Sleidinge 31. 105 

Ursel 8. 51, 54. 55. 78. 102 

Waarschoot 57 
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D. FAMILIENAMEN 

Zie ook bronnen: bewerking, ontsluiting, indices, 
de nrs. 2, 7, 12 en 14-16 

Met namenlijsten, biografische nota's enz., de nrs. 59, 81, 85, 
88, 117, 124 en 139 

Bauwens 159 
Be(e)rnaert 122 
Bekaert 144 
Bladelin 74 
Blomme 106 
Bosschem 109 
Braeije 142 
Buysse 94, 103, 107 

Canepeel 144 
Coopman 83 

David 34 
De Baets 24 
De Bruycker 160 
De Facq 63 
De Langhe 90 
De Lille 30 
de Mangelaere 142 
De Pape 59 
De Roo 59 
de Surgeloose 95 
Dons 31 

English 108 
Enke 61 

François 24 
Froment 31 

Goedertier 98 
Goethals 10 1 
Goossens 34 

Immesoete 13 

La Come 71,72 
Laroy 82 
Loveling 93 
Marlens 97, 1 13 
Meiresonne 70 
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Minne 75 
Minnebo 24 

Ornelis 28 

Pauwels 24 

Renier 90 
Roeges 30 
Roegiers 104 
Ryffranck 24 

Sanders 96, 105 
Sanderus 105 
Simoens 28 
Smitz 24 
Steyaert 53 
Strobbe 24 

Van Acker 69 
Van Brussel 142 
Van Daele 144 
Van de Reviere 111 
van de Woestijne 79 
Van Hecke 24 
Van Hoorebeke 67 
Van Landeghem 95 
Van Lindenburch 102 
Van Veirdeghem 80 
Van Volsem 110 
Van Vooren 99 
Van Zele 112, 142 
Vens 24 
Verheecke 100 
Vermast 75 
Vermelden 24 
Verrast 102 

Willems 63 
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Kroniek 

HET GENOOTSCHAP TIJDENS HET WERKJAAR 2008-2009 

A. HET 59STE APPELTJE 

De voorstelling van het 59ste AppeLtje vond plaats op zaterdag 14 
febru.ari 2009 in het StedeLijk Administratief en Technisch Centrum aan de 
lndustrielaan in Eeklo. Naast de voorstelling van het jaarboek door de 
redactiesecretaIis/ondervoorzitter van het Genootschap werd ook 
postuum hulde gebracht aan stadsarchivaris EIik De Smet. 

Traditiegetrouw werden de aanwezigen verwelkomd door Peter 
Laroy, waarna voorzitter Hugo Notteboom een warme hulde bracht aan 
Erik De Smet. jarenlang penningmeester van het Genootschap. 

Dames en Heren, 

Tussen de stad EekLo en het Heemkundig Genootschap is er aLtijd aL 
een speciale band geweest. Zo was ( en is) de eerste voorzitster; juJfrouw 
ELisabeth Dhaenens, die zich voor deze namiddag overigens Liet veront
schl1l.d.igen, een eminente inwoonster van de stad. Ook werden d e beLang
rijkste rrwmenten uit de geschiedenis van het Genootschap in EekLo 

ApJI' liJ' V;HI 111 t M'·'·ljl l;mcJ , Jb. hO (2nOBl, p. :S21 :.!:3R 

Voorzitter 
Hugo Notieboom 
brengt huW. aan 
Erik D Smet 
(FoLo: A. Van Voor n) 
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gevierd: het vijfentwintigste en vijftigjarige bestaan, de huldiging van Willy 
Hamerlinck en van Oscar Lippens die weliswaar in Lembeke woont, maar 
toch in Eeklo wilde gevierd worden. Vele jaren werden alle vergaderingen 
en bijeenkomsten van Appeltjes in Eeklo gehouden, eerst in De Groenen 
Boomgaard en later in het Middenstandshuis, de uitgave van 750 jaar 
Eeklo die er zonder de medewerking van Appeltjes niet zou gekomen zijn. 
enz. Achiel De Vos, voorzitter van het Genootschap, was tevens de eerste 
stadsarchivaris van Eeklo en ook zijn opvolger Erik De Smet was lid van 
ons bestuur. De nogal 'rijke' bibliotheek van het Genootschap werd aan het 
stadsbestuur geschonken en vond een veilig onderkomen in het archief 
waar hij door de goede zorgen van archivaris Freddy Pille efficiënt wordt 
beheerd. Vandaar ook dat we nooit vergeefs aankloppen bij het stadsbe
stuur om een voorstelling en huldiging van ons Genootschap in Eeklo te 
laten doorgaan. 

Dit jaar is het wel een heel bijzondere gelegenheid. Het is namelijk 
precies 60 jaar geleden, in 1949 dus, dat het eerste jaarboek werd uitge
geven. Een eenvoudig boelge van 93 pagina's waarvoor 80frank of2 euro 
moest betaald worden. De titel en omslag waren van de toen nogjonge en 
veelbelovende Eeklose kunstenaar LUC VERSTRAETE die enkele weken 
geledenjammer genoeg is overleden. Zijn ontwerp hield het 46jaarboeken 
uit. maar ook het nieuwe en opvallende concept is van de hand van deze 
kunstenaar. Luc Verstraete zal alvast voort blijven leven in Appeltjes. 
waarvan hij overigens een trouwen belangstellend lid was. 

Het is echter pas volgendjaar dat het 60stejaarboek zal verschijnen 
en het is naar aanleiding daarvan dat de naam van het Genootschap een 
kleine verandering zal ondergaan: in de plaats van Heemkundig 
Genootschap gaan we ons in de toekomst HISTORISCH GENOOTSCHAP 
noemen, wat inderdaad meer met de realiteit overeenstemt en waardoor 
de verwarring met de Heemkundige en Historische Kringen van Oost
Vlaanderen zal verdwijnen. 

We zijn deze namiddag toch om een heel andere reden naar Eeklo 
gekomen. In de annalen van Appeltjes zal het jaar 2008 als een annus 
horribilis worden aangeduid. Inderdaad. het was een jaar dat we niet licht 
zullen vergeten. Naast het overlijden van Luc Verstraete was er ook het 
heengaan van de minzame JOZEF VANDEVEIRE uit De Pinte. maar qjkom
stig van Ursel. Lid en medewerker van het eerste uw: was Jozef ook de 
drijvende kracht achter de Stichting Achiel De Vos. die te weinig bekend
heid geniet, maar toch bezig is met een project dat velen het Mee{jesland 
benijden, namelijk de uitgave van alle toponiemen q{ plaatsnamen pan 
voor 1500 uit onze regio. Het was Jozef die de duizenden .fkhes l'an alle 
gemeenten op zijn computer intikte en ook de uitgaven LIerzorgde. Verleden 
Jaar nog publiceerde hU nog zUn Opus Magnum: De toponymie van Ursel. 

