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INLEIDING 

Uitlezen in het Meetjesland. 
Wet en gebruik in de 19de en 
20ste eeuw 

Filip BASTIAEN 

~ En op dat Niemand hier omtrent onwetendheyd voorwende 
zal deeze worden afgekondigd en aengeplakt. 

alom waer zulks te doen gebruykelyk is." 

Als men het met oudere mensen heeft over de mondelinge bekend
making van officiële en andere berichten, dan krijgt men bijna steevast 
te horen dat dit gebeurde door de veldwachter na de hoogmis. Plaats en 
typische gebruiken verschilden naargelang de gemeente. Voor de 20ste 

eeuw lijkt dit grotendeels met de realiteit overeen te stemmen. Maar het 
gebruik is niet alleen eeuwenoud, maar vertoont veel meer schakeringen 
dan tot nu algemeen aangenomen. 

Het thema belleman, omroepen, uitlezen e.a. verwante termen 
kende omstreeks 1990 een zekere belangstelling. In Gent zag de Orde van 
de Belleman het levenslicht en er werd aldaar ook het wereldkampioen
schap voor bellemannen gehouden. Deze belangstelling hing deels samen 
met de groeiende aandacht voor de rechtsarcheologie en het rechtshisto
risch patrimonium, waarbij Paul De Win de voortrekker was l . Al enkele 
jaren vroeger was het plan gerezen bij een kleine groep belangstellenden 
om een boek over het omroepen uit te geven. Er werd een aantal specia
listen gecontacteerd, maar daar bleef het zowat bij. Het lijkt mij echter te 
spijtig om het ingezamelde materiaal ongebruikt te laten liggen. 

Door het intensieve karakter van het opzoekingswerk is doelbewust 
voor meerdere afbakeningen gekozen. We beperken ons vooreerst tot het 
Meetjesland en dan nog lout.er tot voornamelijk de 19de eeuw, aangevuld 
met. aantekeningen en mondelinge gegevens voor de 20ste eeuw. Dit laat
ste moest er bij, daar het midden van die eeuw het. einde van hel gebruik 
inhield (maar dat weliswaar op andere manieren wat zou voortleven). 
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Toch zullen we ook regelmatig verwijzen naar de ISde eeuw om sommige 
zaken duidelijker te stellen of elementen aanhalen uit de rest van Oost
Vlaanderen. Het her en der verspreid zitten van het bronnenmateriaal en 
het sporadische karakter van veel elementen, maakt duidelijk dat deze 
bijdrage slechts een, zij het toch enigszins uitgebreide, aanzet is tot de 
studie van het bekendmaken. 

Dit artikel is drieledig opgebouwd. Vooreerst wensten we na te gaan 
waarom de gemeenschap overging tot (of vasthield aan) mondelinge 
berichtgeving. Daarnaast peilen we naar de eventuele reglementering en 
combineren we die met de praktijk, om tot slot aandacht te besteden aan 
de berichten zelf. Het tweede onderdeel behandelen we thematisch. Een 
chronologische aanpak, volgens de politieke constellatie, ware een ande
re mogelijkheid. Het bleef echter moeilijk om dejuiste keuze te maken. In 
de thema's benaderen we alles zoveel mogelijk chronologisch. 

1. MONDELINGE BERICHTGEVlNG IN EEN BREDERE CONTEXT 

1.1 ALFABETISERING 

Iedereen werd verondersteld de wet en plaatselijke reglementerin
gen te kennen, maar moest er ook kennis kunnen van nemen. En daar 
wrong in heel wat tijdsperioden het schoentje, zeker en vast in de Igde 

eeuw. De bestaansreden van de mondelinge cultuur moeten we dan ook 
voornamelijk zoeken in de gebrekkige alfabetisering van de (landelijke) 
bevolking. Uit een globaal overzicht van het alfabetisme op het einde van 
de ISde eeuwen tijdens de eerste helft van de Igde eeuw volgt dat nau
welijks de helft van de mannen en een kwart tot een derde van de vrou
wen hun naam konden schrijven (= minimale graad van geletterdheid). Er 
waren echter grote regionale verschillen. In streken waar de landbouw
bedrijvigheid de voornaamste activiteit was, genoten de jongeren een 
betere en langere opleiding. In de streken waar de linnennijverheid over
heerste, kende men een minimale geletterdheid. Voor de late lsde eeuw 
betekende dit dat de gemeenten in het latere arrondissement Eeklo tot de 
meest geletterden behoorden. Tegen het midden van de Igde eeuw was 
ook daar de verarming zo groot, dat het peil niet meer hoger kwam dan 
in de zuidelijker gelegen zandstreek2 . 

Voor het Meetjesland kunnen we slechts een stuk concreter wor
den. De streek beschikt over een groot aantal voortreffelUke dorpsmono
grafieën, maar daarin wordt vaak geen aandacht geschonken aan de 
geletterdheid van de lokale bevolking. In alle werken komt het onderwijs 
(vrij) uitvoerig aan bod, maar dit bl~jn veelal beperkt tot de onderwijsp?
litiek. De uitzonderingen zijn Poeke, Bellem, Lotenhulle en Waarschoot3 . 
Er bestaan ook enkele onderwi.1smonografieën. maar daarin onderkennen 
we hetzelfde euvel. Heel wat auteurs wagen zich niet aan het arbeidsin
tensieve onderzoek. Er bestaat wel ook nog een niet-gepubliceerde studie 
voor Eeklo. Lovendegem. Sleidinge en Waarschoot-t. zij het beperkt tot dl' 
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eerste helft van de 19de eeuw. Houden we daarenboven ook rekening met 
de vaststelling dat niet alle auteurs dezelfde werkwijze gebruikten. 

In 1796 schreef de commissaris van het Directoire en fervente aan
hanger van de Republiek Pieter Bernard de Vliegher dat zijn 
Waarschootse medeburgers "aussi bêtes qu'ignorants" waren5 . Deze 
boude bewering lijkt overtrokken, maar volgens het onderzoek naar de 
geletterdheid in de huwelijksakten, teruggekoppeld naar de schoolperio
de6 , kon tussen 1800 en 1839 nog niet 1/3 van de mannen en 1/4 van 
de vrouwen naamtekenen (het minimale van de schrfjfkunst). De alfabe
tiseringscijfers van de grootste groep van de bevolking, namelijk de 
wevers en spinsters, lag nog een stuk lager. Op sommige tijdstippen 
waren ze onbeduidend klein, 3 à 4% bij de vrouwen 7 . De cijfers volgens 
de schoolperiode voor Bellem en Lotenhulle, twee buurdorpen uit de 
zandstreek. vertonen vrij grote verschillen. Zowel de mannelijke als de 
vrouwelijke geletterdheid in Bellem leunt dicht aan bij die in Waarschoot. 
In diezelfde periode doen de Lotenhullenaren het ongeveer 10% beter, zij 
het dat de vrouwen het in de tijd steeds beter doen. De Lootse scholings
graad leunt daarmee iets dichter aan bij die van Poeke. Toch blijft die ook 
onder het nationale peil (toch zo'n 10%). De cijfers voor Lovendegem en 
Sleidinge zitten ergens tussen die van Bellem en Lotenhulle in. 
Voor de eerste twee vernoemde dorpen weten we ook meer over de socia
Ie differentiatie. Bij beide blijkt een immens verschil tussen enerzijds de 
groep van landbouwers en handel en diensten en anderzijds de losse 
krachten en de textielarbeiders. Zelfs in de eerste helft van de 19de eeuw 
haalde de eerste groep bijna vlot 80%, maar hij maakte een minderheid 
van de totale bevolking uit. De vrouwen scoorden iets minder goed (voor
al bij de handel en diensten). De tweede groep haalde aanvankelijk slecht 
10 tot 20% geletterden. Naar het midden van de eeuw liep dit op tot 30% 
en meer. 
Verderop in de 19de eeuw kennen we een algemene toename van de gelet
terdheid. Voor Bellem blijkt 1840 daarvoor een duidelijke caesuur. terwijl 
in Lotenhulle eerder van een overgangsperiode tussen 1840-1860 sprake 
is. Tegen 1900 haalt 90 tot 100% van de huwenden de minimale norm 
van hun naam schrijven. vooral door de toegenomen alfabetisatie van de 
lagere sociale klassen. 

In de context van bekendmaken van wetten en reglementeringen is 
echter het kunnen schrijven geen noodzaak. Het volstond om te kunnen 
le-.ren. We moeten daarbij ook bedenken dat lange tijd op school het han
teren van de pen pas na het lezen werd aangeleerd. De kinderen die onre
gelmatig en slechts korte tijd school liepen. kwamen niet aan de eerste 
notie van het schrijven toe. De leeskunsi was dan (in principe) ook heel 
wat ruimer verspreid dan de schrilfkunst. Een andere bron zou ons op dit 
vlak heter kunnen helpen, maar blijft beperkt tot de mannelijke bevol
king, namelijk de mllitferegisters. Deze bron maakt vanaf omstreeks 
1840 een drie- of zelfs vierledige Indeling: lezen, schrijven en cilferen of 
eventueel ongeleerd. De bron biedt daarenboven het voordeel dat alle 
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mannen er in voorkomen (de lagere sociale klasse zag door economische 
omstandigheden soms af van het huwelijk). Die mannen hebben daar
naast ook nog eens dezelfde leeftijd bij de registratie. Het nadeel is wel 
dat de loteling zelf zijn niveau van geletterdheid meedeelde. Enige over
schatting is dus zeker niet uitgesloten. 
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Vermelding van de geletterdheid in 1 gele·eeuwse militieregisters. De loteling gaf dit 
in principe zelf op. 
(Bron: Gemeentearchief Aalter) 

Voor Poeke en Lotenhulle stellen we vast dat de mannelijke alfabe
tiseringsgraad doorgaans kleiner (soms tot 25%) is dan dat blijkt uit de 
huwelijksakten. Het kunnen naamtekenen lijkt dan een overschatting 
om van alfabetisering te spreken. In Bellem zijn de verschillen kleiner. De 
militieregisters verschaffen ons ook informatie over de groep die enkel 
kan lezen. Deze cijfers zijn verrassend. Die groep maakt gemiddeld tot 
aan 1900 slechts een 10% uit van het aantal lotelingen en is steeds in de 
minderheid tegenover de compleet analfabeten. Voor Lotenhulle bv. kan 
25% van de lotelingen tussen 1891 en 1900 noch It'zen. noch schrijven. 
12.5% kan enkel lezen. Ook bij het opdelen in beroepsgroepen. stellen we 
hetzelfde beeld vast. 
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Met deze cijfers voor ogen is het duidelijk dat mondelinge bekend
making van allerlei berichten voor velen een noodzaak was. Het ging niet 
alleen om officiële berichten en annonces, die deel uitmaken van deze bij
drage, maar ook om algemene nieuwsverspreiding. Hiertoe werden ande
re kanalen aangewend, zoals herbergen. In het Maldegemse werden tij
dens de septemberdagen van 1830 "dagbladeren met luiden stemme" 
voorgelezen, die de "ingezetenen tot oproer aanhitsen"8. 

1.2 KERKELIJKHEID 

Voor het bekendmaken van reglementeringen waarvan iedereen moest 
weet hebben, had de wetgever er alle belang bij dat hij zoveel mogelijk 
onderdanen in een keer kon bereiken. Dat was natuurlijk ook interessant 
voor de berichten van particulieren. Rondtrekken in de straten, was een 
optie, maar bleek natuurlijk zeer tijdrovend. Het kwam er dus vooral op 
neer een ontmoetingsplaats te vinden, waar velen bijeenkwamen en wat 
daarenboven frequent gebeurde. De (voor gelovigen) verplichte zondags
mis bood daarvoor een serieuze opportuniteit. Het afroepen op dat tijd
stip was zeker geen uitvinding van de Igde-eeuwse wetgever. Het was een 
uitvloeisel van een lange traditie, gebaseerd op de praktische ervaring dat 
de verplichte en bijgevolg drukbijgewoonde zondagsmis in rurale gemeen
schappen de ontmoetingsplaats bij uitstek was9 . In de weinig wetgeven
de teksten is dit tijdstip doorgaans ook expliciet vermeld (zie ook verder). 

Hoe zat het nu met die kerkelijkheid van onze voorouders in de Igde 

eeuw? 

In de jaren 40 van de 19de eeuw lijkt het beeld vrij duidelijk volgens 
Art 10. De plattelandsgebieden zijn zo goed als uniform-praktiserend. 
Daar waar er nalatigheid bestaat, wordt deze drastisch ingeperkt, zoals 
bv. in het district Eeklo. Waar ze blijft voortbestaan, is ze slechts in zeer 
zeldzame gevallen de uiting van een werkelijke breuk met de kerk. In 
Nevele en St.-Laureins wijt men het verzuim van het houden van Pasen 
aan de werken aan het Leopoldskanaal of aan de dijken. In de gemeen
ten in de polderstreek van het district Eeklo zijn er wel vaak enkele tien
tallen inwoners die hun paasplicht niet vervullen. Tegen 1848 is dit aan
tal bijna nihil. In Nevele daarentegen behoren blijkbaar een aantal kler
ken en ambtenaren tot een harde kern van onkerkelijken. De grote 
enquête naar de kerkelijkheid van 1847 leert dat slechts in enkele paro
chies het aantal paasverzuimers meer dan 1 % van de communiebevol
king bedraagt. In Adegem, St.-Laureins en Oostwinkei zou dit percenta
ge als enige in het Meetjesland hoger liggen. De meeste voLwassenen gin
gen zelfs tot zesmaal per jaar ter communie. In opnieuw OostwinkeI, 
maar ook In Sleidinge en Zomergem liep dit zelfs op tot tienmaal. Enkele 
poldergemeenten laten zich weer negatief opmerken. 

In de daarop volgende halve eeuw blijkt dat het kerkvolk zich aan 
enkele (nieuwe) ondeugden bezondigde. lIet herbergbezoek had een 
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nefaste invloed. maar ook het werken in de stad of de trek naar Frankrijk. 
De geestelijken stellen tegenover de zedenverwildering door herbergbe
zoek het parochiale verenigingsleven. Vanaf 1879 wordt de hele pastora
le bedrijvigheid beheerst door de zorg voor goede scholen. Er wordt voor
al ook heftig gereageerd tegen het bezoek aan de gemeentescholen. Toch 
deed zich geen belangrijke verschuiving voor inzake ontkerkelijking. Op 
de plattelandsgemeenten kon zich dit wel voordoen bij de herbergiers. 
zoals vroeger. maar nu ook bij het spoorwegpersoneel. Die laatsten 
moesten namelijk ook op zondag werken. 
Het schoollopen in officiële scholen geeft een zekere indicatie van ontker
kelijking. Dit viel voor het Meetjesland enkel op in Watervliet en 
Waterland-Oudeman. Hoe dan ook. de schooloorlog sloeg een eerste bres 
in het katholieke Vlaamse platteland. 

De periode tot aan 1914 wordt gekenmerkt door de opkomst van 
het socialisme. In het Meetjesland zijn er sporen van aan te treffen. in de 
dorpen. maar vooral in de stad Eeklo ll . In meerdere Meetjeslandse 
gemeenten duiken slechte kranten op. zoals de Vooruit in Eeklo en 
Waarschoot, L'Etoile in Adegem. naast slechte herbergen in Maldegem
Kleit. Hansbeke. Lotenhulle. Middelburg. Ursel enz. Het aantal onkerke
lijken stijgt dan ook. Het zijn vooral liberalen. socialisten en de fransch
mans. Ca. 1910 zou hun aantal al 350 bereikt hebben in Maldegem en 
100 in Aalter. Zij die wel ter kerke gaan. gaan ook meer ter communie. 
alhoewel de cijfers kritisch moeten worden geïnterpreteerd. 

Besluitend kunnen we stellen dat na de schoolstrijd de kerkelijk
heid in zekere mate afnam. vooral waar er sprake was van industrialisa
tie. Toch vervulde nog de grote meerderheid van de plattelandsbewoners 
zijn zondagsplicht. Diezelfde meerderheid kon dus ook worden aange
sproken voor de wekelijkse bekendmakingen. 

1.3 DE DOOD VAN EEN GEBRUIK 

In de 20ste eeuw werd alfabetisering algemeen. Toch bleef het mon
deling bekendmaken van officiële en andere berichten nog een tijdlang in 
zwang. Dit kwam onder meer door de Gemeentewet van 1836 (zie ook ver
der). Het artikel 102 bepaalde de hele 20ste eeuw door dat de reglemen
ten en verordeningen van de gemeenteraad of van het schepencollege 
door toedoen van de burgemeester en schepenen bekendgemaakt dien
den te worden door middel van omroeping of aanplakking. In de platte
landsgemeenten diende dit te geschieden na de kerkdienst. Door de wet 
van 30 december 1887 volstond in feite een van de twee methodes. Die 
wet werd zelfs zodanig geïnterpreteerd dat voor de plattelandsgemeenten 
- met overwegend een landbouwpopulatte - het omroepen alleen vol
stond 12. 
Uit ons beperkt onderzoek in de 20ste eeuw bleek nooit een oftkieel stop
zetten van de praktijk. Het omroepen bleek in ieder geval zeker tot Han 
de Eerste Wereldoorlog en zelfs nog tot aan de 'l\vt'ede Wert'ldoorlog het 
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meest gebruikte middel van bekendmaking van de gemeentelijke regle
menten. Dit blijkt alvast uit voorbeelden van de gemeenten AaIter en 
Bellem. Zo besliste het AaIterse schepencollege nog in 1930 om op zon
dag het verzoek dat landbouwers met geen wagen of karren op de zomer
wegen zouden rijden af te kondigen 13. Diezelfde bestuurders verklaarden 
in 1936 ook dat "het openstaan der plaats van toegevoegd veldwachter' 
werd afgekondigd 14. We moeten misschien toch voorzichtig zijn met de 
interpretatie van het woord afkondigen. In 1945 lezen we namelijk "De 
kas voor ajkondigingen zal geplaatst worden aan de kerkhofmuur . .. " 15. 

En ook in 1960 spreekt men i.v.m. de collecte voor het Hulpactiecomité 
Congo van een aankondiging op het bord aan de kerk 16. Ajkondiging 
staat hier dus voor aanplakking. Ca. 1970 liet de gemeentelijke overheid 
dan berichten verschijnen in het parochieblad. In de buurgemeente 
Bellem is het blijven bestaan van de mondelinge afkondiging duidelijker. 
De vacature voor veldwachter in 1929 werd aangeplakt aan het gemeen
tehuis, in vier weekbladen aangekondigd en tevens op twee zondagen 
afgekondigd 17. Nog in 1947 werd de nummering van de huizen (op 
kosten van de bewoners) naar aanleiding van de volkstelling zowel afge
kondigd als aangeplakt18. Het gebruik bleef mogelijks in zwang tot ca. 
1960, want begin 1959 werd besloten aan de afsluiting van het kerkhof 
een bord te laten aanbrengen "voor het mededelen van de bestuurlijke 
aankondigingen van de gemeente" 19. Voor beide gemeenten lijkt het ons 
erop dat het plaatsen van een bord in de buurt van de kerk samenging 
met het stopzetten van de afkondigingen. We zien in beide gemeenten ook 
opnieuw een band met de kerk, als ontmoetingsplaats die door velen 
vaak werd gefrequenteerd (zie hoger en ook verder). Dat was evenmin 
nieuw, want ook in de Nieuwe tijd fungeerde de kerkdeur als aanplak
plaats. 

Het omroepen leeft toch nog voort. Zowel het begrip omroeper als 
beUeman komen voor in titels van meerdere soorten bladen. Het 
Davidsfonds gaf in 1932 zijn ledentijdschrift de naam De Belleman. In 
Temse verschijnt nu het advertentieblad De nieuwe omroeper, terwijl de 
N-VA van Lier-Koningshooikt een huis-aan-huisblad uitgeeft met de 
naam De Omroeper, wat trouwens ook al gebeurde toen de partij nog als 
Volksunie door het leven ging. Ook in het Nederlandse Schaijk verschijnt 
een weekblad met die naam. De stad Hamont-Achel dan geeft al 33 jaar 
een driemaandelijks infoblad uit met de titel De Belleman. Er zijn ook nog 
voorbeelden te vinden in het verleden. De link met het verspreiden van 
nieuws en nieuwtjes is telkens duidelijk. 

Intussen zijn er ook weer bellemannen, zoals ze zich blijkbaar alge
meen laten noemen. Een vluchtige blik op internet, leert ons dat er actief 
zijn in Gent, Ninove, Veurne, Izegem ... Dit fenomeen moet vooral als een 
(toerisUsehe) attractie worden gezien: openen van kermissen, inbellen 
van tcntoom;tellingen, stoet.en, marktenwandelingen enz. Er worden 
sinds 1988 7-clfs heuse wereldkampioenschappen gehouden, zelfs al 
enkele keren In België. Onder Impuls van Julien Pauwels, belleman in 
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Gent van 1972 tot 2007, werd ook de vereniging Orde van de Belleman 
(Guild ofTown Criers) opgericht in 1984. In haar schoot ontstond ook de 
Gilde van de Bellemannen van het Europees Continent. Ze heeft tot doel 
de officiële bellemannen van het Europese vasteland te verenigen. De 
Engelse vereniging telt ook niet-Engelse leden. 

1.4 EEN VLEUGJE OUD REGIME 

In dit korte item willen we ons beperken tot de gang van zaken in de 17de 

en 18de eeuw in het Meetjesland, voor zover er iets is over bekend. Dit 
onderdeel is dus voor veel aanvulling vatbaar. Het algemene principe is 
dat de afkondiging in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd grotendeels 
gewoonterechtelijk was geregeld20. Het blijkt duidelijk te zijn dat de 
openbare afkondigingen van zowel kerkelijke als wereldlijke overheden in 
het Meetjesland, en ook ver daarbuiten, kerkgeboden werden genoemd. 
Oorspronkelijk werden ze inderdaad samen tijdens de zondagse hoogmis 
in de kerk voorgelezen. In 1570 verbood kardinaal Granvelle echter om 
nog langer wereldlijke afkondigingen in het kerkgebouw zelf te doen. Dit 
verbod werd hernomen op 26 juni 1607 door de bisschoppensynode van 
Mechelen. Vanaf dan vonden alle mededelingen van niet-kerkelijk nieuws 
buiten de kerk plaats, tot Jozef 11 in 1785 het afkondigen van al zijn edic
ten en ordonnanties op zondag vanaf de kansel door de pastoor in alle 
kerken van de Oostenrijkse Nederlanden verplicht maakte. 

Het is zeker dat na 1570, en misschien ook voordien, de publiek
rechterlijke en private berichten buiten de kerk, maar dan wel in de 
nabijheid van de kerkdeur of het dorpsplein, werden bekendgemaakt. Er 
zou daarbij worden gebruik gemaakt van een geïmproviseerde stand
plaats. Om het volk samen te roepen werd veelal gebruik gemaakt van de 
kerkklok. De officiële berichten werden zeker en vast afgeroepen en geaf
ficheerd door een lagere ambtenaar die met deze taak was belast. In de 
heerlijkheden was het in principe de heer die in eerste instantie verant
woordelijk was voor de bekendmakingen. In de praktijk was het zijn 
plaatsvervanger of diens adjunct21 - vaak de baljuw of zijn officier. 

Ondanks dat ongeveer 200 jaar de wereldlijke berichten buiten de 
kerk moesten worden bekendgemaakt, vinden we talrijke vermeldingen 
dat dit gebeurde "ter ordinaire publicatieplaetse ter kerckstichet. Dit laat
ste woord kan meerdere betekenissen hebben: 

het kerkportaal; 
- de roep- of kerksteen: een grote steen, soms houten blok, in de om~e

ving van het kerkportaal of het kerkhoihek van waarop de bekendma
kingen werden voorgelezen; 
een lage stenen muur, de kerkhofmuur. 

In Bellem gebeurden ze in de onmiddell~jke omgeving VHn de kerk, 
bij het wethuis. Dit gebouw in de nabijheid van het dorpshuis WHS "glw
dislinghueert met eenen thooren, alwaar inhclTlgt de pllblicatiebdle, tot het 
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publiceren van Haere Majesteyts placcaeten". Het bestond nog zo aan het 
einde van de 18de eeuw. Het gebeurde ook dat functionarissen uit ande
re dorpen kerkgeboden kwamen doen in Bellem. De Bellemse gezagsdra
gers trokken dan ook naar omliggende dorpen. Na het aflezen van het 
kerkgebod werd een exemplaar tegen de kerkhofmuur geplakt22 . 

Voor Knesselare is eind 17de eeuw het volgende te vinden: "naer 
ouden costuyme. den officier der prochie pretendeert van uytgehelesen 
thebben ter kercktichele. ten uytcommen van den volcke uyt den dienst van 
de hoogmisse en ook van thebben gheplackt aen het pellerijn. plaetse 
gecostumeert ... "23. De officier was een voorloper van de veldwachter. Voor 
bepaalde taken verving hij de baljuw. Voor bv. Sleidinge zijn gelijkaardi
ge zinsneden te vinden: "Jek onders oIf der prochie ende keure van 
Sleydinge relatere dit onderschreven gepubliceert t'hebben ten uytkomen 
van den volcke naer den goddelycken dienst van de vroegmisse op de pla
etse van oudts gecostumeert .. .'·24. Voor Waterland-Oudeman vonden we 
ook volgende passus: "gepubliceert naer het luyden der stadth clocke den 

& hoog . "25 ... naer vroeg mlSse. 
Een zaak wordt alvast duidelijk: het tijdstip is verschillend naargelang de 
locatie. nu eens na de vroegmis. dan na de hoogmis of na beide. 

In de heerlijkheid Wulfsberge op Ursel deden zowel de baljuw als de offi
cier (loco baljuw) kerkgeboden. Ze handelden o.a. over het doen van de 
schouwing van wegen en beken. de verpachting van de ontvangerij van 
de heerlijkheid. belastingen en het solliciteren als pointer en zetter ervoor. 
Het opmaken van de kerkgeboden gebeurde door de griffier26. 

Het publiceren van berichten kostte ook geld. In de rekeningen zijn 
talrijke voorbeelden te vinden: 
"Item aen den greffzer voor het schrijven van het kerckgebodt gedient heb-
bende tot het hauden van de venditie 0 1 0 
Item betaelt voor de publicatie 0 0 427" 

Uit een rekening van 1782 uit hetzelfde Lotenhulle blijkt dat het 
schrijven van een kerkgebod inderdaad een schelling kostte. tegen door
gaans 4 grooten voor de publicatie. Dit laatste kon soms goedkoper. We 
stellen hetzelfde vast voor het zegelrecht: de ene keer bedraagt de prijs 4 
grooten. de andere keer slechts één28. In Adegem rekende de schout 
maar liefst 10denieren aan voor" het publiceren de kerk-geboden aen hem 
toegezonden". Voor de provinliale zegels was hem hetzelfde bedrag ver
schuldigd29. Het zou dus om 10 exemplaren kunnen gaan. 
Voor LotenhuIle vonden we ook nog dat Pieter Vander Ginste "voor het 
slaen van den trommel geduerende den jaere 1 791 ingevolgde het regle
ment van den Jaere sesthien hondert dryentachtentigh" ook een vergoe
ding van 10 denier ontving30. Mogelijks riep hij ook op die manier het 
volk bijeen voor de bekendmakingen (zie ook verder). 
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2. WET EN GEBRUIK 

2.1 ENKELE WETfELIJKE BEPALINGEN 

De interesse van de wetgever voor het bekendmaken was, volgens 
de ons bekende bronnen, zeer gering. In tegenstelling tot veel andere 
onderwerpen is in de Statistique administrative des lois, Décrets, arrêtés31 

uiterst weinig te vinden over het mondeling bekendmaken. Nochtans zijn 
er ruim vier bladzijden wetten en reglementen opgenomen onder Lois et 
arrêtés (leur publication), maar op enkele uitzonderingen na handelen ze 
allemaal over het schriftelijk bekendmaken, zoals bv. via het Journal 
Officiel en later het Bestuursmemoriaal. 

Door de inlijving van onze contreien bij de Franse republiek bepaal
de een besluit van het directoire exécutifvan 18 pluviöse IV hoe de Franse 
wetten moesten worden afgekondigd. Ze moesten zonder uitstel worden 
gedrukt en gepubliceerd in een Bulletin officiel. Dit was zo opgelegd door 
een decreet van 12 vendémiaire IV voor het hele Franse rijk. Daarmee 
was in feite de kous af. Volgens het artikel 2 van dat decreet moest geen 
enkele andere bekendmaking of bijkomende druk (de heilige tekst van de 
wet, zoals Paul De Win het noemt). Het liet wel de facultatieve mogelijk
heid aan elke departementale of gemeentelijke administratie (administra
tion municipale), na een speciale beraadslaging bekendmakingen te doen 
die ze geschikt achtten, "soit par réimpression. affiches, soit à son de trom
pe ou de tambouT'" . Dit nam niet weg dat de wet verplicht werd vanaf de 
toezending van de wet (het Bulletin)32. Mondelinge bekendmaking bleef 
dus een optie. Dit laatste komt ook tot uiting als we de praktijk onder de 
loep nemen. Het aanvullend besluit van 20 germinal IV bevestigt min of 
meer deze toestand33. In een bekendmaking van korte tijd nadien. door 
Dubosch, raadt men de burgers aan een abonnement te nemen op het 
officiële Bulletin der Wetten: .. Daer word nog publicatie nog aenplakking 
meer gedaen. en het Abonnement voor het Bulletin is den eenigsten middel 
waer door de particuliere Borgers kennis konnen bekomen van de 
Wetten"34. We willen er hier ook op wijzen dat het om bekendmaking van 
wetten ging. Over het bekendmaken van bv. gemeentelijke reglementen 
wordt er met geen woord gerept. Het aangehaalde overzicht biedt niets 
meer. In archivalia is wel soms nog iets meer te vinden. Zo beveelt het 
besluit van het directoire exécutifvan 14 germinal Vl dat alle publicaties 
de republikeinse datum moeten dragen en dat ze moeten gebeuren op de 
dagen van de decade om negen uur 's morgens35. 

In de vermelde Statislique administrative staat voor de Hollandse 
periode niets vermeld over het Reglement op het bestuur ten platten lande. 
In het Oost-Vlaams reglement van 1825 staat toch een element van het 
afkondigen. namelijk de gemeentesecretaris "l'oorziet pan zyne" mede 
onderleeking de afkondigingen ... ". Artikel 27 bepaalde ook dat de plaat-

. .• 36 I k 
selyke keuren en verordeningen" zouden worden nli!t'kondi~.d . lIet ~j' t 
weinig waarschijnlijk dat het hier om de schrirtelUke (ntncht'ren vnn 
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gemeentereglementen) of mondelinge bekendmaking gaat (zie voor meer 
bijzonderheden het volgende deel over de begrippen). De praktijk laat uit
schijnen dat er vroegere versies van het reglement bestaan (3 januari 
1818 en 1822?), die we helaas in het Memoriaal administratif noch in het 
Nederlandse staatsblad (de Algemeene Nederlandsche Courant en later de 
Nederlandsche Staatscourant) niet terugvinden. We vonden er tot nu 
evenmin een exemplaar van in een gemeentearchief. noch in de gepubli
ceerde delen Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der 
Nederlanden37. Er kan meer over het bekendmaken in hebben gestaan 
(zie de aanstelling). 

In de Gemeentewet van 1836 is het omroepen wel expliciet opge
nomen. We moeten er rekening mee houden dat deze wet enkel gemeen
telijke aangelegenheden regelde. Het oorspronkelijk artikel 102 luidde: 
M De reglementen en ordonnancien van den raed of van het kollegie worden 
door de zorgen der burgemeester en schepenen by wege van uytroepingen 
en aenplakkingen bekend gemaekt: in de gemeenten ten platte lande 
wordt de publikatie gedaen by den uytgang van den godsdienst". In geval 
van hoogdringendheid mocht het op zodanige wijze als het college het 
raadzaam vond. Er was ook opgenomen dat de reglementen vijf dagen na 
de bekendmaking verplichtend werden. tenzij de termijn werd ingekort. 
Tot slot werd ook de vorm voorgeschreven: "Den gemeenten raed (of het 
kollegie van burgemeester en schepenen) van de gemeente van .... provin
cie van .... besluyt of beveelt . .. "38. 

Een KB van 12 november 1849 schreef hieromtrent enkele modaliteiten 
voor. Zo moest er een register van de bekendmakingen. in uitvoering van 
de Gemeentewet. worden bijgehouden door de gemeentesecretaris39 . 

In de 19de eeuw ontstond al eens contestatie van de wettelijkheid 
van bepaalde gemeentelijke reglementen. De wet van 30 december 1887 
maakte daaraan definitief een einde door te verbieden de wettelijkheid 
van deze reglementen en verordeningen die voor deze wet bestonden, te 
betwisten op grond dat zij slechts zouden bekendgemaakt geworden zijn 
door middel van hetzij aanplakking. hetzij omroeping. Sedertdien hebben 
rechtspraak en rechtsleer aangenomen dat een van beide vormen van 
bekendmaking volstond. Op plattelandsgemeenten kon het omroepen op 
zondag na de kerkdienst volstaan. Aanplakking mocht ook op andere 
dagen gebeuren40. 

Deze bepalingen bleven ook in zwang in de 20ste eeuw. 

De modaliteiten voor het bekendmaken verschillen naargelang het 
besluit: een wet. een decreet. een provinciale verordening enz. De geijkte 
(schriftelijke) kanalen hiervoor waren/zijn het Belgisch Staatsblad en het 
Bestuursmemoriaal. De politiereglementen van de gouverneur en van de 
arrondissementscommissaris moeten sedert de wet van 5 juni 1934 door 
aanplakking. in iedere gemeente waar ze van toepassing zijn. worden 
bekendgemaakt 41 . Voordien kon het blijkbaar ook door omroeping 
gebeuren. We vonden alvast dat de Gentse arrondissementscommissaris 
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in 1872 een burgemeester de opdracht gaf een reglement door de "veld
wachter twee of dry maal te doen aflezen aan het kerkhekken na het ein
digen van de missen om de inwoners ( ... ) kennis van te geven en het dan 
in 't kasken te hangen"42. De Provinciewet bepaalde geen specifieke 
publiciteitsvereisten. 

2.2 BEGRIPPEN VOOR HET BEKENDMAKEN 

Het al aangehaalde Reglement op het bestuur ten platten lande van 
1825 heeft het over ajkondigingen. De hoger vermelde Gemeentewet van 
1836 hield het bij uytroeping. We vermoeden dat wel degelijk iets ver
schillends is bedoeld. Het tweede begrip is duidelijk een vorm van 
bekendmaken. Ajkondiging en bekendmaking zijn namelijk twee afzon
derlijke begrippen, die wel nauw met elkaar samenhangen. Het zijn beide 
activiteiten van de uitvoerende macht. Door de afkondiging wordt het 
bestaan van de wet bevestigd en de uitvoering ervan bevolen. Door de 
bekendmaking wordt de bevolking ingelicht en de wet bindend. Juridisch 
bestaat er een duidelijk onderscheid qua gevolgen: zonder afkondiging 
geen wet; zonder bekendmaking geen afdwingbare wet. Vroeger vielen 
beide zaken wel eens samen. De afkondiging was verplicht, maar de 
bekendmaking liet soms te wensen over43 . We kunnen er hier terloops op 
wijzen dat een aantal lokale besturen of instanties het woord afkondigen 
foutief, in de betekenis van bekendmaken, gebruikte44 (in de tekst 
gebruiken we het dan cursief). 

De term belleman kwam in onze archiefbronnen nooit voor. Het viel 
ons trouwens op bij interviews dat deze benaming vele informanten 
vreemd in de oren klonk. Daarnaast is het opmerkelijk dat zowel de 
schriftelijke als de mondelinge bronnen specifieke termen hanteren voor 
het bekendmaken, maar in mindere mate voor de bekend maker. 
Uitzonderingen zijn de term publicateur en de omschrijvingen in de 
patentregisters, zoals publicist. aJkondiger. bekend maker en uitlezer. De 
beroepenlijst bij de volkstelling van 1890 kende wel de uitroeper (Fr. 
crieur public)45. De wet. op het patenrecht van 21 mei 1819 heeft het over 
omroepers. Hoogstwaarschijnlijk gaat het wel degelijk om het mondeling 
bekendmaken van allerl,ei berichten, want het beroep komt voort tussen 
deze van aanplakker en afslager (van verkopingen)46. De terminologie is 
echter weer verwarrend, want in de patentregisters vonden we tal~jke 
veldwachters t.erug als "omroeper en afslager" of "roeper in de straten en 
openbare verkopingen". Het lijkt ons dan eerder een taak alleen bij de 
openbare verkopingen. In andere officiële documenten heen men het ook 
over het uitroepen47 , net zoals in een krantenbericht naar aanleiding van 
een beslissing van het Eeklose schepencollege48. 

In de praktijk krijgen we een groter en kleurrijker aanbod aan ter
men, die trouwens zeer goed - doorgaans slechts &én f~H'et van - de 
manier van bekendmaken omschrijven. 
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De oude terminologie van het doen van een kerkgebod bleef her en 
der nog een tijdlang na de Franse revolutie in zwang. In Sleidinge noteer
den we het begrip tot in het midden van de 19de eeuw (" zondagsche kerk
geboden en andere bekendmakingen")49. 

Daarnaast kwam ook het uitbellen voor. Daarbij viel het ons op dat 
het telkenmale om particuliere berichten ging, die op meerdere plaatsen 
in een dorp werden verkondigd. Het betrof zeker geen louter stedelijk 
gebruik. want we vonden het - via krantenberichten - voor Eeklo en het 
landelijke Assenede50 . Ook in andere plattelandsdorpen was de term 
ingeburgerd, voornamelijk in verband met het bekendmaken van nood
slachtingen. 

Veruit het meest voorkomend was een omschrijving met het woord 
lezen. wat meteen ook iets vertelt over de berichtgever. 
In Lovendegem gebruikte men al eens de term lezen zonder meer51 , ter
wijl het uitlezen zowat overal en gedurende de gehele periode werd geno
teerd. Uit de archivalia blijkt het ajlezen toch het meest ingeburgerd. Het 
woord kwam veelvuldig voor in het Meetjesland, maar werd ook daarbui
ten gebruikt52. Soms gebeurde dit in combinatie met een ander woord, 
nl. "aflezen en publiceeren" of "... die eenige publicatie ajleest"53. Ook 
voorlezen komt voor, maar was mogelijks geen eigentijdse benaming54. 

Al deze benamingen samen omschrijven het geheel duidelijk en volledig: 
men leest een bericht - vaak met een verplichtend/gebiedend karakter
na de mis aan de uitgang van de kerk. Het ware interessant te kunnen 
nagaan of het aflezen het meest voorkwam waar dit gebeurde vanop een 
pui, een steen of bordes en of het uitlezen gekoppeld is aan een roep
huisje of vanuit een open venster op een verdieping (zie ook verder). 

In het vervolg van deze bijdrage zullen nog enkele minder frequent 
gehanteerde termen voorkomen. 

2.3 DE BOODSCHAPPER EN ZIJN AANSTELLING 

De mondelinge bekendmaking genoot, zoals hoger geschetst, bij de 
wetgever slechts een zeer geringe belangstelling. Maar ook de lokale 
besturen schonken er niet zoveel aandacht aan, wat ook mag blijken uit 
het geringe aantal heemkundige publicaties hieromtrent. Voor vele 
gemeenten was het mogelijks iets vanzelfsprekends, waardoor deze taak 
eenvoudigweg in een ander ambt werd opgenomen. Het consulteren van 
zeer vele archiefstukken stelt ons toch in staat een beeld hierover te vor
men en een evolutie te onderkennen. 

Op het vlak van het mondeling bekendmaken was de Franse 
annexatie en erg speciale tijd, zodat een afzonderlijke behandeling aan
gewezen is. 
Kort na de aanhechting van onze contreien (1 oktober 1795) stelde een 
lid van de municipaliteit Waarschoot voor om iemand onder de leden als 
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publicateur aan te stellen en de opbrengst (zie 2.7) onderling te verdelen, 
wat laat veronderstellen dat er door deze persoon particuliere berichten 
werden afgelezen. Men besloot dit punt met "avec ordre de prevenir lejuge 
de paix que cette jonction à son égard vient de cesser "55. Op het eerste 
gezicht verbaast dit de vorser, maar de verklaring is niet zo moeilijk. De 
vrederechter was in het municipaal kanton de hoogste rechterlijke instan
tie (het sluitstuk van de lokale politie) en in die zin dus wel goed geplaatst 
om de uitvoering van de wetten op te leggen. Trouwens, dit was een 
gewoon voortzetten van de vroegere gang van zaken, waarbij de amman 
of de baljuw - als hoogste gezagsdrager, ook inzake rechtspraak, van de 
heer - instonden voor de bekendmakingen (zie 1.4). De hogere overheid 
had het echter zo niet begrepen en ordonneerde om "eenen publicateur te 
stellen buijten de membres van dese administratie, als niet konnende 
wesen regter en partije" . De administratie van dit canton isolé nam dit 
niet zomaar en er "wierd besloten van den secretaris te belasten naer te 
zien de wetten & arrêtés om t'ondervinden d'incompatibiliteyt van diere 
ofte niet"56. De leden argumenteerden ook dat in andere kantons ook de 
agents belast waren met de bekendmakingen. De vraag rijst of ze het zelf 
deden. Over het voorval werd niet meer informatie gevonden. 

Enkele jaren later zou in de dan zelfstandige gemeente Waarschoot 
de commissaris van politie de proclamaties aflezen. Dit geschiedde ook zo 
in het municipaal kanton Evergem. De commissaris van politie ontving 
authentieke kopies van de besluiten "ten eijnde van allomme de publica
tie daer van te doen". De uitvoering viel onder zijn verantwoordelijkheid 
"ende de gonne der veldwagters die t allen tijde aen UE orders zijn"57. Dit 
laat veronderstellen dat de veldwachters ook soms de bekendmakingen 
deden. Ook in Waarschoot verkondigden de veldwachters soms zelf de 
berichten58. Opnieuw is de band met justitie (zie ook verder) duidelijk. 
daar de commissarissen van politie (van de hoofdplaats van het kanton) 
bij de vredegerechten en politierechtbanken als ambtenaar van het 
Openbaar ministerie optraden59. Indien er geen politiecommissaris was, 
vervulde de burgemeester de taak van het OM. 

Bij de aanvang van de Franse tijd waren het nochtans vaak lagere 
ambtenaren die het klusje van bekendmaken klaarden. Misschien betrof 
het enkel die berichten waarvoor een rondgang in de straten noodzake
lijk werd geacht. In het municipaal kanton Nevele werden in het .laar IV 
alvast de messagiers (boden) en de q{ficieren (voorlopers van de veld
wachters) op pad gestuurd om de inwoners op te roepen hun 11l1izen te 
versieren naar aanleiding van de verjaardag van de rechttlaardige strqf 
van de laatste koning van Frankrijlc6°. 
In het kanton Maldegem deden de missagiers de "publicatien Vande an'"('
leen der Jransche Reple ende andere publicatien" . Deze gheemployeeme 
werden daarbij gestoord door de oude bediende. Door dit voorval besloot 
het bestuur "een iegelyk ie interdieeren van te doel1 eenige pllblicatien 
hoegenaemt geduerende dat onze glleemployecrde zlIl/el1 bczigh Z!Jl1 Tllet 
ie doen hunne publicatien"61. Het ging dus niet om ('ell geheel verbod. 
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derden mochten dus hun eigen (particuliere) publicaties doen. Mogen we 
hieruit afleiden dat iedereen, om het even waar en wanneer (op het plat
teland), dergelijke berichten mocht bekendmaken? (zie ook verder in ver
band met het patent) 

Het gebeurde alvast ook al eens dat een gewone inwoner met die 
taak was belast. In 1810 kreeg de Evergemse landsman Egidius Mees het 
verzoek niet langer meer de bekendmakingen te doen op de wijk 
Dooreseele, daar iemand anders was aangesteld62 . Mogelijks schakelde 
de lokale overheid particulieren in daar er op het gehucht een kapel stond 
(zie ook 2.5) of dat er aldaar geen overheidsambtenaar woonde. 

Hoger wezen we er al op dat in het municipaal kanton Waarschoot 
een lid van het bestuur de taak van publicateur vervulde. Ook in de ande
re kantons waren de agents (voorlopers burgemeesters) belast met het 
doen van de bekendmakingen. Men zou kunnen vermoeden dat ze dit 
niet in persoon deden. In Middelburg bleek dit echter wel het geval. Dit 
kwam aan het licht door een dispuut tussen de veldwachter en de bur
gemeester: ~ ... et cependant depuis cinq ans que j' ai été agent dans cette 
commune c'est moi qua fait cette service "63 . 

Waarom de burgemeester wel en de veldwachter niet? De verklaring lijkt 
me vrij voor de hand liggend. De veldwachter was weliswaar tot op zeke
re hoogte de opvolger van de officier, die regelmatig als vervanger van de 
baljuw optrad, maar hij had ingeboet aan macht en aanzien tegenover 
zijn voorganger. Trouwens in meerdere opzichten was de veldwachter 
ondergeschikt aan de burgemeester: zo onder meer op het vlak van de 
administratieve politie en, naargelang de bron, ook inzake gerechtelijke 
politie64 . 

Dit belette niet dat de burgemeester, onder wiens bevoegdheid de 
bekendmakingen alvast moesten gebeuren, die taak kon delegeren. 
Misschien lag dit in de Franse tijd vaak moeilijk, daar de ondergeschikte 
bedienden niet steeds voldoende de Franse idealen aangekleefd waren, 
net zoals de bevolking zelf. (Was er bijgevolg geen persoon van aanzien 
nodig?; zie ook 2.7 over de instrumentaria) 
De gewichtigheid van het bericht speelde misschien ook een rol. In 
Lovendegem gebeurde de aJkondinge van de wet van 18 germinal X over 
de inrichting godsdienst door den Meyer persoonlijk, in aanwezigheid van 
.. syne adjointen ende de municipaele raeden benevens den secretaris der 
meyereye"65. Ook de bekendmaking van de conscriptiewet in 1798 
gebeurde in het kanton Evergem door de president van het municipaal 
bestuur66 . 