(voor het vervolg van de toespraak verwiJzen we naar Jaarboek 5~) (200Hl. 
p.5-11) 
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Stadsarchivaris Freddy FiUe 

Vervolgens lichtte stadsarchivaris Freddy Pille enkele minder 
bekende fond en van het stadsarchief toe. Ook hij bracht eerst een korte 
hulde aan Erik De Smet, die voor vele zaken zo goed als onvervangbaar 
zal blijven en als geen ander zijn archief kende. 

Stads archivaris 
Freddy PiLLe sprak over 
enkeLe minder bekende 
fondsen. 
(Foto: A. Van Vooren) 

Naast het eigenlijke stadsarchief wordt er ook een rijke verzameling 
krantencollecties bewaard en stilaan worden er de archieven gedepo
neerd van Eeklose instellingen, verenigingen en particuliere verzamelin
gen: d Stedelijke Academie, de Gezinsbond , VVV-Eeklo, archief Luc 
Lampaert, Cyriel Van den Bou haute, Gaston D Neve, Albert Lion, enz. 
Veel energie wordt besteed aan de uitbouw van wat. genoemd wordt de 
Eeklose bibliolheek: uitgave van d stadsrek ningen van de SO-jarige oor
log, genealogisch indexen, w rkin lrument n voor h t archief met voor
namelijk d uitgave van landbo ken, hel v rzam ld werk van August Van 
ft., ker, nz. Van bijzonder belang is d steeds maar aangroei nde colle -
tie ar hief- d's m lv rzameling n foto' ov r d meest div rs ond rwer
p n: ansi htkaarten, kerkhof, b drUv n , famili ar hl v n, k rken , oorlo
g n, sto ten enz. nz. 

t Is duid lijk dal FT ddy Pill van h t stadsar hl f n Lev nd 
ar hl f wll mak n, waar d v rs r - n vooral d n aloo - met bljzon-
d r ZOT:! wordt omrln 1d n zel~ v rw nd, dankzij d t. hnis h mo 
llJkh d dl r b hikkin f n . H t tad ar hl f. hel klopp nd 
hl rJ h harl van klo . 
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Voorstelling van het jaarboek door Filip Bastiaen 

De redactiesecretaris 
stelt jaarboek 
nummer 69 voor. 
(Foto: A. Van Vooren) 

Het 5gste jaarboek. Op naar een volgend jubileum dus. Het is trou
wens voor mij de 20ste keer dat ik de redactie verzorgde, maar weliswaar 
maar de 19de keer dat ik de voorstelling verzorg, daar ik er éénmaal niet 
kon bij zijn. Eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat ik 'mijn' eer
ste jaarboek nog verzorgde samen met Achiel De Vos, die e hter drie 
maanden voor de voorstelling overleed . 
Nu, de wording van dit jaarboek verliep niet ander dan d oriO"e. Be0.n 
december stellen we vast dat onze appelboom te w iniO" kruin beeft. Er 
wordt dan één en ander beloofd. En ja, 300 pa0.na' (h t minimum voor 
onze subsidies) zal net worden gehaald. Eind d mb r noO" altijd maar 
200 pagina's binnen. Midden januari blijk n h t r plot 400 n word n 
alweer twee, drie artikels uitgest ld. Waarom zou ik mij noO" zorO" n 
maken? 
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Een eerste bijdrage komt van Hugo Notteboom: DIE VERMALEDIJDE EN 
VERVLOECKTE VIJGEN. EEN POLITIEK-RELIGIEUS CONFLICT IN EEKLO (1791-1792). 
We bevinden ons dus in de zeer korte tijdsspanne van de Vereenigde 
Belgische Staten. de Brabantse revolutie. Statisten en Vonckisten en 
Jozef II. Eeklo komt onder een patriottisch bestuur. De Eeklose pastoor 
steunt de onafhankelijkheid ten volle. Alles lijkt dus goed te verlopen voor 
de stad. maar die blijkt in praktijk onbestuurbaar, vooral door het geru
zie - om het zacht uit te drukken - tussen keizersgezinden (vijgen) en de 
vrijwilligers (patriotten). Eind 1790 is de stad weer in Oostenrijkse han
den ... en het bestuur blijft gewoon aan. De patriotten worden nu belaagd 
en zijn het slachtoffer van pesterijen. Eeklo wordt nu een keizersgezind 
nestje, begrijpe wie kan. Het is vlug duidelijk dat er echte kazakdraaiers 
in de stad leven. Het hek is helemaal van de dam als ook pater Jodogne 
zich in het debat moeit en onverbloemd partij kiest voor de patriotten. 
Zoals het in een spannend verhaal past, wordt er onmiddellijk geklikt bij 
de nieuwe machthebbers. Als ook nog een andere pater één van de sleu
telfiguren in het conflict aanvalt en beschuldigt. blijft een optreden van 
het gerecht niet lang meer uit. De zaak komt zelfs voor de bisschop van 
Brugge, want het politiek conflict is ook een godsdienstige aangelegen
heid. Pater Jodogne wordt opgesloten. En wat blijkt nu ook weer? Heel de 
zaak lijkt veel meer op een persoonlijke aangelegenheid dan iets anders. 
Alvast aangename lectuur. 

Opnieuw zijn we er in geslaagd een jonge kracht, deze keer zelfs 
een historica, aan te trekken voor een artikel. Petra De Decker heeft het 
over HOE WELVAREND WAS DE BEVOLKING VAN HET AMBACHT MALDEGEM IN DE 
18DE EEuw? SOCIAAL-ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN. In 
eerste instantie komt de bevolking aan bod, met de beroepsstructuur. Het 
geheel is voornamelijk opgebouwd op basis van de staten van goed. 
Zaken die aan bod komen zijn de landbouwproductiviteit, inclusief de 
veeteelt. het belang van de huisnijverheid en niet onbelangrijk de finan
ciële structuren met aandacht voor de schulden. Als laatste komt de 
materiële cultuur aan bod. De conclusie luidt alvast dat de bevolking in 
het Ambacht Maldegem redelijk welgesteld was. 

Roger Buyck publiceert over LEMBEKENAREN OP ZOEK NAAR EEN BETERE 
TOEKOMST (EIND 19DE_BEGIN 20STE EEUW), als een soort vervolg op een 
gelijkaardig onderzoek voor Kaprijke. Zijn bronnen voor de migratie naar 
vooral de VS en Canada zijn opnieuw dezelfde: bevolkingsregisters, de 
Ellis-eilanddocumentatie en de Venesoenrapporten. Er is opnieuw aan
dacht voor de verwantschappen tussen migranten, de leeftijd. de beroe
pen hier en daar, de eindbestemming van de U~mbekenaren en de finan
ciële situatie. De families De Pape en De Roo krijgen uitvoerig aandacht. 
Voor de genealogen zijn meerdere Interessante namenlijsten toegevoegd. 

Zelf hen Ik er ook nog eens in geslaagd zogezegd een artikeltje te 
plegen. Ik greep hiervoor terug naar mijn llcenUaatsverhandellng van 
ruim 20 Jaar geleden. En bijna evenveel .laren geleden had ik het veld-



KRONIEK 2009 

wachtersonderzoek flink uitgebreid en uitgediept, maar alle materiaal 
bleef onbewerkt liggen. Zeg nu zelf, da's zonde. Een eerste bijdrage luidt 
DE ZELFREGULERENDE DORPSGEMEENSCHAP. DE VELDWACHTERSFAMILIE STEYAERT 
IN LEMBEKE (1810-1902). Eenzelfde familie met de job gedurende meer dan 
90 jaar en waarvan één man alleen al 70 jaar is inderdaad zeer uitzon
derlijk. Maar het wordt nog meer uitzonderlijk als blijkt dat er een dui
delijke strategie achter schuilt. De veldwachtersfamilie in dit dorp is dui
delijk de emanatie van hoe 19de-eeuwse plattelandsdorpen functioneer
den. Het dorp wil zoveel mogelijk op zichzelf staan, zoveel mogelijk 
binnenshuis houden, zodat zowel de inwoners als het dorp op zich kun
nen overleven. Het gaat hier wel degelijk om een overlevingsstrategie. De 
autoriteit van de veldwachter is veeleer omgebogen naar solidariteit. De 
vorige bijdrage van Roger Buyck sluit in zekere zin perfect bij aan bij de 
overlevingsstrategie. 

Van Marc De Vleesschauwer, een gewezen bestuurslid van het 
Genootschap, hadden we nog iets in voorraad: RUNDVEEPEST IN VLAANDEREN 
OP HET EINDE VAN DE 18DE EEUW. ONDERZOEK NAAR OORZAAK EN GEVOLGEN VAN 
MOND- EN KLAUWZEER IN HET AMBACHT ASSENEDE. Het werd een uitgebreid 
onderzoek, voor een stuk naar aanleiding van een gelijkaardige epidemie 
in 2001. Na een inleiding over de ziekte komen de verschillende plagen 
en de daarvoor uitgevaardigde ordonnanties aan bod. Daarna wordt inge
gaan op de impact van de maatregelen en de gevolgen van de veepest in 
het Ambacht Assenede. We kunnen gedurende drie jaar de pest bijna dag 
op dag volgen. De auteur bekijkt ook het financieel gevolg van de pest. 

Frederik De Cocker kent de sociaal-economische positie en het 
industrieel proces van Eeklo door en door. Dit mag nu ook weer blijken 
uit zijn DEWKALISEREN IN DE 19DE EEUW. DE DUITs-BRITSE FAMILIE ENKE EN DE 
HAARSNIJDERIJNIJVERHEID IN HET MEETJESLAND. Het is zoals hij in zijn besluit 
schrijft het verhaal van een vergeten industrie. De handel in konijnen 
met Engeland, die ook aan bod komt, leg;de de basis voor deze sector. Dat 
deze nijverheidstak niet onbelang;rijk was, mag blijken uit de tewerkstel
ling van 1.650 werknemers. niet alleen in Eeklo. De auteur gaat vooral 
ook in op de vraag waarom deze industrie zich net in Eeklo en het 
Meetjesland ontwikkeldé. Het kweken van en de handel in konijnen bleek 
een belang;rijk element. Eeklo was zo interessant dat het lange tijd een 
monopoliepositie had. Herman Enke wist aldus vlug; een imperium uit te 
bouwen en de belangrijkste industrieel te worden in de omgeving. Het 
gaat ook nog even in op de crisis van de veertiger Jaren in de negentien
de eeuwen de tweede helft van die eeuw als een overgangsperiode. 
Voegen we er nog aan toe dat hij op uniek fotomateriaal uit Engeland. van 
nakomelingen van de familie Enke. kon beroep doen en het is duidelijk 
dat we hier met een uiterst gedeg;en artikel hebben te maken. 

De titel van de laatste bijdrage is VI.J\J\MSl<: STHl,)DBI~OIWI-:HS 

KNESSEI.J\RE 115 ,JAAR Het is van de hanel vnn Jan Van de Cnstt't'k. IIU 
herwerkte een vroegere publicatie en vulde dk aan mt't dl' recente 
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e c.hiedenis van een Vlaamsgezinde vereniging met een unieke naam 
voor Vlaanderen. Ook de liefde voor toneel bracht de stichters samen. 
Toen later bleek dat Knesselare een rederijkerskamer had gehad, werd 
deze bond als rederijkerskamer hersteld . Recent werd de vereniging ver
ruimd inzake leden, maar ook qua thema's: zelfs andersdenkenden kun
nen hun visie komen uiteenzetten. Maar ook kroegentochten, wandelin
gen en zoektochten behoren nu tot het programma. Toch zijn ook een 
aantal oude elementen van bij de stichting overeind gebleven. Het werd 
een monografie van ruim 70 bladzijden en met uitgebreide illustratie. 

Dat de Meetjeslandse heemkundigen het afgelopen jaar weer zeer 
actief waren mag blijken uit de 161 titels in het HEEMKUNDIG REPERTORlUM. 
In de KRONlEK wordt nog even teruggeblikt op twee medewerkers van de 
eerste uren, namelijk Jozef Van de Veire en Luc Verstraete. 

Uw boekenplank wordt vanavond dus met een turf van net geen 
400 blz. verrijkt. 

Erik Matthys, schepen van Cultuur 

Schepen van Cultuur Erik Matthijs bracht eveneens hulde aan de over
leden archivaris wiens verdiensten voor de geschiedenis van de stad nooit 
genoeg naar waarde zullen kunnen geschat worden. De schepen was vol 
lof voor het Genootschap en sprak bemoedigende woorden uit voor de toe
komst en hij sprak de hoop uit dat het Meetjesland in het algemeen en 
Eeklo in het bijzonder, nog in lengte van jaren zullen kunnen genieten 
van de Appeltjes van het MeetjesLand. 

Schepen van cultuur 
Erik Matthijs brengt 
hulde aan Enk De 
Smet en aan het 
Genootschap. 
(Foto: A. Van Vooren) 

Na d voorstelling werd een re epU aang boden door het stad sb stuur. 
Van de v Ie gespr kken onthouden we dat burgemeester Koen Lo t 
beY s Ligde v rdere inspanning n voor de uitbouwen werking van h t 
stad ar hi f L zull n nd rn men. 

HN 
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H et bestuur van het Historisch Genootschap: Peter Laroy. Filip Bastiaen. Hugo 
Notteboom, Walter Notteboom, Oskar Lippens en Roger Buyelc. Paul Van de 
Woestijne, Frederik De Coeleer. Arco Willeboordse en WilJried Steegher ontbreken 
op de Joto. (Foto: A. Van 
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B. ACTIVITEITE 

Bezoek aan Eeklo, zondag 30 augustus 2009 

Een veertigtal deelnemers nam op zondag 30 augustus deel aan de 
59ste zomerexcursie die ons liet kennismaken met het oude en nieuwe 
Eeklo. 