Er deed zich een kentering voor na de Franse tijd. Aanvankelijk 
behartigden nog enkele burgemeesters de rol van bekendmaker. Het 
betrof mogelljks enkel uilzonderlt}ke zaken. In verband met de overgang 
van on:ze contreien naar het Nederlandse Koninkrijk deed de Aalterse 
burgemeester de proclamatie in hel midden van de openbare plaats, 
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"accompagné de Messieurs mes adjoints, la brigade de la marechaussée 
stationnée en cette commune et les gardes champêtres"67. 

De burgemeester van Assenede schreef over de bekendmaking van 
de maatregels tegen hondsdolheid: "j'aifait la publication ... ", maar in een 
volgende brief klonk het al "j'aifait publier"68. 

Ook buiten het Meetjesland zou in theorie nog wel eens een burge
meester op de roepsteen verschijnen. In 1829 werd in Zaffelare de bur
gemeester "als publicateur benoemd". Het besluit stipuleerde dat hij 
"gemagtigd zal syn de af en aankondingen van Gemeente wege en ande
re, seifs of in zynen naam te doen verrig ten" 69 . De burgemeester kon zich 
dus laten vervangen, wat eerder ook al gebeurde. Een gemeentelijk regle
ment uit Ertvelde van 1808 bepaalde zelfs expliciet wie hem mocht ver
vangen: "De publicatien ende aIfichien zullen voor 't toekomende exdusi
velyk gebeuren door den Meyer ofte zynen sécrétaris tot dies by dezen 
benoemd". 
Het gebeurde voordien blijkbaar door een adjoint. Door een wijziging in 
het bestuur besloot de burgemeester "de publicatien ende aIfichien. 't 
welke onder de waekzaemheyd ende op de responsabiliteyt van den Maire 
wezende" anders te regelen. Iedereen die iets had bekend te maken. 
moest zich ook naar de meyereye begeven "om de zelve gezien. te laeten 
effectueren nae gewoonte" 70 . 

Maar ook al omstreeks 1800 trad de secretaris van Evergem op als 
bekendmaker71 . Blijkbaar betrof het vrij alleenstaande gevallen, maar 
die toestand verandert gevoelig na 1818. Het Reglement van bestuur voor 
het Platte land van de provincie Oost-Vlaanderen (zie ook 2.1 en 2.2) ver
meldde wel niets in verband met het bekendmaken. maar meerdere 
besturen grepen artikel 14 en het hoofdstuk Van den Secretaris (meer 
bepaald de artikels 30 tot 34) aan om hem die taak op te leggen. De 
gemeenteraden stelden lokale reglementen met de taken van die ambte
naar op. Een bepaling ervan luidde in de zin van: "hy zal exdusivelyk 
belastende verantwoordelyk zyn voor alle de q/kondingen binnen het 
gemeynte te doen"72. Een aantal van die gemeenten liet deze passus weg 
in een nieuw reglement, van 1822. Omstreeks de Belgische onafhanke
lijkheid was de gemeentesecretaris van Lotenhulle alvast ook de uitlee
zer73 . 

Waarom trad de gemeentesecretaris nu meer op de voor~ond? Hij 
was namelijk de eerste overheidspersoon. die ogens('hijnl~ik niets met 
politie te maken had. In theorie althans. In de praktUk lag dit wel enigs
zins anders. De artikels 30 en 3 I van het aangehaalde reglement legden 
hem namelijk alle gemeentelijk schrilfiverk op. Dit kwam er op neer dat 
de burgemeester(s) hem vaak vorderde(n) voor het opmaken van C'en pro
ces-verbaal. Hij werd vaak eenvoudi!-,fWeg de stt'ller. Nader ondenmek 74 
toonde aan dat hij meer dan dit deed: hij was aanwezig bij l~jks('h()u\Vin
gen. deed effectieve politietaken zoals de controlt' op het sluitingsuur van 
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de herbergen enz. Sommige inwoners trokken zelfs met hun klachten 
rechtstreeks naar de schrijver. 
Een afwijkende regeling vonden we in Sint-Jan-in-Eremo. Het politie-ele
ment komt hier uitdrukkelijk naar voor. We citeren dan ook uitvoerig: 
~ Den Burgemeester van St Jan in Eremo overwegende dat de publicatien 
van wetten reglementen en annoneen, zoo civile particuliere als admi
nistrative eene attributie sijn van de locale administratie 
Dat geene publicatien mogen geschieden dan onder het opsigt der selve 
belast met het bewaeken der police 
1. Sieur Ververs Joseph champetre deser gemeijnte wort exclusivelijk 

benoemt en gelast met het ajlezen en publieeeren van alle annoneen 
wetten en reglementen soo civiele als administrative onder onze sur
veillance 

2. Geene actens oJ advertissementen sullen aengeplakt ofte gepubliceert 
worden ten sij voorzien van onzen visa 

3. Dese sal ter kennisse gebragt worden van sieur d'halle tot heden sig 
met dese publicatien geaccuseert hebbende ten eijnde hij sig daer naer 
kan schicken "75. 

Het politieaspect is hier in feite dubbel. De uitvoering gebeurt door 
de veldwachter onder het toezicht van de burgemeester. De vroegere 
bekendmaker was vermoedelijk de koster. Dit is de enige vermelding van 
een dergelijke functionaris. Mogelijks deden het er wel meerderen. 
Kosters waren geletterd en hun kerkelijke functie maakte ze ook wel 
geschikt om na de mis bekendmakingen te doen. 
Nog een uitzondering vonden we in Sint-Laureins in 1837. Het schepen
college benoemde namelijk de bediende van de burgerlijke stand, 
Constant Vercraeye. Hij nam bijna onmiddellijk ontslag (onder enige 
druk?) en werd vervangen door de gemeentesecretaris76. 

Er is ook al eens sprake van misbruiken. In antwoord op een zend
brief van de arrondissementscommissaris antwoordde Maldegem in 1837 
dat enkel de secretaris "eenige publicatie ajleesf'77, Het zou om een mis
bruik gaan in sommige gemeenten. maar meer is ons momenteel niet 
bekend over die omzendbrief. In Aalter ging het in 1868 louter om een 
lokaal probleem. waardoor het schepencollege ingreep. De beslissing 
luidde: "De sekretaris wordt belast met het doen van alle de ajkondigingen 
des zondags op de gewone plaats. na de godelijke diensten. Het wordt aen 
de veldwachters sUptelljk verboden op de gemelde dagen, plaats en uur 
aJkondigingen te doen van welken aard ook"78. Dit klinkt bekend in de 
oren. Het doet vermoeden dat de veldwachters particuliere berichten 
bekendmaakten en dit ook op het meest ideale moment wensten te doen. 
Ook hier volgde geen verbod. 

In de loop van de 19dc eeuwen ook In de 20ste eeuw werd het min 
of meer gangbaar dal de bekendmakingen door de veldwachter gebeur
den (zie ook de occasionele vermeldingen verder in de tekst). Uit onze 
Interviews met en over (gewezen) veldwachters kwam steeds deze ambte-
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naar naar voor als bekendmaker. In de archivalia is echter geen unifor
me informatie beschikbaar, daar veel patentregisters (een ideale bron 
voor ook kleine beroepsvermeldingen) niet zijn bewaard of de publicateur 
niet was te vinden (door integratie met verwante zaken?). Toch vonden we 
in respectievelijk 1837 en 1847 de veldwachters Sadones Roelandts van 
Ursel en Francies Verniere van Sint-Laureins als publicist en afkondi
ger79. Een duidelijke aanwijzing is alvast de vermelde brief van de arron
dissementscommissaris uit 1887. Het bleek als het ware een evidentie. 
Toch zou in 1880 de gemeenteonderwijzer van Bellem de secretaris vra
gen het opstarten van een avondschool bekend te maken80. En nog na de 
Eerste Wereldoorlog kreeg de gemeentesecretaris van Lotenhulle de 
opdracht van de burgemeester Hulin de Loo om bekend te maken dat de 
inschrijvingslijst voor de aankoop van een oorlogsmonument nog niet 
was gesloten81 . In verband met een omzendbrief van de gouverneur in 
1908 over het bestrijden van de roode koorts lezen we toch ook weer: "dat 
onzen veldwachter verleden zondag na de Hoogmis aan het publiek lezing 
heeft gegeven"82. In Middelburg las de veldwachter in februari 1915 in 
aanwezigheid van twee Duitse soldaten een bericht voor over het bijheb
ben van een paspoort, wat op gelach werd onthaald83. Sjampetter 
Fidoeme, Camiel De Meyer uit Bellem, stond algemeen bekend als uit
roeper84. De veldwachter als belichaming van wet en orde (zie ook hoger) 
maakte hem waarschijnlijk tot een zeer geschikte persoon om een regle
ment als het ware met officieel gezag op te leggen. De evolutie inzake 
bekwaamheid van de veldwachters was daar zeker niet vreemd aan. 
Vanaf 1849 werden de kandidaat-veldwachters steeds meer aan proeven. 
ook inzake geletterdheid, onderworpen85. Toch noteerden we nog een 
anekdote over een 20ste-eeuwse Boekhoutse veldwachter (wiens naam we 
om evidente redenen niet meedelen). Van hem werd beweerd dat hij niet 
te geleerd was. Hij kreeg berichten met afkortingen toegestopt en hij las 
die letterlijk voor. De stellers van de berichten stonden dan een eind ver
der te lachen. 

Sprekend op dit vlak is ook een kleine folkloristische bijdrage waar
in sprake is van "la pierre du garde-champêtre" in Mainvault86. In zekere 
zin evolueerde het doen van de bekendmakingen opnieuw in de richting; 
van een geïntegreerd deel van een ambt. net zoals voor de Franse revolu
tie, aanvankelijk meer de secretaris, later de veldwachter. Vrij uitzonder
lijk zou in de 19de eeuw iemand anders de bekendmakingen voor zijn 
rekening nemen. In Assenede gebeurde dit in 1869 namel~ik door een 
herbergier. Vermoedelijk was dit ook de locatie waar het uitlezen plaats
vond87 (zie ook 2.5 over de wijk Doornzele in Evergem). De Eerste 
Wereldoorlog gaf mogelijks ook aanleiding tot andere geplogenheden. In 
AaIter vonden we alvast een betaling aan een zekere Victor E~t?;ermont 
"wegens uitroepen van verschillige bevelen enz."R8. De Hansbeekse veld
wachter kreeg toen een extra vergoeding. daar h~j veel reizen 1110est doen 
met zijn fiet.s, namelijk ronden voor opnemingen "('Tl b('kCTld11lakiTlgen"H~). 
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2.4 EEN SPECIAAL GEVAL: EEN MLTERS REGLEMENT, 1828 

Aan het einde van de Hollandse periode stemde de Aalterse 
gemeenteraad een toch wel uniek reglement. Het is, tot nu, het enige 
spoor dat we vonden dat het bekendmaken werd verpacht, net zoals een 
aantal gemeentelijke belastingen of rechten. 

De start voor de unieke gebeurtenis situeert zich lokaal in 1826, bij 
het opmaken van de begroting voor 1827. "Den raed aenmerkende dat ter
wylent kragtens art 42 van het reglement op het bestuur ten platten lande 
de benoeming van alle plaetselyke beampte behoort aen het plaetselyk 
bestuur en waer onder met alle reden zig rangschikt den publicateur of 
ajkondiger der acten en annoncen zoo van wegens het opper en andere 
plaetselyke bestuuren als annoncen van particulieren aen hun toegezon
den. 
Aenmerkende dat de belooning volgens een universeil aengenomen gebru
yk voor iedere annonce van particuliere beloopt tot twaelJ cents en dat dee
zen opbrengst te merkweërdig is om uyt het oog te verliezen. 
Dus proposéerd den raed dat gemelde plaetse zal vergéeven worden van 
jaere te jaere aen den geenen die / na voorafgaande aenkonding / de 
hoogste vergoeding aen onze gemeente kas zal betaelen, dus brengt men 
alhier provisionnelyk 5 Ofr. 90 " [fr - florijn - gulden] 

Deze passus bevat veel elementen en hoeft dus wat uitleg. Het is 
maar ten dele merkwaardig dat over het verpachten van deze taak met 
daaraan verbonden inkomsten voor het eerst wordt gesproken bij het 
opmaken van de begroting. Misschien stonden de gemeentelijke financi
ën er niet zo schitterend voor, zodat alle mogelijke inkomsten moesten 
worden benut. Later zal blijken dat de raming te hoog was gegrepen. Met 
deze methode greep men terug naar oude gebruiken, waarbij vele 
belastingen werden verpacht. In de 19de eeuw bestond het gebruik ook in 
Aalter voor de plaatsrechten op de markt, de boterschaal en barrière
rechten op het gebruik van steenwegen91 . 

Er wordt ook verwezen naar het Reglement op het bestuur ten plat
ten lande. Het gaat hierbij om het al aangehaalde reglement van 1825 
met de korte passus, de gemeentesecretaris "voorziet van zyne mede 
onderLeeking de ajkondigingen ... '092. De rest kon dus vrij worden geregeld 
volgens het door de Aalterse raad aangehaalde artikel 42. Er kon ook nog 
worden verwe'l:en naar artikel 43, dat het had over het bepalen van een 
borg voor bepaalde functies93 . In de context van het vorige lemma is het 
niet verwonderlijk dat het bestuur de aJkondiger als een beambte 
beschouwde. 

Oe gemeenteraad rekende op een inkomst van maar liefst 50 gul
den. IJlt kwam dus neer op bqna één gulden per week. We weten ook dat 
een particulier bericht maximaal 12 cent opbracht. Om uit de kosten te 
komen, moest de afkondlger dus minstcns 8 berichten van handelaars, 



FILIP BASTlAEN 

notarissen enz. verzamelen. Hij moest ook gratis de officiële berichten 
aflezen. Om nog iets te verdienen, had hij nood aan meer berichten om 
ook zijn andere kosten, zoals het patent (zie verder), te betalen. 

De "verpagting der publicatien en annoncen" komt vanaf 1827 in 
het takenpakket van de gemeenteontvanger voor94. We vonden vanaf dan 
ook cijfers van de verpachting. De gemeenteraad had de zaken echter iets 
te rooskleurig ingeschat. Voor 1827 bood de kuiper Fr. Blomme 26 gul
den, dus amper de helft van het geraamde bedrag. Het jaar daarop werd 
de taak aan de particulier Lud. Boghaert toegewezen. Hij had er 28 gul
den voor veil95. Het viel ons op dat er telkens slechts twee personen een 
bod deden. De gegadigden waren sowieso beperkt, gezien dat men goed 
moest kunnen lezen (wat in dit geval waarschijnlijk ook wel veronder
stelde het schrijven onder de knie te hebben). Het lijkt ook aangewezen 
dat men in het dorpscentrum woont, misschien zelfs dicht tegen de kerk. 
want er wordt niet gespecificeerd waar het uitlezen moest plaatsvinden. 
Moest men ook niet wat met de zaak vertrouwd zijn. om een juiste 
inschatting te kunnen doen? We weten echter niet wie tot dan deze taak 
vervulde. 

Het gemeentebestuur vond de opbrengst blijkbaar toch de moeite 
en besloot niet alleen om er mee door te gaan. maar zelfs om een speci
fiek reglement op te stellen. In het register van de afkondigingen vonden 
we volgend bericht96: 
"Burgemeester & Assessoren van Aeltre, District van Gend. Provintie van 
Oostvlaanderen voorkomen het publiek dat er op woensdag 17den 

December 1828 ten vier ueren naermiddag zal overgegaen worden tot de 
Openbaere aenbesteding, der heffing van regten wegens publicatien ende 
Annoncen voor denjaere 1829." 
Diezelfde 17 december kwam ook de gemeenteraad bijeen en maakte toen 
een reglement op97. In de zitting van 11 november werd er nog met geen 
woord over gerept. We mogen er hopelijk van uitgaan dat de geïnteres
seerden voor de verpachting hiervan nog op de hoogte werden gebracht. 
We kunnen er anderzijds ook wel van uitgaan dat het reglement vooral de 
gebruikelijke geplogenheden schriftelijk vastlegde. Het leert ons in elk 
geval nog een en ander bij. We geven eerst de inte~ale tekst van het 
reglement. 

Art. 1 Allen persoon zal aanveird worden om te ver/wogen en am weerden 
de heffing der regten. 

Art. 2 Den aenneemer is verpligt alle de aJkondingen des zondags imme
diaet naer hei eyndigen van de groote Misse met traeg l'erstaen
baere en luyder stemme te leezen. 

Art. 3 Den Aenneemer zal voor al en gratuitelyk moeten q/kondigen alle 
annoncen en Publicatien wel1ce van Eenige Opcnbaere lllagt q{ 
bestuur zullen voortskomen alsmede dezeltIe al'nplakkcTl ter 
gewoonelyke Plaets en te moeten leeveren de noodzal'keluk lloor
werpen als lymsel, nagelen qf andere. 
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Art. 4 Den Aenneemer zal zich moeten schikken naer de bestaende wet
ten en reglementen op dit stuk gegeeven en wel voornaementlyk 
opden zegel en patente. 

Art. 5 Den Aenneemer zal zelf verpligt weezen op het eerste aenzoek van 
het plaetselyk bestuer en wel op buyten gewoone dagen inder 
maniere dat er hem zal voorgeschreven worden, seffens aftekondi
gen alle spoed vereysschende annoncen, wetten of reglemfentejn. 

Art. 6 Den aenneemer zal voor [der publicatie of kerkgebod niet 
Emaneirde de Overheden by artikel dry gemeld mogen voorderen 
de regten welke alsnu gewoonelyk betaeld worden en bestaende in 
twaelf cents voor Ider kergebod of annonce van verkooping van roe
rende goed[erejn en achts cents par koop van de Onroerende 
goed[erejn indien men danof de publicatie par koop eyscht. 

Art. 7 Den aenneemer is verpligt te stellen gekende en solvable borge zoo 
tot verzekering van het wel uyt oeffenen deezer, als verschuldigden 
aenneemings prys. 

Art. 8 Den aenneemer is verpligt de aenneemingssom te storten in de kas 
van den gemeente Ontvanger van Aelter, te weeten: de Eene helft 
opden laetsten van de maend Junyen de wederhelft opden laet
sten der maend december van den Jaere 1900 negenentwintig. 

Art. 9 De heffing deezer regten zal geschieden alleenelyk voor den termyn 
van Een Jaer integaen den 1 sten January eerstkomende en eyn
degende den laetsen december daer naer. 

Art. 10 aen het plaetselyk bestuur word voorbehouden te aenveerden voor 
aenneemer den hoogsten of anderen beeder zonder aen iemand 
eenige redenen te moeten declareren. 

Art. 11 Den aenneemer zal op het eerste aenzoek aen onzen secretaris 
moeten terugkeeren als de verschotten van zegels en enregistre
mentsregten en verdere onkosten aen deeze Jegenwordige ajhan
gende volgens staet bevooren door den raed te approbeeren. 

Bij het derde jaar verpachting ontmoeten we al de derde pachter. 
De schrijver (bediende gemeentesecretariaat) Jan Baptist De Baets deed 
nu het hoogste bod, dat hij beperkte tot 18 gulden. Fr. Blomme bood 
slechts 17 gulden. De vader van de pachter, veldwachter Jan-Baptist De 
Baets, stelde zich borg98. Dit laatste komt ook voor in het reglement, 
maar was in feite niet nieuw. Ook voor 1827 was sprake van een borg. 
Dit sterkt ons in het idee dat het reglement een vastleggen was van de 
gangbare gebruiken. Het element van de borg kwam ook voor in het hoger 
aangehaalde Reglement op het bestuur ten platten lande. 
De opbrengst van de verpachting was gereduceerd tot twee derde van de 
voorgaande jaren en tot minder dan de helft van de geraamde prijs van 
40 gulden99. 

Het reglement bepaalde ook hoe en wanneer de afkondiging moest 
gebeuren en dat alle berichten van openbare besturen volkomen gratis 
werden bekendgemaakt. De afkondiger moest daarenboven instaan voor 
bijkomende kosten voor de ook verplichte aanplakking. De afkondigingen 
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beperkten zich niet tot de zondag na de hoogmis, maar konden bij hoog
dringendheid om het even wanneer worden opgelegd, op een om het even 
arbitraire te bepalen manier. 

We krijgen ook enige bijzonderheden over de opbrengst van parti
culiere berichten, meer bepaald over openbare verkopingen. Gezien ven
dities in de 19de eeuw nogal schering en inslag waren (inboedels, te kap
pen hout...), kon de opbrengst vermoedelijk aanzienlijk zijn. We krijgen 
echter geen informatie over bijvoorbeeld bekendmakingen van allerlei fee
stelijkheden. Rond het tijdstip van het reglement werden alvast ook bol
lingen afgekondigd 100. 

Het reglement stipuleert ook duidelijk dat de pachter zich moet 
houden aan de wetten op het patent en het zegelrecht (zie 2.9). Door het 
laatste artikel over de voorschotten aan zegelrecht is het niet duidelijk of 
de aankondiger zelf hier initiatief moest nemen. Het lijkt er toch op dat 
alles door de gemeentesecretaris werd geregeld. Feit is wel dat hij hoe dan 
ook voor alle kosten moest opdraaien. 

Om de zekerheid te hebben toch nog iets te verdienen, moest hij al 
de zekerheid hebben het nodige aantal particuliere berichten te krijgen 
en de pachtsom zien te beperken. Was het sop uiteindelijk de kolen niet 
waard? Feit is dat na 1829 over het verpachten van het bekendmaken of 
uitlezen niets meer werd vernomen. In de begroting voor 1830 werd geen 
bedrag als pachtsom meer ingeschreven. 
Dit alles verklaart dan ook wel waarom dit een uniek reglement is. Ware 
het echt rendabel geweest, dan hadden vermoedelijk andere gemeenten 
wel gevolgd. 

2.5 PLAATS, TIJDSTIP EN AFFICHERING 

"En zal dese tot nangt ter gebruikelyk plaets worden aengeplakt en 
aenstaende zondag naer beide de missen worden qfgekondigd." 

Bovenstaand citaat bevat de drie elementen die aan bod komen in 
dit onderdeel. De publicatie zal op de gebruikelijke plaats gebeuren. wat 
natuurlijk zeer vaag is. na de beide missen en zal ook worden aangeplakt 
als een soort herinnering. Deze drie zaken zijn vrij traditioneel. maar 
daarom niet algemeen gangbaar. De aard van het bericht. de uitgestrekt
heid van de gemeente en de tijdsomstandigheden kunnen voor heel wat 
variatie zorgen. Voor zover mogelijk bekijken we ook de effectiviteit en 
enkele andere kleine zaken. 

De Franse bezetting 

De Franse tijd is zoals altijd goed voor een breuk met het traditio
nele. Daar was tijdens cle eerste maanden van de bezetting niet Vt't'l \'(\1\ 

te merken. In 110réal IV vroeg de commissaris bij het kanton Nevelt' om 
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de opgave van de beploegbare akkers en de bezaaiing .. andermael ter 
kerkstichel te publiceren"IOI. In andere verslagen lezen we bv.: "versoeke 
het selve op sondag des morgens en des naermiddags te doen publiceren" . 
Deze dubbele publicatie kwam meermaals voor 102. Het waarom van de 
publicatie na de middag is vermoedelijk het bijwonen van de vespers, 
daar er dan opnieuw veel volk samenkwam. De andere elementen sloten 
perfect aan bij het Oud regime. Het feest der getrauwde werd echter 
Mafgelesen ten voete aenden vrijheids"103. Mogelijks gebeurde de afkondi
ging van dit nieuwe republikeinse feest aan het symbool van de vrijheid 
om de aangekleefdheid aan het regime te illustreren. 

De Franse bezetter stond er ook nogal op dat de nieuwe wetgeving 
onmiddellijk werd bekendgemaakt. Bij een dergelijke vraag door de com
missaris van de uitvoerende macht met betrekking tot de politie van de 
godsdienst reageerde men in Sleidinge als volgt: "Overwegende dat indien 
men seffens daer van de publicatie dede weynige menschen vanden 
inhaud diëer souden onderrigt wesen, dewyl de landbauwers en hand
werkers op hun bedruf syn en dat het hoognoodig is dat elken borger daer 
van precieselyk onderrigt sy opdat sy hun daer naer souden konnen con
formeren is geresolveert de publicatie der boven gemelde wetten op mor-
gent ter gewonnelyke plaetse ende ure te doen publiceren ende afficheren 
opdat een Jder sig daer aen gedraege" I 04. 

In het jaar VI zien we verandering optreden: "Voorders is door dese 
administratie [Sleidinge] geresolveert van by publicatie bekend te maeken 
als dat 'er geene andere publicatien meer en sullen mogen gedaen worden 
ten sy opden 5, 10, 15, 20, 25 en 30en van elke maend oppene alle de 
gonne die sullen gedaen worden buyten dese bestemde daegen sullen aen
siën worden als niet gebeurt" 105. Er werd niet vermeld op welke dag deze 
publicatie zou gebeuren. Enkele dagen later specificeerde men dit nog 
meer en werd ook vermeld dat alles had te maken met het verbod op het 
gebruik van de oude kalender. "Geene publicatie van eenig act inhouden
de verkoop ing , verpachting van huysen en landgoederen of andere parti
culiere overeencomsten sal voortaen gedaen mogen worden op de sondae
gen ojjeestdaegen vanden auden maendwysef'106. Dit gebeurde met toe
passing van het besluit van het directoire exécutifvan 14 germinal VI. De 
publicaties moesten niet alleen gebeuren le jour de la décade, maar ook 
om 9 u 's morgens I 07. 

In het jaar VIII duidde de lokale overheid in Lovendegem een her
berg aan als huys der Gemeynte. Men zou tweemaal op de gewoonlijke 
plaats (aan de kerk?) en bij herhaling ook aan het gemeentehuis het vol
gende bekendmaken: "allen decaden ." sullen aldaer gelezen worden alle 
de welten ende Besluyten Loegekommen in de decade te voorent" . Men 
ver7..ocht tevens de inwoners dit te komen bijwonen. Het uitlezen zou tel
kens om 10 u 's voormiddags plaatshebben. De dag ervoor had hetzelfde 
bestuur nog beslist om het feest van de eendracht twee keer te publice
ren op de zondag en te herhalen op maandag, de feestdag zelfl 08, 
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Wet en praktijk lagen mogelijks in die roerige Franse tijd een eind 
uit elkaar. Het municipaal bestuur van Evergem beklaagde er zich over 
dat er zoveel publicaties te doen waren op de dagen van de decadi, dat de 
andere bezigheden werden geremd. Men zou ze bijgevolg niet meer doen, 
tenzij de dringende "en zal alle zeven dagen ... aen het huys der commune 
van Evergem gedaen worden de publiquatien der wetten en besluyten. 
ende andere ajkondingen die bekleed zyn met zegel van weirden" 1 09. Men 
greep dus duidelijk terug naar de oude traditie met zondagse afkondigin
gen, die vermoedelijk na het jaar VIII overal weer ingang vond (voor zover 
ze ooit verdween). Een mogelijke verklaring voor deze datum is misschien 
het einde van de municipale kantons of het Concordaat tussen de Kerk 
en Napoleon (ondertekend op 15 juli 1801 en van kracht vanaf 18 april 
1802). Het herstel van de godsdienst, in uitvoering van het Concordaat. 
werd in Poeke alvast op een zondag, 23 mei 1802, gepubliceerd 1 10. Toch 
vermoeden we dat er nog steeds een verschil was tussen het wettelijke en 
het werkelijke land. Door een besluit van de consuls van 10 floréal X 
mocht (ook) de afkondiging van een huwelijk op zondag gebeuren in 
plaats van op de decadi. Met de afschaffing van de republikeinse kalen
der (31 december 1805) zullen zeker en vast alle publicaties weer hoofd
zakelijk op zondag hebben plaatsgevonden, na de mis. Deze regeling gold 
doorgaans enkel voor de plattelandsgemeenten 111. 

Over de locatie kunnen we ons niet uitspreken. 

Over de locaties krijgen we (trouwens) algemeen bitter weinig infor
matie. Naast de gewoonlijke plaats vinden we enkel eens het gemeente
huis of de vrijheidsboom. Of toch. Zelfs nog in het jaar V, waarvan we 
mogen aannemen dat de publicaties nog altijd op de oude vertrouwde 
plaatsen gebeurden, lezen we herhaaldelijk dat de afkondiging moest of 
gebeurde "op de principaelste wljcken deser commune" of dat dit werd 
aangeraden te doen op alle de wycken of zelfs .. niet alleene ter plaetse 
ende ure gecostumeert nemaer ook op alle de wyken van dit canton"112. 
De vermeldingen zijn legio in het begin van de bezetting, wat er m.i. op 
wijst dat te weinig citoyens kennis hadden (of wilden hebben) van de wet
telijke bepalingen, daar ze de vernieuwing niet volgden. De overheid 
moest dan wel zijn toevlucht nemen tot andere methodes. 

We vonden nog ee~ merkwaardig feit in de Franse tijd. Bellem bezat 
toen, bijna als een unicum voor een plattelandsgemeente. een zeildoek
fabriek van de familie van Maldeghem. Ze stond zelfs onder speciale 
bescherming van het gouvernement. De prefect stuurde in 1805 een brief 
dat het verboden was de familie te beledigen. alsook de arbeiders die er 
werkten op straf van als rustverstoorders te worden opgepakt. Dit bericht 
zou worden gepubliceerd en geafficheerd op de gebruikelijke plaats van 
de vergaderingen van het bestuur en ook aan het kanaal. waar de fabriek 
was gelegen I 13. 

rn Evergem leek het ook gebruikelijk om alkondi~in~en te doen op 
de wijken of gehuchten Belsele en Doornzele. Omstreeks 1810 deed de 
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landsman Egidius Mees deze taak en hing hij vermoedelijk ook de affi
ches op. Hij werd vervangen door een zekere Joannes Van de Wattijne, 
die ook de opdracht kreeg het plakberd van de kapelle (het plaatselijke 
gebedshuis) te doen en aan zijn huis te hangen om daar alles aan te plak
ken 114. De wijk Doornzele ijverde zelfs voor afscheiding van Evergem. Om 
die reden kwam er in 1838 zelfs een derde veldwachter, speciaal belast 
met de ordehandhaving in de wijk l15 . Of hij dan ook het uitlezen voor 
zijn rekening moest nemen, is niet duidelijk. (zie ook rechtspatrimonium) 

Na de Franse tijd 

Na de verwikkelingen en terugkeer naar het oude na de Franse tijd 
vinden we weinig afwijkende vermeldingen van zowel tijdstip als plaats. 
Het moment is zowat altijd na het uitkomen van de mis. In Aalter gebeur
de dit omstreeks 1836 na de tweede en de laatste mis, soms zelfs na de 
drie missen 116, (afhankelijk van de gewichtigheid van de zaak?; in het 
laatste geval ging het bv. om getuigenissen van de plunderingen in 1814). 
In het grotere Maldegem vonden de bekendmakingen enkele jaren vroe
ger steeds "naer vroeg- middel en hoogmisse" plaats1l7. In grote gemeen
ten, met meerdere parochies en kerken, gebeurde het bekendmaken ook 
op meerdere plaatsen (bv. Donk in Maldegem en zie ook de toestand in 
Evergem). Het uitlezen gebeurde niets steeds aan de kerk, maar toch in 
de onmiddellijke omgeving ervan (zie her en der in de tekst). Voor Sint
Laureins lazen we nog iets opmerkelijks in 1837. De lokale overheid had 
het toen over "zon- en feestdagsche ajkondigingen". Ze gebeurden, net 
zoals de affichering, "ten huyze van Pieter Bernard De Bast, op het 
dorp" 118. Er zijn meerdere vermeldingen te vinden dat de aanplakking op 
meer dan één plaats gebeurde: aan de kerk, aan het gemeentehuis, in 
herbergen en bij particulieren. Dit laatste gebeurde ook in Oosteeklo in 
de Hollandse periode, namelijk bij Jan Baptist Dhont: "La dite maison est 
la plus presentable de la comme par sa situation. attendu qu'elle est située 
au milieu du Bourg visavis l'entré et la sortée de l'église, meme est connu 
du public pour l'ancienne maison communale, de manière qu'aucun habi
tani ne puis en ignorer 1 19. 

In nog andere gemeenten nam de uitlezer plaats aan de voornaamste 
deur van het gemeentehuis: Bassevelde (1882). Het lijkt er ook op dat 
minder belangrijke zaken enkel werden aangeplakt (Aalter, 1860, KB 
politie op het varen kanaal Gent-Oostende) 120. 

AaT1.7.-eggingen in plaats van uitlezen 

Voor bepaalde berichten werd tot onze verrassing niet het kanaal 
van de bekendmaking gebruikt. We vonden enkele aanwijzingen in ver
band met het ijken van maten en gewichten. Soms waren er bijzondere 
omstandigheden. In 1828 vroeg de ijker het Aalterse gemeentebestuur 
om de gebruikers van maten en gewichten door de veldwachter" 't hun
nen woning kennis te doen geven" met de reden "om door hen geen redens 
van onwetenLheid q[ andere excuslen te kunnen bij gebragt worden". Hij 
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moest hen eveneens zeggen dat ze geen voorwerpen mochten achterhou
den en wanneer ze zich bij voorkeur moesten aanbieden121 . Dat dit door 
de veldwachter moest gebeuren is vrij duidelijk: er moest enige dwang 
van uit gaan. Een dergelijk bericht was natuurlijk ook voor maar een 
beperkt aantal inwoners van belang. Het jaar daarop had de ijker het 
bestuur te laat verwittigd van zijn komst. Hij vroeg opnieuw dat de veld
wachter ten huize de handelaars enz. zou uitnodigen "daer eene publica
tie het zelve effect niet hebben zou aengezien dat een zeer groot getal 
nering doende lieden den zondag alhier en aldaer naer de godelyke dien
sten gaet voor deze oorzaeke die niet alle en konnen hooren ajlezen"122. 
We nemen aan dat de hoofdreden toch wel zijn laattijdigheid was. die hij 
wat wou verbloemen. Later in de 19de eeuw werd er vermoedelijk met 
schriftelijke uitnodigingen gewerkt. Die droegen in Waarschoot in 1881 
een verkeerde datum. zodat toch de veldwachter de baan werd opge
stuurd om allen mondeling te verwittigen 123. 

Ook in verband met de rupsenwering. die normaal werd uitgelezen. 
werd al eens de veldwachter ten huize gestuurd. In Middelburg zou dit in 
1860 gebeurd zijn bij alle inwoners 124. Dit gebeurde uitzonderlijk om het 
doel te bereiken dat de gouverneur beoogde. 

Het aanzeggen is soms ook aanvullend. Zo zouden de veldwach
ters. ondanks drie ajkondigingen. de inwoners" berichten voor zooveel het 
hun mogelijk is" dat de aangifte van tabaksplanten moest gebeuren 125. 

Ook in verband met het bestrijden van de rode koorts in 1908 (zie hoger) 
kreeg de veldwachter de opdracht aan huis te gaan "waar er kinderen zijn 
door de raode koorts aangetast en de ouders vermanen streng hunne plicht 
te volbrengen" 126. Nog in Waarschoot in 1858 werd de oprichting van een 
ameldonkmakerij aangeplakt en ook mondeling bekendgemaakt. Toch 
werden de veldwachters bij de buren en eigenaars ten huize gestuurd om 
ze te waarschuwen wanneer het pv de commodo et incommodo zou wor
den opgemaakt en hoe en wanneer ze bezwaren konden indienen 127. 

De tijdsduur 

Over de tijd dat bet uitlezen duurde. vonden we slechts één ver
melding. Het Evergemse bestuur deelde in 1868 mee dat de politiecom
missaris de aJkondigingen deed: "Als aJkondiger ondergaat hy geen tyd
verlies. dat gebeurt des zondags en duurt omtrent V., uurs" 128. Uit inter
views bleek dit soms langer te duren. maar we moeten voorzichtig 
omspringen met deze bron. 

Kopieergedrag - ~[{ectiviteit 

De effectiviteit van het bekendmaken van reglementeringen e.d. 
viel letterlijk en nguurlijk niet in dovemansoren. Een dllidel~lk voorbeeld 
is natuurlijk dat particulieren op de kar sprongen en berichten. tegen 
betaling. aanboden bij het gemeentebeshmr or de pllblicCltcllr. Ik opmer-
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king n dat derden het ook al eens aandurfden om op hetzelfde tijdstip en 
dezelfde plaats eigen berichten mee te delen, wijzen onrechtstreeks op de 
effectiviteit. Nog anderen zouden deze communicatie aangrijpen. We den
ken daarbij aan de socialistische propaganda aan het einde van de 19d e 

eeuw, waarbij de kameraden het volk bij het uitkomen van de mis lok
ten. Ook liedjeszangers dreven mee op deze stroming, net zoals kwakzal
vers en kramers. O.a. de bekende Eeklose marktzanger Lionel Bauwens, 
alias Tamboer, zong zijn liedjes aan de kerkdeuren 129. Soms werd hier
tegen opgetreden. vooral wegens het storen van de rust of de kerkdien
sten. Het Aalterse schepencollege ageerde in elk geval in 1852. Het werd 
toen aan kwakzalvers en kramers verboden om nog langer op het kerk
hof of op straat rechtover de kerkdeur van Sint-Maria-Aalter te staan. Ze 
moesten plaatsnemen tegenover twee herbergen. Het spreekt voor zich 
dat dit besluit werd uitgelezen en aangeplakt 130 . Ook in Knesselare 
stond in 1886 een Gentenaar brood uit te venten de zondag, na de 
mis. i31 

In deel 1 wezen we op het samengaan en het verbod van de bekend
making van kerkelijke en wereldlijke berichten in de kerk. In de 19d e 

eeuw zien we dit opnieuw opduiken. We vonden twee voorbeelden in 
Assenede, met een interval van ruim 50 jaar. Door een zendbrief van de 

OoU werden kerkelijke n wer Idlijke b richl n b Ie ndgemaalel vanop d preele-
loel. maar uanaJ hel inde uan de 16d euw werd dit u rboden. In d 19d eeuw 

uroeg de burgerlijke ou rheld lo h aJ en Lo aan de 9 sl lijle n om b richlen uanaJ 
de kans l b kend ie maken. In N u le zou de pasLoor oJ n p~ dL/canl z Ijs hel uit
leeshuisj gebruiken om de 9 Loulf! n. u rmo delyle bij e n z nding. to l spr leen. 
D scheidingslijn pre JcsLo L/ uLLro phulsj blijlel niet grooL. 
(Verz.: Carle Ups, Po s le) 
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gouverneur om een collecte te doen voor de aanmoediging van de gewa
pende dienst in 1827, richtte de burgemeester zich schriftelijk tot de 
pastoor. Hij verzocht hem "vanden Kansel, de Ingezetene tot milde bydra
gen te willen opwekken". De burgemeester en de schepenen zouden zelf 
met de schaal rondgaan 132. In een poging om de bedelarij uit te roeien 
had het bestuur in 1859 gevraagd dat de inwoners hun giften in de 
schaal in de kerk zouden geven. Dit had geholpen. In 1882 wou men dit 
opnieuw doen: "Ik stel my voor, Eerwaarde heer Pastoor, het bovenstaan
de door alle mogelijke middelen van ruchtbaarheid, ter kennis myner 
Bestuurden te brengen. Daarom ben ik zoo vrij, ook mij tot U te wenden om 
eene aanbeveling in den zin als hierboven aan de geloovigen te willen 
doen, zoo mogelijk morgen zondag 12 november 1882"133. 

Het gebruik moet ruimer verspreid zijn geweest, maar mogelijks ook 
afhankelijk van de ernst van een zaak. In verband met een ziekte onder 
de schapen (? le claveau des bêtes à laine) in 1817 verzocht de gouver
neur a.i. via een zendbrief de burgemeesters om het volgende: "Je vous 
prie defaire donner à ce rapport la plus grande publicité, d'en transmettre 
un exemplaire à Mr le Curé de votre commune, avec invitation d'exhorter 
les habitans à faire usage des moyens préservatifs et curatifs qu 'il 
indique" 134. 

2.6 DE TAAL 

De bedoeling van de bekendmaking is overduidelijk: er voor zorgen 
dat ook de ongeletterde kennis kon nemen van wetten, plichten enz. Het 
feit dat dit een noodzaak was, doet ons ook veronderstellen dat de 
bekendmakingen in de volkstaal gebeurden. Soms was dit in de Franse 
tijd niet altijd evident. In het jaar V had men in Waarschoot een bericht 
een tweede keer uitgelezen ..... qu'on l'avait publicé enfrançais qui est une 
langue inconnu à la plus part de nos administrés" 135. In het niet zo verre 
Afsnee werd hieraan ook aandacht besteed. In verband met het verbod 
om te jagen en het toezicht daarop door de veldwachter noteerde de loka
le overheid: "Le présent arrêté sera publié et affiché dimanche prochain en 
langue flamande ..... 135. In een brief gericht aan alle gemeenten in het 
district van de Audenburg van Gend werd gevraagd een bericht "versta
enbaer en gearticuleerd te publiceeren ende affIXeeren ter plaetsen 
gecostumeert .. ." 137. ' 

Toch lezen we nog in Evergem in 1864 in verband met een zend
brief van de Minister van het Inwendig dat de bekendmaking ervan "door 
aenplakkingen en qfkondigingen in Vlaemsche en fransche talen op de 
gewone plaetsen gedaen is" 138 . In 1 798 was de conscripti('wet ('r de e('r
ste keer vermoedelijk ook in het Frans voorgelezen. want bij d(' derde 
publicatie wees men er vrij uitdrukkelijk op dat het en langlIe jla1llaTlde 
zou gebeuren 139. 
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2.7 SPECIALE GEBRUIKEN: INSTRUMENTARIA 

De bekendmakingen gebeurden bijna bij voortduring op dezelfde 
plaats en hetzelfde tijdstip. Toch moest de aandacht van het publiek wor
den getrokken. zeker als de bekend maker een rondgang langs de wijken 
of straten moest doen. De vermeldingen zijn legio. De klok en bel kenden 
algemeen een ruim gebruik om iets aan te kondigen. We kunnen daarbij 
denken aan de aanvang van de lessen. het aankondigen van kerkdien
sten. een overlijden. de aanvang van de markt. het kleppen om de arbei
ders naar de hoeve te noden voor de maaltijd. maar ook bij brand of 
inbraak enz. Het gebruik van instrumenten bij het bekendmaken is ech
ter een stuk ruimer en kent ook een evolutie in de tijd. 

Tijdens de eerste jaren van de Franse aanhechting lezen we vaak 
om berichten te "doen publiceren met den trommel slag". Sleidinge had 
hiermee een probleem gezien "binnen dit canton geenen trommel en 
existeerä. Het bestuur besloot dan maar om de bekendmakingen te doen 
"met klinken van de belle"140. Ook in Waarschoot gebeurde het publice
ren van het politiereglement op het muilbanden van de honden in het 
jaar VIII met het klincken van de belle. Gezien de toevoeging "alom binnen 
dese prochie" 141 vermoeden we dat het om een rondgang ging. 
Dit was in feite verboden. want de bel of klok mocht slechts in enkele uit
zonderingen worden gebruikt: .. geexepteert jnde gereserveerde cassen 
aUeene van publieke perijckelen als van Brand, Inondatie, het approcheren 
vanden vyant ende jegens het versaemelen der persoonen die menaceren 
tsy de gemeene ruste als de sekerheyt ende proprietheyt der inwoonde
ren" 142. In het jaar IX vroeg Evergem een klok. of toch de twee die voor 
het particuliere gebruik voor de inwoners vroeger aanwezig waren. Ze 
waren samen met de kerkklokken door de colonne mobile tijdens de bri
gandages weggehaald. Men vroeg dit om vier redenen (letterlijke weerga
ve citaat met alle fouten): "pour annoncer: 

1. Zes heures du travail et repos aux ouvriers et cultivateurs qui se trou
vent journalieremeni dans les cas de les avoir besoin en iravaillani aux 
campagnes,jusqu'à trois quarts et une lieu de leur demeure; 

2. pour annoncer l'heure a l'epoque que les citoyens doivent evacuer les 
cabarets ... 

3. pour annoncer au peupZe Ze moment qu'on doiiJaire les publications ei 
affIches tani des lois ei actes du gouvernement que de vors arretés et 
celles de ceiie mairie 

4. pour annoncer Zesjours deJéries etJêtes nationale". In geen geval zou 
men ze "laisser servir pour aucune cuZie ou autre mauvais emploi quel
conques" 143. 

In het begin van de Franse bezetting was de haat tegen de kerk niet 
7..0 groot en moest men zelfs met klokgelui van de kerk bv. het feest van 
de Jongheyd aankondigen 144. BIJ de overgang van onze gewesten naar het 
Koninkrijk der Nederlanden vroeg de intendant om de Inwoners dit mee 
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te delen door klokgelui, maar ook de latere herdenkingen met Te Deum 
van de Slag bij Waterloo werden aldus aangekondigd 145. 