Eerst gidste ons bestuurslid Paul Van de Woestijne ons door het 
neogotische Eeklo. Van het mooi bewaarde huis Goethals-Alleman aan de 
Molenstraat trokken we via een typisch Eekloos steegje naar de Koning 
Albertstraat, waar we de kapel van de kliniek zouden bezoeken, maar 
helaas: blijkbaar waren eerder in de week de sloten van de kapel ver
wisseld, waardoor het gezelschap ze enkel van de buitenkant kon bewon
deren. Paul trok zich echter goed uit de slag en vertelde beeldend wat er 
binnenin allemaal te zien was. 

Van de kliniek ging het naar de prachtig gerestaureerde Sint
Vincentiuskerk, waar onze gids iedereen liet kennismaken met enkele 
van de mooiste kunstschatten: het beroemde glasraam van Ladon , h et 
kunstige hoogaltaar en de vele smaakvol uitgevoerde zijalta ren . De 

GCcls au1 Van de Wo sLyn.e in acLle op I i Jan Frans WW mspL in. 
(Foio A. Van Voor n) 
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Eeklose kerk is een ware neogotische schatkamer en ook voor wie ze al 
bezocht. zijn er nog steeds ontdekkingen te doen. Na wat uitleg bij het 
stadhuis en het mooie marktplein. bezochten we het vredegerecht. waar 
vrederechter Van de Woestijne in de rechtszaal een korte zitting hield en 
bijzonder milde straffen uitsprak. 

Van het vredegerecht aan de Stationsstraat ging het naar het 
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist aan de Oostveldstraat over d'y
zers. waarvan de oudste delen in 2004 als monument werden 
beschermd. Het instituut is opgericht in 1906 naar de plannen van archi
tect Modeste de Noyette. tevens ontwerper van de neogotische parochie
kerk St.-Vincentius in Eeklo. Het terrein en de gebouwen werden her
haaldelijk uitgebreid tot een uitgestrekt complex met diverse afdelingen 
en paviljoenen. In 1913 is de nieuwe kapel gebouwd naar ontwerp van de 
Brusselse architect W.J. Poschen en ze werd uitgevoerd door aannemer 
Ph. Reychler. Opvallend zijn de tweekleurige ceramische tegels (rood en 
geel), de neogotische gewelfschilderingen met engelen. medaillons en ran
ken. de prachtige glasramen en de stenen altaartafel van Karel Beyaert 
uit Brugge. 

Na de koffiepauze werden we opgewacht door onze tweede gids. 
stadsarchitect Filip De Pau. Eeklo heeft de laatste decennia een ware 
architecturale metamorfose ondergaan en maakte daardoor naam en 
faam in binnen- en buitenland. In 1999 werd brouwerij Krüger gesloopt 
en kwam er een modern shoppingcentrum in het midden van de stad. op 
het eerste gezicht niet zo evident. Eeklo verkoos echter dergelijk centrum 
dan de klassieke reeks grootwarenhuizen bij de invalswegen van elke 
stad. Het is een geslaagd project geworden. ook al omdat de warenhuizen 
en winkels er eerder onopvallend bijliggen. 

Bij het Stassano-project raakten de deelnemers echt verrast door 
de originaliteit van het geheel. Naast de moderne sociale gezinswoningen. 
de geslaagde verbouwing en aanpassing van de vroegere melkerij. is er de 
aanleg langs de spoorlijn van een openbare groen-omgeving: een tlets- en 
groensingel. de Melkweg genoemd. Een project dat velen Eeklo zullen 
benijden. In kleine smalle straatjes. typisch voor Eeklo. hielden we halt 
aan pleintjes en hoekjes die ertoe bijdragen het sociale weefsel in soms 
verloederde buurten te herstellen. Niet te verwonderen dat talloze huizen 
er worden opgeknapt. 

Dat we de woning van architect De Pau. den Bouw. ook mochten 
bezoeken. was een niet meegerekend extraatje. Ten slotte wandelde het 
hele gezelschap dan nog naar de ABC-sites: de stedelUke Academie. de 
Bibliotheek en het Cultureel centrum De I-lerbakker waar dit toch \TU 

grote project werd toegelicht. Uit de uitleg van de architect blijkt dat het 
zeer belangrijk is dat private initiatieven moeten en kU11nen gesteund 
worden door het stadsbest uur en dat de wisselwerking t tl SSt' 11 beidt' tnt 
prachtige resultaten leidt. alt hans in Eeklo. 

:330 



REDAcnE 

Stadsarchitect Filip De Pau geeft deskundige uitLeg over het Krugershoppingcen
trum. (Foto A. Van Vooren) 

Een gezellig etentje besloot dit geslaagde bezoek aan de hoofdstad 
van het Meetjesland. We danken onze beide gidsen die ons een aangena
me en bijwijlen verrassende namiddag bezorgden. 

HN 
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De Potter en Broeckaertprys 

Tijdens een plechtige bijeenkomst op zaterdag 24 januari 2009 in 
het Maldegemse stadhuis ontving voorzitter Hugo Notteboom de De 
Potter en Broeckaertprijs voor zijn tot op heden gepresteerde historische 
werk. De prijs werd overhandigd door Leo Pée, voorzitter van de 
Historische Kringen Oost-Vlaanderen, in de vorm van een oorkonde met 
daarop een afbeelding van het Maldegemse stadhuis. 

Het is een tweejaarlijkse prijs , die vanaf 1983 wordt uitgereikt. Na 
Achiel De Vos en Luc Stockman, is het de derde voorzitter van het 
Genootschap die deze eer te beurt valt. Door Leo Pée werd Hugo getypeerd 
als iemand die zich enigszins laat voor de plaatselijke geschiedenis is 
gaan interessseren. Het is misschien wel een late bloei, maar toch een 
zeer rijke bloei geworden. De reeks publicaties van Hugo is indrukwek
kend. 

Hij is medeoprichter van het Ambacht MaLdegem en van 
Heemkundige Bydragen uit het MeetjesLand. In praktisch alle uitgaven 
van het Ambacht zorgde hij voor degelijke bijdragen, net zoals in 
Appeltjes, Heemkundige Bijdragen en andere tijdschriften. 

Leo P' ov rhandlgL de D PoLL r n Bro ka riprij aan IIugo NoU boom. 
(FoLo: A . Van Voor n) 
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De Laureaat bij het beeLd van /cruis vaarder SaLomon van MaLdegem in het gezel
schap van (achteraan) schep enen van MaLdegem Antoine Pauwels. Fran/c Sier n 
Remi De Jaeger. Noël Wille en voorzitter Leo Pée en van (vooraan) b stuurslid Geert 
Van Boc/cstaeLe en gedeputeerde Jozef Dauwe. 

(Foto: A. Van VoorenJ 

We wensen de voorzitter van hart proficiat m t deze ondersch .
ding en nog vele jaren gezondheid toe om a ti fm t de ges hi deni an 
het Meetjesland, en van Maldegem in h t bij zond r, bezig te zijn. 