Het belang van de trommel in de Franse periode mogen we niet 
onderschatten. In het municipaal kanton Nevele mochten de parochies 
Mariakerke en Meigem er een aankopen, gezien ze over geen prochie trom
mel beschikten 146. Er zijn ook heel wat betalingen voor de trommelaar te 
vinden. De tamboer zijn taak was wel uitgebreider: "over het slaen den 
trommel in het publiceren de arretten en in het doen den appel voor de bor
gerlyke wachten". In Lotenhulle ontving Pieter vander Ginste hiervoor 11 
livres 5 deniers per jaar l47 . Livinus De Graeve van Vinderhoute ontving 
20 livres voor 3 jaar. Zijn taak zou enkel bestaan hebben over het slaan 
van de trommel voor het publiceren van de wetten 148. 

Het gebruik van de trommel zou nog een tijd gangbaar blijven. 
Soms werd het schouwspel nog wat opgevoerd. Sommige zaken waren 
voor de gemeenschap zo belangrijk, dat de bekendmaking een plechtsta
tig karakter kreeg (zie ook 2.3 Aalter, 1815) . Dat was zeker zo toen in 
1802 de godsdienstvrijheid (Concordaat) opnieuw werd ingevoerd. In 
Lovendegem begaven de meier, de adjointen, de municipale raad en de 
secretaris zich samen naar de publicatieplaats. De burgemeester deed 
zelf de proclamatie van het heuglijke nieuws en we lazen hieromtrent 01-
gende verslag: "den aftocht zal aengekondigt worden door het slaen van 
den trommel ende door Eene decharge uyt de musquetterye, welcke 
décharge zal erhaelt worden op d'aenkomste des cortege ter bestemde 
plaetse" 149. Bij de bekendmaking van en de zoektocht naar vrijwilli ers 
voor de lichting 1817 trok de veldwachter van Maria-Leerne door de 
gemeente terwijl hij de trommel sloeg en dit in gezel hap van een la 
gendrager150. En het bericht van de verbredincJ n v rl cJ!tincJ van n 
deel van de weg van Gent naar Brugge in Zom r m werd "afgekondigd 
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met trompet en trommelslag", na het eindigen van de hoogmis l51 . De 
trommel bleef in Boekhoute zeker in gebruik tot het midden van de 19de 

eeuwl52. 

Het aankondigen van de bekendmakingen kon ook gebeuren met 
de (of een) torenklok. We leiden dit o.a. af door een vraag om uitleg over 
de vergoeding voor de klokkenluider in Bellem in 1816. De burgemeester 
had het echter over een sonnette. Mogelijks ging het om de publicatiebel 
in het (vroegere) wethuis, waarover sprake in 1.4. Ze diende alvast om de 
gelovigen naar de kerkdienst en andere kerkelijke activiteiten uit te nodi
gen, alsook voor ~ donner le signal pour la publication des lois et arrêtés du 
gouvernement" 153. 
Het lijkt er op dat in de loop van de 19de eeuw de (hand)bel meer en meer 
in zwang kwam. In Oosteeklo kocht het bestuur in 1884 een nieuw exem
plaar, daar de bestaande "volgens ons advies te zwaar is, moeyelyk gaat 
om te behandelen en dat den klank te wenschen laat". Ze werd zonder 
opleg gewisseld voor een ander exemplaar 1 54. De bel van de Bellemse 
veldwachter Camiel De Meyer (actief 1886-1930) bleef in de familie 
bewaard (foto p. 34). 

Over specifieke kledij voor de bekendmaker is nooit sprake. De 
politiecommissarissen en de veldwachters droegen in principe een uni
form en straalden dus de nodige autoriteit uit. We vonden toch een 
opmerkelijke vermelding in Sleidinge in het jaar VI. De president van de 
municipale administratie moest namelijk op de decadi "ter presentie van 
de functionarissen aen het volk op desen dag de lesinge doen vande wet
ten en besluyten" en daardoor besloot men tot de aankoop van "eenen 
hoed g'orneert met de costume voorgeschreven door de weth en aen de 
municipaele administrateurs hunne echarpen". De reden was duidelijk: 
"Overwegende dat het hoog noodig is dat den president voorsien is van 
syne costume, om door dien middel het volk te imposeren. en hun daer 
door te neijgen tot de genegentheyd en aengekleeftheyd voor hunnen over
heden"155. Afkondigingen in corpora en in costum gebeurden er wel meer, 
vooral als het - vanuit Fransgezinde hoek - om belangrijke zaken ging: 
"met alle ceremonie eygen aen sulke proclamatien" (bv. de wet op de lening 
voor de landing in Engeland)l56. 

2.8 RECHTSPATRIMONIUM 

In de berichten uit het Oud regime vinden we af en toe de vermel
ding dat ze werden afgelezen ter kercktichel. Onze honderden aanteke
ningen over het doen van publicaties in de 19de eeuw leverden hierover 
echter r..eer weinig bijzonderheden. We komen doorgaans enkel te weten 
waar de bekendmakingen gebeurden, maar niet waarop .. , de bekend
maker plaats nam, zodat iedereen hem beter zag en hoorde. Ook in de 
uitvoerige Inventaris van roepstenen en kerkpuien In Oost-Vlaanderen 
van Paul De Win en Frans Moens komen slechts 4 Meetjeslandse 
gemeenten (van de 35) voor l57. 
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De vermelde auteurs verklaren eerst een aantal begrippen 158 in 
verband met de rechtsarcheologica. Zij kennen de roepsteen, de roepstoel. 
de kerks teen, de pui, het bordes, het roephuisje en de roep tribune en wij
zen er op dat de begrippen door elkaar worden gebruikt. De roepsteen is 
de meer algemene term voor een stenen blok waarop bekendmakingen 
werden gedaan. Als dit blok in de buurt van de kerk lag, sprak men al 
vlug van de kerksteen. Indien het uitroepen aan het gemeentehuis 
gebeurde, kon daar een bordes aanwezig zijn, een verhoog dat langs bui
ten toegankelijk was. Het had soms een leuning en een luifel en leidde 
altijd naar een toegangsdeur. Een roepstoel dan is een specifieke uitbouw 
aan een stadhuis of ander gebouw dat de vorm van een kansel aanneemt. 
Het was meestal overdekt en enkel toegankelijk van binnenuit. Pui is 
opnieuw een meer algemene term en werd gebruikt voor zowel bordessen 
als roepstoelen. Een roephuisje heeft de vorm van een losstaand overdekt 
hokje of huisje. De roeptribune tot slot is een verhoog met een of meer
dere opstapjes. Ze is dus meer dan een roepsteen, maar heeft niet de 
eigenschappen van een bordes of roepstoel. 

De aangehaalde auteurs vonden omstreeks 1984 nog een roep
steen in Waterland-Oudeman. Het ging om een eenvoudige, vierkante 
arduinen steen van 30 x 30 cm. In het gehucht Donk op Maldegem 
bestond toen ook nog een roeptribune. Ze was gelegen in de hoek aan de 
binnenzijde van de kerkhofmuur. De tribune kwam er mogelijks bij de 
bouw van de St.-Jozefskerk aldaar, 1877-1879, of iets later. Ze bestaat 
uit drie treden en een driehoekig platform. 

In Assenede bestond er in de 18de eeuw een kerkpui. ter plaatse 't 
bordesken of bretesque vande kercke genoemd. In 1741 beslisten de paro
chieschepenen om een luifel te bouwen boven de plaats voor het voorle
zen van de kerkgeboden. Het afdakje diende 6 voet breed en 6 voet lang 
te zijn en zou worden gedekt met schalies. Vermoedelijk was er al een 
roepsteen, die dan werd overdekt. De pui kan verdwenen zijn bij de ver
bouwing van de kerk in 1864 of bij de verwoesting van de kerk in 1944. 
Ook in Zomergem was er eind 18de eeuw sprake van een proclamatie-1ULY
seken159. Er is momenteel niets meer over bekend. 

, 
Bij de aanstelling van een nieuw bestuur in 1792 in Waarschoot 

lazen de leden hun commissie af door het oppervenster160. Ook in Aalter 
gebeurden de bekendmakingen vanuit een venster van de herberg Het 
Lam, dicht tegen de kerk. Dit gebeurde ook zo in Lotenhulle en Bellem. 
respectievelijk vanuit de herbergen het Schuttershq( en het huidi~e 
restaurant Bell amuse. 

In Aalter bestond nochtans het idee om een publiceerhuis te bou
wen. Het plan rijpte nog voor de vergrotin~ van de Markt in het middell 
van de 19de eeuw, Het is onwaarschijnlijk dat het ~ebouwtJe t'r ooit 
kwam. We vonden wel een rekenin~ van de Gentse bOllwkulldi[1c L. 
Minard voor "hel plan voor eeTl weeg. pllbliceer tI\!, gel\(lTl[11111is" vun G 
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Tekening van het Nevelse uitleeshuisje. na de opme
ting in 1947. 
(Documentatie museum Rietgaverstede Nevele) 

februari 1849 161 . De lokale gevangenis kwam een eindje van de Markt 
weg. Op de Markt kwam in 1888 een houten boterkot en in 1908 een 
kiosk met in de onderbouw een weeghuis 162. 

Ook in Lovendegem zocht men de publicateur bescherming te bieden. De 
gemeenteraad "propose 40 francs pour faire faire un pavillion qu'on place
rait près de l'église pour être à l'abri du mauvais tems quand onfait les 
publications" 163 . Het is ons evenmin bekend of deze constructie ooit werd 
uitgevoerd. 

De weinige informatie ronden we af met het Nevelse uitleeshuisje 
dat in 1948 werd gesloopt. Het werd vervangen door een roepstoel (ver
dwenen in 1972). Voor de bouw van het huisje lag er een roepsteen. Het 
gebouwtje kwam er door de vergroting van het kerkhof en het optrekken 
van een afsluitingsmuur. Dit laatste werd aangegrepen om de gemeente 
te verfraaien. Ook hier werd het plan gemaakt door een vermaarde 
Gentse architect. namelijk August Van Assche. De werken werden uitge
voerd in 1866. Het werd een fraaie constructie met een torentje. Het 
bestond uit een sokkel in blauwe hardsteen van 1 m hoog. Het grondop
pervlak was 1,5 m x 1. 5m. Boven de plint kwam er metselwerk en wer
den de drie muren afgedekt met arduin. Daarop stonden er vier zuilen 
met daarboven nog eens metselwerk. 1 fet puntdak was ook 2.5 m hoog. 
7 .. odat het gebouwtje een totale hoogte had van 6.85 m. Aan drie zijden 
had het dubbele deurvensters en achteraan een grote toegangsdeur 164. 
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Nevele - De Thleltstraal. 

Nevele - Het Klooster en de Kerk. 
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2.9 HET FINANClf:LE ASPECT 

Over de financiële aspecten van het uitlezen is in de archivalia wei
nig informatie te vinden. We verwachtten dit trouwens ook enkel voor het 
lezen van particuliere berichten. Hiervan kregen we alvast aanwijzingen 
in de Franse en Hollandse tijd. In het kanton Waarschoot werden de 
inkomsten onder de bestuurders verdeeld, nadien genoot de officier muni
cipal ze alleen 165. Ook in het unieke reglement van Aalter vonden we 
gegevens over de kostprijs van berichten. 

In het kanton Nevele bleken meerdere municipale agenten het 
bekendmaken van de wetten te verwaarlozen onder het voorwendsel dat 
ze niet betaald werden, zoals in het Oud regime. De mondelinge bekend
making was echter niet verplicht l66 . In het jaar VII verzocht het centraal 
bestuur echter om bekendmakingen en aanplakkingen te doen voor de 
verkoop van nationale goederen. De agent van Poeke repliceerde: "dat hij 
geene publicatien nochte aenplackijngen en begeerde te doen nochte oock 
geen relaes wilde opzenden ten zij dat hy daer vooren betaelt wierde" 167 . 

Die betaling speelde ook mee bij het voorstel om veldwachter Jean 
Dumourceaux in Middelburg af te stellen. Hij vroeg maar liefst 76 francs 
voor het twee jaar bekendmaken van de wetten en besluiten (naast 132 
francs om zes jaar affiches uit te hangen) 168. 

Ook na de Belgische onafhankelijkheid wordt de publicateur soms 
vergoed, ook al leek de taak soms een geïntegreerd deel van het ambt van 
secretaris of veldwachter. De gemeenteraad van Oosteeklo schreef in de 
begroting voor 1845 alvast 10 frank in "voor belooning aenden publicateur 
over ajkondigen bulletin offzeiel en akten van administratie" 169 . In 1896 
wu de veldwachter van Knesselare er 15 fr. voor ontvangen en deze van 
St.-Jan-in-Eremo 20fr. 170. Er zijn ook voorbeelden voor de 20ste eeuw. 
Kort na de eeuwwisseling trok het gemeentebestuur van Merendree tel
kens 15 fr. uit voor "loon voor het aJkondigen der bestuurlijke berich
ten"I71. De buurgemeente Hansbeke trok voor 1905 eenzelfde bedrag 
uit l72 . 

We vonden ook nog één verwijzing naar de kostprijs van particulie
re berichten. De Burgerlijke Godshuizen van Brugge lieten in OostwinkeI 
de verkoping van sparren enz. eind 1907 bekendmaken. Dit gebeurde 
ook door uitle-/-ing "aan de deur van ons Gemeentehuis door de zorgen van 
onzen veldwachter. Het gemeentebestuur merkte de verkoper op dat de 
veldwachter "voor het aankondigen van elke andere verkooping aan den 
verzoeker telkens eene vergoeding vanJr 0,25 ontvangt" I 73. 

Naast de inkomsten (al dan niet een vaste vergoeding voor bestuur
liJke verplichtingen naast een betaling per particulier bericht) waren er 
ook last.en en kosten aan dit kleine ambacht verbonden. 
In de nieuwe wet op het patentrecht van 21 mei 1819 werd bepaald dat 
iedereen die een beroep of bedrijf uitoefent., over een patent moet beschik-
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ken. Het patent was (alweer) een belasting op de uitoefening van heel wat 
beroepen. Het gaf de betrokkene de bevoegdheid om het bedrijf uit te 
oefenen. In artikel 3 van de wet waren de beroepen opgesomd die van het 
patent werden vrijgesteld. Dat waren onder meer de openbare ambtena
ren en bedienden die werden bezoldigd door o.a. gemeentebesturen. In 
tabel 14 waren wel de .. aanplakkers van bekendmakingen van openbare 
verkopingen, zeetijdingen en andere, omroepers, afslagers" opgenomen 
als patentplichtig174. Deze omschrijving moeten we vooral zien als occa
sionele activiteiten verricht voor een notaris, zowel het bekendmaken als 
het roepen op de verkoping zelf. De omroeper kondigde waarschijnlijk 
zaken af langs de straten. De terminologie is alvast verwarrend en de 
gemeentelijke ajkondiger deed vermoedelijk ook de bekendmakingen van 
verkopen en zeker andere particuliere berichten. 

De vermeldingen in de jaarlijks opgemaakte patentregisters maken 
het ons dan ook wat moeilijk. Als er enkel afslager of oproeper staat, lijkt 
het mij vrij duidelijk dat het om activiteiten bij verkopingen gaat. Zoals in 

Een laa/we/en OWl een llo/arii.>!C' LJC'rhltur l'all eC'1l klt'/Il(, hq{stede in Knt'ssdan' na 
1830. Bemerk de zegels. 
(Bron: Gemeell/earchi(~,. J\a/tcr) 
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2.3 vermeld. vonden we er ook uitlezers, publicisten en ajkondigers opge
nomen. Met andere woorden. ze werden dus niet als beambte beschouwd 
(zoals men het in Aalter bij de verpachting liet uitschijnen). In deze geval
len combineerden ze waarschijnlijk die verschillende taken. daar dit alles 
al (eeuwen)lang was versmolten. Het lijkt alvast niet evident om patent te 
betalen als er geen inkomsten zijn verbonden aan een taak. zoals het 
doorgaans. op enkele uitzonderingen na, toch was voor de officiële 
berichten. Het ging bijgevolg duidelijk om een klein ambacht met patent
verplichting. 

Daarnaast was er ook de wet van 31 mei 1824 met betrekking tot 
het buitengewoon zegel voor dagbladen en nieuwspapieren. Maar ook de 
aankondigingen en berichten vielen onder deze regels. Volgens de Wet op 
het zegelrecht kostte het Jormaatzegel voor" het halve blad klein papier' al 
15 cent. Men had het daarbij voor advertenties in "eenig nieuwspapier oJ 
courant" (en op jaarbasis). Toch komt het woord bekendmaking enkele 
keren voor in de artikels. naast ook de aanplakking. Bekendmakingen 
van openbare autoriteiten waren vrijgesteld van de belasting 175. 

De afkondiger had dus blijkbaar zeker twee keer kosten te betalen. 
namelijk het patent en het zegelrecht (in principe beide voor particuliere 
berichten; op de meeste teruggevonden documenten vinden we hiervan 
geen spoor). De Aalterse pachter had met twee extra uitgaven rekening te 
houden: vooreerst was er natuurlijk de pachtsom (in twee keer te vol
doen) en de kosten voor aanplakkingen (vermoedelijk miniem). In de alge
meen gangbare praktijk zullen die aanplakkingskosten steeds ten laste 
van de gemeentebesturen zijn geweest. Een echt lucratieve bezigheid zal 
het niet zijn geweest. 

3. DE BERICHTEN 

3.1 SPIEGEL VAN HET DAGELIJKSE LEVEN 

In dit onderdeel brengen we voornamelijk een opsomming van 
allerlei berichten. Deze van bestuurlijke aard zijn veruit het grootst in 
aantal. wat ook logisch is gezien ze in zogenaamde registers van afkondi
gingen werden opgenomen. Ze konden van lokale aard zijn. maar er kwa
men ook berichten voor die overal werden afgekondigd en dus een natio
nale nieuwswaarde hadden (in opdracht van bv. het centrale bestuur of 
de provincie). Alle gemeentelijke reglementen werden op deze manier aan 
de bevolking kenbaar gemaakt (zie opsomming). We beperken ons vooral 
tot meer opvallende berichten. We zullen tussen haakjes eventueel de 
plaats en het jaartal meedelen en indien wenselijk een bronvermelding in 
noot. Sommige berichten werden twee. drie zondagen na elkaar uitgeroe
pen. naargelang het belang I 76. Daarnaast proberen we ook berichten 
weer te geven van notarissen en tot slot deze van particulieren. Van deze 
laatste zijn in sommige gemeentearchieven losse document jes terug te 
vinden. terwijl cr ook andere sporadische bronnen zijn. 

·11 
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Officiële berichten 

In het jaar VI werd in Sleidinge afgekondigd dat iedereen een drie
kleurige cocarde moest hebben en deze ook moest dragen 177. 

"Den onderschreven relateert gepubliceert en geaffrceert te hebben 
van wegen den secretaris Carbonelle tot Nevel op den eersten fT11Ctidor 7 
jaer een openinge van register onder den naem van boeck van verande
rijnge tot het hauden notitie van de jaerelyksche veranderyngen van pro
priteyten binnen dit canton onder de lastgelders voorgevallen" (Merendree, 
fructidor VII). 

In verband met mogelijke overstromingen liet men in Evergem in 
1826 het volgende afkondigen: "Om deze schaeden te vermeyden noodigt 
men alle de gonen meirschen gebruykende in de streeke van 't rabot tot 
aen langerbrugge ten spoedigsten af te maeyen en inougsten". 

Zelfs bij de officiële berichten was er oog voor ontspanning en feest. 
De Evergemse muziekmaatschappij Jver en eendragt behaalde in 1822 
een eerste prijs in Deinze. Met een afkondiging nodigde men iedereen uit 
om de leden mee te verwelkomen. In enigszins dezelfde context stuurde 
het gemeentebestuur van Middelburg een verzoek naar de collega's van 
Maldegem, Moerkerke en Lapscheure: "Wy hebben de eer UEd hiernevens 
over te zenden een bericht betrekkelyk den aanvang onzer kermis. met 
beleefd verzoek hetzelve in uwe gemeente op de gebruikelyke wyze te wil
len doen ajkondigen en aanplakken" (Middelburg, 1872). Het bericht kon 
ook tegen ontspanning zijn gericht. Dobbelspelen waren regelmatig een 
plaag in alle gemeenten en er werd regelmatig tegen opgetreden, repres
sief, maar ook preventief: "Onderhoord hebbende dat er in deze Gemeente 
Dobbelspelen met de kaert ofwel anders plaetshebben. het welk tegen 
zeden en wetten strijdt. Voorkomt al de Gene die het aengaet. dat er een 
wakende oog zal worden gehouden op alwie deze spelen in zyn huis 
onderhoorigheden zal toelaten en die de zelve nog zal doen dat zy ingevol
ge [ ... l zullen gestraft worden, indien zy deze spelen nog kwamen te ver
rigten: dat proces verbael ten hunnen laste zal worden opgemaekt en het 
geld Qf het geen in het spel zal bevonden zyn. worden aengeslagen~ 
(Oostwinkel, 1847). 

Kattenkwaad kon ook niet door de beugel en leidde tot volgende 
vermaning: "Burgemeester en schepenen berichten het publiek dat er 
strengelyk proces-verbaal zal worden opgemaakt tegen kinderen Qf al 
andere persoonen. die zullen veroorlooven met steenen eta. te werpen in de 
straten en openbare plaatsen en wel voomamentlyk omtrent publieke 
gebouwen. Daarenboven zullen ze alle schade moeten betalen. die 
daardoor zou kW111en veroorzaakt worden" (Assenede. 1882). Er werd 
tevens aan de onderwijzers gevraagd de kinderen op de gevolgen vnn dit 
gedrag te wijzen. 
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De stad Tielt vroeg het Aalterse bestuur een economische wedstrijd af te kondigen. 
De Tieltenaren boden aan een dergelijke wederdienst te bewijzen. 
(Bron: Gemeentearchief Aalter. algemene briefwisseling) 

Zeer algemene berichten betroffen de koninklijke familie: "Ons 
vaderland komt een allergevoelig verlies te doen: Onzen doorluchtigen 
Koning Leopold den 1 sten is overleden op zyn kasteel te Laeken. den 1 oen 
dezen maand December ten 11 uren 45 minuten voornoen! Wy tw!1ffelen 
geenszins oJ een ieder onzer bestuurden zal zich met den Nationalen rouw 
vereenigen" . 

De lokale vacatures werden eveneens afgekondigd. alhoewel met 
betrekking tot vacante veldwachtersplaatsen weinig voorbeelden werden 
gevonden: het bleef beperkt tot één- of tweemaal. veelal enkel in de eigen 
gemeente 1 78. We vonden wel meerdere vermeldingen over de afkondiging 
van vacante plaatsen bij de reorganisatie van 1819 (alle veldwachters 
moesten worden herbenoemd of vervangen). Een vacature in Evergem in 
1826 was uitvoerig. Kandidaten moesten zich aanbieden in het secreta
riaat en ook alle voorwaarden werden meegedeeld (o.a. kunnen lezen en 
schrijven). Gewezen militairen met een "treffelijk ontslag" zouden de voor
keur genieten. "Voor de rucht.baarheid zal deze op zondag 13 dezer aJge
kondigt & aangeplakt worden voor het dorpshuis dezer gemeente". In 
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1819 en 1824 vonden we gelijkaardige bepalingen. Wat telkens sterk 
opviel, was de korte tijdsspanne die men had om te kandideren: 2, 3 of 5 
dagen. Het aanbieden in het secretariaat was soms beperkt tot 1 uur per 
dag. De ene bekendmaking gebeurde zelfs de dag na het overlijden van 
de vorige veldwachter179! Na 1900 zien we vooral dat de bekendmaking 
van een vacature voor veldwachter in de dagbladen werd aangekon
digd 180. 

Hierbij aansluitend vonden we een mooi bericht in 1840: "Het Kollegie 
van Burgemeester en Schepenen van Lootenhulle, maekt aen de ingezete
nen bekend dat Louis Chabrand by besluit van den heere Gouverneur 
dezer provincie de dO 7 july laetstln veldwachter dezer gemeente is 
benoemd, en in die hoedanigheid in handen van den heer vrederechter van 
dit kanton, den vereischten eed heeft afgelegd 181. 
Het schepencollege van Aalter liet ook het volgende uitroepen: " ... dat de 
gemeenteraad op woensdag aanstaande 24 dezer maand. om 9 ure voor
middag, bepaaldelijk zal beslissen over de benoeming van den gemeente
sekretaris"182. 

Bij een politieonderzoek werd ook al eens de medewerking van de 
inwoners gevraagd: "indien iemand huislyke voorwerpen etc. was ont
vreemd, zy aen ons daervan zouden gelieven de opgave te doen" (Adegem. 
1856). In Maldegem was in 1829 een geit in een bos aangehouden. "De 
aanhouding dezer geite is zondag 10 dezer by openbare aJkonding bekend 
gemaakt geweesf'. Gezien er niemand kwam om vragen, besliste men ze 
openbaar te verkopen 183. 

Langs dezelfde weg werd ook beroep gedaan op de liefdadigheid, zo 
bv. na de brand in Paramaribo: ..... pour faire une collecte. que vousferez 
annoncer par une publication. afin que les habitans COTlTwissent la cause 
pour laquelle un appel estfait a leur générosité" (Aalt er, 1821: Evergem). 

Een bericht met een louter particulier belang is het volgende: "Het 
Kollegie van Burgemeester en Schepenen dezer Gemeente. verwittigt de 
ingezetene dat het strengelyk verboden wordt. nog door te gaen op het 
land van den heer Roelandts nu in gebnlik by francies Maes ..... (Aalt er. 
1864). Het volgende had dan weer een algemeen belang: "Zondag zal er 
afgekondigd worden dat de landbouwers verzocht worden met geen 
wagens qI karren op de zomerwegen te rijden ten einde den q.lloop van het 
water van de kassijden en van de graviers niet te belemmeren en ook niet 
de grachten toe te rijden" (Aalter, 1930). 

Een schrijnend gebruik in de 19cte eeuw was het uitbesteden van 
arme (wees)kinderen en alleenstaande ouderen, ten laste van het 
Armbestuur. Deze verpachting verliep publiek met een oproeper (de toe
wijs gebeurde aan wie het minste onderhoudsgeld vroeg) 184, maar deze 
werd ook vooraf bekendgemaakt. De lokale overheden schaamden er zil'h 
evenmin voor kinderen in andere gemeenten uit te besteden. Zo stuurde 
de gemeente Evergem "eene bekendmaking !lCIT! de inden kost besteedin[1 
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door den Bureau van Weldadigheyd dezer Gemeijnte van den genoemden 
Arnold Mortier ... " naar Sleidinge, Waarschoot, Zomergem en Lovendegem 
met het ver,wek dit af te kondigen en aan te plakken 185. Dat dit echt 
schering en inslag was, willen we aantonen met nog een voorbeeld uit 
Bassevelde: "De ontvanger van den armen dezer commune maakt aan het 
publiek bekent dat er op morgen maandag 26en april 1824 ter herberg ... 
zullen aanbesteed worden de arme Impotente en minderjarige kinderen, 
welke door het zelve armgesticht worden geallimenteert, alsmede tot ver
der noodwendigheden der zelven armen betreifende ... Elk zeg het 
voorts" 186. 

In dezelfde sfeer zijn de twee volgende berichten te situeren. Ze 
geven, net als alle andere, een goed beeld van het functioneren van de 
19de-eeuwse plattelandsmaatschappijen. "De ontvanger van den armen 
dezer commune Bassevelde, verwittigt een Iegelyk die het zoude mogen 
aangaan. dat hy op aanstaanden woensdag den 21 en dezer maand april 
1824, ten gemeentenhuize alhier, van 's morgens om 8 uren tot des mid
dags, zitdag zal houden, ten einde te ontvangen de vervallen pachten der 
landen en croisen der renten den zelven armen competerende." 
.. Bericht aan de arme 
De ontvanger van het armgesticht van Bassevelde, verwittigt de arme dis
genoten, welke zich als nu op de lyst bevinden, dat de leden van het zelve 
gesticht op aanstaanden woensdag 15en xbre 1824 om 8 uren 's morgens 
aan de zelve disgenoten zullen uitdeelen kloppers en zokken. Alsmede ver
maant hy alle aanbestedelingen van den zelven armen, te komen op 
woensdag en acht dagen den 22 xbre 1824 ook om 8 uren 's morgens ter 
herberg van de weduwe Bourgoy, ten einde aldaar te bekomen hunne noo
dige kleederen en lijnwaat"187. 
Van het volgende citaat is het niet duidelijk of het om een bekendmaking 
gaat. dan wel een beslissing van het schepencollege. daar beide soort 
akten in eenzelfde register voorkomen: "staen mits deezen toe aen 
EngeLbertus Obyn, aermen daghuerman binnen dees gemeente van Aeltre, 
van geduerende den dryentwintigsten en vierentwintigsten deezer maend 
maerte achlthien honderd zesentwintig eene omreys te mogen doen by alle 
de ingezetene van ons gemeente tot het bekomen / om Godswil / de noo
dige bauwmaLeriaelen om zig een huyzeken te bauwen" 188. Dergelijke 
berichten kwamen meermaals voor en soms werd ook meegedeeld dat 
een veldwachter de stakker op zijn tocht zou vergezellen. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat dit niet werd afgekondigd, temeer daar aan de date
ring was af te leiden dat de toestemming werd verleend vanaf een maan
dag. Het neigt in elk geval naar geïnstitutionaliseerde bedelarij 189. 

De burgemeester - ambtenaar van de burgerlijke stand van 
Maldegem liet In 1886 het volgende bericht uitlezen: "brengt ter kennis 
der ingezetenen, dal men de aangUlen der overlijdens niet te spoedig mag 
doen, TTl.Qf1.r dal men, volgens de voorschrijvingen van hel burgerlijk wet
boek. moet wachten Lot 24 uren, qF daaromtrent. na hel overlijdens uur. De 
aang(Fte moel clixJr Iwee meerderjarige mannelijke personen gedaan wor-
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den en voor zooveel het mogelijk is, door de naaste bloedvenvanten of 
geburen" 190 . 

"Den Borgemeester en Assessoren der gemeente van Aeltre. district 
van Gend. provintie van oostvlaenderen, venvittigen alle inwoonders dat 
zy ten Kantoore van de heer ontjanger der directe en indirecte belastingen 
hunne aldaer verschuldigde sommen mogen voldoen met aude kopere 
lands of provintiale munte, als Keyzerlyke oorljens" (Aalter. 1827) 

" ... dat alle de gonne die tot nu toe hunnen poppen of rupsens van 
hunne boomen of schaerhout niet hebben afgedaen zig blootstellen dat 
zulks ten hunnen koste van deeze weeke zal gedaen worden" (Aalter. 
1827) 

voorkomen de ingezetenen deezer gemeente dat alhier heeren 
landmeters der eerste klasse zyn aengekomen. belast met de voorberey
dende werkingen tot verbeteringe in de Caastrale opera tien. by gevolge 
word een iegelyk aengemaent de baekens door deeze heeren geplaceert te 
respecteeren en hun en hunne werkingen niet te stooren" (Aalter. 1829) 

In 1814 vonden in Aalter onlusten plaats en werden de huizen van 
de meier en zijn adjuncten geplunderd. Het kwam tot een proces waarbij 
de onruststokers werden veroordeeld. maar de gemeente een fikse scha
devergoeding moest betalen. Het nieuwe bestuur weigerde de uitspraak 
van de rechtbank te aanvaarden. zodat de zaak ruim 20 jaar aansleepte 
(tot 1838)191. De familie Sou dan zag echter (in 1836?) af van de schuld
vordering. Naar aanleiding hiervan las secretaris Verbiest volgend bericht 
af: 
"Ingezetene van Aeltre 
kondige UE met blydschaep aen dat. Mr Soudan. onzen Onifanger zoo uyt 
liefde voor de contribuable als op verzoek van zyne kinders. gisteren by 
een contrackt. aengegaen met onzen gemeenten raed. teenemael he~fi 
afgestaen van al het geen wy hem schuldig waeren wegens de plunde
ring" 192. 

We sommen ook nog even op wat er anders allemaal nog aan bod kwam: 
de ter inzage legging van de kiezerslijsten en hoe men bezwaar kon 
indienen 
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aanvragen tot doen examen kiesbekwaamheid 
kohier hondenbelasting is opgemaakt 
iedereen mag de begroting inzien 
ministeriële omzendbrief i.v.m. de jacht 
wie zich moet laten inschrijven voor de militie 
het heffen van barrièrerechten 
het. reglement op de broodzet ting 
kost.eloze leergangen modern boekhouden 
er mogen zich kandidaten aanbkden voor de vr()(:'dk\lndi~e school 
iemand die onrechtmati~ de verloskunde beoefende krec~ cen verbod 
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en "ook hebben wy onze ingezetenen by publicatie op gisteren daarvan 
ondenigt"; er werd tevens meegedeeld dat iedereen moest beroep doen 
op gediplomeerde vroedvrouwen uit het omliggende totdat er weer 
iemand officieel was 193 

kampstrijd tussen deelnemers landbouwleergang 
sluiten van de duivenhokken tijdens de zaaitijd om schade zaailand te 
voorkomen (omzendbrief gouverneur zelf het gevolg van een vraag van 
de minister van Landbouw) 194 

het verbod op het gebruik van bepaalde weegschalen (weeghaken) 
welke hengsten er tot de springdienst werden toegelaten (het gaat dui
delijk om landbouwgemeenschappen) 
datum keuring springstieren 
datum van het ijken van maten en gewichten 
het aanvragen van de medaille van Sint-Helena voor de oud-soldaten 
van Napoleon 
lichting van de brievenbus van de post 
datum van de schouwing en na schouwing der wegen; lijst met uit te 
voeren werken ligt ter inzage 
het loon van de rijkswachters wordt opgetrokken enz. om de aanwer
ving aan te moedigen 
onderzoeken de commodo et incommodo 
melden van veeziekten 
inschrijvingsperiode voor het kosteloos onderwijs 
inschrijving volwassenenonderwijs 
opmaken jaarverslag door het college van burgemeester en schepenen 
openbare zitting gemeenteraad met overhandiging van een ereteken 
aan inwoner 
drankverkopers moeten aangifte doen van hun debiet 
sluitingsuur van de herbergen 
de aanbesteding voor een nieuw schoollokaal 
verkoop van bomen voor de arme en werkende klas (Aalter. 1845) 
de archieven van de oude griffie van Ursel zijn overgebracht naar de 
provinciale archieven in Gent (Aalter. 1845) 
tijdelijke onbruikbaarheid van een brug 

Berichten ten verzoeke van notarissen 

Het is duidelijk dat deze berichten te maken hebben met de ver
koop van roerende (allerlei vendities) en onroerende goederen. verpach
tingen enz. We moeten hier wel bij opmerken dat ook de gemeentebestu
ren zelf dergelijke aankondigingen deden als het hun eigen goederen of 
bv. die van het armbestuur betroffen. 

Oe7..e laetwetens zijn vaak uitgebreid. daar ze een opsomming geven 
van alle kopen onroerend goed . 

.. Men laet weten van wegens dhe Geirnaerl lot Knesselaere dat hy 
dyssendag aenslaende E{fslen novembre len vul' uren naer middag binnen 

·J.7 



FILIP BASTlAEN 

tselve Knesselaere ten huyse en herberge van sr bernaerd Rodts op het 
dorp publiquelyk door 't Ministerie van den Notaris Bruggheman tot Ursel 
te pagten sal presenteeren Een schoon gesitueert hojstedeken met ontrent 
de 13 gemeten goede zaeylanden waer onder dry gemeten bosschen alle 
gesitueert niet verre van het Dorp en om met kersavond van de landen en 
met meyavond beyde eerstkomende van den woonhuyse in 't gebruyk te 
komen. 
De Gonne Genegen om dito hojstedeken te pagten konnen sig ten voor
noemden daege ende ure ter gemelde herbege laeten vinden. 

Elk zegge tvoords". 

"Den Notaris Judocus albert Seriacop, ten residentie van Nevele, als tot 
dees benoemt van de rechts bank van 1 e aenleg Zittinge haudende tot 
Gend, sal ten versoeke van Jan Roets landsman tot Landegem & 
Consoorten, met het hauden van 2 zitdagen ... 
Eene hojstede met Schuere, stallingen ... 
D' hojstede eta gebruykt by ... 
D' hojstede gebruykt by ... 

Elk segge het voorts". 

Ook in de notariële akten hieromtrent vindt men de vermelding van 
de afkondiging. Over de verpachting van onroerende goederen van het 
Armbestuur van Lotenhulle lezen we dat er vooraleer werd overgegaan tot 
de voorlezing van de aard der goederen en de pachtvoorwaarden: ~ ... dat 
er aen den verpachting by ajkondigingen in de gemeente Lootenhulle de 
noodige ruchibaerheid was gegeven" 195. Over een andere verkoop 
omstreeks hetzelfde tijdstip vernemen we dat er "eene ajkondiging binnen 
de gemeente" plaatsvond en slechts een aankondiging in een nieuws
blad 196. In de krantenberichten werd dezelfde werkwijze gebruikt als bij 
de mondelinge berichten. Ze besloten met "Elk zegge 't voorCl97. 

Over het volgende bericht kan twijfel ontstaan of het werd uitgele
zen op vraag van een notaris dan wel van de nabestaanden van de over
ledene. 
"Men zal op vrijdag aenstaende zynde onze Lieven vrouwendag 8 septem
ber 1820, naer hei gedaen zyn der vroegmisse in het huys van commune 
by venditie met Comptant geld verkoopen alle de kleederen en lynwaeten 
agtergelaeten by wylent Marie therese Baert, alhier overleeden. 

Elk zegge het [1001'(" 198. 

Particuliere nieuwtjes 

Particulieren brachten berichten naar het genH:'cntebestuur (zie 2.3 
LV.m. de regeling in Ertvelde in 1808) of misschien zelfs direct naar de 
afkondiger. Er was hieraan zegelrecht verbonden (zie hogcr). maar op dt' 
documenten vinden we er niet alt i.1d een spoor van (zie ook de nlbeddin
gen). Aanvragers die verderaf woonden en hun verzoek per brief riehtten. 
maken soms wel melding van de kosten: "Ik 11('('111(' de V'1/IWHd ('(111 (1('11 
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UEd te zenden dees bericht ende U Verzoekende het zelve te doen verkon
digen op zondag aenstaende als op gewoonte. ende naer die het zelve te 
doen aenplakken aen het huys van gemeente. ende zende U hier nevens 
de kosten van diere ... " 199. De aard van de berichten is. anders dan van 
de overheid. minder verscheiden en veeleer commercieel. We geven eerst 
enkele voorbeelden in extenso. 

"Sophia van Peene geëxamineerde vroedvrouw maekt aen het 
geeerd publik bekend dat zy met de toestemming der bevoegde autorityd 
van het gemeente bouchaute. zich binnen de gemelde gemeynte heeft 
geplaetst als vroedvrouw. Zy beveelt zich in de gunst van aen de geene die 
van haren dienst moogte nodig hebben en hare woonplaetst is by de wedu
we van Peene in eene kamer 

Elk Zeg het voors". 

"Den onderwyzer L. Braet behoorlyk geëxamineerd en gepatenteerd: 
woonagtig te Bouchaute wyk hendeken. maekt bekend aen het algemeen. 
dat hy in het vervolg de vlaemsche tael volgens eene welgegronde en 
gemakkelyke manier zal onderwyzen. -
Als ook. dat hy kostscholieren zal aenveêrden zoo wel groot als kleyn. à 9 
Cents per maend. waervoór zy vrye inwoning. kost en drank, op eene vol
doende wyze zullen genieten. 
Hij verzoekt een ieders gunst en bevoórdeling. 

Dat Elk het voort zegge"200 

Bovenstaande berichten droegen wel stempels en zegels. Het zijn 
voornamelijk inwoners die handel drijven of zich ten dienste stellen van 
de dorpsgemeenschap die beroep doen op het afkondigen. Van het vol
gende bericht kan men er sterk aan twijfelen dat er iets moest worden 
betaald: "Bij Taf Velde (Octaaf Van de Velde. Woestijnegoed) pikt men met 
machines uit Engeland en morgen zal men pikken en binden tegelijkertijd. 
met één machine. Iedereen moet eens gaan kijken"20 1. En wat te denken 
van het bericht dat een kasteelheer in het Tieltse liet afkondigen. na het 
doodschieten van zijn hond door een onbekende: "Op ]Ste november 
nadien (1898) wordt na beide missen aan het gemeentehuis een bericht 
qfgekondigd dat dezen die den plichtige zal aanbrengen eene belooning 
van 100 frank zal ontvangen"202. 

Het kanaal van de bekendmaker werd ook gebruikt voor het kleine 
Veï&t: .. twee vette connenen. die hy by bekendmaeking op den 30 8 bre 

heeft aen de lieJhebbers van de bolle gepresenteerd ten zyne huyse te ver
bollen"203. 

In de7"e rij hoort ook de vraag van het Algemeen Nederlandsch 
Verbond in 1901 thuis. lIet wenste een meeting te geven en vroeg het 
AaIterse gemeentebestuur om de veldwachter te gelasten de zondag van 
de meeting deze 's morgens aan de kerk aan te kondigen204, 
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Een particulier bericht van 'klein' belang van 1820. Het heeft - zonder zegels - geen 
enkel officieel karakter. 
(Bron: Gemeentearchief Aalter, algemene briefwisseling) 

Niet alle particuliere aankondigingen passeerden ook langs de offi
ciële kanalen. Het gebruik van het uitbellen van noodslachtingen is alge
meen bekend bij de oudere generatie. Dit kon gebeuren door de veld
wachter, die ook de officiële berichten uitlas. Het uitbellen slaat echter 
meer op het rondtrekken door de straten. om de boodschap onmiddellijk 
kond te doen. De twee volgende voorbeelden moeten we dan vermoedelijk 
in een dergelijke context plaatsen. Een veehandelaar uit Eeklo liet in 
1886 uitbellen dat hij een bankbriefJe van 1000 fr was verloren205. En 
een jonge beenhouwer, ook al uit Eeklo. verkocht een tijd vlees aan een 
zeer lage prijs (1 fr). om klanten te lokken dacht men. De pr~js van het 
vee en het vlees was echter veel gedaald en "maar dezeUèle slachter liet 
gisteren uitbellen, dat de vaste prils van ziJn rundvleesch. eerste kwaliteit. 
van nu af niet hooger is dan lfr. 20 per kilo. in plaats ['an 1 .Ir. 90 gel fik 
men voordezen betaalde. Ten bewiJze werd daarb!f een slachtbeest pan 
den heer Baecke door hel dorp rondgeleid, eene Jonge vette koe. en TlCl de 
slachting ervan ble~r het vel aan den slachtwinkel ten toon hangen"206. 
Dit voorbeeld heeft veel wep; van folklore. maar doet ook denk(,ll aan de 
latere reclamekaravaans. De bel is net zoals b~j het oflktt't'! nlkolldtp;l'Il 
een middel om de aandacht te trekkt'Il. 
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Het valt te betwijfelen of dit bericht werd uitgelezen, maar men weet nooit. Het dien
de alvast om aan te plakken. 
(Bron: Gemeentearchief Aalter. algemene briefwisseling) 

Deze bloemlezingen tonen aan dat de berichtgeving te vergelijken 
valt met een nieuws- en advertentieblad met nationaal en lokaal nieuws. 
Of om het met de woorden van een informant te zeggen: "Het was 'n brak
ke gazelle die z'uitleesden"207. 

3.2 UITI,EZEN EN VOLKSJUSTITIE 

Een speciale groep van berichten zijn deze die (nog) verwijzen naar 
de vroeger meer gangbare (?) volksjustitie. We bedoelen er een regeling 
mee die gebeurde tegenover de (lokale) bevolking. Het kon gaan om een 
straf door het volk, in een spontane reactie (volksgerichten) of het terug
nemen van een beschuldiging tegenover het volk208 . Onze voorbeelden 
ziJn uiterst beperkt en slecht.s één kan als een echt staaltje van volks
JustItie worden beschouwd. De andere refereren er toch aan. 
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In onze eerste getuigenis is het duidelijk om via een afkondiging 
een gerucht de kop in te drukken. In Lovendegem liep een vals gerucht 
over de onderpastoor op een andere gemeente. Hij zou verplaatst zijn 
door een klacht van de onderwijzer van Lovendegem. Dit bleek niet zo te 
zijn. Wie er het fijne wou van weten, moest zich tot de pastoor wenden209. 
Dit lijkt niet zo evident. 

In Evergem lokte in 1847 een inwoner, bijgestaan door een jacht
wachter, bijna een opstootje uit over de broodprijzen. Ze trommelden 
mensen bijeen met een sonnette en deden een afkondiging, namelijk dat 
de broodprijzen in Evergem een stuk hoger waren dan deze in Gent. Er 
werd ook een geschreven annonce verspreid, maar uiteindelijk bleef alles 
kalm21O. 

In het jaar XI bleek de ex-burgemeester van Evergem onder meer 
zijn taken als ambtenaar van de burgerlijke stand niet te hebben vervuld 
zoals de wet voorschreef. Hij had heel wat akten en andere documenten 
gewoon niet ondertekend. De nieuwe burgemeester riep hem tot de orde. 
maar het mocht niet baten. De nieuwe burgemeester vroeg vervolgens 
aan de prefect of hij de betrokken personen via een afkondiging mocht 
inlichten: " ... peut être que par ce moyen pour eviter les reproches publics. 
il reviendra à ses obligations"211. Het vervolg kennen we niet, maar deze 
maatregel was alvast drastisch. De burgemeester rekende op de reactie 
van zijn onderdanen om hem tot inkeer te brengen. 

Het volgende voorbeeld handelt over het herroepen van een mis
daad of de beschuldiging ervan. Het situeert zich ook in de Franse tijd in 
Zomergem. 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 daarvoor. 
Maar de commissaris voerde aan dat de gestolen zaken in zijn schuur 
waren bevonden, zoals ook vastgesteld in twee processen-verbaaI212. Het 
delict werd hier dus herroepen, door tussenkomst van derden. 

Een duidelijk en echt voorbeeld van herroepen is een voorval in 
Lotenhulle in 1891. Door het unieke karakter. zo laat in de 19de eeuw. 
citeren we uitvoerig. Schepen Meganck van Lotenhulle was dienstdoend 
(waarnemend bedoeld) officier van politie en stelde in die hoedanigheid 
een proces-verbaal op wegens beledigingen door een timmerman tegen 
notaris Lippens. 
"Lodewyk Lippens. notaris. oud 33 Jaren. resideerellde te LotenlwIlt>. per
klaart daL op Nieuwjaarsdag laatst in den voorm'ond hU zich ter herberg 
bevond van Jan Bullinck. alhier ten Dorpe. alwaar zifnde August Scllacck. 
timmerman te Lootenhulle ook binnenkwam. en opeens (lcrklaardcr 11('1'

weel dat hif zeven duizendFank he(~/l gestolen. Waarop tlcrklaarctcr [11'0('9 
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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 Schaeek 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 Schaeek er eene woordenwisseling ont
stond in dewelke er van stelen werd gesproken. Verklaarder hoorde 
August Schaeek zeggen tot den Notaris Lippens Gij hebt mij gezegd dat ik 
zeven frank 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 Bultinek, alwaar hij August Schaeek hoorde zeggen tot den 
notaris Lippens van Lootenhulle Gij hebt 7000 fr. gestolen en ik (August 
Schaeck) 700. Waarop de notaris Lippens hem vroeg hoe en waar hy dat 
gestolen had, hierop gaf August Schaeek 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 rand nota 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 Schaeek 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 heeft uitgesproken volkomen valsch 
zijn"213. 

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 recht.bank veel kans maakt.e t.e 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 
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. 
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BESLUIT 

In het Ancien régime gebeurde het bekendmaken in de 
Meetjeslandse heerlijkheden en parochies door een ambtenaar met poli
tiemacht. namelijk de baljuw of de officier. De Franse tijd lijkt grote ver
anderingen mee te brengen, maar bij nader toezien is dit niet zo voor dit 
kleine aspect van de bestuurszaken (en de particuliere gebruiken). De 
mondelinge publicatie werd in theorie afgeschaft, werd facultatief. maar 
bleef in de praktijk duidelijk in zwang. Dit is ook evident, want ondanks 
de idealen van broederlijkheid, vrijheid en voornamelijk gelijkheid, zou 
het nog lang duren eer van een algemene alfabetisering sprake was. Ook 
de bekendmaker bleef in wezen dezelfde, namelijk een overheidspersoon 
met een zekere politiefunctie. Door de scheiding der machten mocht de 
vrederechter dit in feite niet doen (niet rechter en partij zijn), zodat de 
agent aanvankelijk de taak vervulde. De onrustige tijdsgeest droeg ertoe 
bij dat het bekendmaken enkele eigenaardigheden vertoonde: op de deca
di, rondtrekken met bel of trommel, enige show... Na de Franse bezet
ting zien we toch een zekere evolutie. Het mondeling bekendmaken werd 
opnieuw geïnstitutionaliseerd en bleef in de Gemeentewet behouden, ook 
in de 20ste eeuw, ondanks de nagenoeg algemene geletterdheid. Toch ver
gat men al eens dat dit gebruik voor het gewone volk was bestemd en had 
men niets aan een Franstalige boodschap. Voor de bestuurlijke bekend
making blijft er toch een zekere politionele band (die sporadisch uitdruk
kelijk wordt vermeld). In de Hollandse periode verschoof de taak voorna
melijk naar de gemeentesecretaris (die zijdelings politietaken venrulde). 
In de loop van de 19de eeuw kwam de veldwachter meer op de voorgrond 
te staan. Toch zouden beiden tot bij het verdwijnen van het officiële mon
delinge bekendmaken actief blijven. Er valt geen scheidslijn te trekken. 
terwijl de hogere overheden de taak meer naar de veldwachters toeschui
ven. Soms duiken ook andere publicateurs op. 

De aandacht van de wetgever voor dit toch niet onbelangrijke 
aspect van informatieverstrekking was voor de rest erg miniem. Het tijd
stip van de bekendmakingen genoot nog wel enige aandacht. maar voor 
de rest werd alles overgelaten aan het goedvinden van de lokale besturen. 
We stellen dan ook een grote diversiteit vast inzake deze orale traditie: het 
waar (voornamelijk aan de kerk of het gemeentehuis), het wanneer (na 
vroeg- of hoogmis of na beide, soms zelfs driemaal), door wie (variabel in 
tijd, maar dan nog flinke verschillen), de gebruikte aandachtstrekker (bel 
of trommel), de vergoeding (doorgaans niet voor officiële zaken. soms wel. 
zelfs verpachting), de onkosten (het enige dat in feite vastlag), de bena
mingen (met in het Meetjesland de nadruk op een samenstenin~ met 
lezen) enz. De particuliere berichten of annonces kwamen maar spora
disch aan bod, maar uit de vermeldingen bleek wel dat het oftkiële en het 
particuliere doorgaans als een geheel werden beschouwd. 

Met andere woorden, het mondelinge bekendmaken had ~eduren
de de hele 19de eeuwen de 1 sIc helft van de 20stt' et'uw biJna alt iJd l'en 
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officieel karakter. maar door de geringe officiële aandacht - en het over
nemen van het gebruik door figuren van allerlei slag - hebben we de nei
ging deze traditie onder te brengen bij de volkscultuur: de lijn tussen offi
cieel- en volksgebruik is hier zeer dun. 
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INLEIDING 

Lembeke rond 1 721 : 
een momentopname 

Roger BUYCK 

Een reconstructie van het verleden aan de hand van beschikbare 
archieven is wellicht de droom van heel wat heemkundigen en historici. 
In hoe ver deze optie beantwoordt aan de toenmalige realiteit is een moei
lijk te beantwoorden vraag en helemaal niet te controleren. En toch blijft 
het voor velen een uitdaging om aan deze werkelijkheid gestalte te geven. 
In deze bijdrage probeerden wij de samenstelling en het sociaal-econo
misch niveau van de maatschappij in Lembeke in beeld te brengen. De 
bronnen die wij hiervoor gebruikten zijn: een volkstelling van Lembeke in 
1721 1, een ommestellinglijst van hetzelfde jaar2 en de staten van goed uit 
de periode 1721-17403 . Vanzelfsprekend komen hierbij vooraf enkele kri
tische opmerkingen aan bod. 

Een eerste opmerking houdt verband met de volkstelling van het 
jaar 1721. Deze telling werd gedaan door de pastoor van Lembeke, die 
aan de hand van het totaal aantal inwoners aan de tiendheffers wou 
bewijzen dat de kerk te klein was geworden voor het bijwonen van de mis 
op zon- en feestdagen. Deze minutieuze telling bevatte echter alleen de 
inwoners van de parochie Lembeke, met andere woorden de inwoners van 
de heerlijkheid Aveschoot en van de heerlijkheid Lembeke, alhoewel niet 
het totaal aantal inwoners van deze laatste; een kleine minderheid van de 
Lembekenaren ressorteerde namelijk onder de parochie Oosteeklo. Het 
eindresultaat van deze telling is met andere woorden een onderwaarde
ring van de totale Lembeekse bevolking. 

Een tweede opmerking houdt verband met het gebruik van de 
ommeslellinglijsl en van de staten van goed. Vooreerst de staten van goed. 
Een reconstructie van het verleden beperkt zich niet enkel tot een demo
waflsch profiel, maar wenst in de eerste plaats inzicht te krijgen in het 
sociaal-economisch patroon van de maatschappij. En dan rijst vanzelf 
een aant.al vragen naar o.m. de verdeling tussen groot, middelgroot en 
klein bedrijf. naar het verschil in de Inboedel van het huis, naar het bezit 
van een vriJ gering of een relatief aanzIenlijk veebest.and. Daarnaast kan 
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men zich afvragen in welke mate de eindbedragen van activa en passiva 
een exacte weergave van de gezinssituatie zijn? En evenzeer is er de vraag 
naar het aantal behoeftigen! 

Wil men voor de periode 1720-1740 in de staten van goed indica
toren vinden als barometers voor een sociaal-economisch luik, dan moe
ten op de eerste plaats vergelijkbare elementen worden gebruikt zoals het 
al of niet beschikken over eigen gronden of pachtgronden, de samenstel
ling van de veestapel. het bedrag aan contante penningen, het bezit aan 
juwelen en renten, het bedrag van de prochiecosten en de al of niet aan
wezigheid van dienstpersoneel. 

Niettegenstaande een antwoord op al deze vragen in mindere of 
meerdere mate mogelijk is, dank zij de staten van goed, toch blijft een 
belangrijk deel van de gezinnen buiten schot; niet voor elk gezin was 
immers - binnen de bestudeerde periode - een staat van goed beschik
baar. 

Voor één aspect krijgen we wel een belangrijke informatie, met 
name in de ommestelling of jaarlijkse belasting die voor het grondgebruik 
moest worden betaald, aangeduid met het begrip p rochiecos ten. Wie een 
zelfstandig beroep uitoefende of geen gronden gebruikte, werd getaxeerd 
op zijn negotie (handel), zijn neerrynghe (ambacht) of zijn gestaethe
de (sociaal-economisch aanzien). Maar ook hier ontsnapt een klein 
gedeelte van de bevolking aan deze belastinglijst. in casu de hulpbehoe
venden die meestal door de armendis werden onderhouden. 

Ook al is een 100 % exacte weergave niet mogelijk. toch loont het 
de moeite om een bij benadering aanvaardbaar beeld van deze moment
opname te reconstrueren. 

1. DE VOLKSTELLING (1721) 

Deze telling, opgenomen door pastoor Kerremans in het kader van 
een noodzakelijke kerkvergroting. is uiteraard een momentopname in de 
evolutie van de lokale bevolking. Naast de totaalcijfers van de toenmalige 
situatie en het onderscheid tussen al dan niet communicanten. zijn uit 
deze cijfergegevens toch ook nog een aantal bijkomende aspecten te 
benaderen die een licht werpen op de samenstelling van deze Lembeekse 
maatschappij. 

In een 32 pagina's tellende lange lijst noteerde pastoor Kerremans 
de gezinssituatie van zijn parochianen. Straat na straat notet'rde h~j de 
gezinnen met vermelding van de respectieve echtgenoten. hun kinderen 
met aanduiding van hun leeftijd en bovendien de precisering or zij even
tueel afkomstig waren uit een vorig huwelUk. Daarnaast werden ook ver
meld de eventueel inwonende f~ullilieleden en in voorkomt'nd geval dl' 
knecht(en) en/of meid(en} die b~j het gezin werl<znnm waren. Alles snml'll 

( ") )~ 



LEMBEKE HOND 1721: EEN MOMENTOPNAME 

een zeer gedetailleerd en interessant beeld van de Lembeekse bevolking 
in 1721. 

Toen zijn lijst klaar was, noteerde de pastoor als conclusie: 

"Den onderschreven pastor van Lembeke verdaert dat hij in de 
maenden van november ende december 1721 heeft opghenomen alle de 
sielen die staen onder de kerke van Sint Gillis parochie van Lembeke ende 
heeft bevonden dat onder de selve kerke sijn tot twee hondert ende ses
sentwintigh jamilien gelijk hierboven staet aengeteekent ende dat in die 
twee hondert en sessentwintighjamilien sijn elf hondert ende twintigh sie
len en onder die eljhondert en twintigh sielen sijn tot seven hondert en der
thien communicanten die te communie gaen oftwel tot dien ouderdom ende 
jaeren gecomen sijn dat sij door het gebodt van Godt ende de H. Kerke 
daertoe verbonden zijn gelijk uyt de bovenschreven twee hondert en ses
sentwintigh jamilien kan gesien worden gerekent van den ouderdom van 
vierthien jaeren ende daerboven. 

Daerenboven verdaert den selven onderschreven pastor dat de 
kerke van Lembeke te kleyne is om te onifanghen alle de persoonen die in 
de selve kerke moeten den Godtsdienst hooren ende daertoe recht hebben 
om in den selven aldaer teghenwoordich te sijn. In teeken der waerheyt 
heeft dit onderteekent den sesden december seventhien hondert en een
entwintigh" . 

Guillielmus Kerremans 
Pastor in Lembeke 

1. 1 DEELASPECTEN VAN DE VOLKSTELLING 

Spreiding van de Lembeekse bevolking 

Zoals hierboven al werd vermeld, telde de parochie Lembeke 226 
families of gezinseenheden4 . Verspreid over de diverse wijken en straten 
gaf dit volgend beeld: 

De huysen aen de kerke 32 
De Aveschootstraete 27 
Het dreefken van de Aveschootstraete 2 
De straete loopende van de kerke naer Gent 13 
De huysen aen den Westmeulen van Lembeke 12 
Het Oostvelt 4 
Den Hefjhouk 12 
De Meulestraete naer den Oostmeulen van Lembeke 4 
De huysen op de Capryckstraete naer den Heyhouk 4 
De Capryckstraete 23 
Het Doreken aen de Capryckstraete 6 
Het Kockebackstraetje ofte Kerckstraetje naer den Oosthouk 10 
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Den Oosthouk 
De Crommeveltstraete 
De Bekestraete 
Het Willemshoukxken 
De straete naer het Abeelken 
De Vromboutstraete 
De Kaitsebroucke 
Het Koestraetje 
De huysen op de Vaert van Caprycke 
De huysen over de heyde van Lembeke naer Gent 

16 
5 
5 
9 
7 
9 
9 
6 
3 
4 

Wij vermeldden al het feit dat deze volkstelling zich beperkte tot de 
parochie Lembeke. Een gedeelte van de heerlijkheid Lembeke behoorde 
inderdaad tot de parochie Oosteeklo, zodat het door de pastoor aange
haalde bevolkingscijfer een onderwaardering is voor het grondgebied 
Lembeke. Vergelijking van deze volkstelling met de lijst van de belasting
plichtigen van het zelfde jaar leerde ons dat bij voorbeeld de Weststraat 
in haar geheel tot de parochie Oosteeklo behoorde; daar woonden toen 15 
gezinnen. Ook delen van de Beekstraat en de Capryckstraat behoorden 
tot de parochie Oosteeklo. Rekening houdend met deze vaststelling blijkt 
het totaal van de Lembeekse bevolking dan ook een stuk hoger te liggen 
dan het door de pastoor vermelde cijfer. 

Samenstelling van de jamilien' 

Bij het begin van de 21 ste eeuw kan men stellen dat een gezin. 
bestaande uit de respectieve partners met al dan niet een aantal kinde
ren. normaal gehuisvest is in een appartement of woning. Andere gezins
leden zoals ouders of aanverwanten moet men niet langer zoeken binnen 
dit hedendaagse gezin. Zolang bejaarde grootouders nog voor zichzelf 
kunnen zorgen. is er geen enkel probleem. Is dit niet het geval. dan zijn 
er de bejaardentehuizen of rusthuizen waarin zij uiteindelijk meestal 
terechtkomen. 

Een dergelijke gang van zaken was tijdens de lsde eeuw totaal 
ondenkbaar. Er waren toen uiteraard geen rusthuizen zoals vandaag. 
Onderlinge hulp en solidariteit binnen de families waren een conditio 
sine qua non voor de hulpbehoevenden van toen. Vanuit deze optiek 
beschouwd, is deze volkstelling dan ook een ideaal instrument om een 
beeld op te hangen van de toenmalige realiteit. 

Opvallend in dit verband is het begrip jèunilien dat door pastoor 
Kerremans werd gebruikt. Onze hedendaagse benaming gezin was toen 
voor de pastoor inderdaad veel te beperkt. In heel wat gevallen treffen we 
naast het eigenlijke gezin nog familieleden aan. met name weduwmul.rs 
en weduwen, naast neven en nichten die samen het dagdngel~jkst' It'ven 
deelden. 
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Er zijn vooreerst de gevallen waarbij een ouder gezinslid deel uit
maakte van de familie. Voorbeelden hiervan zijn legio. Wij citeren er 
slechts enkele: 

Pieter Finet en Elisabeth de Mey hadden in 1721 zes kinderen. Bij dit 
gezin bevond zich ook Maria Stevenaert vidua mater mariti. 
Het gezin van Michiel Pauwels en J oanna Pinckels telde 2 kinderen. 
Zij zorgden tevens voor Joannes Bogaert viduus. 

- Joannes Fernegu en Jaquemijne Verheeke hadden geen kinderen; wel 
zorgden zij voor JooTis Verheeke viduus pater uxoTis. 
Joannes Basselee en Pieternelle Poppe mochten zich verheugen in een 
kroostrijk gezin, maar zorgden tevens voor Elisabeth de Wulf vidua 
mater mariti. 

Zoals uit deze voorbeelden blijkt. ging het meestal om een alleen
staande vader of moeder van één der jonge partners. Toch ging de zorg 
voor hulpbehoevenden verder dan deze ouder-kindrelatie. Ook jongere of 
oudere verwanten konden in sommige gevallen steun vinden bij het 
gezin. Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken. 

Petrus Vermeere en zijn vrouw Anna van Bruyssel zorgden voor 
Nelleken Vermeere fa Jacobi, neptis mariti. 5 j .. 

- Joannes van de Watine en zijn vrouw Marie de Poirtere hadden zelf 
twee kinderen, maar zorgden tevens voor Anne Marie Codde neptis 
uxoTis, 20 j .. 
Vincent Roegiers en zijn vrouw Joanna Betssens mochten zich ver
heugen in een talrijk kroost, maar zorgden bovendien nog voor Pieter 
Boelens nepos mariti, 16 j. 

Deze voorbeelden, die slechts een klein deel vormen van een veel 
groter aantal, illustreren voldoende dat familiale hulp geen loos begrip 
was. Natuurlijk kan men hierbij opwerpen dat deze familiale tegemoet
koming toch ook materiële voordelen bood aan het gezin dat voor een 
familielid zorgde. De leeftijd die erbij wordt vermeld, is immers een aan
wijzing dat in een aantal gevallen de neef of de nicht wellicht werden inge
schakeld alsfamulus of ancilla. Deze beide laatste begrippen komen ech
ter maar aan bod, wanneer er tussen het gezin en het dienstpersoneel 
geen familiale banden waren. 

UFamulus" en uancilla" 

De woorden Jamulus en ancilla die we mogen gelijkstellen met onze 
benamingen dienstknecht en dienstmeid zijn begrippen die niet alleen 
verwijzen naar een functie binnen een bepaald gezin, maar die daarnaast 
in hun relatie tot hun werkgever ook verwijzen naar sociaal-economische 
aspecten. 
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Wie zichzelf als alleenstaande weduwe of weduwnaar kon behel
pen, had geen nood aan bijkomende hulp die moest worden betaald. 
Daarvoor waren hun bestaansmiddelen meestal te gering. In de meeste 
gevallen woonde bij hen trouwens een van de kinderen of een nabije ver
wantte) in. In dergelijk geval werd deze inwonende ook nooit als Jamulus 
of ancilla aangeduid. Naast hun naam noteerde de pastoor toen enkel de 
familiale binding met begrippen als "nepos, neptis, soror, filia" en derge
lijke meer. Op een totaal van 225 Jamilien verkeerden toen 25 weduwen 
en/ of weduwnaars in een dergelijke situatie. 

Daarnaast telden we 63 gezinnen die over één of meer knechten 
en/ of meiden beschikten. In totaal waren er toen 59 knechten en 43 mei
den werkzaam op deze Lembeekse parochie. Welke precies de taak was 
die zij moesten verrichten, wordt in sommige gevallen duidelijk uit hun 
respectieve leeftijd. Zo noteerden we twee jongens van 8 jaar, twee van 10 
jaar, één van 12 jaar en vijf van 13 jaar, bij wie we eerder mogen stellen 
dat zij koewachters of koeienhoeders waren. 

Tabel 1 
LEEFTIJDSCATEGORIEËN VAN "FAMULI" EN "ANCILLAE" 

Leeftijd 

8 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

> 30 

Famuli 

2 
2 
1 
5 
2 
5 
4 
4 
5 
1 
1 1 
5 
2 
4 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
1 

Ancillae 

0 
0 
0 
3 
0 
2 
4 
2 
2 
5 
3 
3 
1 
5 
3 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
2 

De aanwezigheid van I or meer knecht.en en/of meiden is uiteraard 
ook een barometer voor de economische sit tintte van de werkgevers. HOt' 
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groot was het bedrijf dat de uitbaters als eigenaar of huurder gebruikten? 
Op deze vraag geeft de ommestellinglijst van het jaar 1721 een duidelijk 
antwoord. Nemen we uit deze lijst de gebruikers van meer dan 20 gemet 
akkerland (= 9 ha). dan komen we tot een totaal van 16 uitbaters (Zie 
tabel 2). 

Tabel 2 
LANDBOUWBEDRIJVEN VAN MEER DAN 9 HA 

Naam Bedrijfsgrootte Knechten Meiden 

Betssens Adriaen fs Jaecques 
Boelens Geraard 
Cathelyn Joannes 
Cathelyn Laureys 
De Rycke Joannes fs Francois 
De Sutter Jooris fs Anthone 
Dhanens Gabriel 
Dhanens Petrus fs Jooris 
Dhuyvetter Joannes 
Eeckmans Segher 
Standaert Boudewijn 
Standaert J oannes 
Van de Kerkhove J ooris 
Van Ooteghem Pieter 
Van Overtvelt Jacobus 
Van Zele Christoffel fs Jaecques 

59 g. 149 r. 
48 g. 109 r. 
31 g. 158 r. 
36 g. 221 r. 
36 g. 183 r. 
48 g. 54 r. 
55 g. 168 r. 
50 g. 206 r. 
25 g. 136 r. 
36 g. 275 r. 
24 g. 169 r. 
75 g. 187 r. 
24 g. 27 r. 
31 g. 212 r. 
35 g. 130 r. 
38 g. 147 r. 

1 
2 

1 
1 
2 
1 

2 
2 
1 
1 
2 
2 

---- - ~--

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

1 
1 
1 

1 

-

In algemene regel lijkt de aanwezigheid van I meid en/of 2 knech
ten bij deze lijst van 16 normaal. Twee uitzonderingen, met name Petrus 
Dhanens fs Jooris en Joannes Dhuyvetter, konden het blijkbaar zonder 
dienstpersoneel rooien. Voor laatstgenoemde is dit zeker niet abnormaal, 
aangezien zijn gezin 8 kinderen telde van wie er 4 ouder waren dan 14 
jaar. Voor eerstgenoemde is een sluitende verklaring moeilijk te vinden, 
aangezien hij op het ogenblik van de volkstelling weduwnaar was en 
slechts één I8-jarige dochter in huis had. 

Zoals uit bovenstaande gegevens duidelijk wordt, waren er naast 
de'Le 16 uitbaters nog gezinnen die over dienstpersoneel beschikten. Toch 
kan men niet ontkennen dat deze groep van 16 maar 7 % van de bevol
king uitmaakte en zowel voor de knechten als voor de meiden 30 % van 
het dienstpersoneel voor zijn rekening nam. 

Klnderrijkdom 

Zoal~ hierboven al werd vermeld dat deze volkstelling slechts een 
momentopname was In het leven van de toenmalige Lembekenaren. zo is 
het ook meteen duidelijk dat voor het geheel van de 225 gezinnen het ver-

(j7 



ROGER BUYCK 

melde kinderaantal zeker geen weerspiegeling was van het werkelijke 
aantal kinderen dat binnen deze gezinnen geboren werd. 

Op de vraag hoe groot het uiteindelijk aantal kinderen van al deze 
gezinnen was, geeft deze bron geen respons. Toch is op deze vraag een bij 
benadering juist antwoord mogelijk. 

In de loop van de laatste twee decennia noteerden wij in het kader 
van een gezinsreconstructie al de Lembeekse geboorten. Hierbij kregen 
wij de gelegenheid om voor de periode 1620-1795 al de geboorten te note
ren binnen het gezin waarin ze thuishoorden. Deze werkwijze biedt ons 
nu ook de kans om naast de momentopname in 1721 ook het totale aan
tal kinderen van al deze gezinnen te situeren. Hierbij moeten nochtans 
vooraf enkele opmerkingen worden gemaakt. 

Vooreerst is er de vaststelling dat een 100% juiste weergave niet 
mogelijk is. Gehuwde inwijkelingen in Lembeke konden al kinderen heb
ben uit vorige jaren, die in de Lembeekse geboorteregisters niet voorko
men. Wanneer deze kinderen in 1721 nog in leven waren, dan vinden we 
ze wel vermeld in deze volkstelling. Waren ze echter al overleden vóór de 
inwijking, dan geven noch de volkstelling, noch de overlijdensregisters 
van Lembeke daarover enige melding. 

In het omgekeerde geval ontbreken bij Lembeekse uitwijkelingen 
evenzeer de later geboren kinderen. Los van deze eventueel ontbrekende 
gegevens is er anderzijds toch de vaststelling dat deze gezinsreconstruc
tie tijdens de periode 1620-1795 ons toch in staat stelt. niet alleen voor 
de momentopname in 1721, maar ook voor het uiteindelijke aantal kin
deren binnen elk van deze gezinnen, de werkelijke kinderrijkdom te eva
lueren 

Bekijken we daartoe de gegevens van bijlage 1. dan stellen we vast 
dat voor het geheel van kolom H het aantal kinderen per gezin volgend 
resultaat geeft: 

- 52 gezinnen met 1 kind - 14 gezinnen met 5 kinderen 
- 45 gezinnen met 2 kinderen - 14 gezinnen met 6 kinderen 
- 36 gezinnen met 3 kinderen - 1 gezin met 7 kinderen 
- 36 gezinnen met 4 kinderen - 2 gezinnen met 8 kinderen 

Is deze momentopname ook trendgevend voor het werkelijke aan
tal geboortes binnen al deze gezinnen? Vergelijking van de gegevens in 
onderstaande tabel geeft hierop een afdoend antwoord. 
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Aantal gezinnen 
in 1721 

Uiteindelijk 
aantal kinderen 

LEMBEKE ROND 172 I: EEN MOMENTOPNAME 

Aantal kinderen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

52 45 36 36 11 14 1 2 

8 10 20 19 19 29 26 20 16 9 11 2 3 1 1 1 1 

Zeer duidelijk blijkt dat gezinnen met 6 tot 8 kinderen zeer hoog 
scoorden: 37 % van het totale aantal gezinnen is inderdaad een niet te 
miskennen belangrijk aandeel. Nemen we daarbij nog eens 22 % voor de 
gezinnen met meer dan 8 kinderen. dan kan men moeilijk ontkennen dat 
het begrip kindemjkdom in Lembeke zeker op zijn plaats was. 

2. DE STATEN VAN GOED 

Hoe belangrijk en hoe onmisbaar staten van goed voor een beter 
begrip van de Ancien régime-maatschappij ook mogen zijn. toch moeten 
hierbij vooraf enkele kritische opmerkingen worden gemaakt. 

De volkstelling van 1721 is een momentopname. waarbij de 
Lembeekse maatschappij ons een caleidoscoop biedt van gezinnen bij wie 
de leeftijd van de ouders varieerde van pas gehuwden tot volwassenen die 
een hoge leeftijd hadden bereikt. In tegenstelling tot onze 21 ste eeuw 
stierven toen heel wat volwassenen op een relatief jonge leeftijd. zodat 
naar aanleiding van het overlijden een staat van goed een beeld ophing 
van een jong gezin dat qua sociaal-economische status nog maar aan het 
begin van zijn carrière stond. Hoog bejaarden voor wie bij hun overlijden 
een staat van goed werd opgemaakt. waren in sommige gevallen hun eco
nomisch topniveau wellicht al voorbij. zodat vergelijking van sommige cij
fergegevens zeker geen optimale vertrekbasis vormt. 

Anderzijds is een beperking van dergelijke staten van goed tot die
gene die tijdens het jaar 1721 in auditie kwamen weinig zinvol. wanneer 
men een idee wil krijgen over de Lembeekse bevolking rond genoemd jaar. 
Wij kozen dan ook voor de periode 1721-1740. zodat heel wat meer gezin
nen uit de volkstelling hierdoor in beeld konden komen. 

Het grootste probleem wordt echter gevormd. wanneer zo gezegd 
identieke posten uit de staten van goed met elkaar worden vergeleken. 
WIJ beperken ons hier tot de voornaamste. 

Daar Is vooreerst het al of niet bezitten van eigen gronden. 
Gezinnen die prat konden gaan op het bezit van een paar hectaren lan
derijen. bossen. meersen of helde. geven ons wellicht de Indruk dat zij er 
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economisch heel wat beter voorstonden dan diegene die geen gronden 
bezaten. Een dergelijke conclusie is echter voor discussie vatbaar. 
Analyse van de staten van goed maakte duidelijk dat pachters van geeste
lijke instellingen - ook zij die geen eigen gronden bezaten - er heel wat 
beter voorstonden dan sommige grondbezitters. Deze laatste hadden niet 
zelden zwaar doorwegende leningen moeten aangaan om stukken land te 
kunnen kopen. De intresten die daarvoor jaarlijks moesten worden 
betaald, bleken in heel wat gevallen een zware dobber, want uitstel van 
betaling bleef soms tot vijf jaar oplopen5. 

Een sterk bepalende factor was evenzeer het ogenblik waarop een 
staat van goed werd opgemaakt. Pachtcontracten hadden als vervaldag 
meestal kerstavond of bamesse (1 oktober). Naargelang het tijdstip van 
het overlijden en het opmaken van de staat van goed steeg of daalde de 
kans dat de te betalen pachtsom al dan niet bij de schulden werd ver
meld. Voor een landbouwgemeenschap - en dit was zeker het geval voor 
Lembeke - is een dergelijke item bij de passiva uiteraard een belangrijk 
element. Het zelfde fenomeen doet zich trouwens ook voor met het item 
prochiecosten. Deze laatste is bovendien de enige indicatie voor een al dan 
niet groot grondgebruik, wanneer de te betalen pachtsom ontbreekt. 

Uiteindelijk zijn er de totaalbedragen van de baeten (activa) en de 
commeren (passiva). Grosso modo zijn de activa het resultaat van de in 
ponden groten uitgedrukte waarde van huisraad, landbouwgereedschap. 
vee, graanvoorraden, vruchten op het veld en de houtwas langs de per
celen akkerland. Het totaalbedrag van deze activa is in grote lijnen ver
gelijkbaar en geeft zeker een rangorde in de sociaal-economische situatie 
van de gezinnen .. 

Bij de passiva wordt het beeld echter af en toe vertekend, wanneer 
men geconfronteerd wordt met personen die twee of driemaal hertrouw
den. In dit geval spelen de kinderen uit vorige huwelijken een belangrij
ke rol, omdat de weesepenningen waarop ze in de voorgaande sta(a)t(en) 
van goed recht hadden, als een schuldenpost voor de overlevende part
ner worden aangerekend. Uiteraard was dit voor de partner een schul
denpost, maar bij vergelijking van staten van goed waarin geen weese
penningen moesten worden betaald. lijken de passivatotalen lager te lig
gen, niettegenstaande ze voor de overige schuldenlasten in de zelfde orde 
van grootte liggen. Zo was bij het overlijden van Christoffel Rogiers zijn 
weduwe zelfs gedwongen om de landerijen en een groot deel van de inboe
del te verkopen om o.m. een bedrag van 104.15.8.9 ponden groten aan 
weesepenningen te kunnen vereffenen6 . 

Rekening houdend met al deze onvolkomenheden. loont het toch 
de moeite om aan de hand van de beschikbare staten van goed - in com
binatie met de ommestellillg1jjsten - het beeld van deze Lembt'ekse 
gemeenschap tijdens het tweede kwart van de 18c}e eeuw wnt scherper te 
stellen. 
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In bijlage 2 worden we geconfronteerd met een totaal van 62 staten 
van goed die alle betrekking hebben op een gezinspartner uit de volkstel
ling van het jaar 1721. Zoals hoger al werd vermeld, strekt deze groep 
zich uit over de periode 1721-1740. Wij beseffen uiteraard dat hoe verder 
men zich van het referentiejaar 1721 verwijdert, hoe groter ook de kans 
wordt dat onderlinge vergelijking van de economische situatie ietwat 
wordt vertekend. Tijdens een periode van 20 jaar kan het bezit aan gron
den en geldbelegging inderdaad meer zijn toegenomen voor een persoon 
die pas in de late jaren dertig van de ISde eeuw overleed, dan bij iemand 
die tijdens de vroege jaren 20 van de zelfde eeuw stierf. Toch lijkt de kans 
voor sterke vertekening eerder gering. Lembeke was tijdens die periode 
een uitgesproken landbouwgemeenschap die zich slechts geleidelijk her
stelde van de desastreuze jaren uit de Spaanse Successieoorlog (1700-
1713). Pas tijdens de tweede helft van de lsde eeuw zou de landbouw
sector een belangrijke kentering meemaken. 

Een analyse van de staten van goed levert een massa interessante 
gegevens op die ons duidelijk maakt, hoe de leefwereld van toen was. 
Toch zijn veel van deze gegevens niet voor vergelijking vatbaar omdat de 
meeste items verzamelingen zijn van totaal niet bij elkaar horende zaken 
en voorwerpen. Wij beperken ons dan ook tot: 1 ° concrete bedragen die 
de in geld uitgedrukte waarde van de veestapel vertegenwoordigen, 2° tot 
het bedrag van de belasting voor het grondgebruik, 3° tot een vergelijking 
van het grondbezit en 4° tot een vergelijking van de activa- en passivabe
dragen als eindresultaat van de staten van goed. 

Een eerste vaststelling houdt verband met de veestapel. In bijlage 
3 toont kolom F ons de in ponden groten uitgedrukte waarde van de vee
stapel. Het vermelde bedrag spreekt voor zichzelf, maar wat vertegen
woordigt dit concreet? Opvallend en tekenend voor Lembeke is het feit 
dat 74 % van de gezinnen beschikte over een veestapel, m.a.w. een land
bouwgemeenschap waarbij duidelijk wordt wie een uitbater van een 
klein, middelgroot of groot bedrijf was. Een keuterboer beschikte meest
al slechts over één koe, eventueel aangevuld met een varken. Kleine 
bedrijven hadden 2 à 3 koeien met daarnaast een rund, een kalf en een 
varken: middelgrote en grote bedrijven - de grens in hun veestapel is niet 
zeer duidelijk te trekken - beschikten over een veestapel bestaande uit 4 
à 6 koeien (één uitzondering met 10 koeien), 1 à 2 werkpaarden (I geval 
met 3 werkpaarden) en maximaal 3 varkens. Op zichzelf beschouwd is 
de--re veestapel al een zeer duidelijke referentie voor het economische 
niveau van de betrokken personen. De gegevens uit de kolommen E en G 
zullen die situatie enkel nog meer verduidelijken en accentueren. Dit 
wordt vooreerst duidelijk bij de jaarlijks te betalen belasting voor het 
grondgebruik. Wie als landbouwer veel belasting betaalde - op basis van 
een aanslagvoet per gemet - gebruikte dus veel gronden en bezat dan ook 
meestal 2 werkpaarden. Toch mogen bij onderlinge vergelijking deze 
bedragen niet zo maar In een hoeveelheid gemet. worden omgezet. De aan
slagvoet per gemet verschilde Immers van jaar tot jaar, naargelang van de 
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noden waarmee de lokale schepenen werden geconfronteerd. Bovendien 
moest Lembeke als lid van het Brugse Vrije ook nog bijdragen in de con
tributie (belasting) die door het hoger gezag werd gevraagd. 

Een confrontatie tussen grondgebruik en grondbezü maakt de zaak 
nog relevanter. Wie geen gronden bezat, maar toch over een groot grond
gebruik beschikte, was meestal een pachter van een geestelijke instelling 
en beschikte dan ook meestal over een voor die tijd aanzienlijk veebe
stand7 . Ook de activa (waarover verder meer gegevens) liggen dan meest
al in de categorie van de hogere bedragen. Wie over eigen gronden 
beschikte, had natuurlijk het voordeel dat er geen pacht moest worden 
betaald. In de praktijk echter bleek dit grondbezit meestal niet zo groot, 
zodat de meeste landbouwers toch probeerden enkele percelen te huren. 
In het beste geval poogde men door aankoop van nieuwe gronden het 
landbouwareaal uit te breiden; dat daartoe leningen werden aangegaan 
die soms hun hele leven een zware last bleven, bleek hen niet afte schrik
ken. Toch deden we hierbij een opmerkelijke vaststelling. Niet als uitzon
dering, maar veeleer als algemene regel werden pachtsommen evenals 
intresten voor een aangegane lening, soms jaren na elkaar niet uitbe
taald. Tussen geestelijke instellingen en privé-personen was hierbij geen 
onderscheid te merken. Enkele voorbeelden als illustratie: 

"Item vint desen sterjhuyse goet ten laste van lieven de Donckere de 
somme van 38.14.0 lb.gr; over dry jaeren pacht vande hqfstede ende 
landen desen sterjhuyse ghecompeteert hebbende ... "8. 

"Item ... over sevenjaeren ses maenden crois vande rente beset op de 
voorschreven goederen ... . "9. 
"Item aen het dooster van Oosteedo 96.0.0 lb.gr. over vier jaeren huys 
ende lantpacht synde de hofstede bij den hmlder bewoont tleste jaer 
van diere verschenen kersavont 1737 .. ."10. 
"Item aen Geeraeri de Maere de somme van 24.0.0 Ib.gr. over achtjae
ren crois van de voorseyde twee obligatien tleste van diere verschenen 
op 16 january 1735 . ." 11. 

Toch waren er ook landbouwers. het weze dan een minderheid. die 
zich mochten verheugen in een aanzienlijk grondbezit. Een uitzonderl~jk 
voorbeeld hiervan was Christoffel de Coeyere die bij zijn overlijden een in 
verhouding zeer groot grondbezit naliet: naast twee .. behuysde ende 
beschuerde hq[steden" beschikte hij over 123 gemet 87 roeden land gele
gen op Lembeke (27 gemet 187 roeden). Bassevelde (41 gemet). Oost eeklo 
(53 gemet 150 roeden) en Sleidinge (1 gemet 20 roeden). hetgeen neer
kwam op een bezit van 57 ha land dat voor 98% "suyver ende onbelast" 
was 12. Jan de Poirter. tijdens z~jn leven molenaar in Lembeke. had min
der geluk. want bIJ zijn overlijden vermeldde z~jn staat VHn goed: "Sfjllde 
alle de voorschreven hq[sleden. l111ysen. landen. 11leulen. ros11111<'lell ende 
calheylen daerop slaende belast met eene rente l'an 500.0.0 ponden gro
ten wisselgell capitael croiseren de perminck 20 in prQt7!JCte pan hccr ende 
mees/er Ballduyn Waulers presbyter tot Brllgg('''l~\. 
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Tenslotte zijn er de bedragen van de activa en de passiva. 

Bekijken we vooreerst de activa. Al bij de inleiding refereerden we 
naar de verschillende items die het uiteindelijk bedrag van de 'activa' 
bepaalden. Eén belangrijk element werd hierbij niet in een concreet 
bedrag uitgedrukt. met name het grondbezit. Voor de meeste gezinnen 
was dit minimaal, voor enkele uitzonderingen nochtans zeer aanzienlijk. 
Zoals uit bijlage 3 is af te lezen, konden de meeste gezinnen zich verheu
gen in een grondbezit. variërend van plus minus 1 tot 10 gemet. De vee
stapel die hierbij aansloot, beperkte zich in hoofdzaak tot het bezit van 
een koe en een varken, in enkele gevallen aangevuld met een kalf of een 
rund. 

Pas vanaf een eindbedrag boven de 100 ponden groten Vlaams 
steeg de waarde van de veestapel, niettegenstaande het grondbezit zich 
op hetzelfde niveau bleef handhaven. Vanaf een bedrag boven de 200 
ponden groten Vlaams komen we terecht bij een groep die zowel qua 
grondbezit als qua veestapel ver boven de hiervoor vermelde groep uit
komt. Twee uitzonderingen, met name Marie van Vooren en Elisabeth 
Pauwels, beschikten over een grote veestapel, alhoewel geen van beiden 
eigen landerijen bezat. 

Segher Eeckman, de echtgenoot van Marie van Vooren, was pach
ter van François Ferdinand de Paepe, griffier van Boekhoute, aan wie bij 
het overlijden van Marie van Vooren nog moest worden betaald u... de 
somme van 150 lb.gr. over reste van vier jaer pacht van dhofstede ende 
landen ten advenante van 40.0.0 lb.gr. tsiaers daerinne begrepen is tot 
4.0.0 lb.gr. over 400 gheleij die op de voorschreven hofstede noch moet ver
leijt worden ende boven dejaerlijksche pachtsomme besprocken" 14. 

Ook bij het overlijden van Elisabeth Pauwels treffen we een analo
ge situatie aan. Haar echtgenoot, Jooris van Vooren, was pachter van de 
abdij van Oosteeklo, waaraan hij nog moest betalen ..... de somme van 
96.0.0 lb.gr.over vier jaeren huijs ende lantpacht sijnde de hofstede bij den 
hauder bewoont tlestejaer van diere verschenen kersavont 1737"15. Ook 
Joosijntien Dhaenens en Joosijntien Philips hadden naast een klein 
grondbezit een hoog bedrag aan activa. Eerstgenoemde was de echtgeno
te van Jan van de Woestijne die ook pachter was van de abdij van 
Oosteeklo. Bij haar overlijden moest haar echtgenoot een bedrag van 
100.0.0 lb.gr. betalen" ... over verachterde pachten vande hofstede bij den 
hauder bewoont ende ghebruyckt tot kersavont 1728" 16. Laatstgenoemde 
was de echtgenote van Pieter van Zele die pachter was van een hofstede 
met 33 gemet 183 roeden, waarvoor hij jaarlijks 22.0.0 lb.gr. betaalde 17. 

De tegenstelling tussen de uitbaters van een dwerg- en kleinbedrijf 
ener;;ljds en die van een grootgrondbedrijf ander;;ijds is dus niet alleen te 
verklaren door het bezit van een paar ha landbouwgrond die in heel wat 
gevallen gelijklopend was, maar veeleer door het feit dat. enkelen de kans 
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hadden pachter te worden van een grote hofstede. De veestapel en het land
bouwalaam werden aangekocht met geleend geld dat uiteraard moest wor
den terugbetaald. Dat heel wat pachters hierdoor te worstelen hadden met 
financiële problemen, wordt maar al te duidelijk bij de hierboven aange
haalde voorbeelden van achterstallige pacht. Uiteraard waren er enkele 
gegoede landbouwers die over een respectabel aantal ha eigen gronden 
beschikten en op die manier financieel minder afhankelijk waren. 
Uitschieters hierbij waren Christoffel van Zele en Jan de Rycke fs Franchois. 

Bij eerstgenoemde krijgen we twee momentopnames. Toen zijn 
vrouw Anna Standaert op 9 december 1728 overleed en een staat van 
goed werd opgemaakt, noteerden we daarin een grondbezit van 38 gemet 
147 roeden en een activabedrag van 429.2.4 lb.gr. Bij het overlijden van 
Christoffel van Zele op 18 februari 1735 viel het activabedrag terug op 
321.17.10 lb.gr. en de veestapel op 23.14.0 lb.gr. Verwonderlijk is deze 
situatie niet, aangezien bij zijn staat van goed een bedrag van 191.13.9 
lb.gr. aan "weesepanningen" moest worden betaald. Bovendien beston
den de juwelen van zijn vrouw uit " ... een paer gauden pendanten. een 
gauden ring, een gauden diamantring met neghen steenen ende een gau
den cruysken" 18. 

Bij laatstgenoemde, Jan de Rycke fs Franchois, belanden we bij het 
hoogst gequoteerde activabedrag (665.3.8 Ib.gr.).Een dergelijke riante 
situatie hoeft ons eigenlijk niet te verbazen. Zijn echtgenote. Marie 
Rogiers, was de weduwe van Jooris Standaert fs Jooris. Toen zij op 16 
juni 1707 in het huwelijk trad met Jan de Rycke, deed deze vanuit eco
nomisch standpunt beschouwd een gouden zaak, want bij de aanhef van 
het kapittel onroerend goed noteerde de griffier ..... gronden bij dese hau
derigghe ten huwelijcke ghebracht ende eerst de gonne aen haer toeghe
commen uijt den hoofde van Jooris Standaert fs Jooris haeren eersten 
overledenen man 36 gemet 189 roeden ... "19. Bovendien waren al deze 
gronden "suyver ende onbelast". 

Activabedragen tonen ons natuurlijk maar één zijde van de medail
le. De passivabedragen relativeren in heel wat gevallen de zogezegd gun
stige cijfers van het actief. Algemeen beschouwd bestond de schuldenlast 
meestal uit achterstallige pachtbedragen en intresten van leningen: daar
naast was het item weesepenningen in een beperkt aantal gevallen door
slaggevend. Voor bijna alle staten van goed waren de administratiekosten 
bij de auditie, naast kleine schuldposten voor levering van waren. medi
cijnen en begrafenisrechten, een steeds terugkerende waaier van eerder 
kleine bedragen. Eens te meer wordt hier duidelUk dat de hoge (lctivabe
dragen niet steeds de weerspiegeling waren van een economisch g11l1sti
ge situatie van grootgrondbedrijven. Een paar voorbeelden kunneIl dit 
verduidelijken. 