WN 
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oordrachten 

In de loop van 2009 organiseerde het Genootschap, in samenwer
king met Het Ambacht Maldegem Heemkundige Bijdragen uit het 
Meetjesland en VVF Meetjesland een reeks van vijf lezingen onder de titel 
"Meetjeslanders over het Meetjesland" . Van deze lezingen werd een stijl-

olle folder verspreidt en telkens werd aan elke lezing de nodige rucht
baarheid in de pers gegeven. 
De lezingen vonden plaats op zondagmorgen in De Hoogen Pad in 
Maldegem-Adegem en kenden telkens een goed tot zeer goede opkomst, 
of het gratis drankje daar iets had mee te maken , laten we hier in h et 
midden . Sprekers waren: 

zondag 8 maart: Paul Van de Woestijne over Meetjeslandse weekbla
den: het geheugen van onze geschiedenis; 
zondag 3 mei: Frederik De Cocker over Handel. nijverheid en 
industrie in het Meetjesland; 
zondag 14 juni: Filip Bastiaen over Noodgeld in het Meetjesland; 
wndag 4 oktober: Roger Buyck over Armoede en Armenzorg te 
Lembeke; 
zondag 6 december: Hugo Notteboom over Maldegems vroegste 
geschiedenis . 

H lJongste n oudst b sLuur lid /.Jan I I G nooLscllap in dLscLLs i na d lezing 
ou r handel. ny/.Jerheid n lndw lrLe in I L MU sland. 

(Foto: A. Van Vooren) 
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Het aandachtig luisterend publiek tijdens d e lezing over MaLdegems vroegste 
geschiedenis. (Foto: A. Van Vooren) 

Als merkwaardigheid valt te onthouden dat enkele dagen na de 
lezing van Paul Van de Woestijne het bericht werd verspreid dat De 
Eedoonaar, het oudste weekblad van België, roemloos ten onder wa 
gegaan. Dat dit een verschraling van het 'nieuws'-landschap betekent, 
spreekt voor zich . Nu is er enkel nog het weekblad Vrij Maldegem dat 
objectief (kan) berichten over het Meetjesland. 

De aanwezigen waren vol lof over dit initiati f an h t G nootschap 
en iedereen hoopte op nog meer van dat. 



REDAcnE 

2. BOEKENNIEUWS 

Koen CROMHEECKE, Bart DE BAETS, Het boeiend verhaal van een eeuw 
leven in de straatjes rond het 100jarig gemeentehuis Maldegem, Eeklo, 
2009. 112p. 

De looste verjaardag van het Maldegemse gemeentehuis en de 
grondige facelift die het gebouw op dit ogenblik krijgt, vormden de aan
leiding voor de uitgave van dit boek. Centraal thema is de verandering die 
het centrum van de gemeente in deze tijdspanne ondergaan heeft. De 
opzet van de auteurs was niet om een wetenschappelijk verantwoorde 
publicatie af te leveren, maar eerder om een tiental (oudere) bewoners uit 
de belangrijkste centrumstraten zelf aan het woord te laten. Aan de hand 
van hun herinneringen en commentaren bij oude en nieuwe foto's pro
beren de auteurs een beeld te schetsen van het Maldegem tijdens de 
voorbije eeuw. Dit levert heel wat. veelal nostalgische, anekdotische ver
halen op die de auteurs afwisselen met korte historische weetjes en 
beknopte achtergrondinformatie. Jammer is ook dat bij het gros van de 
foto's geen onderschrift staat. Voor de lezer die al wat beter vertrouwd is 
met het ruime aanbod aan heemkundige en historische publicaties over 
Maldegem zal dit boek wellicht weinig nieuws te bieden hebben. We hou
den het dus op een leuk boek voor op de koffietafel, dat hopelijk een aan
tal mensen een blijvende interesse voor de eigen, lokale geschiedenis zal 
bezorgen. 

FDC 

Peter LAROY, Aalter in oude kranten. 't Getrouwe Maldeghem 1919-1944, 
Aalter, 2009, 244 p. 

De tientallen krantentitels die sinds het midden van 19de eeuw in 
het Meetjesland verschenen zijn, vormen een bijzonder interessante en 
rijke bron voor de lokale en regionale geschiedenis. Mits de nodige histo
rische kritiek bieden ze de onderzoeker een vaak unieke kijk op het poli
tieke, sociaal-economische, het religieuze en culturele reilen en zeilen 
van de vorige generaties. Heel wat- heemkundigen en lokale historici 
maakten de voorbije decennia dan ook dankbaar gebruik van deze 
waardevolle bron. 

Het dit jaar verschenen boek van de Aalterse historicus Peter Laroy 
illustreert ten volle de mogelijkheden van deze bron voor het lokaal histo
risch onder7.oek. De auteur nam systematisch de jaargangen van het 
weekblad 't Getrouwe Maldeghem door voor de periode 1919-1944 op 
7.oek naar informatie over de gemeente Aalter. De oogst bleek heel wat 
groter dan verwacht. Vanaf de jaren 1920 verschenen er regelmatig bij
dragen over Aalter in het Maldegemse weekblad en in de jaren 1930 kreeg 
de gemeente zelfs een wekelijkse rubriek met nieuwsberichten en opinie-
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stukken. Om de schat aan nieuwe informatie beter tot haar recht te laten 
komen, besloot de auteur het materiaal te bundelen in boekvorm Lp.v. 
het over meerdere artikels te spreiden. 

In het boek komen uiteenlopende thema's aan bod. In een eerste 
hoofdstuk staat de bron centraal. De auteur probeert het Vlaams-katho
lieke blad 't Getrouwe Maldeghem zo goed mogelijk te kaderen en stelt 
zich daarbij terecht een aantal kritische vragen. In het tweede hoofdstuk 
groepeert Laroy een aantal herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog 
(o.a. oorlogsslachtoffers, oorlogsschade, monumenten en herdenkingen). 
Hoofdstuk drie sluit hier bijna naadloos bij aan en handelt over het groei
ende Vlaams bewustzijn in de gemeente. De geleidelijke verandering van 
landbouwdorp naar een gemeente waar handel steeds belangrijker wordt. 
vormt het thema van een volgend hoofdstuk. Plaatselijke politiek en 
bestuur enerzijds en het religieuze leven anderzijds krijgen ook elk een 
hoofdstuk toegemeten. 

Het voorlaatste en meest omvangrijke hoofdstuk is gewijd aan de 
Tweede Wereldoorlog en behandelt uiteenlopende onderwerpen als de 
aanloop naar de oorlog, de mobilisatie, verzet, collaboratie en het dage
lijkse leven tijdens de bezetting. Eindigen doet het boek op een luchtiger 
noot met een blik op het rijke culturele en sportieve leven in Aalter tus
sen de twee wereldoorlogen. 