Pleter Rogiers die op 8 Juni 1722 overleed ell mocht terugblikken 
op een acttvabedrag van 405.7.6 lb.gr .. moest nog H2. 10.0 lb.gr. nnn 
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achterstallige pacht betalen. naast 61.5.8 lb.gr. aan geleend geld plus 
intresten20. Uiteindelijk mocht deze zijn staat van goed nog afsluiten met 
een batig saldo van 200.1.6.6 lb.gr. Voor Christoffel Rogiers lagen de 
zaken heel wat minder goed; wezenpenningen en achterstallige intresten 
waren samen al goed voor een bedrag van 126.7.6.9 lb.gr. Veel erger was 
de situatie voor Jozef van Poucke die bij zijn overlijden weliswaar een 
activabedrag van 255.13.2 lb.gr. kon voorleggen. maar zich geconfron
teerd zag met een schuldenlast van 539.0.8.6 Ib.gr. 21 

Globaal beschouwd kan men echter toch stellen dat 83 % van de 
hier behandelde staten van goed met een batig saldo konden afsluiten. 

BESLUIT 

In de inleiding stelden wij ons als doel een beeld op te hangen van de 
Lembeekse maatschappij rond 1721. De volkstelling van genoemd jaar was 
een eerste en dankbaar vertrekpunt. Met de staten van goed probeerden 
wij dieper door te dringen in het sociaal-economisch profiel van deze bevol
kingsgroep. En wat kunnen we nu als resultaat voorleggen? 
Een doorlichting van een 60-tal gezinnen bij het overlijden van één der res
pectieve partners vertegenwoordigt natuurlijk maar 1,4 van de toenmalige 
Lembeekse huishoudens. Bovendien strekt deze doorlichting aan de hand 
van de staten van goed zich uit over de periode 1721-1740 en niet enkel 
over het jaar van de volkstelling. Niettegenstaande het onvolledige karakter 
qua aantal gezinnen en precies tijdstip menen we toch dat deze doorlich
ting als pars pro toto zeker niet al te zeer van de werkelijkheid afwijkt. 

Steekproeven bij de ommestellinglijsten uit de periode 1721-1740 
tonen ons steeds een maatschappij waarin meer dan de helft van de 
belastingbetalers uitbaters waren van dwerg- en kleinbedrijven. aangevuld 
met loonarbeiders in dienst van grootgrondbedrijven en kleine ambachte
lijke beroepen. Middelgrote- en grootgrondbedrijven vormden een beperkte 
groep waarbij - economisch gezien - het onderscheid tussen eigen land
bouwgronden en pachtgronden geen opmerkelijk verschil uitmaakte. 

Contante penningen waren slechts in beperkte mate voorradig en 
juwelen waren een voorrecht voor de meer gegoeden. De grootte van het 
bedrijf en de omvang van de veestapel stonden in nauwe correlatie: keu
terboeren moesten het rooien met 1 of 2 koeien en een varken: groot
grondbezitters hadden meestal 2 paarden. 6 tot 10 koeien en nooit meer 
dan 3 varkens. 

Rekening houdend met al deze elementen biedt de parochie 
Lembeke in 1721 het beeld van een typisch landbouwdorp waarin de 
secundaire en tertiaire sector maar matig aan bod kwamen. En niet
tegenstaande de rijkdom aan gegevens bliJft toch een relatief kleine groep 
van del'..e parochie in de schaduw. met name de armen die geen staat van 
goed nalieten en evenmin belasting betaalden. 
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ROGER BUYCK 

BIJLAGE 2 
VERGELIJKING ACTIVA OP BASIS VAN STATEN VAN GOED 

Overledene Sterfdatum Activa bij Grondbezit Waarde 
overlijden veestapel 

Van Wynsberghe Laureyns 10/08/1725 16.2.0 Ib.gr. 104 roeden 
Oergo Jan 15/05/1729 27.14.0Ib.gr. 1 gemet 2.13.4 Ib.gr. 
Van de Woestyne Elisabeth 24/06/1737 30.19.6 Ib.gr. 8 gemet 249 roeden 5.4.0 Ib.gr. 
Cauwels Jan 11/12/1725 35.10.10 Ib.gr. 83 roeden 4.13.4 Ib.gr. 
De Smet Janneken 24/01/1722 36.12.0 Ib.gr. 7.16.8Ib.gr. 
Van Steenberge Pieter 08/12/1727 36.13.10 Ib.gr. 75 roeden 
Rogiers Comelis 18/05/1722 40.10.9 Ib.gr. 7 gemet 50 roeden 4.4.0 Ib.gr. 
Rondas Jooris fs Pieter 31/07/1725 41.7.7.1Ib.gr. 
De Keukelaere PetroneIIe 08/11/1725 41.12.3Ib.gr. 2 gemet 6.0.0 Ib.gr. 
Teirlynck Livyne 15/05/1737 43.11.0 Ib.gr. 10 gemet 86 roeden 3.1O.0Ib.gr. 
Lippens Abraham 05/03/1731 46.9.9 Ib.gr. 6 gemet 11.0.0 Ib.gr. 
Claeys Comelia 13/02/1732 47.9.0Ib.gr. 4 gemet 30 roeden 7.0.0 Ib.gr. 
De Backer Pieter 02/05/1727 51.15.4 Ib.gr. 10 gemet 10 1 roeden 9.16.8Ib.gr. 
Toumé Marie 26/03/1724 52.1.6 Ib.gr. 6.0.0 Ib.gr. 
Ohaese Elisabeth 09/10/1731 53.18.6Ib.gr. 4 gemet 141 roeden 8.16.8 Ib.gr. 
Verpiet Francies 26/05/1725 54.3.0.6 Ib.gr. 6.0.0 Ib.gr. 
Meere Marie 21/08/1721 55.7.9Ib.gr. 200 roeden 14.0.0Ib.gr. 
Heyman Jacobus 12/08/1721 60.12.3 Ib.gr. 6 gemet 150 roeden 10.10.0 Ib.gr. 
Goethals Jan fs Lieven 04/01/1736 60.19.11 Ib.gr. 1 gemet 131 roeden ? 
Lippens Jan fs Christoffel 27/10/1727 63.10.1 Ib.gr. 1 gemet 295 roeden 
Verschaere Joorijntien 26/04/1728 65.16.7 Ib.gr. 2 gemet 250 roeden ? 
Ohaese Jacobus 11/11/1724 67.10.8Ib.gr. 4 gemet 264 roeden 6.0.0 Ib.gr. 

Wulfram StoffeI!jne 08/04/1725 68.7.6Ib.gr. 3 gemet 150 roeden 12.0.0 Ib.gr. 
De Taeye Jacquemljntien 29/01/1739 69.18.4 Ib.gr. 4 gemet 250 roeden 11.10.0Ib.gr. 

Leyns Anna 09/08/1737 71.10.8Ib.gr. 15 gemet 83 roeden 6.5.0 Ib.gr. 

De Oonckere Pleter fs Philips / /1728 71.10.8.6 lb. 10 gemet 7 roeden 
De Taeye Jooris fs Pieter 29/10/1728 77.15.1 Ib.gr. 6 gemet 50 roeden 10.10.0 Ib.gr. 

Buysse Joorijntien 20/08/1725 85.17.0Ib.gr. 4 gemet 100 roeden 7.0.0Ib.gr. 

Bauters Cathelijne 15/?/1724 93.9.4 Ib.gr. 7.6.8 Ib.gr. 

Betssens Jooris 25/05/1722 94.13.4 Ib.gr. 8 gemet 45 roeden ? 

Van de Kerchove Petronelle 01/06/1725 94.14.7Ib.gr. 2 gemet 100 roeden 11.15.0Ib.gr. 

Matheeus Joanna 02/03/1727 98.18.0.6Ib.gr. 3 gemet 185 roeden 6.0.0 Ib.gr. 

Colpaert Adriaen d'oude 09/10/1731 101.10.9.4 Ib.gr. 5 gemet 259 roeden ? 

De Langhe Jooris fs Jooris 17/08/1728 103.18.0.9Ib.gr. 2 gemet 272 roeden ? 

Van Oaele Adriaen fs Adriaen '23/04/1738 104.7.1.4lb.gr. 7 gemet 234 roeden ? 

De Pauw Joos 29/10/1730 104.16.10 Ib.gr. 6 gemet 16 roeden 11.0.0 Ib.gr. 

Usdé Pleter 31/12/1730 108.9.0 Ib.gr. ? ? 

Van de Rostijne Joorijntien 16/01/1723 108.18.9 Ib.gr. 2 gemet 12 roeden 22.0.0 Ib.gr. 

Martens Jan fs Gabreel 02/04/1723 113.15.6Ib.gr. 8 gemet 22.0.0 Ib.gr. 

De Poorter Jan 29/01/1728 127.10.10 Ib.gr. 7 gemet 287 rot'den 9.13.4 Ib.gr. 

Telrlynck Francles ? 160.13.3.6Ib.gr. 200 roeden ? 

Van Hyfte Joanne 25/10/1722 173.1.9 Ib.gr. 4 gemet 84 rot'den 7.13.4 Ib.gr. 

Standaert Joanne Marie 10/10/1727 180.7.0.61b.gr. 12 gemet 244 roeden 13.0.0 lb.gr. 

Rogiers Christoffel 31/08/1722 201.l0.0Ib.gr. ? 

Ohaenens Joanna 08/04/1722 233.2.7 Ib.gr. 8 gemet 178 rot'dell -19.15.0 Ib.~f(. 

Van Wansele JooslJntien 01/05/1722 246.4.7.6Ib.gr. 4 gt'mt't 18.0.0Ib.g'\" 

Van Poucke Jozef 01/11/1730 255. 13.2 lb.gr. 12 gl'lllt't 93 roeden 15.1O.0Ib.gr. 

BocIens Joanna 10/04/1731 314.18.2Ib.gr. 5B grllwt 149 I'Ot'dt'l1 56.0.0 lb.gr. 

84 



LEMBEKE ROND I 721: EEN MOMENTOPNAME 

Van Zele Christoffel 
fs Jaecques 18/01/1735 321.17.10 Ib.gr. 38 gemet 147 roeden 23.14.0 lb.gr. 
Van Vooren Malie 01/07/1721 351.11.0Ib.gr. 50.15.0 lb.gr. 
Cathelyn Jooris fs Jan 17/12/1731 390.15.9.9Ib.gr. 43 gemet 215 roeden ? 
Pauwels Elisabeth 31/03/1738 399.18.3 lb.gr. 59.0.0 lb.gr. 
Rogiers Pieter 07/01/1722 405.7.6Ib.gr. 8 gemet 100 roeden 62.0.0 lb.gr. 
Goethals Jacobus fs Lieven 24/05/1732 411.9.0 lb.gr. 19 gemet 245 roeden 26.15.01b.gr. 
De Sutter Jooris 09/10/1731 416.12.6 Ib.gr. 4 gemet 141 roeden 8.16.8Ib.gr. 
Van de Rostijne Malie 16/04/1722 426.1.6 lb.gr. 34 gemet 175 roeden 66.10.0 lb.gr. 
Standaert Anna 09/12/1728 429.2.4 lb.gr. 38 gemet 147 roeden 62.13.4 lb.gr. 
Dhaenens Joosijntien 12/06/1729 471.19.6 Ib.gr. 4 gemet 274 roeden 77.0.0 lb.gr. 

Philips Joosijntien 19/02/1724 520.17.11 lb.gr. 2 gemet 200 roeden 7.6.8 lb.gr. 
De Coeyere Christoffel fs Joos 02/06/1729 533.16.5Ib.gr. 12 gemet 232 roeden 67.15.0 lb.gr. 
Rogiers Cathanna 11/08/1728 544.1.8 lb.gr. 24 gemet 169 roeden 92.10.0 lb.gr. 
De Rycke Jan fs Franchois 21/09/1729 665.3.8 lb.gr. 36 gemet 183 roeden 66.10.0 lb.gr. 

H5 



ROGER BUYCK 

BIJLAGE 3 
ECONOMISCH PROFIEL OP BASIS VAN DE STATEN VAN GOED 

Overledene Voornaam Partner Contant geld Grondbezit 

Van Vooren Marie Eeclunan Segher 
Heyman Jacobus De Jaeghere Marie 6 gemet 150 
Meere Marie Verwerre Jooris 200 roeden 
De Smet Janneken Verpiet Francies 6.18.10 lb.gr. 
Van Wansele Joosyntien Engels Judocus 8.6.7 lb.gr. 4 gemet 
Van de Rostyne Marie De Sutter Jooris 34 gemet 17 
Rogiers Cornelis Pauwels Lievyne 7 gemet 50 1 
Betssens Jooris Matheeus Elisabeth 5.0.0 lb.gr. 8 gemet 451 
Rogiers Pieter Van Hee Joosyne 8 gemet IOC 
Rogiers Christoffel Van Durme Petronelle 

Teirlinck Francies Grijp Joanna 18.13.2Ib.gr. 200 roeden 
Van Hyfte Joanne Martens Jooris 4 gemet 84: 
Van de Rostyne Joorijntien De Wulf Jan 2 gemet 12 i 

Dhaenens Joanna Van de Kerchove Jooris 8 gemet 17E 
Martens Jan fs Gabreel De Bleecker Marie 8 gemet 
Bauters Cathelijne Van de Kerchove Pieter 2.19.4 lb.gr. 
TournÈ Marie Van Acker Cornelis 1.5.6 lb.gr. 
Philips Joosyntien Van Zele Pieter 5.4.7 lb.gr. 2 gemet 200 
Dhaese Jacobus Van Hecke Joanna 4 gemet 264 
Wulfram Stoffelyne Beecquaert Pieter 3 gemet 150 
Van de Kerchove PetronelIe Cauwels Joos 7.0.0Ib.gr. 2 gemet 100 
Verpiet Francies Capelleman Joanne 
Buysse Joorijntien Pieters Jan fs Segher 4.16.0Ib.gr. 4 gemet 100 
Rondas Jooris fs Pieter Lippens Marie 
De Keukelaere PetronelIe Cauwels Gabriel 6.0.0 lb.gr. 2 gemet 
Cauwels Jan Dhalle Joosyntien 1.0.0 lb.gr. 83 roeden 
Lippens Abraham fs Christoffel Philips Petronelle 6 gemet 
Matheeus Joanna Rogiers Adriaen 11.13.4 lb.gr. 3 gemet 185 
De Backer Pleter CaplÈ Joanna 10 gemet 10 
Van Steenberge Pleter Verheecke Joosyne 75 roeden 
Standaert Joanne Marie UsdÈ Pieter 8.0.0Ib.gr. 12 gemet 24 
Lippens Jan fs Christoffel Monnaers Joorijnken 1 gemet 295 
De Donckere Pleter fs Phillps Van Vooren Joorijnken 10 gemet 7 I 

De Poorter Jan Dhaenens Joosynken 7 gemet 287 
Verschaere Joorljnken Telrlinck Christlaen 2 gemet 250 
De Taeye Jooris fs Pleter Verheecke Janneken 6 gemet 50 r 
Rogiers Catharina Standaert Boudewijn 8.10. 1 lb.gr. 24 gemet 16 
Standaert Anna Van Zele Christoffel 38 gelUl't 14 
De Langhe Jooris fs Jooris Standaert Joosijnken 2 gt'mt't 272 
Dergo Jan TournÈ L1vyne 1 gCIllt't 
De Coeyere Christoffel l's Joos Van Overtvelt Martijnken 12 gemet 23: 

Dhaenens Joosyntlen Van de Woeslljne Jan 4 gt'lllet 274 

De Rycke Jan fs Franchois Roe~ers Marle 15.0.0Ib.gr. 36 gt'lllt't 1 ~ 

UsdÈ Pleter Standaert Joanne Marlt' 
De Pau Joos De Bruyne Mart!:' 6 gt'lllt't Il1 r 

Van Wynsherghe Laur!:'yns VC'rdlck Joor!.Jlw 10-1 rot'dt'l\ 

Van Poucke Jozef Goethals Cnthmina 12 ).!t'lllt't ~)~i 

Dhaese Elisabeth Dhuyvettt'r LleVl'l1 4 gt'lllt't 141 

De Sutter Joorts l's Anthone Van dt' Rostynt' Marlt' 4~ ).!t'lllt't 5-t 
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'aarde van vee Prochiecosten Activa Passiva Saldo Datum auditie 

).15.0 lb.gr. 10.1.7Ib.gr. 351.11.0Ib.gr. 257.1.0 lb.gr. 94.10.0 lb.gr. 06/12/1721 
).10.0 lb.gr. 2.0.9 lb.gr. 60.12.3 lb.gr. 75.8.2 lb.gr. 14.15.10 lb.gr. 25/10/1721 
LO.O lb.gr. 0.14.7.61b.gr. 55.7.9 lb.gr. 36.7.1O.4lb.gr. 18.19.18.8Ib.gr. 28/02/1722 
16.81b.gr. ? 36.12.0Ib.gr. 5.7.8Ib.gr. 31.4.4 lb.gr. 28/02/1722 
W.O lb.gr. 2.6.8 lb.gr. 246.4.7.6 lb.gr. 24.10.0 lb.gr. 221.14.7.6Ib.gr. 20/06/1722 
;.10.0 lb.gr. 12.11.0 lb.gr. 426.1.6 lb.gr. 331.6.9Ib.gr. 94.14.9Ib.gr. 28/08/1722 
4.01b.gr. 1.4.2 lb.gr. 40.10.9 lb.gr. 48.16.8 lb.gr. 8.5.11 lb.gr. 12/09/1722 

1.9.3 lb.gr. 94.13.4 lb.gr. 60.16.11 lb.gr. 33.16.5 lb.gr. 26/09/1722 
LO.O lb.gr. 22.0.0 lb.gr. 405.7.6Ib.gr. 200.1.6.6 lb.gr. 205.5.11.6 lb.gr. 10/10/1722 

201.10.0 lb.gr. 178.1.3.9 lb.gr. 23.8.8.3 lb.gr. 05/12/1722 
? 160.13.3.6Ib.gr. 27.14.10 lb.gr. 132.18.5.6Ib.gr. 19/10/1722 

13.4Ib.gr. 1.10.0Ib.gr. 173.1.9 lb.gr. 62.12.8 lb.gr. 110.9.1 lb.gr. 16/01/1723 
~.O. 0 lb.gr. 3.12.0 lb.gr. 108.18.9 lb.gr. 94.14.1 lb.gr. 14.4.8Ib.gr. 17/04/1723 
1.15.01b.gr. 233.2.7 lb.gr. 222.6.8 lb.gr. 10.15.11 lb.gr. 17/04/1723 
W.O lb.gr. 12.6.1 lb.gr. 113.15.6Ib.gr. 20.16.2 lb.gr. 92.19.4 lb.gr. 24/04/1723 
1.15.0 lb.gr. ? 93.9.4 lb.gr. 44.6.6 Ib.gr. 49.2.10 Ib.gr. 14/02/1724 
18.01b.gr. 3.0.0 lb.gr. 52.1.6 lb.gr. 18.9.10 Ib.gr. 33.11.8 Ib.gr. 14/02/1724 
5.81b.gr. 1.6.6 lb.gr. 520.17.11 lb.gr. 81.12.1.8Ib.gr. 439.5.9.4 lb.gr. 27/05/1724 
O.Olb.gr. 11.15.2Ib.gr. 67.10.8 lb.gr. 2.5.4 lb.gr. 65.5.4 lb.gr. 27/01/1725 
~.O.O Ib.gr. 1.9.3 lb.gr. 68.7.6 Ib.gr. 32.14.8 Ib.gr. 35.12.10 lb.gr. 14/07/1725 
. 15.0 Ib.gr. 2.15.0 Ib.gr. 94.14.7Ib.gr. 14.3.3 Ib.gr . 80.11.4 Ib.gr. 14/07/1725 
~.O.O Ib.gr. 2.0.6 Ib.gr. 54.3.0.6 Ib.gr. 25.5.8 Ib.gr. 28.17.4.6Ib.gr. 28/07/1725 
O.Olb.gr. ? 85.17.0Ib.gr. 14.10.4 Ib.gr. 71.6.8 Ib.gr. 22/09/1725 

0.16.6Ib.gr. 41.7.7.1Ib.gr. 21.15.1 Ib.gr. 19.12.6.1 lb.gr. 20/10/1725 
O.Olb.gr. 0.7.1 Ib.gr. 41.12.3Ib.gr. 5.3.6 Ib.gr. 36.8.9 Ib.gr. Ol/ 10/1725 
13.4 Ib.gr. 0.8.6 Ib.gr. 35.10.10 Ib.gr. 7.11.4 Ib.gr. 27.19.6 Ib.gr . 23/03/1726 
. 0.0Ib.gr. 0.3.0 Ib.gr. 46.9.9 Ib.gr. 16.0.8Ib.gr. 30.9.1 Ib.gr. 12/10/1726 
O.Olb.gr. 0.16.8Ib.gr. 98.18.0.6Ib.gr. 3.19.6Ib.gr. 94.18.6.6Ib.gr. 26/04/1727 
16.8Ib.gr. 2.0.0 Ib.gr. 51.15.4 Ib.gr. 48.13.4.6 Ib.gr. 3.1.11.6 Ib.gr. 14/06/1727 

1.1.1.6 Ib.gr. 36.13.10 Ib.gr. 37.12.8 Ib.gr. 0.18.10 Ib.gr. 31/01/1728 
:.0.0 Ib.gr. ? 180.7.0.6 Ib.gr. 18.2.7 Ib.gr. 162.4.5.6Ib.gr. 08/02/1728 
I.I0.0Ib.gr. 1.11.0 Ib.gr. 63.10.1 Ib.gr. 45.3.11 Ib.gr. 18.6.2Ib.gr. 10/04/1728 

2.1.10 Ib.gr. 71.10.8.6 Ib.gr. 63.9.2.6 Ib.gr. 8.1.6 Ib.gr. 11/09/1728 
13.4Ib.gr. 2.0.0 Ib.gr. 127.10.10 Ib.gr. 99.15.1 Ib.gr. 27.15.9 Ib.gr. 08/10/1728 

4.17.8 Ib.gr. 65.16.7 Ib.gr. 51.12.6Ib.gr. 14.4.1Ib.gr. 06/11/1728 
1.10.0 Ib.gr. ? 77.15.1Ib.gr. 19.15.4 Ib.gr. 57.19.9 Ib.gr. 15/01/1729 
~.1 0.0 lb.gr. ? 544.1.8 Ib.gr. 271.8.10.6 Ib.gr. 272.12.9.6Ib.gr. 29/01/1729 
~.13.4 Ib.gr. 27.5.9.6 Ib.gr. 429.2.4 Ib.gr. 45.14.10 Ib.gr. 383.7.6 Ib.gr. 09/04/1729 

11.10.0Ib.gr. 103.18.0.9Ib.gr. 76.7.11 Ib.gr. 27.10.1.9 Ib.gr. 02/07/1729 
13.41b.gr. 1.9.3.6 Ib.gr. 27.14.0Ib.gr. 9.0.0 Ib.gr. 18.14.0Ib.gr. 30/07/1729 
, .15.0 lb.gr. 0.17.0 Ib.gr. 533.16.5Ib.gr. 127.16.8Ib.gr. 405.19.9Ib.gr. 08/10/1729 
'.0.0 Ib.gr. 19.16.1 Ib.gr. 471.19.6Ib.gr. 309.8.4 Ib.gr. 162.11.2 Ib.gr. 12/10/1729 
;.10.0 Ib.gr. 1 J.I7.0 Ib.gr. 665.3.8 Ib.gr. 237.14.11.6 Ib.gr. 427.8.8.6Ib.gr. 18/12/1729 

10.10.0 Ib.gr. 108.9.0 Ib.gr. 146.16.1O.9Ib.gr. 38.7.10.9Ib.gr. 12/07/1730 
.. 0.0Ib.gr. 2.10.0 Ib.gr. 104.16.10 Ib.gr. 3.13.6 Ib.gr. 101.3.4 Ib.gr. 02/12/1730 

? 16.2.0 Ib.gr. 7.2.6Ib.gr. 8.19.6 Ib.gr. 21/04/1731 
;.10.0 Ib.gr. ? 255.13.2 Ib.gr. 539.0.8.6 Ib.gr. 283.19.6.6 Ib.br. 19/05/1731 
16.8Ib.gr. 4.2.10 Ib.gr. 53.18.6 Ib.gr. 29. 1.6 Ib.gr. 24.17.0Ib.gr. 12/01/1732 

? 416.12.6 Ib.gr. 617.5.5.9Ib.gr. 200.12.11.9Ib.gr. 09/02/1732 
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Overledene Voornaam Partner Contant geld Grondbezit 

Claeys Comelia Van Vooren Jooris 8.0.0 lb.gr. 4 gemet 30 r. 
Colpaert Adriaen d'oude Ingels J oanna 5 gemet 259: 
Goethals Jacobus fs Lieven Van Vooren Anna 19 gemet 24~ 
Cathelyn Jooris fs Jan De Causmaeker Petronelle 43 gemet 21~ 
Boelens Joanna Betssens Adriaen 59 gemet 14S 
Van Zele Christoffel fs Jaecques Standaert Anna (+) 38 gemet 14i 
Goethals Jan fs Lieven Van de Veere Janneken 1 gemet 131 : 
Teirlinck Lievyne Ysebaert Pieter 10 gemet 86 
Leyns Anna Van Waes Pieter 4.4,0 lb.gr. 15 gemet 83· 
Pauwels Elisabeth Van Vooren Jooris 
Van de Woestyne Elisabeth Slock Nicolaas 8 gemet 249 
Van Daele Adriaen fs Adriaen Van Ooteghem Petronelle 7 gemet 234 
De Taeye Jacquemijntien Lantsheere Adriaen 193 roeden 



LEMBEKE ROND 1 721: EEN MOMENTOPNAME 

.arde van vee Prochiecosten Activa Passiva Saldo Datum auditie 

1.0lb.gr. 10.14.6 lb.gr. 47.9.0Ib.gr. 15.5.6Ib.gr. 32.3.6 lb.gr. 23/03/1732 
1.6.0 lb.gr. 101.10.9.4 lb.gr. 67.4.1.9 lb.gr. 34.6.7.7Ib.gr. 14/06/1732 

15.0Ib.gr. ? 411.9.0 lb.gr. 205.12.8.3 lb.gr. 205.16.3.9Ib.gr. 08/11/1732 
3.16.4.9 lb.gr. 390.15.9.9 lb.gr. 409.5.7.6Ib.gr. 18.9.9.9Ib.gr. 10/01/1733 

O.Olb.gr. ? 314.18.2Ib.gr. 206.8.7.6 lb.gr. 108.9.6.6Ib.gr. 14/03/1733 
14.0Ib.gr. 8.0.0 lb.gr. 321.17.10 lb.gr. 207.3.2 lb.gr. 114.14.8Ib.gr. 03/12/1735 

8.0.0 lb.gr. 60.19.11 lb.gr. 173.11.11 lb.gr. 112.12.0Ib.gr. 15/09/1736 
O.Olb.gr. ? 43.11.0 lb.gr. 29.11.2 lb.gr. 13.19.10 lb.gr. 20/07/1737 
.Olb.gr. 0.17.6 lb.gr. 71.10.8 lb.gr. 26.10.0 lb.gr. 45.0.8 lb.gr. 02/09/1737 
0.0 Ib.gr. 1.4.8Ib.gr. 399.18.3Ib.gr. 107.13.81b.gr. 292.4.7 lb.gr. 05/07/1738 
. 0Ib.gr. 6.18.8 lb.gr . 30.19.61b.gr. 49.17.0 lb.gr. 18.17.61b.gr. 22/11/1738 

0.17.9 Ib.gr. 104.7.1.4 lb.gr. 194.16.8.61b.gr. 90.9.7.2 Ib.gr. 28/02/1739 
10.0Ib.gr. 2.2.8 lb.gr. 69.18.41b.gr. 31.18.111b.gr. 37.19.5 lb.gr. 09/05/1739 

H9 



ROGER BUYCK 

NOTEN 

1 RAG. Familiefonds. nr. 2461. 
2 RAG. Fonds Lembeke. nr. 58. 
3 RAG. Fonds Lembeke. nrs. 150 t/m 154. 
4 Niettegenstaande pastoor Kerremans schreef dat er in zijn parochie 226 families 

waren. zijn het er in werkelijkheid maar 225. aangezien hij in zijn lijst van nr. 100 
overging naar nr. 102; nr. 101 bestaat niet. 

5 Zie eindnoot nr. 9. 
6 RAG. Fonds Lembeke. nr. 150 f" 249 vO-256 voo 
7 Pachters van de abdij van Oosteeklo tijdens de periode 1721-1740 waren: Jan 

Lippens fs Christoffel (RAG. Fonds Lembeke, nr. 151 f" 144 vO-148 yO). Jan van de 
Woestijne fs Nic1ays (RAG. Fonds Lembeke. nr. 151 f" 228 vO-234 Vo en nr. 152 f" 
67 vO-78 vOl en Jooris van Vooren fs Daneel (RAG. Fonds Lembeke. nr. 153 f" 21-
25vO). 

8 RAG. Fonds Lembeke. nr. 153 f" 234 vO-237 VO (St.v.goed van Joos van Steenberge). 
9 RAG. Fonds Lembeke. nr. 153 f" 39 vO-43 VO (St.v. goed van Elisabeth van de 

Woestyne). 
10 RAG. Fonds Lembeke. nr. 153 f" 21-25 VO (St. v. goed van Elisabeth Pauwels fa 

Pieter). 
11 RAG. Fonds Lembeke. nr. 152 f"215-222 (St. v. goed van Christoffel van Zele). 
12 RAG. Fonds Lembeke. nr. 151 f" 220-228 VO (St.v. goed van Christoffel de Coeyere 

fs Joos). 
13 RAG. Fonds Lembeke. nr. 151 f" 166-173. 
14 RAG. Fonds Lembeke. nr. 150 f" 180 voo 
15 RAG. Fonds Lembeke. nr. 153 f" 21-25vo. 
16 RAG. Fonds Lembeke, nr. 151 f" 228vo-234vo. 
17 RAG. Fonds Lembeke. nr. 150 f" 32Ov°-328. 
18 RAG. Fonds Lembeke. nr. 152 f" 215-222. 
19 RAG. Fonds Lembeke. nr. 151 f" 235vo-245vo. 
20 RAG. Fonds Lembeke, nr. 150 f" 239vo-244. 
21 RAG. Fonds Lembeke, nr. 152 f" 16-29vo. 
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De greffierskwestie van 
Hansbeke in de 17de eeuw 

Ronny DEBBAUT 

Toen ik zo'n twintig jaar geleden begon met genealogische opzoe
kingen en op speurtocht ging naar mijn rechtstreekse voorouders langs 
vaderlijke zijde, kwam ik terecht in Hansbeke waar Laureins Debbaut in 
de periode 1687-1697 het prestigieuze ambt van greffier uitoefende. l Hij 
was een geboren Gentenaar en was zich rond 1665 te Hansbeke komen 
vestigen. Kon ik in het archief van de Hansbeekse schepenbank mis
schien meer bijzonderheden vinden over mijn voorvader, die mijn fami
liegeschiedenis wat zouden helpen stofferen? Hoe meer ik mij verdiepte 
in het archiefmateriaal, hoe meer mijn onderzoeksopdracht zich uit
breidde en uiteindelijk uitmondde in deze bijdrage over wat ik de gref
fierskwestie van Hansbeke in de 17de eeuw zou willen noemen. De twee 
voorgangers van Laureins Debbaut, die hij persoonlijk ook heeft gekend, 
waren niet onbesproken als greffier en hun wedervaren markeert een 
woelige fase in de bestuurlijke geschiedenis van de Hansbeekse dorpsge
meenschap. 

In het begin van de 17de eeuw werd de greffie van de heerlijkheid 
Hansbeke bediend door de greffier van de heerlijkheid Bellem en 
Schuurvelde. De greffier hield wel afzonderlijke registers bij voor elk van 
beide heerlijkheden. In 1642 kwam er verandering in deze toestand. toen 
de greffie van Hansbeke afgescheiden werd van die van Bellem door Joos 
Beghijn. toenmalig greffier, met toestemming van de heer van Hansbeke. 
Deze scheiding gebeurde naar aanleiding van het huwelijk van Jacques 
Goossens. klerk op de greffies van Bellem en Hansbeke. met Joanna 
Beghijn. zus van greffier Joos 13eghijn. De greffie van Hansbeke werd aan 
Goossens toevertrouwd. Beghijn behield de greffie van BeIlem.2 

De familie Beghijn was In die tijd in het zuiden van het Meetjesland 
sterk vertegenwoordigd in de lokale bestuursapparaten van verschillende 
heerlijkheden.3 Joachim Beghijn (ca. 1586-1640) was achtereenvolgens 
baljuw (1610-28) en greffier van Ursel (1628-40) en ook greffier van 
BelIem (1619-31). ZIJn oudste zoon Joos (ca. 1612-1673) was greffier van 
BelIem (tot 1662). van J lansbeke (tot 1642). van Ursel (1641-50) en daar
naast ook baljuw van I' .. omergem (1638-64). van Ursel (1650-62) en hoog-
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baljuw van het Land van de Woestijne (1670-71). Cornelis Beghijn (1619-
94), een jongere broer van Joos, was baljuw van Ursel (1662-64) en gref
fier aldaar (1650-61 en 1666-74) . Dat Joos Beghijn de greffie van 
Hansbeke afstond aan zijn schoonzoon Jacques Goossens was zeker een 
mooi huwelijksgeschenk, maar voor een zware cumulard als Beghijn 
betekende dit wellicht ook een dankbare verlichting van zijn zware dag
taak. 

Uit een proces uit 1661 over betwisting van heerlijke bevoegdheden 
op het grondgebied van Hansbeke tussen ridder Charles Rijm, baron van 
Bellem en Schuurvelt, en ridder Philippe Albert de Guernoval, baron van 
Ekelsbeke en heer van Hansbeke, wordt de afscheiding van de greffie van 
Hansbeke ook te berde gebracht. Baudewijn De Meyere, baljuw van 
Hansbeke, had enkele beste hoofden opgehaald bij overleden 
Hansbekenaars op de wijk Reybrouck, waar de baron van Bellem jurisi
dictie had. De respectieve heren van Bellem en Hansbeke voerden meer
dere processen over deze bevoegdheidsbetwisting. Daarin kwam ook de 
rol van de greffier ter sprake. De vorige greffiers van de samengevoegde 
greffies van Bellem en Hansbeke, Jooris Vanden Bossche, Joachim 
Beghijn en Joos Beghijn, hielden hun registers en ferieboeken correct bij 
en hebben nooit deen in dander ghebrocht. 4 Dit was een sneer aan het 
adres van Jacques Goossens, "jeghenwordighen greffier, die zeer goed op 
de hoogte was van die toestand ghemerckt hfj als clercq vanden voorsey 
den Joos Beghfjn het comptoir lang hen tyt ghejrequenteert ende menich 
mael d 'een ende d 'ander greffie bedient heeft als synen meester belet, ofte 
sieck was ". Tot de greffie van Hansbeke werd afgescheiden van die van 
Bellem, wat nog langer mogelijke minghelinghe van registers uitsloot. 

1642: HET AANTREDEN VAN JACQUES GOOSSENS FS CORNELIS 

De eerste bedienaar van de afgescheiden Han b k e greffie wa 
dus Jacques Goossens. Over zijn afkomst is mij w inig bekend. Zijn 

De i rltJlce handt Ic nlng van gr U'ft r Ja qUo mr 1 42. 
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ad r heette Cornelis en vermoedelijk was hij afkomstig uit Zelzate. 5 De 
jonge Jacques Goossens zag de toekomst hoopvol tegemoet, toen hij op 
31 augustus 1642 in Ursel in het huwelijksbootje trad met Joanna 
Beghijn, dochter van Joachim en Joanna Clyncke. Zijn bruid was toen 
nog geen 17 jaar oud. 6 Zijn schoonvader schonk hem datzelfde jaar de 
greffie van Hansbeke. Volgens een proces uit 1673 dateerde die commis
sie van de greffie van 29 december 1642, maar in het eerste register van 
wettelijke passeringen dat Goossens als greffier bijhield, dateerde de eer
ste akte al van 22 december. 7 

Voorblad van het nieuwe reg is ter der w ettelijke passerLngen van Hansbeke, begon
nen door greIfler Jacques Goossens in 1643. 

loopbaan van Ja ques Goossen s zat in de lift. Twe jaar lat r, 
In augustus 1644. werd hij ook aangest ld toL greffier van Zomergem in 
opvolging van d plots ov rl d n Jan Van d Y, ld .8 Zijn s hoonvad r 
Jo s ghlJn b kl dd daar Lo n het baljuw ambt n zal wel en go d 
woordj voor h mgdaan h bb n bij d b no ming. Goed r laties n 
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netwerken waren toen net zo belangrijk als nu bij het verwerven van een 
lucratieve post. In zijn gezinsleven kreeg Jacques Goossens een tegenslag 
te verwerken toen hij getroffen werd door het vroegtijdige overlijden van 
zijn echtgenote. Joanna Beghijn overleed in Zomergem op 25 september 
1647 in het kraambed van haar vierde kind, zelf nog geen 22 jaar oud. 
Een half jaar later hertrouwde Jacques Goossens in Oedelem op 12 
maart 1648 met Joanna De Tovaert, dochter van jonkheer Michiel en 
Magdalena Stoppelaere. De bruid was al weduwe van Jan Martens. 
Opnieuw had hij een bruid gekozen uit het milieu van lokale ambtena
ren. Haar vader was baljuw geweest van de baronie Praet met de paro
chie Oedelem (1614-45) en ook korte tijd hoogbaljuw van het Land van 
de Woestijne.9 De families De Tovaert en Beghijn waren zeker geen onbe
kenden voor elkaar. Adriaen Beghijn, een broer van Joachim, was baljuw 
van de heerlijkheid Wulfsberghe op Ursel en Oedelem (ca 1625 tot ca 
1672). Hij was ook baljuw van de heerlijkheid van het Knesselaarse in 
Oedelem (1636-49). Zijn zoon, ook Adriaen genoemd, werd baljuw van 
Praet (1663-72).10 

Deze baljuws- en greffiersfamilies kenmerkten zich door vele 
onderlinge huwelijken. Hierna nog enkele voorbeelden. Een jongere zus 
van Joanna de Tovaert, Magdalena, was in 1643 gehuwd met Cornelis 
Beghijn, broer van Joos. Zij overleed begin 1646 op 22-jarige leeftijd. De 
jongste zoon van jonker Michiel de Tovaert. Ernestus (OOedelem 5 april 
1630), trad in Zomergem op 14 februari 1659 in het huwelijk met Joanna 
Goossens (OZomergem 23 juni 1644), dochter van Jacques Goossens en 
Joanna Beghijn. De bruidegom was nog geen 19 jaar oud en de bruid 
zelfs maar 14 1/2 jaar. Uitzonderlijk jong en haast ongeloofwaardig lijkt dit. 
maar we kunnen niet naast de feiten kijken. Het jonge koppel kreeg twee 
kinderen en toen stierf de jonge moeder op 13 januari 1664. nog geen 20 
jaar oud. II 

Jacques Goossens raakte snel goed ingeburgerd in het milieu van 
lokale ambtenaren en gezagsdragers. Na een denderende start en belof
tevolle beginjaren kwam zijn carrière als greffier na een twintigtal jaren 
in zware moeilijkheden. Hij kreeg het op professioneel vlak hard te ver
duren. Eerst had hij het aan de stok met de inwoners van Zomergem. Op 
26 november 1663 richtten Guilliame De Mulder. Pieter De Vriendt. Joos 
Martens, Jan Steyaert. Marten Bogaert, Jan Van Hulle ende consorten 
een verzoek aan de koninklijke majesteit in Brussel om een einde te 
maken aan de misbruiken van hun greffier Jaecques Goossens. die de 
arme gemeente dagelijks op kosten joeg door de ho~e bedra~en die hij 
vroeg voor het maken van kopieën. opstellen van akten en rekeningen en 
door de vele onkostenstaten die hij indiende voor vacatien en reizen naar 
Gent voor zaken en processen van de parochie. De Zomergemnaren zou
den liever eenen vasten sekeren voet hebben, een vnst tarief waarnaar 
Goossens zich diende te reguleren, zoals dat op andere parochies ook was 
gebeurd. Zij verzochten de majesteit om aan de Hand van Vlaanderen 
opdracht te' geven een reglement uit te werken. 12 
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In het proces dat tegen Goossens werd gevoerd voor de Raad van 
Vlaanderen lieten de Zomergemnaren op 24 augustus 1664 aan procu
reur generaal De Bock weten dat zij hun eis kracht wilden bijzetten door 
te verwijzen naar de sententie die het Hof op 27 oktober 1657 gewezen 
had tegen de parochie van Zaffelare. Zij vroegen om een precieze som te 
bepalen voor het passeren van een rente, voor het verlijden van een acte 
van seker, enz. . .. , ook dat in de ommestelling het maken van den set
tynckbouck zou verpacht worden aan de minstbiedende, dat de wethou
ders over het passeren van een staat van goed de som van 4 sch. 8 gr. 
zouden trekken voor alles, dat er maar twee schepenen zouden mogen 
zetelen bij een venditie, die elk tot 5 sch. daags zouden ontvangen en 4 
over een halve dag, enz. .... Men verwees daarbij naar het reglement van 
30 oktober 1651 op den onifanck vande kercke en disch goederen. 

Volgende vaste tarieven werden in 1657 bij voorbeeld opgelegd aan 
de schepenen en greffier van Zaffelare: "voorts als men den greffier sal 
willen employeren tot het stellen van staet van goede van een steTj1mys 
ofte rekenyn{geJ vande prochie ofte van weesen sal hebben 12 gr. ten bla
ede, daerof sy ghehouden syn te maecken ende leveren een dobbel. item 
voor het depescheren van een staet met het registreren ten blaede 16 gr, 
als er meer dobbels gevraagd worden 4 gr per blad autenthiek het dobbel. 
voor appostilleren op rekeningen en oversien van bewysen ... 18 gr. voor 
1 ste uur en daarna voor ieder uur 6 gr, voor het stellen van een eTjbrief of 
rentebrief 3 sch 4 gr tenzy extraordinaire grootte dan ter tauxa{ti}e van 
schepenen, { ... J over het maken van de jaarlykse staat van de prochie 
oncosten 12 gr., { ... J, vachieren in de prochie aJfairen binnen de prochie 6 
sch 8 gr. daags en per overnachting 10 sch, vachieren inde venditien 5 sch 
daags en voor V2 dag de helft { ... }". 

Gelijkaardige lijsten van tarieven van rechten, emolumenten en 
inkomsten van greffiers werden ook elders opgesteld. Omwille van de vele 
betwistingen en processen is de centrale overheid zich meer en meer met 
de-Le materie gaan bemoeien en streefde zij naar meer gelijkvormigheid. 
De heren Raden Fiscaal van de Raad van Vlaanderen vroegen op 20 sep
tember 1782 aan alle parochies en heerlijkheden gegevens op over de 
bestuurders en ambtenaren die door de feodale heren waren aanges
teld. I3 Een vergelijkende studie van de greffiersrechten in verschillende 
parochies of heerlijkheden zou beslist een interessante oefening zijn. 
Makkelijk is dat echter niet, gelet op de grote diversiteit qua formulering 
en terminologie. de niet altijd te traceren evolutie en tariefwijzigingen in 
de loop der jaren en uiteraard ook de moeizame bijeenzameling van het 
nodige bronnenmateriaal. 14 

Jacques Goossens heeft zijn winstgevende zaakjes duur moeten 
bekopen. want hij werd prompt afgezet als greffier in Zomergem. Als 
nieuwe greffler werd de Gentenaar Gullliame Van der Perre aangesteld, 
die op het eerste folio van zijn nieuw begonnen register van wettelijke 
passeringen het ontslag noteerde van zijn voorganger. 15 Op 10 septem-
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ber 1664 kwam de wet bijeen in Zomergem, ter presentie van Joos Beghijn 
bailLiu, de gewezen schoonvader van Jacques Goossens. Vrouw Anna 
Gillis douagiere van Antheunis Lhermite als ghesubstitueerde voochdes
se door Jan-Baptist Van Steenberghe als voocht testamentaire over de 
mindeIjarige kinderen van Marten Snouckaert overleden heer van 
Zomergem bij Marie Lhermite, en Jonkheer Marten Snouckaert, huidige 
heer van Zomergem, Herseele , Schauburch, Schipdonck, Necke, 
Cattenbrouck enz, bijgestaan door procureur Vander Meersschen heb
ben, volgens de authorisatie van Zijne Majesteit verleend op 8 augustus 
1664 "wettelick aJghedanckt verlaeten ende ghedeporteert den persoon 
van m. re Jaecques Goossens vande bedienelickhefjdt van de Gre.ffie van 
dese heerel. van Somerghem". Zij herriepen alle voorgaande commissies 
die Goossens had verkregen van de overleden heer van Zomergem en 
bevalen baljuw, burgemeester en schepenen om Goossens " niet meer te 
bekennen voor GreJfier der voorn. heerel. van Somerghem appendentien 
ende dependentien ende indavementen van diere" met uitdrukkelijk ver
bod om voortaan met hem nog het college bij te wonen of nog enige akten 
voor hem te laten passeren in de kwaliteit van greffier. 

Burgemeester en schepenen van Zomergem kregen bevel om te 
doen rufjmen syne plaetse en behoorlijke overlevering te doen van alle 
" lettraigenJerie boucken ende andere documenten die de greffie eenighsins 
aangaan". Zij zullen ook schadeloos gesteld worden voor alle kosten die 
zij zullen hebben in de uitvoering van die opdracht. Diezelfde dag werd de 
nieuwe greffier, meester Guilliame Vander PeITe, beëdigd in handen van 
de baljuw. Hij zal alle greffiale documenten moeten ontvan6 en en onder 
inventaris presenteren aan de heer van Zomergem en mevrouw de voo6 -

des. Tenslotte werd aan Jaecques Goossens aJghedanc1cten Greffier bevo-

Bayuw J . Steyaert he ft tw e l nbo Ic n van haL/bro 
gen van gr iffier G. Vand r P rr , h m op 20 plil 1 
Goossens. Zomerg m 19 Juni 1665. 
(bron: SAG, Familiepapler n n/: 4752) 

9 
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len om de verzochte documenten binnen veertien dagen over te leveren 
aan Guilliame Vander Perre. 16 Dat gebeurde uiteindelijk pas na meer dan 
een half jaar. 