De keuze van de auteur om de vele tientallen krantenartikels in 
verhalende vorm te herwerken en thematisch te groeperen. kan onge
twijfeld geslaagd genoemd worden. De tekst is doorspekt met heel wat 
citaten, zodat de lezer kan meegenieten van het bloemrijke taalgebruik 
uit die tijd. Tientallen. vaak nooit eerder gepubliceerde foto's uit het 
Aalterse verleden illustreren het geheel. Het resultaat is een boeiend. vlot 
geschreven verhaal dat beslist een aanwinst vormt voor het onderzoek 
naar de recente Aalterse geschiedenis en dat bovendien de rijkdom van 
kranten als historische bron no.e;maals treffend illustreert. De recente 
verschraling van het regionale perslandschap. met het jammerlijke ver
dwijnen van het 160 jaar oude weekblad De Eeklonaar. zal toekomsti.e;e 
generaties heemkundigen en lokale historici dan ook on.e;etwijfeld sterk 
benadelen. 

FDC 



Meetjeslandse historische 
lezingen 2010 

AReo WTLLEBOORDSE 

De machtigste man ter wereld in onze streek. 
Napoleon in Meetjesland en West-Zeeuws-Vlaanderen 

Napoleon was de machtigste man van zijn tijd. Sindsdien is hij uit
gegroeid tot een van de beroemdste namen uit de geschiedenis. Op vele 
plaatsen in Europa heeft hij zijn sporen achtergelaten, ook in onze 
streek. Hij hield zich er bezig met de verbetering van de infrastructuur, 
zoals de aanleg van land- en waterwegen, en de vernieuwing van vesting
werken. 

Een aantal keren heeft hij in eigen persoon de streek bezocht, ener
zijds op doortocht naar andere locaties, anderzijds om de voortgang van 
openbare werken te inspecteren. Deze bezoeken hebben aanleiding gege
ven tot het ontstaan van een aantal smeuïge Napoleonlegenden. 
Al deze aspecten komen in een notendop aan de orde in een geïllustreer
de voordracht en geleid bezoek aan Het Bolwerk. Aansluitend is er een 
geleid bezoek aan Het Bolwerk, , in het bijzonder de tentoonstelling "In 
de voetsporen van Napoleon." 

Deze activiteit vindt plaats op zondagvoormiddag 11 april 2010 
in IJ zendijke: 

10.30: geïllustreerde voordracht 
door Arco Willeboordse in zaal Brasserie 
Petit Paris, Koninginnestraat 24, 
lJzendijke. 

11.15 - 11.30: wandeling naar Het 
Bolwerk, museum van de Staats-Spaanse 
linies, Markt 3S, IJzendijke. Aansluitend 
bezoek aan de tentoonstelling "In de voet
sporen van Napoleon" 

In de namiddag kunnen gegadig
d n vrij delnemen aan een fi tstocht 
langs n aantal s hansen uit de tijd van 
d Staats-Spaans Uni s (17d - lSd 

uw). 
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Prof. Dr. MARC BOONE, 

Gent (12de-16de eeuw): van patriciërs en ambachtslieden. 
Nieuwe visies op de geschiedenis van een middeleeuwse grootstad' 

De traditionele visie op de geschiedenis van de laatmiddeleeuwse 
Vlaamse steden is nog steeds schatplichtig aan de sterk romantische 
visie die in de loop van de 19de en begin 20ste eeuw werd ontwikkeld. 
Toch blijven een aantal inzichten uit deze reeks opvattingen, zoals deze 
van Henri Pirenne, erg waardevol. 

De huidige stand van zaken van onze kennis dienaangaande laat 
zich evenwel ook sterk beïnvloeden door inzichten gevoed en gegroeid uit 
een interdisciplinaire kruisbestuiving waarbij argumenten gehaald wor
den bij de archeologie, de studie van urbanisatie en ruimtegebruik, de 
representatie in teksten en kunstuitingen allerhande. 

Aan de hand van dit alles is het (hopelijk) spannend een 'gekend 
verhaal' als dat van het Gent uit de tijd der Artevelden opnieuw te 
beluisteren. De voordracht bouwt voort op een tekst die geconcipieerd 
werd voor de nieuwe stadsgeschiedenis die in de marge van het lanceren 
van het nieuwe stedelijke historisch museum (het Stam op de Bijloke
site) wordt voorbereid.' 

De lezing wordt gehouden door prof. dr. Marc BOONE, hoogle
raar aan de Universiteit van Gent en vindt plaats op zondagvoor
middag 6 juni van 10.30 tot 11.30 in het Oud-Stadhuis van Kaprijke . 
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Li . FILIP BASTlAEN 

Een verdwenen gebruik. Uitlezen in het Meetjesland 
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Een aantal oudere streekgenoten 
weet zich nog iets te herinneren van 
het gebruik "uitlezen", Veelal wordt het 
afgedaan als het lezen van een aantal 
berichten door de veldwachter na de 
hoogmis. Bij het verdwijnen van dit 
gebruik omstreeks 1950 klopt dit beeld 
grotendeels . Het is echter een eeuwen
oud gebruik en onderzoek ervan voor 
de 19de eeuw schetst ons een veel 
meer divers beeld. 

In de lezing, als voorbereiding op een vrij uitvoerig artikel, zullen 
dan ook talrijke aspecten aan bod komen. Er is vooreerst het juridische 
kader met onder meer de Gemeentewet van 1836. Van daaruit is het een 
kleine stap naar de vigerende begrippen in de omgeving. Maar ook de 
plaats, het tijdstip van het bekendmaken (de enige correcte term) komt 
aan bod, naast de bekendmaker, de financiële aspecten, het instrumen
tarium en het rechtsarcheologisch patrimonium, naast natuurlijk ook de 
aard van de berichten zelf. 

Als uitsmijter zal ook wat aandacht worden besteed aan het "her
roepen", speciale reglementen, aanstellingsprocedures ... Om het geheel 
te kaderen wordt ook gepeild naar de bestaansreden, door te kijken naar 
de alfabetisering en de kerkelijkheid van de lokale bevolking. 

De lezing vindt plaats op zondagvoormiddag 5 september van 
10.30 tot 11.30 in zaal PAX te Aalter en wordt gehouden door Filip 
BASTIAEN. historicus wiens voorkeur uitgaat naar instellingen en 
mentaliteits- en sociale geschiedenis. 

Prof. Dr. ALEX VANNESTE 

De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens 
tijdens de Eerste Wereldoorlog (1915-1918) 

Vanaf het vOOIjaar van 1915 sloot de Duils bez tter d Belgis h 
Nederlandse grens af - van Knokke to1. Vaals! - met een lektris h draad
versp rrJng waar p en dodelijk ff1 iënt spanning van 2.000 volt stond. 
H i 1 k d be--a l r n hlnd rnis bij uitsiek om de strijd aan te gaan 
m l vlu hi I1ng n. de rl urs. spIonn n. m n n - n briev nsmokk -
laars n lnU h Ingsag nl n. 
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De lezing gaat in op de redenen van de bouw van de elektrische ver
sperring, het optrekken en de technische kenmerken ervan, de nare 
gevolgen voor de grens bevolking, de wijze waarop velen alsnog deze 
levensgevaarlijke hindernis omzeilden - maar ook op de talrijke slachtof
fers die vielen onder het Duitse vuur en de roekelozen die de moordende 
kracht van de toen nog nauwelijks gekende elektriciteit ond rs hatten. 
Het gaat hier om niet meer en niet minder dan om een oorlop r van h et 
IJzeren Gordijn. 

De lezing wordt ondersteund door origine 1 fllm- n fotomateriaal . 
De elektrische versperring aan de Belgisch - N d rland gr ns tijden 
Wereldoorlog I is en blijft een verrassend hi tori h C5 ven, nauw lijk 
bekend of gekend. Die grens was ne ht maar v r t n front. 
U hoort levensechte en bo lende avontur n, w t n happ lijk - hi to
risch gefundeerd, waarbij d w rk lijkh id m r dan n de ft ti 0 r 
treft ... 

De lezing wordt gehouden door prof. dr. Alex VANNESTE. 
gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. op 6 oktober om 
19.30 en vindt plaats in de Kanunnik Andrieszaal in Middelburg. 

Dr. MARC CARNIER 

De vroegste ontwikkeling van de parochies in het graafschap 
Vlaanderen 

D paro hi is v ruit d oud t 1 kal in l 1111 in 
G n nk 1 nd r or ni aH f in t Hing 1 11 U n 
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denis van minstens 1000 jaar. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de invul
ling van deze instelling gedurende dit millennium dezelfde is gebleven. 

Een parochie uit de dertiende eeuw was heel verschillend van een 
parochie uit de achttiende eeuw, laat staan van een parochie uit het 
begin van éénentwintigste eeuw. In deze lezing zal geprobeerd worden na 
te gaan wat we nu eigenlijk weten en kunnen weten over het ontstaan 
van een parochie, welke instanties er actief waren en hoe hun onderlin
ge verhouding was (bisschop , patroon, pastoor, parochianen .... ). Wat 
gebeurde er eigenlijk op dit parochiale niveau? De lezing zal zo veel moge
lijk gestoffeerd zijn met voorbeelden uit het Meetjesland. 

De lezing wordt gehouden door dr. Marc CARNIER, rijksarchi
varis en vindt plaats op zondagvoormiddag 6 december van 10.30 
tot 11.30 in zaal De Koperen Leeuw aan de Tieltsesteenweg 30 in 
Eeklo 

De7.-e reeks historis he lezingen wordt georganiseerd door: 

Heemkundige Kring "Het Amba hi Maldegem" 
Heemkundige Kring " Arlhur Verhoustraete" 
Heemkundig Bijdragen uil het Me tj s land 
VVF-MeetJ s land 
Hls Tl h G noo hap van h l M etjesland 
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60 
Appeltjes van het Meetjesland 

Hugo NOITEBOOM 

Niet zonder enige fierheid kan het bestuur van het Historisch 
Genootschap van het Meetjesland dit jaar het zestigste Appeltje voorstel
len, een zoveelste mijlpaal in de geschiedenis van onze vereniging. 

Het eerste jaarboek verscheen in december 1949 op een beschei
den oplage van 200 exemplaren, en telde 96 pagina's. De laatste jaar
boeken tellen meestal het driedubbele en meer. Appeltjes van het 

Het Heemkundig Genoot hap op b zo 1 bij graal d'AL 
midden deJar n vfJfiig van vorig uw: Pi t r n 1 
te Yvonne D Sm t, Achi l D Vo, Dani' I Vi r tr t. 
Firmin D Cl r q, Alfons Ry rho n 0 ar I ... lp 
w BrigiLi n 0 wald Van I mptlt. 



60 A pPELTJES VAN HET M EETJESLAND 

Meetjesland was de eerste heemkundige en historische uitgave die toen 
in het Meetjesland verscheen. De publicatie ervan was niet echt specta
culair te noemen. Appeltjes mikte nog op geen breed publiek en was een 
beetje elitair. Uit de eerste ledenlijsten blijkt dat professoren, dokters , 
geestelijken, advocaten en vooral veel onderwijzers de bovenhand had
den. 

In de loop der jaren veranderde dat beeld vrij drastisch , vooral in 
de jaren zestig democratiseerde het genootschap en werd, nogal denigre
rend aangeduid als, de gewone man er ook lid van. Een bewijs dat de 
Meetjeslandse bevolking niet achter bleef bij de spectaculaire economi
sche, wetenschappelijke en culturele ontwikkeling van het volk. 
Emancipatie, kortom. 

Ook het monopolie dat het genootschap jarenlang kende, verdween. 
In alle grote en zelfs kleinere Meetjeslandse gemeenten ontstonden heem
kundige of historische kringen, meestal onder impuls en met de mede
werking van bestuursleden van het genootschap. En al die verenigingen 
gaven en geven een tijdschrift of jaarboek uit. Appeltjes steunde alle ini-

Op J 1 auguslus 1963 bezochl hel genooLschap Adeg m. De deelnemers 
Ueten zichJoLograJeren voor In den Haas. bierhuis bij Leon Haeck. We zien: 
Arlhur VerhouslraeLe. Achiel De Vos. Piel r Van CL empul. burgemeester 
Alb rl De Keset, AlJons Ryserhove. paLer Go 19hebuer, Robert Van Vooren. 
Daniël Vi r Lraele en ve L inwoners van Adegem en hel MeetjesLand. 
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tiatieven die ons de geschiedenis van het Meetjesland beter leerden ken
nen. Ook zijn het bestuursleden van het genootschap die aan de basis 
lagen van de vele gemeentelijke en parochiale monografieën die de laat
ste decennia verschenen. Andere regio in Oost- en West-Vlaanderen 
benijden ons die Meetjeslandse rijkdom: kwaliteitsvolle en rijk geïl
lustreerde tijdschriften, diepgravende artikels, volumineuze monografie
ën geschreven door ervaren onderzoekers, talentvolle schrijvers en 
enthousiaste medewerkers. 

Wie de volledige reeks Appeltjes, dè encyclopedie van de 
Meetjeslandse historiografie, in zijn bezit heeft, mag zich heel gelukkig 
prijzen. Geen enkele gemeente of parochie, of er staat minstens één of 
zelfs meerdere artikels in die jaarboeken en dit over alle mogelijke onder
werpen. Het bijzondere is dat nagenoeg alle bijdragen nog steeds up to 
date en betrouwbaar zijn omdat ze gebaseerd zijn op grondig bronnen
onderzoek. Appeltjes is een van de weinige jaarboeken waarin vanaf num
mer één tot aan nummer zestig steeds originele bijdragen verschenen en 
zelden compilaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het jaarboek een 
van de beste en meest gewaardeerde is van Oost-Vlaanderen en van ver 
daarbuiten. 

Naast het uitgeven van het jaarboek organiseert het genootschap 
jaarlijks een historische uitstap naar een Meetjeslands dorp en dit al van 
in 1961 toen met een gammele bus de Meetjeslandse polders werden 
bezocht. Ook worden historische lezingen georganiseerd die steeds op 
veel belangstelling kunnen rekenen. Er wordt daarbij zoveel als mogelijke 
samengewerkt met andere verenigingen of organisaties. Verder bezit het 
genootschap een rijke bibliotheek die bewaard wordt in het Eeklose 
stadsarchief en er door iedereen kan worden geraadpleegd. 