De inhaligheid van Jacques Goossens kwam hem duur te staan. De 
Zomergemnaars hadden hem eerder al eens aangepakt, toen hij van het 
kapittel van Doornik de tienden van de parochie Zomergem had gepacht 
voor een termijn van drie jaren, waarvan het eerste jaar 1660, voor de 
som van 900 ponden groten. Hoeveel die tienden in werkelijkheid 
opbrachten, weet ik niet, maar waarschijnlijk was dat een heel pak meer 
dan de 900 ponden waarmee het kapittel van Doornik zich tevreden stel
de. Aangezien de tienden oorspronkelijk bedoeld waren om de organisa
tie van het kerkelijk en parochiaal leven te bekostigen en voor een derde 
voorbehouden waren voor de armenzorg, kon men moeilijk aanvaarden 
dat iemand zich hiermee persoonlijk wou verrijken. Opdat de tienden 
dienstig zouden wezen aan de gemeenten hadden baljuw, burgemeester 
en schepenen, pointers en zetters en de notabele gegoeden van de paro
chie een akkoord gesloten met Goossens dat hij de tiendenpacht aan de 
parochie zou overlaten. Zij gaven Goossens voor eene cortoisie een som 
van 4 ponden groten. Hij mocht wel nog de tiendenpacht omstellen, maar 
nu ten voordele van de gemeente. 

In het verzoekschrift dat de generaele insetenen van Zomergem aan 
de Majesteit in Brussel hadden gestuurd op 26 november 1663, schreven 
zij dat greffier Goossens de schepenen over hun wettelijke rechten elk 
jaar uitkocht voor 8 schellingen per vierschaar. Daarmee werd bedoeld 
dat Goossens aan de wethouders een forfaitair bedrag betaalde, maar zelf 
veel meer opstreek aan allerhande rechten en vergoedingen. Ook in 
Hansbeke paste hij dit principe toe. In 1653 werd van overheidswege 
beslag gelegd op de hofstede van Charles Van Ooteghem, die openbaar 
werd verkocht. Baljuw Baudewijn De Meyer had het hoogste bod inge
steld, maar toen bleek dat ene Roeland Cockuyt op die hofstede een rente 
van 20 schellingen per jaar had, die hij had overgedragen aan Anna Van 
Zele, begijntje in het groot begijnhof van Sint-Elisabeth te Gent. De rente 
was al enkele jaren verachterd. Baudewijn De Meyer kwam niet zo maar 
zonder slag of stoot in het bezit van zijn hofstede en heeft veel kosten 
moeten maken. Hij tekende verzet aan tegen de eis van greffier Jacques 
Goossens. Die beweerde dat het gewoon ging om niet anders dan dhof 
rechten vande schepenen en de rechten van de greffrer die zij verdient heb
ben in de zaak van baljuw De Meyere tegen Charles Van Ootegehem. 17 

Op 2 februari 1653 getuigden de afgetreden burgemeester en schepenen 
van Hansbeke dat Jacques Goossens gedurende hun termijn van vier à 
vijf jaar "in admodiaetie he~[i ghehadl ( ... ) alle de hq[rechten en onse sala
rissen van alle saecken die voor ons hebben geventileerC' en waarvoor 
Goossens hen elke vierschaar of dingdag de som van 5 schellingen 
betaalde. Zij hadden hun rechten dus afgestaan aan de greffier tegen 
betaling van een vaste som. Officier Jan Lefebure werd aangesteld als 
ontvanger van die rechten. Volgens Goossens een volkomen normale 
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handelswijze, "ghelyck oock ghepratiquiert wort by alle de Greffzers van
den platten lande". Aan dergelijke praktijken werd met het Reglement van 
1672 een einde gesteld (zie verder). Of ze inderdaad op grote schaal wer
den toegepast, zoals Goossens stelde, dient nog te worden geverifieerd. 

Jacques Goossens kreeg daar in Zomergem een zware klap te 
incasseren in het jaar 1664, want hij verloor een flink deel van zijn 
beroepsinkomsten. Hij plooide zich terug op zijn activiteiten als greffier 
van Hansbeke. Vijf jaar later kwam hij ook daar in moeilijkheden toen hij 
ruzie had met de heer van Hansbeke en zijn entourage, meer bepaald met 
Adriaan Van Hembiese, schildknaap en raadspensionaris van de stad en 
kasseirij van Sint-Winoksbergen, die optrad als testamentair voogd van 
de minderjarige kinderen van wijlen Philips Albert de Guernoval baron 
van Ekelsbeke en heer van Hansbeke. Op 17 april 1669 had de Raad van 
Vlaanderen op zijn verzoek een sententie uitgevaardigd ten laste van 
Jacques Goossens, greffier van Hansbeke, die bevolen werd om rekening 
af te leggen van de ontvangst van de heerlijke renten van Hansbeke, de 
vernieuwde renteboeken over te leveren en een som van 44.f. par. te beta
len voor geleden kosten. Toen bleek dat Goossens al zijn roerende goede
ren had overgedragen aan zijn kinderen, zodat bij hem niets te rapen viel. 
Bovendien was hij ook in executie bij de baljuw van Zomergem. die hem 
zocht in een andere zaak, op vraag van Guilliame Steyaert fs Gillis, ont
vanger van de binnencosten van Zomergem, waar Goossens nog altijd 
woonde. Hij trad er ook op als notaris publicq. volgens enkele notariële 
bescheiden nopens de nalatenschap van Martine Wille weduwe van Jan 
De Neve, gedateerd van 29 augustus 1669. 18 

1670-71: EXIT (1) JACQUES GOOSSENS 

Een jaar later was de zaak nog niet geregeld. Goossens was moei
lijk te vinden. Hij hield zich schuil en verscheen nergens. Op 16 novem
ber 1670 trok de baljuw van Zomergem met zijn oftkieren naar het huis 
van Goossens om hem te arresteren en weg te leiden. Goossens vluchtte 
in zijn kantoor en zijn vrouw sloot de deuren af. Twee dagen later ver
zocht Van Hembiese het Hof om toestemming om de deuren te mogen 
openbreken van Goossens' huis. alsook die van mijnheer De Speldere te 
Gent. waar Goossens zou gevlucht zijn. Diezelfde dag gaf de Raad van 
Vlaanderen toestemming aan alle deurwaarders. baljuws en officieren om 
Jacques Goossens aan te houden: "dat ghy hem crijgen condt oT11l1anghen 
binnen desen lande ende graeJschepe van Vlaenderen. gheresemeert op 
ghewyde ende ghepreviligieerde plaetsen". 19 

Op 12 december 1670 verscheen de zoon van Jacques Goossens 
voor het I-lof. H~j stelde namens zijn vader op zijn beurt een eis in tegen 
Adriaen van Hembiese, voogd van de kinderen van de baron vnn 
Ekelsbeke, vertegenwoordigd door procureur Joos Sinoy. } I~j beweerde 
niet alle restanten van heerlijke renten te ht:'bbel1 ktllll1t'n ontvangen 
door oppositie van de debiteurs, aangezien llembit'st' bil pllhlicqlll' 1'1Ii1-
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troepijnghe ten kerckstichele verboden had iets aan Goossens te betalen 
en in zijn plaats procureur Joos Sinoy had aangesteld. Dit bleek te klop
pen. Bij kerkgebod van 13 augustus 1670 had Hembiese procureur Joos 
Sinoy gecomitteert tot de ontvangst van de heerlijke renten en had hij 
allen verboden betaling te doen aan Jacques Goossens "op peyne van nul
liteyt ende tweemael te moeten betaelen". 

Hembiese drong op 2 januari 1671 nogmaals aan op het afsluiten 
van de rekening van de heerlijke ontvangsten en liet opmerken dat 
Jacques Goossens nagelaten had een souJf'tsanten seker of waarborg te 
stellen. Pogingen genoeg, daar niet van, maar die werden telkens afgewe
zen. Eerst had Jaecques Martens fs Jan, landsman te Hansbeke, zich 
borg gesteld op 18 oktober 1670, maar die verklaarde later, op 2 januari 
1671, insou1fisant te wezen, wat bevestigd werd door de wet van 
Hansbeke. Frans De Smedt fs Gheerts uit Gent was op 22 november 
1670 niet aanvaard als seker, omdat hij maar een eenvoudige knecht was 
van een nagelrnaker, "die qualyck en can gheraecken van teen broot tot het 
ander". Goossens hield staande van wel en procedeerde hierover op 4 
december 1670 in de Raad van Vlaanderen, maar Joos Sinoy deed dit 
namens de tegenpartij af als Irivol ende absurd, want uit het getuigenis 
van De Smedt zelf bleek dat hij nog geen 10 schellingen kon opbrengen. 
Een derde kandidaat seker verscheen op 9 december 1670 voor de luite
nant civil der indaginge van de stad Gent: Remeeus De Vlamijnck fs 
Gheert. Ook hij was een arme man, die de kost moest verdienen als 
knecht onder de meester-metsers of ticheldeckers en soms als assistent 
van deurwaarders en officieren. 

De baljuw van Hansbeke, Adriaen Frans De Kaesmaecker, klaagde 
op 21 april 1671 dat de rekening niet kon gepresenteerd worden aan de 
aanhoorders of auditeurs, omdat Goossens de rekening meegedragen 
had en bij hem hield, niettegenstaande het gebod om die rekening over te 
geven. Kort daarna moet Goossens het renteboek ter consignatie hebben 
overgegeven, maar op 12 mei 1671 verzocht hij opnieuw tot lichting van 
dat renteboek, omdat hij het nodig had om te collationeren. Adriaen van 
Hembiese was de rekening nog maar net beginnen overzien en apostille
ren, of Goossens trok die weer naar zich toe en stond die niet meer af. 
Alle executies ter uitvoering van de sententie van 17 april 1669 bleven 
zonder effect, omdat Goossens met andere procedures de zaak wist te 
rekken en zich wist te voorzien van brieven van securite du corps. 
Hembiese nam dan maar zijn toevlucht tot een laatste redmiddel en ver-
7..ocht het Hof "Goossens te suspenderen van syn oJfitie van greIfler tot 
alderslonl dat hij voldaen sal hebben aan thinhauden vande voorn. 
Sententie". 

Een tweede maal zag Goossens de dreiging van het ontslag boven 
zijn hoofd hangen. Zo snel en makkelijk als in Zomergem zou de zaak in 
Hansbckc niet worden beslecht. Gedurende een periode van meer dan 
vijftien jaar zou de bediening van de greffie van I-Iansbeke voorwerp uit-
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maken van heel wat betwistingen en miserie, met rechtsonzekerheid en 
bestuurlijke chaos voor de Hansbekenaren tot gevolg. De greffierskwestie 
van Hansbeke, zoals ik ze graag wil noemen, kon ik reconstrueren via 
verschillende archiefbronnen, waaronder familiearchieven en processen 
voor de Raad van Vlaanderen als belangrijkste inlichtingenbronnen moe
ten vermeld worden. 

INTERMEZZO: DE HEREN VAN HANSBEKE IN DE 17de EEUW 

Vooraleer verder in te gaan op deze greffierskwestie, is het aange
wezen om eerst de feodale toestand van Hansbeke wat nader toe te lich
ten. Net als elders in Vlaanderen had de lokale heer welbepaalde rechten 
en voorrechten. Hij benoemde de belangrijkste functionarissen (baljuw. 
greffier) en de wethouders (burgemeester en schepenen) en had zo vat op 
de plaatselijke administratie en rechtspraak. Daarnaast genoot hij van 
heerlijke rechten: de verschillende renten op het grondgebied van zijn 
heerlijkheid, het recht van het beste hoofd (beste stuk uit erfenis van zijn 
overleden onderdanen) en de markgelden (bepaalde som geld verschul
digd op elke verkoop van grond). De heer gelastte een vertrouwensfiguur. 
zoals de baljuw of de greffier, met de ontvangst van de heerlijke rechten. 

Die heerlijke lasten waren niet populair bij de landelijke bevolking. 
Ze dienden enkel tot verrijking van de feodale heer en kwamen de bevol
king op geen enkele wijze ten goede. Het valt dan ook makkelijk te begrij
pen dat de heer zelf goed moest waken over zijn rechten. Op geregelde 
tijdstippen raakten heerlijke renten verduisterd en moest een nieuw ren
teboek worden opgesteld. Soms waren de renten jarenlang niet opgehaald 
en werden bejaarde dorpelingen ondervraagd om te achterhalen op welke 
gronden er vroeger renten werden betaald. Voornaamste oorLaak van de 
soms gebrekkige administratie en ontvangst van de oude heerlijke rech
ten moeten we zoeken in de familiale sfeer. Erfenisgeschillen tussen adel
lijke geslachten waren geen uitzondering en belemmerden soms jaren
lang de goede administratie van de goederen. Niet alle heren volgden hun 
zaken even nauwgezet op. Sommige heren leefden op grote voet en 
moesten hun verkwistingen en wanbeheer bekopen met de verplichte ver
koop van hun leengoederen. Dat kon dan weer leiden tot nieuwe proces
sen. Elke nieuwe eigenaar betekende een breuk in de continuïteit van de 
administratie. 

Het dagelijks bestuur van een plattelandsdorp werd beïnvloed door 
het wel en wee van de feodale heer. Woonde hU in het dorp of was hU altUd 
ver weg, in de grote steden of zelfs in het buitenland? Had hU een 
betrouwbare en stipte rentmeester of afgezant? Bleef de heerlijkheid lang 
in handen van dezelfde familie? Laten we even bekUken hoe feodaal 
Hansbeke er tijdens de 17c\e eeuw uitzag en welke invloed het wederva
ren van de feodale heer op het dorpsleven had.20 
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Op het einde van de 16de eeuw was de heerlijkheid Hansbeke in 
handen gekomen van de familie de Guernonval. afkomstig uit wat nu 
Frans-Vlaanderen heet. Zij was baron van Ekelsbeke (nu Esquelbecql, 
een dorp in de kasseIrij Cassel. nabij Wormhoudt. De Arteziër Philip Le 
Vasseur de Guernonval was na het overlijden van zijn oom Valentin de 
Pardieu in het bezit gekomen van de heerlijkheid van Ekelsbeke, die in 
1612 tot baronie werd verheven. Hij werd door de koning van Spanje ook 
bevestigd in alle functies van zijn oom: artilleriegeneraal, militair raads
heer van de Koning en gouverneur van Grevelingen. Door zijn huwelijk (6 
augustus 1586) met Livina Van Nieuwenhuyze kwam hij in het bezit van 
de heerlijkheden Hansbeke en Akspoele (in Ruiselede en Kanegem) als 
opvolger van zijn schoonvader, jonkheer François Van Nieuwenhuyse (+ 
1591) en schoonmoeder Magdalena De Clerck (+ Gent, 1603).21 Livina 
Van Nieuwenh uyse overleed in 1624 in Ekelsbeke. Philips Le Vasseur de 
Guernonval werd soms Philips Le Quien de Guernonval genoemd. Hij 
was een zoon van Toussaint Le Vasseur, heer van Pompérie en van 
Jeanne Le Quien, dame van Guernonval. Hij verbleef meestal in zijn 
geboortestreek en liet er in de jaren 1606-10 in Renaissancestijl het nu 
nog bestaande kasteel van Ekelsbeke bouwen. Daar overleed hij in 1633 
in de hoge ouderdom van 82 jaar. In Ruiselede bezat de Guernonval ook 
nog de heerlijkheden van Thansbeecx, Lichtervelt en Honschot. 22 Van 
het leenhof en heerlijkheid Thansbeecx in Ruiselede hing een leen en 
pachtgoed af van 26 gemeten, genaamd het goed te Crayenbrouck.23 

Zijn zoon Valentin Hubert Albert Le Vasseur de Guernonval (0 ca 
1595) volgde hem op als baron van Ekelsbeke, heer van Rosemont, Aix 
en Issart en Hansbeke. Ook hij was kapitein en gouverneur van 
Grevelingen. Hij huwde een eerste maal in Duinkerke op 19 augustus 
1615 met Maria de Luna y Carcaflo, dochter van de bevelhebber van een 
Spaans infanterieregiment, lid van de Krijgsgraad, gouverneur van Lici, 
Duinkerke en Jamoigne. Na haar overlijden in 1632 hertrouwde hij in 
Gent op 13 maart 1633 met Maria Jacoba Triest, dochter van Nicolaus 
baron van Auwegem en Margriet de Malegheer, dame van Steenbeke. Zij 
was een nicht van de vermaarde Antoon Triest, bisschop van Brugge 
(1617-1621) en Gent (1621-1657). De familie Triest was bijzonder rijk en 
bezat enorm veel eigendommen en leengoederen, vooral in het Waasland 
(Beveren, Lokeren) en Veurne-ambacht. 

In 1636 werd Hubert Albert de Guernonval, zoals hij meestal werd 
genoemd. benoemd tot grootbaljuw van Gent. Om beroepsredenen ver
bleef hij vaak in Gent en nam toen ook de zaken van zijn heerlijkheid 
Hansbeke ter harte. Zijn overlijden is te situeren na 1655, na het fami
liedrama waarvan zijn vrouw het slachtoffer was geworden. Maria Jacoba 
Triest werd op 21 januari 1655 vermoord op het kasteel van Ekelsbeke 
door haar dienstmeid Petronelle Van Tallebeke, die haar had bestolen. 
Volgens de overlevering had de meld het lijk van haar meesteres heime
lijk naar een afgelegen plaats gebracht om het. daar te verstoppen, maar 
het kleine hondje van de barones bracht de mannen van de wet op het 
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juiste spoor en zo ontdekte men haar graf. De gestolen goederen werden 
later aangetroffen in drie koffers ten huize van Jacques Olijn. Er was ver
warring ontstaan, omdat er toen een proces liep tussen de erfgenamen 
uit beide huwelijken van Hubert Albert de Guernonval, waarin de overle
den Marie Jacoba Triest ervan beschuldigd werd dat zij meubelen en 
huisraad had weggenomen uit de erfenis. Sommige van die verdwenen 
goederen waren dus door haar meid ontvreemd. 

Het geschil tussen de twee takken de Guernonvals kwam in essen
tie hierop neer dat Philippe Albert de Guernonval, oudste zoon uit het 
eerste huwelijk en zo nieuwe baron van Ekelsbeke en heer van Hansbeke, 
zijn minderjarige halfbroers en -zusters benadeelde en de hele erfenis 
naar zich toe had getrokken. De processen sleepten nog vele jaren aan en 
het zou ons te ver leiden om die kwestie binnen het bestek van dit arti
kel te behandelen.24 De processen werden gevoerd voor de Raad van 
Vlaanderen, maar ook voor de schepenen van Gedeele in Gent. De kin
deren uit het tweede huwelijk bleven in Gent of omstreken wonen en zijn 
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van verschillende de Guernonvals 
in onze streken. Philippe Albert, de baron zelf, had zijn residentie in de 
Burgstraat in Gent, maar verbleef af en toe op zijn kasteel te Hansbeke. 
In de jaren 1658-60 was de familie de Guernonval er permanent aanwe
zig, toen ook Alexander de Guernonval. halfbroer van Philippe Albert. er 
woonde. Op 28 december 1658 werd er zijn zoontje Philip-Albert geboren. 
uit zijn eerste huwelijk met Maria Lefebvre. 25 Een jongere broer van de 
baron, Juliaan-Lieven. werd er op 19 september 1658 begraven in het 
koor voor het hoogaltaar. Hij liet een testament na, opgesteld door gref
fier Goossens en gepasseerd voor burgemeester en schepenen van 
Hansbeke. 26 Op 23 februari 1660 werd een naamloos dochtertje de 
Gournovael van de heer van Hansbeke begraven in het koor.27 Op 4 juli 
1660 werden drie Hansbekenaars opgetrommeld 0111 de bagage van de 
kasteelheer te verhuizen van Gent naar Ekelsbeke. Het kasteel bleef van 
toen af onbewoond en raakte in verva1. 28 Philippe Albert de Guernoval 
overleed in Ekelsbeke op 21 juli 1668 en z~jn weduwe, Marie Françoise 
de Ghistelles overleed er kort nadien op 5 oktober 1668. 

Alexander de Guernonval. halfbroer van de baron, was heer van 
Reybrouck (in Deinze en omstreken) en woonde zelfs jaren op het kasteel 
van Hansbeke. 29 Zijn tweede echtgenote Marie Josyne Baert overked in 
Gent op 16 januari 1689. Kinderen uit dit huwelijk bleven in de streek 
wonen. Marie Françoise de Guernonval huwde in Gent in 1706 met 
Philippe de Bryaerde. heer van Beauvoorde, en in 1745 met Charles 
Maximilien de Viron, heer van Oiskerck. Deze laatste wist in 1760 beslag 
te leggen op de heerlijkheid Akspoele door naerhede van bloed, maar ver
kocht ze een jaar later door aan Charles Florent Idesbald de 
Preud'homme d'Hailly, burggraaf van Nieuwpoort en baron vnn Poeke. ~~o 

Philippe Ferdinand de Guernonval. ook hnllbroel" van de baron, 
werd kanunnik van de Sint-Baafskathedrnal in Gent. wanr hij overleed 
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op 8 december 1712. Antoinette Jacqueline tenslotte huwde in Gent in 
1661 met Lambert Maximilien de Viron, heer van Oiskerck. Zij was toen 
al weduwe van Leopold Guillaume d'Ursel. 

Na het overlijden van Philippe Albert de Guernonval in 1668 waren 
zijn kinderen nog minderjarig. Gedurende enkele jaren trad Adriaen van 
Hembiese op als voogd en behartigde hij de belangen van de jonge heer 
van Hansbeke, Adriaen Florent de Guernonval, die in 1673 huwde met 
zijn nicht Marie Françoise de Ghistelles en toen zeker meerderjarig was. 
Adriaen Florent verbleef meestal in Ekelsbeke en stierf er op 21 april 
1695. Zijn weduwe en kinderen trokken naar Sint-Omaars. Als heer van 
Hansbeke werd hij opgevolgd door zijn jongere broer Martin Philippe (0 
Ekelsbeke 6 juni 1668). die op vrij jonge leeftijd overleed (+ Ekelsbeke 8 
juni 1701). Na hem kwamen twee zonen van Adrien Florent in het bezit 
van de heerlijkheid Hansbeke. Eerst de oudste zoon Philippe Adrien 
Folquin, die echter in 1702 al kwam te sterven, en daarna Arnauld 
Antoine, die ook heer van Wendin was. 

Binnen de hier behandelde periode waren volgende edellieden 
achtereenvolgens heer van Hansbeke en Akspoele: 

1591 - ca 1623 

ca 1623 - ca 1655 

ca 1655 - 1668 

1669 - 1673 

1673 - 1695 

1695 - 1701 
1701 - 1702 

1702 - ca 1730 

ca 1732 - 1749 

1749-1765 

Philippe Ie Vasseur de Guernonval (I) 
x 1586 Livina Van Nieuwenhuyse fa François 
(+ 1591) 
Valentin Albert Hubert de Guernonval 
(11 - zoon van I) 
hoogbaljuw van Gent 1636 
x 1615 Maria de Luna y Carcano 
x 1633 Maria Jacoba Triest 
Philippe Albert Hubert de Guernonval 
(111 - zoon van II) 
x 1646 Marie Françoise de Ghistelles 
Adriaen van Hembiese als voogd van 
Adrien Florent de Guernonval 
Adrien Florent de Guernonval (lV.a - zoon van 111) 
x 1673 Marie Françoise de Ghistelles 
Martin Philippe de Guernonval (IV. b - zoon van 111) 
Philippe Adrien Folquin de Guernonval 
(V.a - zoon van IV.a) 
Arnaud Antoine de Guernonval 
(V.b. - zoon van IV.a) 
Philippe Maximilien Ernest de Guernonval 
(VI - zoon van V.a) 
Philippe Joseph Alexander de Guernonval 
(VII - zoon van VI) 
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Wapenschild d e Guernoval 
(bron: internet) 

De precieze datering en exacte opvolging binnen de familie de 
Guernonval in de loop van de lSd e eeuw moet zeker nog meer worden 
onderzocht.31 Op 29 maart 1700 verhief de Hansbeekse baljuw Pieter De 
Munck de heerlijkheid van Akspoele in Ruiselede op jonkh er Philippe 
Maximiliaen Erneste de Guernonval, zoon van wijlen Philippe Adrien 
François Folquin en vrouw Ernestine Florence Alexandrine d Mauld. 
Volgens een uittreksel uit het leenregister van het prin lijk I nhof van 
Tielt, legde ridder Philippe Joseph Alexand r d Gourn al. baron van 
Ekelsbeke, op 20 september 1749 de eed van} aut ytschap af in handen 
van baljuw en leenmannen bij verhef van d h rlijkh id van Ak po 1 in 
Ruiselede. 32 In 1765 werd de heerlijkh id Han b ke t koop ei t ld n 
ging ze over in handen van Joz fAntoon Lod wijk van de Wo tijn 

eeuw was de afwezigheid van de her n, die m 
Frans-Vlaanderen vertoefden. Enkel Val ntin Alb r 
Guernonval, die hoogbaljuw was van G nt. vol d d zak 

n. 
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Toen Adrien Florent de Guernoval aangetreden was als heer van 
Hansbeke, kwam hij af en toe vanuit Ekelsbeke naar Hansbeke afgezakt 
om er zijn zaken te beredderen. Hij verbleef toen, zo niet op het kasteel, 
dat misschien al in verval was, dan toch op het kasteelgoed. Zijn paard 
kon er op stal. De pachter van dat kasteelgoed, in die jaren Christoffel De 
Muvnck, werd daar goed voor betaald. Dankzij een bewaard gebleven 
rek~ning, opgemaakt door Joosyne Wieme weduwe van Christoffel De 
Muvnck in oktober 1678, kennen we de precieze tijdstippen, waarop de 
bar"an te Hansbeke aanwezig was in de jaren 1675-1678: 

van 12 tot 18 januari 1675 één paard gelogeerd goed voor 20 sch 
van 19 tot 24 februari 1676 tot 24 idem goed voor 16 sch 8 gr 
van 28 tot 31 maart 1676 met vier paarden goed voor 8 f. 
van 24 tot 26 mei 1676 met vier paarden en mannen goed voor 6 f. 
van 4 juli tot 20 juli 1676 met een knecht en 4 paarden goed voor 
32 f. 
van 6 tot 30 sept 1676 voor 19 dagen de kost van 3 paarden goed 
voor 9 1J2 f. 
van 8 tot 16 ( .. ?.) om den oost te ryghen goed voor 1-6-8 f. 
van 6 mei 1677 tot 24 januari 1678: jo.r Alexander de Guernoval 
met zijn paard 
goed voor 48 f. gr 

De onderhoudskosten bedroegen in totaal 106-13-4 f. gr en werden 
door de heer van Hansbeke aanvaard op 29 oktober 1678.33 

Dat de heren van Hansbeke zich het beheer van hun heerlijkheid 
wel aantrokken, bleek ook uit hun inspanningen om hun rechten op de 
heerlijke renten te vrijwaren. Albert Hubert de Guernonval had op 3 sep
tember 1631 door greffier Joachim Beghijn een nieuwe renteboek laten 
opmaken van alle renten die op elke St.-Andriesdag (30 november) aan 
de heer van Hansbeke moesten betaald worden. Hij had voor de Raad van 
Vlaanderen betoogd .. hoe daL door de voorleden troubelen ende negligentie 
van syne onifanghers dieveersche renten ende syne leenboucken haer 
bestreckende Lot Hansbeke voorn(oem)t, St.Jans ende Martens leerne in 
Deynse, BachLen, Axpoele, Caneghem, Ruselede, Denterghem, Jabbecke 
ende meer andere, syn seer verduijsterL en verdonckerC'. Hij kreeg van de 
Raad op 19 november 1630 toestemming om een nieuw renteboek opma
ken tot conservatie van syne incompste. rente ende achterleenen. 34 De 
noodzaak om het renteboek te vernieuwen had zich al een paar jaar eer
der laten voelen. Toen Lieven Van Kerrebrouck, baljuw en ontvanger van 
de heer Albert de Guernonval, op 6 juli 1628 zijn rekening presenteerde 
in het kasteel van Grevelingen, liet hij zijn heer weten dat de heerlijke 
renten binnen de prochie Hansbeke moeilijk te innen waren op basis van 
de oude boeken. HIJ hoopte dat de volgende zomer te doen om achter
stellen van de renten te kunnen innen. 

Ook Philippe Albert de Guernonval werd zo'n vijfendertig jaar later 
met. hetzelfde probleem geconfronteerd en richtte een verzoek aan de 
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President en Raadslieden van de Raad van Vlaanderen omdat "hem ter 
causen van sijne heerelijckhede van Hansbeke competeren menichvuldig
he heerelycke renten soo pennijn. evene. coorne. cappoenen. hinnen. eije
ren ende andere heerel. vervallen gaende vuijt dieversche gronden van erf
ven ghehauden ende resorterende onder de voorseyde heerelijchede de 
welcke door den langhen laps van tijden ende toverlijden van meerderen 
deel vande propritarissen alsnu seer verduijstert syn soo oock vande selve 
heerlijkhede ghehauden syn veele achterleenen danoJ ooek eenighe ver
duijstert ende ongherelevert sijn ghebleven ten respecte dat men niet wel 
en can achterhaelen de proprietarissen van diere soo dat den suppliant 
niet sekerlijck en weet wie de debiteurs syn vande voorseyde heerelijcke 
renten. ende alsoo den suppliant alsnu geirne soude doen maecken eenen 
nieuwen legher ofte om te weten wie dat de voorseyde landen rente ghel
dende ende de leenen syn competerende".35 Op 13 juli 1665 verleende de 
Raad van Vlaanderen commissie aan Philippe Albert de Guernonval om 
een nieuwe legger op te maken van alle landen en lenen waar hij heer
lijke renten op had. Hij riep bij openbaere vuytroepyn op eenenJeestelyc
ken dach iedereen op die gronden had waarop een heerlijke rente rustte. 
om binnen veertig dagen te verschijnen en een verklaring af te leggen. op 
boete van 20 schellingen parisis. 36 

1672: AANSTELLING VAN GUILLIAME VANDER PERRE 

Terug naar de problemen en zorgen van de dorpsbewoners van 
Hansbeke. Terwijl Adriaen van Hembiese als voogd van de mindeIjarige 
baron Adriaen Florent de Guernonval moest waken over zijn belangen en 
goederen in Hansbeke. kon het dagelijks bestuur van de parochie niet 
meer worden verzekerd. De greffier Jacques Goossens verscheen niet 
meer ten tonele om zijn ambt uit te oefenen. Hij hield vele papieren en 
documenten in zijn bezit. die men nodig had om verschillende zaken te 
kunnen vervolgen. Adriaen Frans De Kaesmaecker. opperbaljuw van 
Akspoele en baljuw van Hansbeke. klaagde dat de toestand niet houd
baar was. Hij moest verschillende gerechtelijke onderoloeken voeren naar 
excessen ende andere enorme delicten die enige inwoners hadden begaan. 
Naar verluidt zou Goossens gevangen zitten te Nevele. Baljuw De 
Kaesmaecker eiste dat iemand werd aangesteld om de functie van gref
fier uit te oefenen. In ordinaire wettel~jke vergadering van 31 oktober 
1672 authoriseerde het Hansbeekse schepencollege de gre1l1er van 
Zomergem. Guilliame Vander Perre. om de gre1l1e van Hansbeke te bed ie
nen.37 Een maand later. op 1 december 1672. ordonneerde de wet van 
Hansbeke Jacques Goossens om alle rekeningen. pointingIl rollen ende 
andere documenten de prochie raeckende over te geven in handen van 
burgemeester Adriaen De Cooman en schepen Pieter De Clercq. 

Jacques Goossens was furieus en betrok baljuw De Kaesmaeekt'r 
in proces voor de Raad van Vlaanderen. De aanstdling van Vander PelTe 
was gebeurd zonder instemming van de heer van llansbl'ke or. In dit 
geval. van Adriaen Van Hembiese als voogd van dl' mhldl'l:jnrlgt' Wl't'S-
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kinderen van de baron van Ekelsbeke en heer van Hansbeke. Diezelfde 
Hembiese die hem in 1671 al had gevraagd om een nieuwe seker of borg 
te stellen voor de bediening van zijn ambt. niettegenstaande dertig jaar 
trouwe dienst. nadat hij het officie bij conventie had gekregen van de heer 
van Hansbeke. Het initiatief van baljuw De Kaesmaecker. die op eigen 
houtje handelde zonder ruggespraak met de heer. en de wet van 
Hansbeke in het gareel spande. was bedoeld om hem nog meer te vexe
ren en zyn quaedt voorstel en onghereghelde passie uit te werken. 
Goossens ontzegde hem het recht om de documenten en papieren van de 
parochie op te eisen. want die waren van belang voor de welvaart van de 
weduwe en wezen van de heer. 

1673: HERINTREDE VAN JACQUES GOOSSENS 

Goossens slaagde er in om het op een akkoord te gooien met 
Adriaen van Hembiese. Op 18 maart 1673 werd hem toegestaan te mogen 
continueren inde possessie ende bediening van zijn offitie voor de tijd van 
een half jaar. Maar de baljuw weigerde hem te erkennen in zijn functie. 
zodat de vierschaar van Hansbeke al sinds vier maanden niet meer was 
bijeengeroepen. toen Goossens op 27 juni 1673 zijn verzoek indiende bij 
de Raad van Vlaanderen tegen De Kaesmaecker. Hij vroeg dat burge
meester en schepenen hem zouden respecteren in zijn functie. Aangezien 
hij in het nieuwe akkoord met Van Hembiese weer was aangesteld zon
der de voorwaarde een borg of seker te moeten stellen. achtte hij zich ook 
ontslagen van die eerdere eis. Het betrof immers gewoon een verlenging 
en bevestiging van de eerste commissie uit 1642. toen hij ook geen borg 
had moeten stellen. De aanstelling van de greffier. zo betoogde Goossens. 
is het voorrecht van de heer. en burgemeester en schepenen hebben zich 
daar niet te intermelleren. 

Tijdens het proces werden enige Hansbekenaren opgeroepen om te 
getuigen. Zij bevestigden dat greffier Goossens op 10 mei 1673 versche
nen was ten huize van herbergier Marten Lefebure op de geboden dag van 
de wettelijke vierschaar. Men had toen al drie maanden geen vierschaar 
meer gehad in Hansbeke. Hij is daar gebleven tot tien uur's voormiddags 
en bleef nog tot zeven uur 's avonds in Hansbeke. Wie niet opdaagde. was 
baljuw De Kaesmaecker. die de wettelijke vergadering moest bannen. 
Twee weken eerder. op 29 april. was er zitdag geweest voor het ontvan
gen van de heerlijke rente. Ontvanger van de rente was toen baljuw De 
Kaesmaecker, maar die verscheen niet ten tonele en Goossens. die was 
blijven wachten tot vier uur in de namiddag. heeft de ontvangst niet kun
nen acteren. 

In zijn verzoekschrift stipte Goossens aan dat hij zich inmiddels 
had geschikt naar het Reglement van 30 juli 1672 en zijn woonplaats nu 
had binnen Hansbeke. Daarvoor was hij al die tijd in Zomergem blijven 
wonen. Het fameuze Re,eOement van 1672 had enkele regels en richtlijnen 
uitgevaardigd met de bedoeling om misbruiken tegen te gaan in de loka-
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REGLEMENT lil 
BY SYNE ~h!f 

M AJ EST E Y T ~)-
Ghemaeekt. ende ghedecreteert inden Secreten Ra~~ 

den 30. Julij 1672.. raeckende het Gouvernement node oDbefiocen 
Steden, ende platten Lande vandc Provincie van Vlacn4eren, 
cnder vyf Rubricquen. 

Te G H E NDT, by de. Weduwe ende fIoirs van I AH.,. AH DEN 
K lSo 1\ C K 0 V & , op d'Hooghpoone. Met J»rivilegic. 16p. 

Titelblad van het Reglement van 30 juli 1672 tot regeling van de plattelandsbestu
ren (bron: internet - www.googleboolcs.comJ 

Ie besturen.38 Om een regelmatige bediening van de burgers in platte
landsparochies te kunnen verzekeren. voono:ag art. VI van het reglement 
in een residentieplicht. De nabijheid en aanspreekbaarheid van de gler
fier werd gezien als onmisbaar voor een goed bestuur. Het gebeurde te 
vaak dat ambten werden uitgegeven. of zelfs verkocht. aan stedelingen 
die deze functie cumuleerden met (vele) andere postjes en zich zelden lie
ten zien in het dorp of zich door iemand lieten vervangen. Dit euvd kende 
men in de Middeleeuwen ook binnen de Kerk. waar kanunniken gt'w1llig 
de prebende op zak staken voor een erfaehtig pastoraat. maar de zielen
zorg uitbesteedden aan een arme priester. vaak tegen l't'n aalmoes .... 
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Een andere maatregel (art. VII) betrof het verbod op dichte familie
verbanden tussen de bedienaars van bepaalde functies, bv. die van bal
juw en greffier, wegens het gevaar van belangenvermenging en partijdig
heid. Vader en zoon, schoonvader en schoonzoon, twee broers of zwagers 
in een en hetzelfde bestuur, dat was voortaan verleden tijd. In de jaren 
1650-1661 waren de baljuw en greffier van Ursel twee broers: de eerder 
genoemde Joos Beghijn was toen baljuw en zijn broer Cornelis greffier. 
Ook in Zomergem was er gedurende korte tijd zo'n onverenigbaarheid, 
toen dezelfde Joos Beghijn er baljuw was en zijn schoonzoon Jacques 
Goossens het ambt van greffier uitoefende. Gezien al deze families van 
ambtenaren en magistraten door talloze onderlinge huwelijken met 
elkaar gelieerd waren, bleef het risico op belangenvermenging en comb
ines bestaan. 

1674-78: DAN TOCH GUILLIAME VAN DER PERRE 

De terugkeer van Jacques Goossens als greffier van Hansbeke in 
1673 was maar van korte duur. Vanaf 1674 is het Guilliame Van der 
Perre die de ferieboeken ondertekent als greffier. 39 

Hij woonde wel niet in Hansbeke, zoals het Reglement van 1672 voor
schreef, maar in Zomergem. Dat was geen onoverkomelijk probleem, zo 
lang hij maar verscheen op elke vergadering of bij elke gelegenheid waar
bij men een beroep moest doen op zijn diensten. In het archief van de 
schepenbank van Hansbeke vinden we Guilliame Van der Perre aan één 
stuk door als greffier vermeld in de periode 1674-1677. Hij scheen zich 
van zijn taak te hebben gekweten zonder ophef te maken. Nergens vond 
ik hem vermeld als partij in geschillen of processen over welk onderwerp 
dan ook. Op 20 november 1675 nam hij als greffier wel akte van de 
beslissing van burgemeester en schepenen van Hansbeke, die Jacques 
Goossens "voor desen bedient hebbende de greffie deser prochie" veroor
deelden om alle kwitanties en documenten terug te geven aan Marten 
Lefebure om zijn rekening te kunnen maken en om de originele pointing
rol en de openbare verkopen aan de wethouders over te geven. 40 Een 
laatste keer tekende hij als greffier op de staat van goed van Lievyne De 
Baets, die gepasseerd werd op 10 februari 1678.41 

Guilliame Van der Perre was een Gentenaar en gehuwd met Maria 
Mackoen. Vanaf 1672 tot 1680 werden vijf kinderen in dit gezin geboren 
in Zomergem. Hij was er heel lange tijd greffier, van 1664 tot 1702. Op 
8 september 1702 wordt hij in een processtuk genoemd als qfghegaen 
greffzer vanden ambacht.e prochie ende heerel{ickhede) van Somerghem. 42 

Hij moet dat7.-elfde jaar overleden zijn, althans naar zeggen van zijn zoon 
AugusUnus, die advocaat In de Raad van Vlaanderen was, in een proces 
dat hij in de jaren 1715-1716 voerde tegen de heer van Ronseie. 

Over ziJn periode als greffier In lIansbeke valt niet zo heel veel te 
melden. In de staten van goed van Ilansbeke deed ik een merkwaardige 
vaststelling. Op 25 januari 1673 werd de staat van goed van Jan Van 
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Houcke opgemaakt door baljuw De Kaesmaecker in d'absentie vanden 
greffier. Van der PeITe was toen al enkele maanden benoemd en was 
zeker al in functie, aangezien hij in de maanden november-december 
1672 het register van de ferie ondertekende.43 Zijn er tijdens de korte 
terugkeer van Jacques Goossens in maart 1673 geen staten van goed 
gepasseerd voor de wet van Hansbeke, of zijn die niet bewaard gebleven? 
De staten van goed uit de periode september 1673-november 1674 bevat
ten geen vermelding of handtekening van een greffier. Op 21 maart 1675 
werd de augmentatie van staet toebehorende Jaecques Maenhaudt in de 
vierschaar van Hansbeke gepasseerd en ondertekend door G. Van der 
PeITe. Daarna, in de jaren 1676 en 1677, zijn er meerdere staten van 
goed opgesteld, die niet door de greffier, maar door baljuw De 
Kaesmaecker werden ondertekend. Aan dit feit mogen we niet achteloos 
voorbijgaan, want het betrof geen onschuldige vervanging wegens afwe
zigheid of ziekte. Er was meer aan de hand, zoals hierna zal blijken. 

1678: AANSTELLING VAN JOOS SINOY 

Op 31 maart 1678 werd een nieuw register van de ferie van de 
heerlijkheid van Hansbeke geopend, in een ander handschrift.44 

Guilliame Van der PeITe was plotseling van het toneel verdwenen. Hij 
bleef wel in functie als greffier in Zomergem. maar in Hansbeke had de 
heer een nieuwe greffier aangesteld: Joos Sinoy. De exacte datum van de 
aanstelling kon niet worden achterhaald in de registers van wettelijke 
passeringen. Voor de periode 1662-1679 beschikken wij enkel over een 
bundel met losse stukken, die zeker niet volledig is. In een verzoekschrift 
dat Joos Sinoy op 7 maart 1680 richtte aan de Raad van Vlaanderen. 
schreef hij zelf dat hij in het anderhaifjaar dat hij greffier is geweest noch 
register noch resolutieboek behoorlijk heeft kunnen onderhouden, omdat 
de baljuw de wet bijeenroept zonder de greffier er bij te roepen en zelf 
alle akten ondertekent. Uit een ander processtuk blijkt. volgens Sinoy 
zelf, dat hij sedert 21 juni 1678 handelde als greffier van Hansbeke. 45 

Uit nog een ander processtuk kennen we nog meer bijzonderhe
den.46 Zo weten we dat hij op 6juni 1678 een contract had gesloten met 
de baron van Ekelsbeke, heer van Hansbeke. waarbij hij "in adrnodiatie 
ghenornen heeft alle de seig(neuriaejle rechten. beste hoqfden en rnarcqg
helden. jacht ende greJfie vande voors.e prochie van Hansbeke voor den 
tijdt van neghenjaeren. Op 19 juni 1678 legde hij de eed af in handen van 
de wethouders van Hansbeke. Maar vier jaar later was hij no~ alt~jd niet 
in de mogelijkheid om zijn functie naar behoren uit te oefenen en span
de hij een proces in tegen de wet van Hansbeke. 

Sinoy betoogde dat het notoir is dat alle wettelijke akten. passerin
gen, resoluties en rekeningen moeten passeren ter interventie vnn d(' 
greffier om die te sluiten en te ondertekenen. Nochtans heeft Adriaen 
Francois De Kaesmaecker. baljuw. samengespannen met burgemeC'ster 
en schepenen, inbeeldende dat hij is hebbende den ('ers ten pois inden col-
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legie. Samen vergaderden zij dagelijks buiten den ordinaire dinghdag en 
beslisten zaken zonder de greffier er bij te roepen of hem daarin te ken
nen. Dit alles gebeurde clandestien en frustreerde de greffier in zijn rech
ten. De Kaesmaecker had zich de rol van greffier toegeëigend na het ver
trek van Jacques Goossens. die van de greffie was ghescheeden en die 
verlaten had door sfjne sobre ghestaethede. althans Sinoy. 
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Het Hof gaf Sinoy in zijn sententie van 11 april 1680 volledig gelijk en ver
oordeelde baljuw De Kaesmaecker. Hij moest zich voegen naar het 
Reglement van 1672 en mocht de wettelijke dingdag niet uitstellen of ver
leggen. Hij mocht zich niet meer bemoeien met de functie van greffier of 
zou een boete moeten betalen aan de Majesteit van 50 guldens per over
treding.47 Hoewel De Kaesmaecker na formele contestatie was veroor
deeld en deurwaarder Braeckman hem gepraamd had tot overlevering 
van de documenten van de greffie. had die daar geen gevolg aan gegeven. 
Sinoy diende op 24 april 1681 een nieuw klaagschrift in en het Hof beval 
De Kaesmaecker om de stukken over te brengen binnen acht dagen op 
peyne van suspentie van sfjn offitie. Weer veegde De Kaesmaecker er zijn 
voeten aan. Hij werd nog niet onmiddellijk uit zijn functie ontzet. maar 
het Hof vaardigde een nieuwe sententie uit, die door officier Marten 
Lefebure ten kerckstichele werd gepubliceerd. Op 6 mei dreigde het Hof 
hem te zullen ophalen en gevangennemen. Weer zonder effect. Een nieu
we ordonnantie werd uitgevaardigd op 21 mei. Zo lang het Hof enkel met 
sancties dreigde, maar die niet In daden omzette, bleef De Kaesmaecker 
van krommen aas gebaren. De relatie tussen de baljuw en de greffler was 
grondig verziekt. Het dagelijks bestuur van de parochie werd er zwaar 
door gehinderd. Zo kon het niet verder ... 
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JOOS SINOY, PROCUREUR IN VELE PROCEDURES ... 
EEN SINISTERE SINJEUR 

Wie was nu deze Joos Sinoy, die in 1678 de nieuwe greffier van 
Hansbeke werd en zich daar niet liet doen door een aanmatigende bal
juw? We kenden hem al als procureur48 in dienst van Adriaan van 
Hembiese, voogd van de heer van Hansbeke. Hij was in 1670 al eens aan
gesteld als ontvanger van de heerlijke rechten van Hansbeke. Sedert 
1668, na het overlijden van Loij Braeckelman, was hij ook de vaste pro
cureur ten pensioene dienende van de parochie Hansbeke.49 Hij was 
daarnaast procureur en suppoost in de Raad van Vlaanderen en ook ont
vanger van het Sint-Jacobsgodshuis van Gent. Op 30 oktober 1669 had 
Adriaen van Hembiese machtiging verleend aan procureur Joos Sinoy om 
de wet van Hansbeke te vernieuwen. 50 Hij was dus zeker niet onbekend 
met het terrein. 

Joos Sinoy fs Marten was een jurist die stamde uit een Gentse 
familie. Zijn broers Marten en Jaspard waren beiden procureur voor de 
schepenen van de Keure in Gent. Joos Sinoy was gehuwd met Joanna 
Margriete Coddesmet fa Balthasar. Twee zwagers van hem, Jan en Pieter 
Coddesmet, waren advocaat in de Raad van Vlaanderen en zijn schoon
zus was getrouwd met Jan Baptiste Steyaert, eveneens advocaat in de 
Raad van Vlaanderen. 51 

Op 5 juli 1666, nadat Jan Weesaert zijn ambt van ontvanger van 
het Sint-Jacobsgodshuis had neergelegd, hadden de Gentse voorschepe
nen Joos Sinoy benoemd tot nieuwe ontvanger, op voorwaarde dat hij alle 
verpachtingen van de goederen van het godshuis en alle verkopen van 
hout zou doen. Het Gentse Sint-Jacobsgodshuis bezat veel gronden in 
diverse parochies van het huidige Oost-Vlaanderen. onder meer in 
Heusden. Nazareth. Erembodegem. Sint-Maria-Lierde. Sint-Maria
Oudenhove. Zaffelare en ... Waarschoot. Dat bracht heel wat werk met 
zich mee. In het Meetjesland. en meer bepaald in Waarschoot. was Sinoy 
dus geen onbekende. In Waarschoot behoorde het Sint-Jacobsgodshuis 
tot de groote gelande, de grootgrondbezitters die bij belangrijke aangele
genheden van de parochie moesten geraadpleegd worden. Het godshuis 
was er eigenaar van aanzienlijke partijen bos in de omgeving van 
Bellebargie. 52 

Er zijn verschillende processen gevoerd door Joos Sinoy tegen bur
gemeester en schepenen van WaarschooL Nadat de President en 
Raadslieden van de Raad van Vlaanderen op 29 april 1669 toeste'mming 
hadden gegeven aan de wet van Waarschoot om hun aandeel in de 
belastingen volgens den transport van Vlaanderen te smuldekn en te' ver
halen voor 1;4 ten laste van de ingezetenen van Waarschoot en voor ~I 
opden generaelen bodem van de parochie. diende Sinoy een klacht in en 
hield voor dat dit akkoord zijn godshuis niet aanging. Het octrooi VHn dl' 
Raad van Vlaanderen had echter kracht van sententie en was bij kt'r~gt'-
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bod gepubliceerd, zodat Sinoy te laat kwam om de zaak in controverse te 
trekken. Burgemeester en schepenen van Waarschoot hadden aan het 
godshuis en alle andere aJdrijvers een remissie van 1,4 gegeven. Zij ver
wezen naar het decreet van Zijne Majesteit vervolgd bij de heren van de 
Auderburgh uit 1660, dat in duidelijke termen bepaalde dat "d'aJdrijvers 
moeten betaelen ghelyck alle d'insetenen sonder aJcortyn van het voors. 
vierde". Bovendien hebben de inwoners van Waarschoot, die de soldaten, 
vrouwen en kinderen hebben moeten logeren en onderhouden, veel meer 
kosten gehad dan het toegestane aandeel van l,4 ter compensatie daar
van.53 

Een ander proces uit 1677 is zeer leerrijk om Joos Sinoy beter te 
leren kennen. Joos Rogiers fs Baudewijn, landsman in Waarschoot 
betrok op 23 november 1677 Joos Sinoy in proces voor de Raad van 
Vlaanderen. 54 Joos Sinoy, die handelde als ghecommitteerde van burge
meester, schepenen, notabelen en de groote ghelanden van Waarschoot, 
had beslag gelegd op twee paarden van Joos Rogiers tot verhaal van de 
schulden van Daniel De Munck. gewezen ontvanger van Waarschoot, 
voor wie Baudewijn Rogiers, vader van Joos, borg had gestaan. Joos 
Rogiers protesteerde tegen de insbeslagname van zijn eigen twee paarden 
voor een schuld van zijn vader, die nog in leven was. Baudewijn Rogiers 
had in 1666 de hofstede van de Koude Keuken gepacht van de prior van 
het klooster van Waarschoot voor een periode van negen jaar. Na het 
overlijden van zijn zoon Stoffel. die de hofstede na hem had gepacht, zou 
zijn andere zoon Joos begin 1677 de pacht overnemen en de achterstal
len moeten betalen aan het klooster. De schuld aan het klooster bedroeg 
193 ponden en de waarde van alle roerende goederen die Joos van zijn 
vader overnam bedroeg 188 ponden. De eigendomstitel van de hele 
inboedel en veestapel werd overgedragen aan het klooster bij wijze van 
onderpand en belofte van betaling. Pachter Joos Rogiers mocht die goe
deren blijven gebruiken. 

Sinoy had door deurwaarder Anthone De Smet twee paarden laten 
afhalen bij Joos Rogiers, een bruine ruin en een bruine merrie. Volgens 
Rogiers mocht hij geen beslag leggen op de merrie, want die had hij net 
gekocht van Joos Vanden Kerckhove. voor de som van 16 ponden, die hij 
op op 1 april 1677 aan Jooris Standaert had uitbetaald. Het andere bruin 
memepeerdt. dat hij van zijn vader Baudewijn Rogiers had overgenomen, 
was intussen meegenomen als belasting op het beste hoofd na het over
lijden van zijn eerste vrouw. De opdracht tot afpanding van de twee 
paarden was gebeurd op basis van een uittreksel uit het handboek van 
de religieuzen, dat met andere documenten was opgesloten in het 
klooster. Enkel de prior had de sleutel, maar hij verbleef toen in Brussel, 
zodat dit niet kon geverifieerd worden tijdens het crimineel onderzoek. 

Joos Sinoy had bevel gegeven om de schuld te recouvreren en liet 
bij kerkgebod nog andere executies doen op andere personen, met name 
op Daniel De Muynck zelf en op de andere borgstelIer, Pieter Steyaert. 
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voorschepen van Waarschoot. De vele getuigen uit Waarschoot, die op 18 
december 1677 werden ondervraagd in het Gravenkasteel van Gent. ver
klaarden dat Sinoy nog altijd geen rekening had afgelegd van zijn ont
vangst. In een ander verhoor van 29 december 1677 werd Joos Sinoy ver
meld als jeghenwoordich onifangher der voornoempde prochie. Hij had 
Daniel De Muynck doen executeren op zijn goederen op de wijk 
Daasdonk en hem laten brengen binnen de ciperaige van s'graeven 
casteele in Gent, waar hij omtrent twee jaren gevangen heeft gezeten. 
Volgens sommige getuigen heeft Sinoy dezelfde schuld op verschillende 
personen laten verhalen, onder meer bij Peeter Steyaert. die bezitter was 
van koeien en paarden, en bij de weduwe van Daniel De Walsche, die ook 
borg had gestaan, waar hij enkele beesten liet verkopen. Dat rook naar 
misbruik en het onderzoek werd voortgezet. De nieuw opgeroepen getui
gen moesten antwoorden op de vraag "oft dat den procureur Sinofj hem 
ghedraeghen hebbende als onifangher van t'voorsefjde Waerschoot. de lie
den aldaer niet wonderlfjcken en heeft overvallen met sommeren ende exe
cuteren, dat hfj onder andere tot het modereren vande voorsefjde sfjne exe
cutien heeft ghevraeght ende ghenoten vande selve prochie eenen bfjlegh 
van neg hen ponden grooten salvo justo. diesnietteghenstaende mette selve 
executien als vooren heeft voortsghegaen. ofte den voorsefjden Sinofj niet 
en heeft collusie met den greJfier van aldaer". 

Uit de vraagstelling kunnen we opmaken dat Joos Sinoy handelde 
als ontvanger van Waarschoot. maar door zijn vele executies zoveel heisa 
veroorzaakte, dat burgemeester en schepenen hem kalmeerden door een 
gift van negen ponden toe te staan. Het optreden van Sinoy als ontvan
ger van Waarschoot oogstte veel kritiek en zijn carrière als ontvanger was 
dus niet van lange duur. Men stelde zich ernstig vragen bij zijn handels
wijze, toen bleek dat hij na geruime tijd nog altijd geen rekening had afge
legd van zijn administratie. Had hij voor dezelfde te ontvangen schulden 
meerdere kohieren tegelijk gemaakt en verschillende personen voor het
zelfde doen betalen? Hield hij sommen achter? Procedeerde h~i zonder 
procuratie of kennis van de wethouders? 

De Waarschootse baljuw Peeter Vander Bru~ghen. die al de geze
gende leeftijd van 70 jaar had bereikt. kwam getuigen voor het Hof op 15 
januari 1678. Hij zei dat deurwaarder De Smet bij Daniel De Munck een 
zak met geld had meegenomen, zonder te weten waar het geld daarna 
was terechtgekomen. Zo'n jaar geleden was Joos Sinoy in de vergadering 
van de wet en notabelen van Waarschoot een bijleg komen vragen voor 
twee maanden wegens de koude winter, omdat hij meer kosten moest 
maken dan hij kon innen. Hij handelde wel steeds in opdracht van de wet 
en onderhield goede relaties met de gret11er. HU had in z~jn rekening \'an 
bepaalde posten wel geen melding gemaakt en bleef nog 68 ponden tell 
achteren. 
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Enkele maanden later was het precies deze Joos Sinoy die zijn 
opwachting maakte in Hansbeke om er de functie van greffier te vervul
len. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Eerst moest hij afrekenen met 
baljuw De Kaesmaecker. die zijn boekje ver te buiten was gegaan. Op 11 
april 1680 werd de baljuw door de Raad van V1aanderen veroordeeld. 
Terwijl Sinoy zijn functie van greffier zonder bijkomende tegenkanting 
kon opnemen. werd op 4 juli 1680 Laureins Debbaut door de heer van 
Hansbeke aangesteld als ontvanger van de heerlijke rechten. een job die 
doorgaans aan de baljuw werd toegewezen.55 Laureins Debbaut was 
toen werkzaam als klerk op de greffie van Hansbeke. Later zou ook hij 
greffier worden. na enkele woelige jaren. waarin Sinoy een hoofdrol speel
de. 

Bij de aanstelling van een nieuwe greffier gebeurde de overdracht 
van de archieven en documenten van de greffie vaak niet zonder moeite 
en soms met enorme vertraging. Op 20 maart 1681 moesten baljuw. bur
gemeester en schepenen van Hansbeke nog ingrijpen en machtigden zij 
burgemeester Pieter De Cuyper en greffier Joos Sinoy om uit handen van 
Guilliame Vander PeITe alle documenten. ferien en andere lettraigen te 
lichten van de greffie en prochie van Hansbeke die nog onder sijn bewelt 
rustten. mits behoorlijke inventaris. 56 

De greffie van Hansbeke was niet de enige en wellicht ook niet de 
belangrijkste beroepsbezigheid van Sinoy. Hij trad op als procureur voor 
de Raad van V1aanderen en was nog altijd ontvanger van het Sint
Jacobsgodshuis in Gent. In die laatste hoedanigheid werd hem in 1681 
het vuur aan de schenen gelegd. De bestuurders van het godshuis. hoog
baljuw van Gent Jan Baptist della Faille en de voorschepenen van de 
stad. eisten dat hij opnieuw souffzsanten seker zou stellen. Zijn vader 
Marten en zijn broer Jaspard. originele borgen ten tijde van zijn aanstel
ling. stonden nu bekend als onbemiddeld. en Joos Sinoy stond aanzien
lijke sommen geld ten achter. Men was op 2 mei 1681 bij Joos Sinoy 
thuis komen aankloppen. maar hij was afwezig. omdat hij naar Mechelen 
was moeten gaan in verband met een proces in de Grote Raad aldaar. 
Toen hij terug thuis kwam en kennis nam van de feiten. aarzelde hij niet 
om een proces in te spannen in de Raad van Vlaanderen tegen de hoog
baljuw en voorschepenen van Gent. Hij toonde er zijn rekeningen tot en 
met het jaar 1678 en merkte op dat hij het kleinste verschil had in ver
gelijking tot zijn voorgangers. 57 

Een proces dat Sinoy niet kon winnen. tegen enkele van de 
machtigste heren van Gent. Jan Bernaige werd aangesteld als nieuwe 
ontvanger van het Sint-Jacobsgodshuis. De voogden van het godshuis 
gelastten hem op 6 oktober 1683 om gewezen ontvanger Joos Sinoy in 
vanghenisse t.e belaslen ... lol. hel purgieren van hel slot sijnder leste reke
ninghe bedraghende 590-15-7-2 ,t;.gr.d. Sinoy zat dus opgesloten in de 
gevangenis en moest nog een som van meer dan 590 ponden afreke
nen. 58 liet moet er hard aan toe gegaan hebben. Sinoy werd pas op 18 
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juni 1687 vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij sedert de maand sep
tember 1683 vast zat op verzoek van personen die nadien hun ongelijk 
bekend hadden. Sinoy diende hierover op 20 juni 1687 een klacht in. 
Ruim twee jaar later, op 5 augustus 1689, erkenden de voogden van het 
godshuis dat zij hun verbod daterend van 1683 introkken, waarbij de 
pachters of debiteuren van de goederen van het godshuis was verboden 
om betaling te doen aan Joos Sinoy aJgaenden onifanghere ... in zoverre 
het pachten en inkomsten betrof die Sinoy wel in zijn rekening had ver
antwoord, maar die hij nog niet had kunnen innen. 59 

Door zijn gevangenschap kon hij zelf niet meer optreden als procu
reur. Op 15 maart 1686 gaf hij procuratie aan Pieter De Groote om hem 
te vertegenwoordigen in zijn zaak tegen de hoofdbaljuw. Het proces liep 
slecht af voor hem. In de loop van 1687 werden drie huizen van Joos 
Sinoy bij decreet verkocht. Hij overleed als een berooid man in Gent op 9 
juni 1690. Zijn broer Marten gaf dat in de staat van goed als volgt te ken
nen: .. bevindende dat de commeren aldaer ghebracht verre jae meer dan 
dobbel sijn excederende de baete soo door de onbetaelde schulden als 
meniche prosessen byden overledenen achtergelaeten als noch ongedeci
deert".60 Zijn weduwe kon overleven dankzij de huishuur die zij opstreek 
van Isabelle De Vlieghere, een devote dochter, die een huisje van haar 
bewoonde aan het Drongenhof. Maar om die huispacht te krijgen. moest 
wel een deuwaarder worden ingeschakeld. 61 Er was ook nog een hofste
de en wat grond in Hansbeke op de wijk Reijbroeck. bewoond door de 
weduwe van Abraham Maenhout. Op die eigendom rustte een hypotheek 
van 50 ponden met een jaarlijkse rente van 3-2-6 ponden. De weduwe 
van Joos Sinoy verkocht de gronden op 24 noven1ber 1690 aan Jan 
Mespreuve, dezelfde persoon van wie haar man de 50 ponden had 
geleend. 62 

Kort nadat Sinoy in 1681 te kampen kreeg met zware moeilijkhe
den in zijn functie van ontvanger van het Sint-Jacobsgodshuis. kwam hij 
ook in Hansbeke in de problemen. Z~in goede relaties met de vroegere 
heer van Hansbeke en met Adriaen Van Hembiese als voogd van minder
jarige erfgenaam werden beëindigd. wanneer die laatste aantrad als nieu
we baron van Ekelsbeke. heer van Ledringhem. Hansbeke. Akspoele enz. 
Adriaen Florent de Guernoval gaf op 4 maart 1682 procuratie of 
machtiging aan Hendrik Dhont junior. procureur in de Raad van 
Vlaanderen. om zijn zaken te behartigen als procureur ad lites. 63 Joos 
Sinoy moest hem alle papieren overleveren van processen waarin de 
heren de Guernoval betrokken waren. 

Niet alleen de heer van Hansbeke. maar ook de schepenbank liet 
hem vallen. Op 18 november 1683 had Sinoy een procedure opgestart 
tegen procureur Hendrik DhonL Hij betwistte of die wel degelijk autori
satie had van burgemeester en schepenen van Hnnsbt'ke. Hnndeldt' hU 
niet als eenen valschcn demonstrateur. zo opperde Sinoy'? Hesultnnt vnn 
deze procedure was dat de Hansbeekse wethouders op 17 februari 16H4 
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last en procuratie gaven aan procureur Dhont om alle zaken op te volgen 
die Sinoy tegen hen had ingespannen.64 

Waarom viel Joos Sinoy uit de gunst van de Hansbekenaren en 
hun heer? Toch niet omwille van zijn problemen als ontvanger van het 
Sint-Jacobsgodshuis? Nee, maar Sinoy werd net in diezelfde periode 
betrokken in een ander proces. Baljuw De Kaesmaecker had zich vere
nigd met de notabelen en grote grondbezitters van Hansbeke tegen de 
schepenen en greffier Sinoy en betichtten hen ervan de bepalingen van 
het 30ste artikel van het Reglement van 1672 te hebben geschonden. Er 
waren grove onregelmatigheden gebeurd bij het sluiten van de rekening 
van de binnenkosten. Burgemeester en schepenen van Hansbeke hadden 
de rekeningen van Marten Le Febure en Pieter Van Maldeghem overzien 
in het bijzijn van dragonders van het garnizoen van Gent, die hun verteer 
op kosten van de arme gemeente lieten betalen. Onder bedreiging van 
wapens verplichtten zij de door hen uit hun huis gehaalde inwoners om 
de rekening te ondertekenen. Men bracht aanzienlijke sommen als beta
ling in de rekening in voor uitgaven die daar niet thuishoorden, waardoor 
de gelden bestemd voor de aflossing van kapitalen van renten werden 
afgenomen. Dat was in strijd met het Reglement en veroorzaakte grote 
schade aan de gemeente. De baljuw verzocht op 18 oktober 1681 om alle 
rekeningen en bewijsstukken te laten consigneren ter greffie van de kas
selrij van de Oudburg, om ze daar te laten nakijken en inspecteren. 65 
Ook de rekening van hun voorganger als ontvanger van de parochie
kosten, Laureins Debbaut, moest bij de stukken worden gevoegd. 66 

Greffier Sinoy reageerde prompt, in zijn repliek van 24 oktober. Het 
verzoekschrift stond vol met leugens, die hem werden toegedicht vanuit 
een bijzondere vijandigheid, omdat hij tegen hen in proces lag voor ande
re zaken. Het Reglement werd niet overtreden, maar puur en simpliciter 
achteroolcht. De eisers hebben daarentegen zelf fouten begaan in het ver
lenen van de kohieren. Sinoy slingerde verwijten naar het hoofd van bal
juw De Kaesmaecker, die al zo'n tien jaar met die bewuste papieren opge
zadeld had gezeten. De afgelopen tien jaar heeft hij niet alleen het perso
nage van baljuw gespeeld, maar ook dat van greffier, en vermaeckte hij 
de wetten naar zijn believen. Het Hof heeft hem bij diverse ordonnanties 
van zijn baljuwschap ontheven en in gevangenis gesteld. tot hij effectief 
alle papieren ter greffie van Hansbeke zou hebben overgeleverd. In de 
maand juni had hij wel een deel documenten afgegeven, maar een ander 
deel behouden. Daardoor kon de parochie niet overgaan tot auditie van 
de parochierekeningen van de jaren 1677 en 1678, opgesteld door Le 
Febure en Van Maldeghem. 

De rekeningen werden voorgelegd op 18 juni 1681. De ontvangers 
bleven elk nog flinke sommen geld schuldig. Van Maldeghem had nog een 
schuld van 2.573 ponden. Lc Febure moest nog 416 ponden betalen. Drie 
maanden later beslisten de wethouders om van Van Maldeghem 400 pon
den en van Le Febure 200 ponden te sommeren. Baljuw De Kaesmaecker 
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dacht daar anders over. Hij ontbood de ontvangers, excuseerde hen en 
dankte hen af, zonder een andere ontvanger in de plaats te stellen. 
Volgens art. 56 van het Reglement konden zij echter niet afgedankt wor
den voor het sluiten van de rekening. 

Sinoy nam baljuw De Kaesmaecker zwaar op de korrel. Die had zo 
maar op eigen houtje de wethouders afgedankt en vervangen door ande
ren. Dat was natuurlijk in strijd met het Reglement van 1672. Hij had 
Adriaen De Cooman aangesteld als burgemeester en als schepenen had 
hij Pieter Rutsaert, Jooris Vande Verre, Lieven De Muynck, Daneel Van 
Heyste en Laureyns Vande Walle benoemd. Hierop werd op 23 oktober 
1681 prompt klacht neergelegd door de notabelen Frans Van Heule en 
Jan Vylevens, die secretaris van de schepenen van Gedeele in Gent was. 
In de bewaarde archiefbescheiden van Hansbeke werd dit alternatieve 
schepencollege nooit officieel geboekstaafd. Opvallend is wel de lange 
bestuursperiode van de wethouders die op 31 mei 1679 werden aange
duid, die pas zeven jaar later, op 22 juli 1686, door een nieuwe wetsver
nieuwing werden vervangen of bevestigd in hun functie. 67 Daarvoor werd 
de wet gemiddeld om de drie jaar vernieuwd. Een indicatie dat Hansbeke 
in de tachtiger jaren van de 17de eeuw een bestuurscrisis doormaakte. 

Op 5 november 1681 moesten de ontvangers in ordinaire vergade
ring hun rekening komen afleggen. Sinoy verscheen als greffier in het 
wethuis, maar De Kaesmaecker liet hem met geweld verwijderen. In 
plaats van de rekening te overzien, ging de baljuw meteen over tot open
bare verkoop van Sinoy's meubelen, die op het kasteelgoed berustten. 
Onder de verkochte goederen bevond zich evenwel een roer (geweer) dat 
toebehoorde aan de President van de Raad van Vlaanderen en niet aan 
Sinoy. 

Een jaar later waren de rekeningen nog niet gesloten. Sinoy werd 
door de baljuw en de notabelen van Hansbeke gepraamd om papieren 
van de parochie te consigneren. Daarop heeft hij een requeste gepresen
teerd aan het Hof op 22 oktober 1682, waarbij hij voorstelde die papieren 
te consigneren onder de heer raad en advocaet van desen hove. Maar die 
van Hansbeke zijn blijven procederen. hoewel het maar om een zaak van 
klein belang ging, en Sinoy werd eind 1682 gevangen gezet. Hij had noch
tans, naar eigen zeggen, geen excessen begaan en geen stuiver ver
duisterd. Volgens getuigenis van Pieter Fons. procureur voor de schepe
nen van de Keure, werd Sinoy gearresteerd in de herberg den Coninck pan 
Spangen op 18 december 1682 rond vijf uur in de namiddag door deur
waarder Van Gheluwe in het bijzijn van gewezen deurwaarder Joos 
Vander Straeten die tegen Sinoy zei: "alwaert saecke datter lacghe een 
tafel vol gauts ghy moel evenwel in vanghenisse gaen". 6R 

Al bij al had hij maar drie tot vier m'en gevangen gezt'ten. maar dt' 
schade aan zijn imago en reputatie was daarom niet gering. Sinoy laak
te zijn opponenten om den onghereglwldcn middel dil' ziJ hudden gebruikt 
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om hem te treffen. Het waren rijkelui die op geen geld keken als zij hun 
passie uitwerkten. Hij vroeg het Hof in overweging te nemen dat zij er op 
uit waren "om den heesscher te ruineren met hunl. gheltjeghens de ghe
boden Godts. medebrenghende datmen syn even naesten aldus ten ong
helycke niet en magh verpletteren omdat hy de interesten vande prochie 
voorenstaende ende heml. tot de redene tragt te reduceren". 69 

1682-83: 1WEEDE HERINTREDE VAN JACQUES GOOSSENS 

Terwijl Joos Sinoy tot over zijn oren verwikkeld was in processen 
en langs alle kanten aangevallen en bestookt werd, gebeurde er iets 
merkwaardigs in Hansbeke. De oude greffier Jacques Goossens, die al 
tien jaar uit beeld was verdwenen, werd plots weer binnengehaald en 
aangesteld als greffier. Getuige daarvan het nieuwe ferieboek, dat hij 
begon op 4 juni 1682.70 De aanhef klonk enigszins triomfantelijk en ver
wees naar een beslissing in hoger beroep te Mechelen: "Ferie vande pro
chie van Hansbeke begonnen den 4.n Juny 1682, onderhauden by 
Jaecques Goossens greJf'ter, die ten selven daeghe wederomme is ghestelt 
in het selve offitie. door den d.we Audenrogghe vuyt crachte van senten
tien ghewesen in syn ma.ts grooten Raedt tot Mechelen". 

Het archief van de schepenbank van Hansbeke bevat eveneens een 
dun pakje van 8 folio's met wettelijke passeringen van de hand van gref
fier Jacques Goossens. Het gaat om slechts drie akten, de eerste van 6 
juni 1682 en de laatste van 3 april 1683, bijzonder weinig toch voor een 
periode van tien maanden. 71 

Goossens was naar eigen zeggen door de Grote Raad van Mechelen, 
toendertijd het hoogste hof van beroep in Vlaanderen, weer in functie 
gesteld als greffier van Hansbeke. Een nieuwe opdoffer voor Joos Sinoy, 
maar hem kennende zou hij het daar niet bij laten. Hij trok in het ver
weer tegen de wethouders van Hansbeke. Eerst hadden die gepoogd om 
De Kaesmaecker aan te stellen lol hel voeren van de penne. Dat was ech
ter bij sententie van 21 april 1681 verboden, op straffe van boete van 50 
guldens per overtreding. De nieuw aangestelde schepenen wisten dan 
niets beter te bedenken dan Jacques Goossens te ontbieden en hem te 
erkennen als greffler. Zij lieten officier Marten Lefebure ten kerks tichel 
gebieden niemand anders te kennen voor greffier van Hansbeke dan 
Jacques Goossens. Joos Sinoy lichtte het Hof in over de zware excessen 
die dagelijks in Hansbeke plaatsgrepen en had er alle vertrouwen in dat 
de officier fiscaal zou optreden. 

De processen volgden elkaar snel op. Maar de gerechtelijke molen 
maalde lan~aam ... In het proces dat Sinoy had aangespannen tegen ver
schillende Ingezetenen van lIansbeke over de betwiste verkoop van zijn 
goederen op het kasteelgoed, kwamen pastoor Petrus Swevers en Pieter 
De Muynck op 17 Juli 1682 getuigen dat ziJ niets te maken hadden met 
de disputen tussen Slnoy en de baljuw. Per slot van rekening hadden zij 
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enkel maar gekocht wat na voorgaand kerkgebod publiek werd geveild en 
kon hen niets ten laste gelegd worden. 72 

Op 24 oktober 1682 leidde Joos Sinoy een proces in voor de Raad 
van Vlaanderen tegen Marten Lefebure fs Jans, koopman in linnen en 
lakens en herbergier. 73 In zijn hoedanigheid van officier van de parochie 
en heerlijkheid Hansbeke, had Marten Lefebure na de zondagsmis ten 
kerckstichele verkondigd dat men enkel Jacques Goossens mocht erken
nen als greffier. Dat was een zwaar exces, aangezien hijzelf die kwaliteit 
had sedert 21 juni 1678. Hij had zijn commissie tot bediening van de 
greffie verkregen bij speciaal order van de heer baron, dat nog altijd van 
kracht was. Door dit kerkgebod, dat niet uitgevaardigd was met instem
ming van de baron, leed hij nu veel schade. Hij eiste dat Lefebure zou 
worden afgezet als officier. Verder liet Sinoy nog opmerken dat Goossens 
een insolvent persoon was en als borg zijn knecht Maerten De Gruytere 
had laten opdraven, die nog minder habiel was dan hijzelf. Sinoy wist 
waarover hij sprak. Hij lag toen te Gent zelf onder vuur voor dezelfde 
redenen ... 

Op 28 juni 1683 spande Joos Sinoy een ander proces in tegen offi
cier Marten Lefebure, die de deurwaarder op zijn dak had gestuurd. 74 

Guilliame Van Gheluwe, deurwaarder voor de Raad van Vlaanderen. had 
op verzoek van Lefebure, die toen ontvanger was van de parochiekosten 
van Hansbeke, twee weddeboden naar Sinoy gestuurd om een bedrag 
van bijna 25 ponden te eisen, die hij nog ten achter was in de ommestel
ling van het jaar 1679. Als bewoner van het kasteelgoed werd Sinoy 
belast op het gebruik van 22 bunder en moest hij coygelt betalen voor 
twee paarden en zeven koeien. 75 Sinoy had al een voorschot betaald. 
maar toch liet baljuw De Kaesmaecker, niettegenstaande hij door het Hof 
op 24 april 1681 uit zijn baljuwschap was ontheven. tot driemaal toe zijn 
goederen openbaar laten veilen ten pellorijne van Hansbeke door Marten 
Lefebure en Jan De Brabandere op 5 en 10 november en op 11 december 
1681. De twee eerste verkopen, waaronder ook de meubels en het geweer 
op het kasteelgoed, brachten samen zo'n 15 ponden op. 

Joos Sinoy gooide in zijn bewijsvoering op het proces alles op een 
hoopje en plaatste tegenover de sommen die hij schuldig was aan ont
vanger Lefebure andere sommen en contrepretensien van gedane betalin
gen. Een ondoorzichtig kluwen van cijfers en getallen. een ware blanc
kenberghsche rekeninghe met als doel de zaak te ernbrollilleren. [ler
duysteren ende con/onderen en het Hof te verdoq/ven. Zo kon hIJ vermiJ
den dat synen sinisteren handel daern1ede staet ontdeckt te worden. vol
gens Lefebure, die op 2 september 1683 eiste dat Sinoy een nlÄemene 
rekening zou maken en de zaak zou liquideren. or Slnoy daartoe dc kans 
heeft gekregen, is twijfelachtig, want In zijn thuishaven Gent werd h~l op 
dat ogenblik in hechtenis genomen ... 
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1684-86: SINOY WORDT VERVANGEN DOOR DEBBAUT 
EN DE GROOTE 

Toen Joos Sinoy eind 1683 zelf in de gevangenis belandde, was de 
greffie in Hansbeke vacant. Om de normale rechtsgang en bestuurshan
delingen hun beloop te laten, moest een vervanger worden gezocht of op 
zijn minst een interimaris worden aangesteld. De keuze viel op Laureins 
Debbaut, die de laatste jaren trouw op post gebleven was als klerk op de 
greffie en voor enige continuïteit zorgde. In het jaar 1684 trad hij meer
maals op "als ghesubstitueerden greffier'. 76 

Op de figuur van Laureins Debbaut ga ik verder in deze bijdrage 
nog in detail in. Na een lange periode van ruzies en twisten en het defi
nitieve ontslag van Joos Sinoy, betekende zijn benoeming tot greffier in 
1687 het begin van een kalmere periode van bestuurlijke rust in 
Hansbeke. Joos Sinoywas in 1678 voor een termijn van negen jaren aan
gesteld als greffier van Hansbeke en liet zijn aanspraken gelden. Wat 
resulteerde in talloze processen. 

Joos Sinoy kende als procureur van de Raad van Vlaanderen goed 
zijn weg. Zo wist hij op 10 mei 1683 een sententie te verkrijgen, waarmee 
een deurwaarder Jacques Goossens in de gevangenis recommandeerde 
en hem opdroeg om alle documenten van de parochie en greffie van 
Hansbeke te doen overleveren. Goossens verklaarde op 16 november dat 
de papieren berustten onder de wet van Hansbeke. Volgens officier 
Marten Lefebure lagen de archieven bij de baljuw. 77 In de jaren 1684-85 
liep er een ander proces hierover tussen Joos Sinoy en Pieter De Cuypere, 
burgemeester van Hansbeke. Officier Ollemaere van de Raad van 
Vlaanderen had De Cuypere gearresteerd en in de gevangenis gegooid. in 
uitvoering van een sententie van 17 juli 1684. Het Hof had burgemeester 
en schepenen van Hansbeke gelast om alle papieren van de parochie en 
greffie van Hansbeke over te leveren aan Joos Sinoy. De Cuypere werd 
ten onrechte gevangen genomen, omdat alle papieren toen geconsigneerd 
waren bij de advocaat fiscaal Spanoghe. 

De bestuurlijke chaos in Hansbeke bleef maar aanslepen. De docu
menten van de greffie raakten danig in de war, wat zijn sporen heeft 
nagelaten in de bewaarde archieven. Een mool voorbeeld hiervan is de 
verzameling staten van goed, bewaard gebleven in het Rijksarchief van 
Gent. 78 Hiaten en lacunes bij de vleet, zoals af te lezen valt uit de chro
nologische ordening van de in bundel 66 bewaarde boedelbeschrijvingen: 

17 april 1681 
23 juli 1683 
1683 (2 staten van goed zonder precieze datum) 
13 april 1684 - met Laureins Debbaut als gesubstit lieerde greffier 
2;~ november 1684 
1 ~3 Januari 1685 
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(een staat uit 1620 en een document uit 1713 tussengevoegd) 
5 november 1687 
14 november 1691 
Daarna 4 staten uit 1692, 5 uit 1694 enz. 
Geen enkele staat uit 1682 of uit de laatste ambtsperiode (1682-83) 
van Jacques Goossens. Geen enkele staat uit de periode februari 
1685-oktober 1687. 
Vreemd genoeg ook geen enkele staat van goed uit de jaren 1688-90. 

In 1686 dook er plots een nieuwe naam op in het register van de 
ferie van Hansbeke.79 Na enkele losse akten uit 1681 was er gedurende 
enkele jaren niets meer opgetekend. Tot op folio 23 verso een nieuwe aan
hef werd gemaakt: 
"Ferie gehauden bij den greffier Pieter De Groote beginnende mettenjaere 
1686'. 
De eerste akte dateerde van 22 juli 1686, gevolgd door amper twee nog 
beschreven folio's. De wettelijke passeringen uit de jaren 1685-89 zijn 
niet opgetekend in een register, maar zijn bewaard gebleven als een bun
del met losse stukken, zodat volledigheid hier natuurlijk niet kan gega
randeerd worden.80 Tussen die stukken prijkt nog een akte van 5 maart 
1687, door P. De Groote ondertekend als greffier. 

Wie was nu deze Pieter De Groote, die bijzonder weinig sporen heeft 
nagelaten in het Hansbeekse archief? Een niet gedateerd document, dat 
handelt over de rekening die Jan Vander Straeten aflegt van de Franse 
mandementen van november-december 1683, bevat een verwijzing naar 
vorige rekeningen die nog door Laureins Debbaut moesten gepurgeerd 
worden. Greffier De Groote verklaarde hem sterk te maken dat hij die 
documenten zou loskrijgen van Joos Sinoy, om die te overhandigen aan 
Debbaut.81 Hiervoor zagen we al dat Joos Sinoy op 15 maart 1686 pro
curatie gaf aan Pieter De Groote om hem te vertegenwoordigen in zijn 
zaak tegen de voogden van het Sint-Jacobsgodshuis. Deze twee feiten 
sterken mij in de hypothese dat Pieter De Groote een kennis was van 
Joos Sinoy en vermoedelijk ook een Gentse jurist of ambtenaar. 
Misschien wel de Pieter De Groote die in 1697 ontvanger was van de 
rechten van de impost op wijnen en gebrande wijnen in naam van de 
geestelijke en leden van Vlaanderen?82 

Een laatste geschil dat moest beslecht worden ging over de inning 
van de heerlijke rechten van Hansbeke. Joos Sinoy had de ontvangst van 
de heerlijke rechten van de heer van Hansbeke afgekocht voor een ter
mijn van negen jaar, die afliep in juni 1685. Jooris Vande Verre had heer
lijke rente betaald op zijn land in Hansbeke tot en met het Jaar 1686. een 
half jaar te veel eigenlijk. Maar Sinoy ging door met de heerlijke rente te 
innen en maakte een eis tegen Vande Verre voor de Luitenant Civil VHn 

de Indaghinge in Gent. Hij eiste dat die hem prompt de helft van de heer
lijke rente zou opleMen voor het Jaar 1687. Dat was buiten dl' waard 
gerekend. Op last. van de baron van Ekelsbeke. heer van llnnsbl'kt'. liet 
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de baljuw op 26 december 1687 een kerkgebod publiceren, waarbij alle 
debiteuren van heerlijke renten werd verboden om nog aan Joos Sinoy te 
betalen enige heerlijke renten, die vervallen waren op Sint-Andriesdag 
1687 "ende dat op peen van andermael te moeten betaelen aen den gonne 
die bij ende vanweghen sijn Ed. den heere baron van Ekelsbeke heere van 
Hansbeke sal ghestelt worden". 83 

Een vreemde zaak, dit proces uit 1687, want de heer van Hansbeke en 
Joos Sinoy hadden op 12 februari 1686 een onderling akkoord gesloten, 
waarin alle wederzijdse schulden werden uitgewist.84 De inhoud van dit 
akkoord geeft mooi de verschillende probleemsituaties weer die hierboven 
al werden aangeroerd, en waarover verschillende processen werden 
gevoerd tussen ridder Adriaen Florent de Guernoval, heer van Hansbeke, 
en Joos Sinoy, procureur van de Raad van Vlaanderen: 

de admodiatie van de heerlijke renten, beste hoofden en markgeld van 
de parochie Hansbeke, waarvan Sinoy pachter was 
de pacht van het kasteelgoed van Hansbeke, gebruikt door Sinoy 
schuldeisen van Sinoy over voorgeschoten salarissen aan procureurs 
en alle kosten, schaden en intresten die hij ten laste legde aan de 
baron ter causen hy Sinoij niet en heeft connen jouïsseren vande grej
flE van t'selve Hansbeke, omdat de baron in eigen persoon (!) borg 
stond over de gewezen greffier Jaecques Goossens 
de ontvangst die baljuw Adriaen Frans De Kaesmaecker al of niet op 
last van de heer zou genomen hebben van de heerlijke renten tijdens 
de gevangenschap van Sinoy. 

Om alle disputen en processen te assoupieren85 en teniet te doen, sloten 
zij een overeenkomst waarbij de baron aan Sinoy drie jaren pacht van het 
kasteelgoed kwijtschold evenals de jaren pacht van zijn admodiatie van 
de heerlijke rechten tot en met kerstavond 1685 en waarop Sinoy op zijn 
beurt definitief alle preientien introk die hij ten laste van de baron had 
geformuleerd, "van wat natuere die syn ofie souden connen wesen soo 
ghepeysi als onghepeyst ende gheene ghesonderi nochie ghereserveeri". 
Zij beloofden ook voor elkaar garant te staan voor het geval iemand hen 
in een proces zou betrekken over de eerder genoemde zaken, bij voor
beeld over kosten die iemand zou gemaakt hebben iot t'suyveren van den 
wal van t'voorn(oemde) casteelgoel. of over levering van brood en andere 
leeftocht aan degenen die karweidiensten gepresteerd hadden. De baron 
beloofde ook de cepiraige cos ten te betalen voor de tijd dat Sinoy op zijn 
verzoek gevangen had gezeten. Sinoy moet aan de baron of zijn zaak
waarnemer alle de bewysen leltraigen ende documenten overhandigen die 
hij van de baron bezat. Het akkoord werd gesloten in Gent en mee onder
tekend door Cesar Strabant, licentiaat in de rechten. 

16H7-97: LAUHf::INS UEBBAUT F'S GILLIS GREFF'IER VAN HANSBEKE 

I liJ werd al een paar keer t.erloops vernoemd, de man die na alle 
strubbelingen en twisten In 16H7 door de heer van Ilansbeke als nieuwe 
Wemer werd aangest.eld. Laurelns Debbaut Is Gillis was geboren op de 
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Gentse Sint-Martinusparochie op 9 januari 1639. Zijn vader Gillis (1597-
1669) was rietmaker en kamslager van stiel en hield een winkel van weef
gerei in de Hoogstraat in Gent. Laureins zette de stiel niet voort en ging 
waarschijnlijk ergens in de leer bij een procureur. Hoe hij als jonge man 
aan de kost kwam, heb ik niet kunnen terugvinden. Hij huwde in de 
Gentse Sint-Salvatorparochie op 17 februari 1664 met Catharina De La 
Royere. Op een dag na exact negen maanden later, op 16 november 1664, 
wordt er hun dochter Jacoba geboren. Een kleine twee jaar later, op 5 
september 1666, wordt hun eerste zoon Jan Baptist geboren in 
Hansbeke. We mogen er dus van uit gaan dat Laureins Debbaut rond 
1665 Gent verliet en zich in Hansbeke vestigde. Werkte hij er toen meteen 
al als klerk op de greffie, bij Jacques Goossens? Of had hij een andere 
beroepsbezigheid? Volgens een vermelding uit 1681 was Laureins 
Debbaut gezworen landmeter.86 Zijn kundigheid als prijzer en landmeter 
wordt bevestigd in een staat van goed uit 1696, gepasseerd voor de wet 
van de baronie Nevele, waarvoor hij 32 schellingen wordt betaald ~voor 
het doen van den lantprijs estima(tiJe vande meubilaire goederen voyage 
naer Maechelen mitsgaeders gaederen ende stellen van dese inventaris 
ende staet van goede". 87 

Als lid van de Hansbeekse dorpsgemeenschap zien we hem in de 
daaropvolgende jaren enkele ambten en functies opnemen. Van 29 maart 
1671 tot Palmzondag 1673 was hij kapelmeester van de Onze-Lieve
Vrouwgilde in de kerk van Hansbeke.88 Hij legde rekening af op 31 
augustus 1677. Datzelfde jaar bekleedde hij een belangrijkere functie. Hij 
was toen ontvanger van de parochie. Uit zijn rekening van 16 december 
1677 van het kohier van onkosten die men gedaan had tijdens het jaar 
1670 vernemen we dat hij op last van burgemeester en schepenen van de 
gelden uit zijn kas steekpenningen heeft betaald aan soldaten troepen om 
zo gewelddaden en plundering te ontlopen.89 Op 3 januari 1680 sloot hij 
de rekening af van de Franse contributie die ten laste van de parochie 
Hansbeke was gelegd op 25 maart 1675. Op 2 februari 1680 legde hij 
rekening af als ontvanger van de Vtlytsent van de Oudburg van 14 
november 1675. Hij werd ook specifiek vermeld als on~rangher vanden 
jaere 1676 in een latere rekening van Franse mandementen. afgelegd 
door Jan Van der Straeten. Dit gegeven wordt bevestigd door drie akten 
van openbare verkopen, gedateerd op 8 maart, 31 mei en 21 juni 1676. 
waarvan de aanhef telkens luidde: 
.. Men stelt te coope van sConincx weg he by subhasta(ti)e en decrete vut 
crachie van schriftelyck last verleent bij Laurs Debbault oll{fTangheJre 
deser prochie". 90 

Bij de verkoop van een stuk land van Jan Van Vynckt op 25 febru
ari 1679 wordt de akte ondertekend met "By mU wurells Debballt als pre
sent".91 In welke hoedanigheid hij toen optrad is niet duidelijk. maar z~jn 
aanwezigheid kan er op duiden dat hij als klerk werkte op de p;reftle. Een 
jaar later is het Laureins Debbaut. en niet grefner Joos Sino~'. die werd 
aangesteld als ontvanger van de heerl~jke renten van de paro('hlt'.~)2 In 
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die hoedanigheid legde hij op 4 juli 1680 een klacht neer tegen Gillis De 
Weert. Vanaf 1681 zijn heel wat akten in de schepengreffie duidelijk 

eschreven in het handschrtft van Laureins Debbaut . 

.. 

I 

H andtekening van Laureins Debbaut, 1680 

Op 29 december 1682 liet baljuw Adriaen Frans De Kaesmaecker 
de inboedel verkopen van het sterfhuis van Cornelis Baijens de oude. De 
venditiebrief was geschreven door Mre Laurs Debbaut. 93 Dat wekt toch 
enige verwondering, aangezien op dat ogenblik Jacques Goossens weer 
actief was als greffier van Hansbeke. Aangezien de toenmalige greffiers 
vaak afwezig waren en verwikkeld in zware processen, soms met gevan
genschap tot gevolg, deed men een beroep op de klerk van de greffie, die 
wel beschikbaar was. In 1684 werd Laureins Oebbaut als plaatsvervan
ger van de greffier aangesteld . Een eerste maal werd hij vermeld als 
gesubstitueerden grel/'ter op 9 maart 1684, wanneer hij een verkoopakte 
overschreef in het register van wettelijke passeringen. Op 20 december 
1684 ondertekende hij een akte als grelfier, maar dat zal een verschrij 
ving geweest zijn, want elders tekende hij op dezelfde dag ook als ghe
substitueerden greffter.94 Het was nog even wachten voor hij als greffier 
werd benoemd door de heer van Hansbeke. 