In de loop van 60 jaar heeft het Meetjesland een ware gedaante
verwisseling ondergaan. Religie, verenigingsleven. het culturele leven. de 
infrastructuur zijn onherkenbaar veranderd. om nog maar te zwijgen van 
de politiek. Wat de toekomst voor onze vereniging in petto heeft, kan nie
mand voorspellen. Het bestuur hoopt in elk geval nog vele jaarboeken te 
kunnen publiceren. In de archieven is er zeker voldoende materiaal te 
vinden voor nog eens 60 Appeltjes ... 

Wie naast de vele auteurs en medewerkers zeker in de bloemetjes 
moet worden gezet, zijn onze leden. Zonder hun belangstelling voor de 
lokale geschiedenis en hun loyaliteit aan het genootschap. zouden er 
nooit 60 jaarboeken verschenen zijn. Vandaar onze oprechte dank voor 
de jarenlange trouw, steun en waardering en het bestuur van het genoot
schap hoopt in de toekomst blijvend te kunnen rekenen op de steun van 
zijn leden. 



HISTORISCH GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND 

Gesticht in 1946 door dr. Elisabeth DHANENS, erevoorzitster (voorzitster 
1951 - 1968), apotheker Prudent RYCKAERT (ondervoorzitter 1946 -
1968) en dr. Edmond TIELEMAN (voorzitter 1946 - 1951). Achiel DE VOS 
fungeerde van 1948 tot 1977 als secretaris en was voorzitter van 1968 tot 
1989. Luc Stockman was voorzitter van 1989 tot 1999. 

HET BESTUUR 

VOORZITIER 
Hugo NOTIEBOOM, 
Prins Boudewijnlaan 9B - 9991 Adegem 
Tel. 050 71 29 12 - e-mail: hugo.notteboom@skyneLbe 

ONDERVOORZITIER-REDACTIESECRETARIS 
Filip BASTIAEN, 
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Roger BUYCK, Plein 66 - 9970 Kaprijke 
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Tel. 09 377 13 11 - e-mail: frederik.decocker@ugenLbe 
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APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Jaarboek, sedert 1949 uitgegeven door het Historisch Genootschap van 
het Meetjesland. 

REDACTIERAAD / RECENSIEDIENST 

Redactiesecretaris: Filip BASTIAEN 
Oostmolenstraat 216 - 9880 Aalter 
e-mail: appeltjes.meetjesland@telenet.be 

Leden: Hugo Notteboom, Peter Laroy en Roger Buyck 

Alle artikels dienen uiterlijk 31 oktober in het bezit te zijn van de red ac
tiesecretaris, bij wie ook de auteursrichtlijnen te bekomen zijn. 

Boeken ter bespreking aangeboden, worden op hetzelfde adres verwacht 
en worden nadien in de bibliotheek van het Genootschap ondergebracht. 

RUILDlENST 

Hugo NOTIEBOOM, Prins Boudewijnlaan 9B - 9991 Adegem 
Tel. 050 71 29 12 
e-mail: hugo.notteboom@skynet.be 
Bestellingen van vorige jaarboeken gebeuren op hetzelfde adres. 

Nr. Jaar Aantal ex. Prijs 

13 1962 5 +2* 10 € 
19 1968 5 10 € 
20 1968 2 10 € 
21 1970 17 5€ 
22 1971 2* 10 € 
23 1972 1 + 1* 10 € 
24 1973 1 + 1* 10 € 
25 1974 20 + 2* 5€ 
27 1976 6 + 1 * 10 € 
28 1977 1 + 1* 10 € 
29 1978 30 + 1 * 5€ 
30 1979 1 + 1* 10 € 
31 1980 25 + 1 * 5€ 
32 1981 14 5€ 
34 1983 1 + 1* 1O€ 
35 1984 5 10 € 
36 1985 22 + 1 * 5€ 
37 1986 2 + 1 * 5€ 
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Nr. Jaar Aantal ex. Prijs 

38 1987 8 + 1 * 10 € 
39 1988 1 10 € 
40 1989 2 10 € 
41 1990 2 10 € 
42 1991 2 10 € 
43 1992 1 10 € 
44 1993 34 5€ 
45 1994 31 5€ 
46 1995 33 5€ 
47 1996 46 5€ 
48 1997 65 5€ 
49 1998 16 5€ 
50 1999 2 10 € 
51 2000 44 18 € 
52 2001 59 18 € 
53 2002 14 18 € 
55 2004 24 18 € 
56 2005 25 18 € 
57 2006 32 18 € 
58 2007 35 18 € 
59 2008 24 18 € 

* tweedehands exemplaar 
Oude indices (eerste 25 jaargangen): 18 ex. 1€ 
Indices van de eerste 50 jaargangen: 35 ex. 1€ 
Brochures van vroegere uitstappen: uit te kiezen aan 3 € per exemplaar. 
Overdrukken: uit te kiezen aan 1 € per exemplaar. 

LIDMAATSCHAP 

Het lidmaatschap kost € 18.00 (+ eventueel € 3.50 voor het verzenden 
van het jaarboek: + € 7.00 voor het bUitenland). Oudere jaarboeken zijn 
te bekomen aan de prijzen vermeld in bovenstaand overzicht: 5 euro 
indien nog meerdere exemplaren beschikbaar. 10 euro indien slechts 
enkele exemplaren nog aanwezig (afhalen in het Stadsarchief Eeklo. 
Industrielaan 2 of + € 3.50/7.00 portkosten). 

Werkwijze: 
- bestellen op hogervermeld ruiladres: 
of door storting op bankrekening 979-9544310-97 van het Historisch 
Genootschap van het Meetjesland. Prins Boudewijnlaan 9B 9991 
Maldegem met vermelding "nieuw lid" of de gewenste jaarboeken. 
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BIJ ADRESVERANDERING 

Gelieve dit tijdig door te geven aan de penningmeester. U bent dan zeker 
nog het jaarboek te ontvangen en het bespaart ons heel wat kosten. 
Gezien de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen 
we moeilijk uw nieuw adres achterhalen. 

De auteurs en de uitgever hebben geprobeerd om alle rechtheb
benden van illustraties en afbeeldingen op te sporen. Personen die 
zich alsnog in hun rechten voelen geschaad. kunnen contact opne
men met de redactiesecretaris. Oostmolenstraat 216 in 9880 Aalter 
of elektronisch via appeltjes.meetjesland@telenet.be . 

a50 

Veran t woord eHJ ke uitgever / copyrigh t 
Historisch Genootschap van het Mt'etjesland 

Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bijdrage. 
Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd or (gedeeltelijk) 
overgenomen zonder schriftelijke tocstenllning van dl' nuteltr. 

respect icveli.lk bronvermelding 
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