Toen de negenjarige termijn van Joos Sinoy in 1687 afliep , stond 
de heer van Hansbeke niets in de weg om naar eigen goeddunken en 
onder eigen voorwaarden, en zonder risico op processen, een nieuwe gref
fier aan te stellen. De figuur van Pieter De Groote, die in de jaren 1686-
87 even als greffier was opgedoken, was vermoedelijk een vriend of ken
nis van Sinoy en zeker geen gunsteling van de heer. Het was Laureins 

ebbaut, die de commissie als greffier van ridder Adriaen Florent de 
Guernoval, baron van Ekelsbeke, heer van Ledringhem, Hansbeke n 
Akspoele In de wa ht sleepte.95 De akte was in het Frans gesteld en 
bepaalde dat ebbaut de greffi toegewezen kreeg" avecq Lous les emolu
mens eL depenclens" voor een lermijn van z s opeenvolgende jaren, die 

n aanvang nam op 7 juni 1687. Hij moest n borg stellen voor de 
b di ning van d gr fft n zou van ge n enk 1 wedde of vergoedin ont-
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vangen behalve "les debours tant en voijages que autremenf'. de gebrui
kelijke onkostenvergoedingen en vaste tarieven die hij voor zijn diensten 
mocht vragen. Mocht hij voor de zes jaar om waren komen te overlijden. 
dan waren zijn weduwe en erfgenamen gemachtigd om "un honest homme 
et capable pur deservire la mesme greJfe" als plaatsvervanger aan te dui
den. 

Hoewel het mandaat van Laureins Debbaut pas begon op 7 juni 
1687. precies op de eerste dag na afloop van de termijn van negen jaar 
die Joos Sinoy in 1678 had gekregen. had de heer zijn nieuwe greffier al 
veel eerder uitgekozen, want de benoemingsakte was al opgemaakt in zijn 
kasteel in Ekelsbeke op 24 september 1686. Op 7 juni 1687 verscheen 
Laureins Debbaut prompt voor de wet van Hansbeke met zijn commissie 
en legde hij de gebruikelijke eed af in handen van baljuw Jacob De Blocq. 

Die eedaflegging gebeurde aan de hand van een vaste stan
daardtekst. zoals we die bij voorbeeld kennen uit het jaar 1697 voor de 
heerlijkheid Wulfsberghe in Oedelem:96 

"Den eedt vanden greffier. 
lck N. Greffier sweere dat ick wesen sal eenen ghetrauwen. gheoorsaemen 
ende stantvastighen greJfier aende wet deser heerliche(de) van 
Wuljsberghe ende soo aenden balliu der selver. dat ick de rechten. privile
gien, ghewoonten ende alle ghesteltenissen deser heerlichede sal onder
houden, ende besorghen te doen onderhouden. dat ick de verholentheden 
vande wet geensints en sal openbaeren. maer dat ick de selve verholen 
ende bedeckt sal houden. dat ick aen niemant iet raeden sal. den welcken 
sijne saecken int recht voor dese weth sal voorwenden. dat ick teghen mijn 
ampt t'minste niet bedrijven en sal. jae dat ick in teghendeel ghetrouwelick 
doen sal al wat eenen goeden ende ghetrauwen greffier betaemt ende 
plichticht te doen. soo helpt mij godt ende alle godts heijlighen." 

Een greffier mocht zijn ambt niet hebben gekocht of zich met belof
te van gunsten en voordelen het ambt hebben toegeëigend. Er moest ook 
iemand borg voor hem staan. De eedafleMing vormde een religieus ele
ment bij de ambtsaanvaarding en had betrekking op twee punten: het 
trouw vervullen van het ambt en het niet-schuldig zijn aan verboden 
kooppraktijken. Een aantal verboden en verplichtingen voor de lokale 
ambtsdragers werden opgenomen in het eerder genoemde Reglement van 
30 juli 1672. Voor de greffiers werd een specifieke bepaling opgenomen in 
artikel XII : 
"Den Greffier zal onderhouden een pertinent Registre. ende doer in schry
ven alle de Resolutien. Ordonnantien. ende Deputotien pon Schepenen. 
met de causatie van diere" 

Met de aanstelling van Laureins Debbaut op 7.1uni 1687 kwam een 
einde aan een lange. turbulente periode. waarvan de vele hiaten in het 
archief van de schepenbank Hansbeke ge! uige z~jn. Vanaf 1687 zijn dl' 
archieven van Hansbeke in een veel betere s!nnt oVt'rgeleverd en zien wt' 
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ook het aantal processen gevoelig verminderen. De nieuwe greffier was 
C1een vreemde, maar iemand die goed ingeburgerd was in de lokale 
C1emeenschap en bovendien de man die jaren lang het fort bewaakte en 
de pen roerde terwijl de officiële greffier afwezig was, zich verloor in tal
loze processen of zat te verkommeren in de gevangenis. 

I I 

( I 

Handtekening greffier L. OebbauL. 1687. 

a het overlijden van zijn eerste echtgenote (Catharina De La Royere 
+Hansbeke 13 januari 1683)97 was Laureins Oebbaut hertrouwd in 

evele op 23 oktober 1683 met Jenne Leducq, weduwe van Guilliame lde, 
die chirurgij n , barbier en winkelier was geweest. 98 Zij bracht eigen 
middelen mee, waardoor de financiële mogelijkheden van de greffier toe
namen. Op 14 februari 1687 verkocht hij voor 40 ponden een stuk grond 
van 550 roeden uit haar patrimonium in Nevele aan Lieven Boom.99 Een 
jaar lat r, op 15 s ptember 1688, kon hij het huis kopen, waarin hij tot 
die tijd als pa hter had gewoond, gelegen ten zuiden van de kerk van 
Hansbeke, len noorden n westen van d straat, waar nu de parking van 
het station Is . Hij ko hl het huls van Marie Van Nieukerck ,weduwe van 
de overl d n om i r Mart n Lee bur , voor d som van 800 gu ld n 
(133-6-8 pond nl. hofslede was b last met een kleine heerlijke rent 
van één stu iv r (tw e groot n) p r jaar aan de heer van Hansb k .100 

ZIJn Lw d htg noL bra hL dri zon n uit haar rst huw lijk m 
Ja obus (0 1667). Joann s Fran Is u (0 1674, m slal Frans geno md) 

n Gu1l1elmu (0 167 ). Ja bu was n t a l zijn vad r hirur Ijn n win
){, II r. IJ ov rl d op 28-J rlg I fliJd In Jan b k op 19 juli 16 5. BIJ 
d r g lfng van ziJn r~ ni nd rn m ziJn sU fv d r Laur ins 0 bbaut 

zijn vrouw op 2 juni 1 95 n lf da'1 n dur nd r 1s ov r G nt, 
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eerst naar Vlissingen en daarna naar Amsterdam, om goederen en effec
ten van Jacob Ide op te halen. lOl Tijdens zijn afwezigheid was de dienst 
verzekerd, want zijn andere stiefzoon Frans Ide was bij hem in de leer 
gegaan en volgde hem later op als greffier in Hansbeke. De jongste zoon, 
Guilielmus, overleed in Hansbeke op 26 maart 1706, 27 jaar oud. Een 
goede zes maanden later schonk Joanna Cockuyt het leven aan een zoon
tje, dat Guilliame werd genoemd naar zijn natuurlijke vader ... Guilliam 
Yde. 102 

1698-1738: FRANS IOE FS GUILLIAME, 
40 JAAR LANG GREFFIER VAN HANSBEKE 

Laureins Oebbaut bereikte geen hoge ouderdom. Hij was 58 jaar 
oud, toen hij op 23 augustus 1697 in Hansbeke stierf. De pastoor noteer
de in het begrafenisregister "obiit scriba huius parochiae". Een opvolger 
stond klaar in de figuur van zijn stiefzoon Frans Ide. Waarom de twee 
eigen zonen van Oebbaut, Jan Baptist en Michiel, de stiel niet hebben 
aangeleerd, is mij niet bekend. Jan Baptist Oebbaut (Hansbeke 5 sptem
ber 1666 / 18 maart 1746) was in 1689 in Nevele gehuwd met Elisabeth 
De Wulf, dochter van brouwer Jan De Wulf. Hij was er in 1696 schepen 
van de stede en vrijhede van Nevele. 103 Het jaar daarop woonde hij weer 
in Hansbeke, waar hij jarenlang, tot op hoge leeftijd (1745), kapitein van 
de burgerwacht was. Een van zijn zonen, Michiel Pieter, trok later naar 
Maldegem, waar hij voor een rijk nageslacht zorgde. Een andere zoon van 
de greffier, Michiel Oebbaut (Hansbeke 15 maart 1672 / Bellem 20 febru
ari 1751) huwde in 1699 met Maria Bertens uit Kaprijke en vestigde zich 
in Bellem, waar hij herbergier was in De Swaene op de noordkant van de 
Brugse vaart. 104 

Waren er wrijvingen tussen de eigen kinderen en de stiefkinderen 
van Laureins Oebbaut? Aangezien Frans Ide peter was bij het doopsel 
van twee kinderen van Jan Baptist Oebbaut (1697. 1698) en later (1736) 
Bernard Frans Ide, zoon van Frans, in het huwelijksbootje stapte met 
Maria Isabella Oebbaut. dochter van Jan Baptist. mogen we veronder
stellen dat de onderlinge verstandhouding zeer goed was. Het zal dan ook 
in onderling akkoord geweest zijn tussen alle erfgenamen ten sterfhuize 
van Laureins Debbaut, dat er geen staat van goed werd opgemaakt. De 
kinderen van grefner Oebbaut hadden de erfenis geweigerd en het sterf
huis gherenunchiert. Jan en Michiel Oebbaut, meester-chiruq~iJn Geert 
Van Cuyck en Gillis Van Laecke, kinderen en schoonkinderen. preten
deerden gheene de minste baete en lieten alles aan hun stiefinoeder. 
maar legden wel de som van 6 grooten bij "uit consideratie vermits haerc 
jonghde" en schonken ook een kleed aan hun no~ mindex:jari~e zustt'r 
Pieternelle. De weduwe Jenne Leducq verkocht op 23 april 1698 het huis 
aan haar zoon Frans lde, die inmiddels in rUllct Ie ~ekoIl1en was nIs g'rt'f
fier van Hansbeke. 105 
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Wanneer werd Frans Ide precies aangesteld als greffier? In de 
registers van de ferie wordt een akte op 4 december 1697 ondertekend 
door procureur J. Cocquyt.106 Op 20 november 1697 was een nieuw 
register geopend als Resolutie bouck der prochie van Hansbeke. 107 De 
eerste akte in de wettelijke passeringen, die Frans Ide als greffier onder
tekende, dateert van 15 januari 1698. Hij was toen nog maar 23 jaar oud 
(0 Nevele 23 december 1674) en bouwde een lange carrière als greffier uit. 
Na veertig jaar goede en trouwe dienst kwam hij te overlijden op 27 janu
ari 1738, in zijn 64ste levensjaar. 

Frans Ide huwde huwde twee maal, eerst (ca. 1703) met Marie 
Joanna De Clercq uit Bellem en daarna (1714) met Joanna Marie Beyaert 
uit Landegem. zuster van Pieter Beyaert, greffier van Zomergem. Een 
zoon uit zijn eerste huwelijk. Jacques (0 Hansbeke 7 december 1713), 
stond klaar om zijn vader op te volgen. De heer van Hansbeke benoemde 
echter Jacques Steyaert tot nieuwe greffier. Op 4 februari 1738, amper 
een week na het overlijden van Frans Ide, was de nieuwe greffier al in 
functie en legde hij een nieuw register van wettelijke passeringen aan. 108 

Jacques Ide, de zoon van de overleden greffier, moest elders op 
zoek naar een betrekking in de juridisch-administratieve sector. Waar hij 
eerst werkte, kon ik nog niet achterhalen. Op 17 januari 1745 wordt hij 
vermeld als greffier van de heerlijkheid van 't Knesselaarse in 
Oedelem. 109 Een jaar later, 3 juni 1746, huwde hij in Beernem met Anna 
Maria Standaert, weduwe van de jong gestorven Jacobus Adrianus 
Bariseele, zoon van de Beernemse koster, landmeter, prijzer en baljuw 
van het Knesselaarse. In de volkstelling van 1748 van Beernem staat 
Jacques Ide opgetekend als greffier van 't Knesselaersche, pryser ende 
procureur. Hij was duidelijk juridisch goed geschoold, aangezien hij ook 
als procureur of advocaat pleitte voor de schepenbanken van Oostkamp, 
Sint-Joris, Praet en Wulfsberghe in Oedelem. Hij werd ook baljuw in 
Beernem, een functie die hij lange jaren uitoefende, zeker van 1758 tot 
1785. Daarnaast was hij ook actief als baljuw en ontvanger van de heer
lijkheid Zotschore en als stokhouder van de heerlijkheden van Sint-Joris 
en Oostkamp. Op het einde van zijn loopbaan werd hij nog greffier in 
Beernem (1786-92), waar hij werd opgevolgd door zijn zoon Pieter. die 
tevens baljuw was van Oostkamp en er later (1802) als notaris werd 
benoemd. I I 0 

1738-1796: DE STEYAERT -DYNASTIE 

De nieuwe greffier, die begin 1738 aantrad na het overlijden van 
Frans Ide, was Jacques Steyaert, die ook baljuw was van Bellem. Nadat 
Joos Beghijn de greffie van Bellem bediend had tot 1662, werd hij er 
opgevolgd door Lieven Rons, die op 27 september 1672 overleed in de uit
oefening van zijn ambt, I I1 Enkele weken later, op 18 oktober 1672 legde 
Jacques Steyaert fs Joos er de eed af als greffier. Hij stierf in Bellem op 
16 september 1714, na meer dan 41 .laar dienst, 73 jaar oud. Het ambt 
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ging vervolgens over van vader op zoon, in 1715 op Jacques Steyaert 
junior, in 1738 op diens zoon Jacques Steyaert 111. In 1754 werden de 
greffies van Bellem en Hansbeke opnieuw samengevoegd en werd er zo 
een punt gezet achter het hoofdstuk van de afzonderlijke greffie van 
Hansbeke (1642-1754). Op 31 juli 1781 overleed Jacques Steyaert, scri
ba hujus parochiae, 74 jaar oud. Hij werd opgevolgd door zijn zoon 
Jacques Philip Steyaert, die in Hansbeke woonde, de laatste greffier van 
Bellem en Hansbeke op het einde van het Ancien régime (1795). 

Het vermelden waard is nog dat het huis van greffier Frans Ide nog 
enkele jaren werd bewoond door zijn weduwe Joanna Maria Beyaert, die 
de helft onderverhuurde aan Niclays Sabbe. In 1748 werd overgegaan tot 
openbare verkoop met kaarsbranding van deze hofstede van 1 gemet. 
Toen de derde kaars uitging op 30 oktober 1748, verbleef de koop op het 
hoogste bod van 825 guldens op naam Francies Josephus Debbaut capi
teijn deser prochie. 112 Frans Jozef Debbaut was een zoon van Jan Baptist 
en kleinzoon van greffier Laureins Debbaut. Hij was zijn vader opgevolgd 
in de functie van kapitein van de burgerwacht. Zo kwam het huis na een 
halve eeuw weer in het bezit van de familie Debbaut. Ongeveer de helft 
van de koopsom, 66 ponden, had Frans Jozef Debbaut moeten lenen bij 
Joannes Goethals fs Joos te Bellem. Vijftien jaar later, op 19 augustus 
1763, had hij het kapitaal al terugbetaald ... aan Jaecques Steyaert. 
gehuwd met Marie Anna Goethals fa Jan, baljuw van Bellem en 
Hansbeke. Het was een kleine wereld. 
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NOTEN 

Ik houd consequent de oude spelling aan van 'greffier', zoals het in de oude tek
sten bijna onveranderlijk geschreven staat. De moderne spelling van 'griffier' 
behoud ik liever voor de huidige griffiers in de rechtbanken, een functie met een 
gelijke naam, maar met een veel bescheidener inhoud. Zo blijft het woordbeeld 
'greffier' duidelijk refereren naar dat veel belangrijkere ambt uit het ancien regi
me. 

2 F. BASTIAEN, D. DE REUCK. I. HOSTE. L. STOCKMAN. Geschiedenis van 
Bellem. 1994. p. 157 

3 Onderstaande vermeldingen van de verschillende greffiers- en baljuwsfuncties, 
bekleed door de Beghijns, werden ontleend aan publicaties van M. SMESSAERT. 
De staten van goed Ursel deel 3, Zomergem, 1975, p. IV-Ven Staten van goed 
van de heerlijkheid van Wessegem, Brugge, 1984. p. 18 en L. STOCKMAN. 
Geschiedenis van Aalter, 1979. p. 100 

4 RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 15954 
5 In enkele documenten wordt hij als "fs Cornelis" genoemd. In de staten van goed 

van het Ambacht Assenede komt enkele malen een Jacques Goossens voor als 
voogd - hij wordt zelfs een keer betiteld als "Meester" - bij de kinderen van 
Janneken Goossens fa Cornelis (+ Zelzate 1-7-1668) verwekt in haar drie huwe
lijken, zie: RAG. Ambacht Assenede. Reg. 1035. f. 1641 en Reg. 1037, fo. 34 en 
Reg. 1039. fo. 981vs. 

6 Joanna Beghijn werd gedoopt te Ursel op 30-11-1625 (PR Ursel. dopen). Nog 
voor haar 17de verjaardag, op 13 november 1642, slechts 2 1/2 maand na haar 
huwelijk, schonk zij het leven aan een zoontje. Albertus Goossens 

7 RAG. Raad van Vlaanderen, nr. 16291. proces uit 1673. met vermelding van de 
datum van eerste commissie van de greffie van Hansbeke. RAG. Hansbeke, nr. 
91, Register wettelijke passeringen 1642-57 

8 Joannes Van de Velde. "scriba hUJus parochiae". overleed te Zomergem op 28 juli 
1644, op 42-jarige leeftijd. 

9 Vermelding op 8 oktober 1643 . in: RAG. Land van de Woestyne. nr. 350. paro
chierekening Knesselare 1643 (niet vermeld In L. STOCKMAN. Geschiedenis van 
A alter, 1979) 

10 Voor de heerlijkheden van Wulfsberghe en het Knesselaarse ziJn de gegevens niet 
volledig. maar wel zeker. 
Ze werden ontleend aan volgende bronnen: RAB. Brugse Vrije Registers 9067, 
8956 en 8957; RAG, Ursel800. 826. 827,836; RAB. Praet 99-101. 
In ziJn artikel" De heerlykheid Wu!fsberghe te Oedelem en Ursel", in Appeltjes, 
1985 geeft R. MOULAERT op p. 138 volgende namen op als baljuws, zonder 
nadere bronvermelding: 
Beghyn Adriaan 1615-
Beghyn Adriaan fs Adrlaan 1640-1656 
Beghyn Adrlaan ,J 1665- 1671 
Verificatie van de7..e data vergt grondig archiefonderzoek, dat bemoeilijkt wordt. 
enerzijds door de gebrekkige en verspreide archieven van deze heerlijkheid en 
anderzijds door het feit dat vader en zoon dezelfde voornaam hadden. Adrlaen 
Beghljn Junior werd te Ocdelem gedoopt op 22 april 1628 en kan onmogelijk al 
baljuw geweest zijn In 1640, zoals Moulaert opgeeft. Vermoedelijk Is Adrlaen 
Beghljyn senior ziJn hele leven lang ononderbroken baljuw geweest van 
Wulfr.;herghe. Op IR mei 1672 wordt Adrlacn Beghljn d'aude uitdrukkelijk 
genoemd als baljuw. J lij was geboren (te Ursel?) ca. 1589 en overleed te Oedelem 
op 22 maart 1673. 
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11 Kinderen van Ernestus de Thovaert en Joannes Goossens: (1) Jacobus, 0 

Zomergem 6-11-1660 (peter: Jacobus Goossens, grootvader materneel; meter: 
Maria Judoca Beghijn fa Joos en nicht materneel); (2) Michael Antonius, 0 

Zomergem 9-3-1663 (peter: Albertus Goossens. oom materneel; meter: Joanna 
Thovaert. tante paterneel en stiefmoeder materneel) 

12 RAG. Zomergem. nr. 220. diverse processen 
13 RA Brugge. Brugse Vrije Bundels nr. 264. Lijsten van officien van diverse 

ambachten en heerlijkheden. 1782 
14 Zie R. DEBBAUT. De greJfiers en het gemeentearchief, in Jaarboek Bos en 

Beverveld. 2009. p. 95-168 
15 RAG. Zomergem. nr. 108. fo. 1 - 2 v 
16 In een bijdrage over de heerlijkheid van Zomergem in Appeltjes nr. 6 (1954). p. 

161-162 publiceerde M. RYCKAERT een korte lijst van Zomergemse greffiers. die 
als volgt kan worden aangevuld: 
Jan Vande Velde - dit moet zijn: tot 1644 
Jacques Goossens - dit moet zijn: 1644-1664 
1664-89 Willem Vander Perre ( ... ) - zeker tot 1702 

17 RAG. Zomergem. nr. 220. diverse processen 
18 RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 13500 
19 RAG. RonseIe. nr. 40. Wettelijke passeringen 
20 RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 15922. proces tussen jo.r Adriaen Van Hembiese 

en Jacques Goossens 
21 Geraadpleegde bronnen: 

A. MARTENS. de Guernonval's, heren van de heerlijkheid Hansbeke in de l7de en 
l8de eeuw. in: Vlakaf. november 2007. p. 16-19 
DE POTIER & BROECKAERT. Hansbeke. 1864 
J.B. DE COURCELLES. Dictionnaire universel de la noblesse de France. p. 434 
A. BERGEROT & 1. DIEGERlCK. Histoire du Chdteau et des Seigneurs 
d'Esquelbecq, en Flandre. Brussel. 1857 
J. VAN OVERSTRAETEN. De Nederlanden in Frankrijk. 1969. p. 224-226 

22 RAB. Aanwinsten. nr. 12. rekening 1594 van de heerlijkheden Hansbek en 
Akspoele. door Nicolaes de Gaudisenboicx op 23-8-1596. gepresenteerd aan Mmr 
Phe.le Le Quien esquier signeur de Gernonval Roosemondt Hansbeke Husse 
Acxpoele etc." 

23 AAN. Corroy-Ie-Chäteau. nr. 2657. inventaris van heerlijke renteboeken die in 
1702 werden overgegeven aan Marie Francholse de Guernonval. waarin: Mheer
lijcke rente van Axspoele Onscoet Lichtervelt ende Thansbecx in Ru~jsselede 
Caneghem ende daer ontrent vernieuwt anno 1660" toebehorende Philippe Albert 
de Guernonval hem toekomende van zijn vader Albert Hubert 

24 RAB. Aanwinsten. nr. 3939. denombrement van het leengoed Crayenbrouck van 
20- 12-1669 op naam van Adrlaen de Guernonval. verstopt In een omslag met 
opschrift "Poelvoorde" . 

25 Een deel van het privé-archief van de familie de Guernonval be\1ndt zich in het 
Rijksarchief te Namen. in het fonds van Con'oy-Ie-Chäteau en beslaat l'en dertig
tal bundels. Dit fonds bevat ook enkele bundels archief van de familie Triest. De 
verklaring voor deze archieflocatie moet gezocht worden in het feit dat GuillaUlllt' 
Adrien de Nassau. heer van Corroy-Ie-Chäteau. in 1736 gehuwd wns Petronilln 
Franclsca van der Linden cll-loogvorst. dochter van Frnnçois Jost'ph ell ... 

Constance Ie Quien cle Guernonval. dochter van Adrit'n Florl'nt en Mnrlt' 
Françolse cle Ghlstelles. 

26 A. MAHTENS. Mensen van vlees en blü<'d. uIIg. Oud llnnsbl'ke 200:~. p. 65 
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27 RAN. COIToy-le-Chäteau. nr. 1247. Testament de Don Julien de Guernoval et 
Isabelle Claire Muys. 15 septembre 1658. Bundel 1248 in hetzelfde fonds bevat 
het testament van Philippe Albert de Guernonval. baron van Ekelsbeke en heer 
van Hansbeke. 

28 A. MARTENS. Mengelingen uit de oude parochieregisters van Hansbeke 1624-
1796. uitg. Oud Hansbeke 2020. p. 85. 

29 A. MARTENS. Hansbeke in 1700. uitg. Oud Hansbeke 2001. p. 39 
30 De heerlijkheid van Reybrouck was gelegen in de parochies van Petegem. 

Deinze. Nazareth. Astene en Machelen en werd gehouden van het prinselijk leen
hof te Tielt (SAG. Familiepapieren nr 2673. de Guernonval) 

31 A. VERHOUSTRAETE. Feodaal overzicht van Ruiselede. in Appeltjes van het 
Meetjesland. 16. 1965. p. 94 

32 Deze voorlopige lijst werd samengesteld aan de hand van secundaire bronnen. 
De leendenombrementen werden nog niet opgespoord en geraadpleegd. 

33 Beide verwijzingen in RAN. Corroy-Ie-Chäteau. nr. 2657 
34 RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 16311. proces tussen Christoffel De Muynck en 

Adriaan van Hembiese over achterstallige pacht van het kasteelgoed. Hembiese 
was te ongeduldig en had De Muynck door de Raad van Vlaanderen in december 
1672 laten veroordelen tot prompte betaling van 181 f; die hij nog schuldig was. 
terwijl De Muynck er op rekende die schuld te vereffenen samen met de volgende 
p,ysie van half maart 1673. 

35 RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 13530 
36 SAG. Familiepapieren nr 2673, de Guernoval 
37 Ibidem. Zie ook: RAG, Raad van Vlaanderen. nr. 15922 
38 RAG. Raad van Vlaanderen nr. 16291. proces tussen Jacques Goossens en 

Adriaen De Kaesmaecker 
39 Dit Reglement werd in drukvorm verspreid en is nu online te raadplegen (en 

downloaden) bij Googlebooks. 
40 RAG. Hansbeke, nr. 156, Ferie. Eerste door Van der Perre ondertekende akte op 

30/01/1674. 
41 Ibidem 
42 RAG. Hansbeke, nr. 65, staten van goed. 
43 SAG. Familiepapieren nr. 4752, van der Perre 
44 RAG, Hansbeke. nr. 65 en nr. 156, ut supra 
45 RAG, Hansbeke, nr. 157 
46 RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 15768 
47 RAG, Raad van Vlaanderen. nr. 17631 
48 RAG, Hansbeke, nr. 165. processen 
49 In het Ancien Regime was een 'procureur' wat wij nu een advocaat of strafpleiter 

noemen. HIJ moest toelating hebben bij een welbepaalde schepenbank of 
gerechtshof om er als procureur op te treden. Vandaag wordt het woord 'procu
reur' In die betekenis nog altijd gebruikt In Zuid-Afrika. 

50 RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 17631. verklaring van Joos Sinoy zelf 
51 RAG, Hansbeke, nr. 155, ferle 
52 Gegevens bijeengesprokkeld uit volgende genealogische bronnen: SAG, Reeks 

330 (staten van goed), nr. 204, fo. 198 (augmentatie van goede omme Philippe 
Charles Coddesmet, 1692) en nr. 205, fo. 28 (staat van goed 20/1/1691 Joos 
Slnoy + 9/6/1690) - Reeks LXIV, nr. 189 (processen Sint-Jacobsgodshuis, Gent) 

53 A. DE VOS, Geschiedenis van Waarschoot. Waarschoot, 1990, Eerste deel, p. 90 
54 HAG, Haad van Vlaanderen, nr. 15898 
55 HAG, r~d van Vlaanderen, nr. 16671 
56 IV\G, Ifansbcke, nr. 157, ferle 
57 IV\G, Hansbeke, nr. 10, los blaadje tussen de parochierekeningen 
58 SAG, Heeks LXIV, nr. 189. Sint-Jaeobsgodshuls, processen 
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59 Ibidem. nr. 193 
60 Ibidem. nr. 195. De Reeks LXIV (Sint-Jacobsgodshuis, Gent) op het Gentse 

stadsarchief bevat 7 bundels met processtukken (nrs. 189-195). samen 0.70 
strekkende meter archief. die voor het grootste deel processen bevat uit de 
ambtsperiode van Joos Sinoy. 

61 SAG. Reeks 330. nr. 205, fo. 28. actum 20/01/1691 
62 SAG. Familiepapieren nr. 5655, Sinoy 
63 RAG. Hansbeke. nr. 112, wettelijke passeringen 
64 RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 17627 
65 RAG. Hansbeke. nr. 166. processen 
66 RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 17599 
67 Volgende gegevens konden geverifieerd worden aan de hand van RAG. Hansbeke. 

nr. 9. parochierekeningen: Laureins Debbaut fs Gillis was ontvanger van de 
parochie in 1677 (vuytsend van de Oudburg van 14 nov. 1675) en legt rekening 
af op 2 februari 1680, Marten Le Febure fs Jans was ontvanger van het beschrijf 
van de Oudburg van 24 dec. 1676 en legt rekening af op 17 juli 1682. Pieter Van 
Maldeghem fs Daneel was ontvanger van het jaar 1672 

68 Zie A. MARTENS. Burgemeesters en schepenen van de heerlijkheid Hansbeke. 
in: Het Land van Nevele. XVII-2. juni 1986. p. 99-115 

69 Ibidem. De getuigenis van Fons van 20 december 1682 is ons overgeleverd bij 
kopie uit 1684, gemaakt door J. Goossens. notaris publicq! 

70 Ibidem 
71 RAG. Hansbeke. nr. 158. ferie 
72 RAG. Hansbeke. nr. 95. wettelijke passeringen 
73 RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 17442 
74 RAG, Raad van Vlaanderen. nr. 17568 
75 RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 17766 
76 Ibidem. Extraict vutten pointynck bouck der prochie van Hansbeke. beschrijf van 6 

november 1679. in het handschrift van greffiekierk Laureins Debbaut. 
77 Vermeldingen op 9 maart en 20 december 1684 in de wettelijke passeringen 

(RAG. Hansbeke. nr. lIl) en op 13 april 1684 in een staat van goed (ibidem. 
nr. 65) 

78 RAG. Hansbeke. nr. 166, processen 
79 RAG. Hansbeke. nr. 66.Zie ook A. MARTENS. Genealogische ontleding van de 

bundels staten van goed van de heerlijkheid Hansbeke. Nevele. 1988 
80 RAG. Hansbeke. nr. 157, ferie 
81 RAG. Hansbeke. nr. 111. wettelijke passeringen 
82 RAG. Hansbeke. nr. 9, parochierekeningen 
83 SAG. Familiepapieren. nr. 2652. De Groote 
84 SAG. Familiepapieren. nr. 5655, Sinoy 
85 RAG. Hansbeke. nr. 111. wettelijke passeringen 
86 Frans "assoupir" = doen insluimeren. doen verflauwen. verdoven. 
87 RAG. baronie Nevele, nr. 687, wettelijke passeringen. akte van 11-11-1681: 
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RONNY DEBBAUT 

BIJLAGE 
LIJST VAN DE GREFFIERS 

Lijst van de Hansbeekse greffiers van de 17de en 18de eeuw: 

1611 - 1615 
1619 - 1635 
1636 - 1642 
1642 - 1672 
1672 - 1678 
1673 
1678 - 1682 
1682 - 1683 
1683 
1684 
1685 
1686 - 1687 
1687 - 1697 
1698 - 1738 
1738 - 1781 
1781 - 1796 

Jooris Van den Bussche 
Joachim Beghijn 
Joos Beghijn 
Jacques Goossens 
Guilliame Van der Perre 
Jacques Goossens 
Joos Sinoy 
Jacques Goossens 
Joos Sinoy 
Laureins Debbaut (gesubstitueerden greffier) 
Joos Sinoy 
Pieter De Groote 
Laureins Debbaut 
Frans Ide 
Jacques Steyaert 
Jacques Philippe Steyaert 

Deze lijst bevat enkele anomalieën voor de periode 1672-1687. Soms zijn er twee gelijk
tijdige greffiers - om nog niet te spreken over de rol die baljuw De Kaesmaecker toen 
speelde - en zoiets kan normaal niet. De verklaring voor deze vreemde toestand in 
Hansbeke vond u in deze bijdrage aan de geschiedenis van de lokale besturen in het 
Meetjesland tijdens het ancien régime. 
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Door het slijk halen 
in het Meetjesland 
OORSPRONG, BETEKENIS, BESTRIJDING EN 

BESTRAFFING VAN WAPELDRENGEN 

Arco WILLEBOORDSE 

Voor paal staan, aan de kaak stellen, op de schopstoel zitten, in je 
hemd staan. Deze en vele andere uitdrukkingen in ons taalgebied hebben 
een rechtshistorische oorsprong. De meeste dateren uit de middeleeu
wen. Ook het gezegde door het slijk halen komt uit de rechtspraak. In de 
middeleeuwen was het een specifieke misdrijf met een specifieke naam, 
te weten wapeldrengen. Wapeldrengen had behalve door de modder trek
ken nog vele andere betekenissen. Als strafbaar feit kwam het vóór de 
zeventiende eeuw vooral voor in het kustgebied van Groningen tot 
Vlaanderen. Ook in ons gebied vinden we het in een fors aantal door de 
overheid uitgevaardigde verordeningen. Hieronder een korte verkenning 
van het woord, de betekenis, het misdrijf en de bestraffing. 

1. HETWOORD 

1.1 WAPEL 

Wapeldrengen is een Middelnederlands woord en komt in verschei
dene schrijfvarianten voor, zoals, wapeldrincen en wapendringen. De 
gerelateerde naamwoordelijke vorm is wapeldrenc. Ook dat kent geen 
uniforme schrijfwijze, vandaar varianten als wapeldrig, wapeldranc en 
wapendranc. 
Wapeldrengen is een samengesteld woord en bestaat uit een naamwoor
delijk en een werkwoordelijk deel. 

Het naamwoordelijke deel, wapel-, is een leenwoord uit het Fries. 
Het Oudfries, de oudst overgeleverde fase van het Fries (vanaf de twaalf
de eeuw). gebruikt behalve wapel- ook wepel-. In de daaraan vooraf
gaande taalfase, het zogeheten Protofrles (zevende tot twaalfde eeuw). 
moet het geklonken hebben als "'wapul- of "'wepel-. I Het betekent in de 
kern: water, meer bepaald vuil water. 
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Uit verscheidene andere contemporaine Germaanse talen zijn veIWante 
woorden en betekenissen bekend. Zo duidt wapol in het Oudengels (vijf
de tot twaalfde eeuw) schuim aan, kan wëpel in het Middelnederduits 
(twaalfde tot zestiende eeuw) vertaald worden met poel en betekent vap
pel in het Oudzweeds (dertiende tot zestiende eeuw) een hoeveelheid 
slijm. 
Al deze woorden hebben dus de basisbetekenis van viezige natheid, vuil 
vocht. Het algemeen-Germaanse wapol heeft dan ook veIWantschap met 
bijvoorbeeld het Nederlandse poel en het Engelse pool die eveneens de 
verholen connotatie van iets onzuivers in zich hebben. 

Over uit welke taalfamilie het woord in oorsprong afkomstig is, ver
schillen de opvattingen. Gezien de klankvariatie in verscheidene teksten. 
met de Malbergse glossen uit de zesde eeuw als vermoedelijke oudste. 
veronderstellen onderzoekers een niet -Indo-Europese herkomst. Omdat 
het woord vooral in het Germaans voorkomt. ligt het voor de hand dat het 
ergens in de noordelijke helft van Europa uit een onbekende en niet ver
der traceerbare taal werd overgenomen. 

Wapel is in het Nieuwfries verder geëvolueerd tot het huidige 
wapje, dat wil zeggen in het water duwen. In Noord-Holland hoort men 
nog wel de dialectwoorden wameling en wafeling, als men zeepsop 
bedoelt. Ook wamelen en wapen wordt er nog gebruikt voor de stoep 
schrobben. Afgeleiden van het Friese wapel dus. 2 

1.2 DRENGEN 

Het werkwoordelijke deel van wapeldrengen vertoont in het 
Middelnederlands een veel grotere variatie dan het naamwoordelijke deel. 
Het heeft ook een uitgebreidere betekenissenrepertoire. In de combinatie 
met wapel duidt drengen zowel verdrinken/in het water gooien, verdrin
ken/in het water smoren als doen drinken/te drinken geven aan. 

Het woord drengen is in directe zin van Germaanse oorspron~ en 
men vindt het dan ook in alle Middeleeuwse fasen van de aan het 
Nederlands veIWante talen. Zo heeft het Oudfries drentza, het 
Oudhoogduits (zesde tot elfde eeuw) en Middelhoogduits (elfde tot veer
tiende eeuw) trenken, het Oudnoors (achtste tot veertiende eeuw) drekk
ja. het Oudzweeds en het Oudsaksisch (achtste tot twaalfde eeuw) dren-
kian, het Oudengels drenc(eJan en het Gotisch (vierde tot achtste eeuw) 
dragkjan. Vanuit deze oude woordvormen is het Protogermaanse "'drank
jan in de betekenis van doen drinken te reconstrueren. Dit woord moet 
gebruikt zijn tussen het derde en eerste millennium voor Chr. In recen
tere ontwikkelingsfasen is het woord geëvolueerd tot bijvoorbeeld tränken 
in het Duits en 10 drench in het Engels. 

De oudste bekende Nederlandse schrl.ll\~ijze staat in dl' 
Wacht.endonckse Psalmen uit de t !ende eeuw. Danrin wordt h('t gl'schn'-
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ven als drencedos, dat wil zeggen jij drenkte en ook "drenkedon mi mit 
etige" , zij drenkten mij met azijn. In het Middelnederlands heeft het 
woord zich ontwikkeld tot drenken en andere varianten, en in het 
Vroegnieuwnederlands tot verdrinken in de betekenis van nat van, bego
ten met.3 

1.3 WAPELDOPENE 

Naast de combinatie met drengen komt wapel voor in de bijzonde
re woord samenstelling met de gelijke betekenisinhoud wapeldopene. In 
het Oudfries vindt men de variant wapuldëpene. Het werkwoordelijke 
deel van het woord gaat terug op het Proto-Indo-Europese * dep a, dat wil 
zeggen doppen. Het woord moet dus zeer oud zijn, aangezien deze (hypo
thetische) taal gesproken werd vóór het derde millennium voor Chr. 
Vanuit het Proto-Indo-Europees ontwikkelde het zich tot het 
Protogermaanse *daupejana(n). Afgeleiden zijn onder andere *deup in het 
Protogermaans, diups in het Gothisch en diep in het Nederlands. In tek
sten vanaf de vroege Middeleeuwen komt het woord voor in alle 
Germaanse talen, zoals daupjan (Gothisch). deypa (Oudnoorsl, diepan 
(Oudengelsl, döpian (Oudsaksischl, toujen (Oudhoogduitsl, täujen 
(Middelhoogduits), döpen (Middelnederduits) en do(o)pen en doepen in 
het Middelnederlands.4 

1.4 LATIJNSE VERTALING 

Wapeldrengen wordt genoemd in verscheidene in het Nederlands, 
Latijn en Frans uitgegeven verordeningen. 

In sommige Latijnse teksten blijft het woord onvertaald. Het oud
ste voorbeeld hiervan is de keure van het Vrije van Brugge uit circa 1190 
waarin gesproken wordt van De wapeldrinc (in een andere redactie De 
wapeldrig), met andere woorden Over het wapeldrengen. Blijkbaar ging 
het om een technische juridische term, die al langer gehanteerd werd en 
nu ook als schrijtrecht officieel van toepassing werd verklaard. Twee 
andere vroege voorbeelden zijn de Latijnse keuren van Geraardsbergen 
van 1067-1070 en Arke uit 1232. Ook daar wordt de term gehandhaafd 
in zijn Middelnederlandse vorm. 5 

In andere Latijnse verordeningen is wapeldrengen beschrijvend 
vertaald als "trahere ad terram sive per lutum", dat wil zeggen naar de 
grond of door de modder trekken. De oudste formuleringen in deze zin 
zijn de Gentse keure van Filips van den Elzas uit 1176 en de Brugse 
keure van circa 1190. Latere Latijnse verordeningen in Vlaanderen 
nemen deze bepaling letterlijk over, met als jongste de Aardenbugse 
Consuetudlnes van 1330 (een overigens opvallend laat gebruik van Latijn 
als stedelijke gerechtstaal).6 
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1.5 FRANSE VERTALING 

In het Frans wordt wapeldrengen eveneens óf synonimisch óf 
beschrijvend vertaald. Als synoniem worden het Middelfranse touelIe en 
mouilure gebruikt. Een voorbeeld van de eerste staat in het rechtsboek 
van Sint-Amand (bij Valenciennes) uit 1265 - overigens naast het 
Nederlandse wapelen, dat wil zeggen wapeldrengen. Een voorbeeld van 
het tweede synoniem komt voor in de frase "vilonie faire de mouilure" in 
de keure van Brugge uit 1330. Terugvertaald naar het Nederlands komt 
dit neer op: op een smadelijke manier bevochtigen. 

Een omschrijvende vertaling vindt men onder andere in de keu re 
van Damme uit hetzelfde jaar, waar te lezen is "jietter vin ou yauwe des
pit en visage", op een kwetsende manier wijn of water in het gezicht wer
pen. Dezelfde bewoordingen vallen te lezen in de andere keuren die de 
graaf toen aan diverse steden in het Brugse Vrije uitvaardigde, bijvoor
beeld aan Aardenburg. 7 

1.6 BETEKENIS 

De oorspronkelijke betekenis van wapeldrengen beperkt zich tot 
het aanduiden van een misdaad, waarbij iemand een ander moedwillig in 
het water duwde. Het begrip moedwillig is van belang vanwege het onder
scheid met een toevalligheid, een ongeluk. Men zou het ook kunnen ver
talen met onderdompelen, aangezien dit het actieve in de daad beter doet 
uitkomen. Impliciet gaat het om vuil water. Ook die toevoeging heeft 
gewicht, omdat het neerkomt op onzuiverheid, onreinheid en bewuste 
bezoedeling van de gedupeerde. Binnen een middeleeuwse stad was deze 
aanvulling overigens nauwelijks nodig: bijna al het water, zowel in de 
haven als de binnen- en buitengrachten, was verontreinigd en vies. 

In de loop van de tijd heeft het woord een steeds ruimere begrips
inhoud gekregen. Als iemand een ander door de modder of het slijk trok, 
maakte hij zich eveneens schuldig aan wapeldrengen. Hetzelfde gold voor 
iemand slijk achterna werpen, iemand bespuwen of specifieker: iemand 
in het gezicht spugen. 

Uiteindelijk dekte de term wapeldrengen alle vocht dat men naar 
iemand gooide, niet alleen water en modder, maar ook bijvoorbt"eld bit"r, 
wijn en andere dranken. In het laatste stadium vit"l ondt"r hetzelfck 
begrip ook drinkgerei, zoals kroezen, kannen, potten en glazen, ook als 
er geen drank in zat. 

Al deze daden werden beschouwd als on daden en quaede Jeiten, 
met het doel om iemand schade toe te brengen, ht"tzij lichn11lt"li.1k of aan 
andermans eer, of beide. In verscheidene bepnlingt"n wordt dit apart 
omschreven. In het Nederlands bi.1voorbet"ld "in e[lclen wille", of "te si!nrc 
leelicheden", in het Latijn "pediblls concu/cal'erc", l11('t dl' voetell schop-

1 <'I () 



D OO I! li ET SLIJK IIALEN IN 111'" M EETJESLAND 

pen en toetakelen. en in het Frans "par mautalanL", met een slecht oog
merk . "faire vilonie" . misda dig doen en "par d espiL" , met vera chting .8 Dit. 
duidt niet alleen h et gevoel aan waarmee de dader h et delict verri chtte, 
maar ook zij n intentie: op een beledigende, kwetsende en verwondende 
manier w apeldrengen. 
Hoe \ er de lichamelijke schade en eerkrenking ging, moest een n ader 
onderzoek door de ba ljuw of schepen en uilwijzen. 

In een meer volkse, ba lorige context werd wapeldrengen later 
gebruik t voor verplich t drinken , bijvoorbeeld bij hij s pa rtij en. Maar ook di l 
kon. als het gepaard ging met buiten s porigheden en dwa ng, overgaan in 
kwetsing en een straIbare daad. 9 

Mlddele uws p hLssUuaLLe WoU; nbüLL Ier ach nsp 9 l. d r t nde 
(Bron: www. sachsnspgl-online.de) 

uw. 
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2. HET MISDRIJF 

2.1 OUDERDOM EN HERKOMST 

Zoals gezegd is het eerste woorddeel van wapeldrengen van Friese 
oorsprong. Het komt als misdrijf (boosaardig) iemand in het water gooien 
voor in de Lex Frisionum. het oude gewoonterecht van de Friezen dat 
opgetekend werd rond 790. 10 Latere wetsvermeldingen van het delict 
vindt men vooral langs de kust van Groningen tot Frans-Vlaanderen en 
sporadisch ook in het binnenland. Een belangrijk deel van dit gebied 
stond tot in de achtste eeuw onder gezag van de Friezen. Ook Utrecht. 
een van de weinige plaatsen in het binnenland met wapeldrengen als cri
minele handeling. behoorde eens tot Fries gebied. I I 
Werktuigelijk dringt zich de gedachte op aan een Friese herkomst van 
niet alleen het woord. maar ook de strafbaarstelling. Helaas laat de 
geschiedenis zich niet zo eenvoudig verklaren en zeker niet de geschiede
nis van de rechtsvorming. Het misdrijf werd namelijk niet alleen opgete
kend in het Oud-Friese recht. maar ook in andere Germaans volksrech
ten. 12 De vermelding in het recht van de Salische Franken is zelfs aan
zienlijk ouder - het dateert al uit het begin van de zesde eeuw. 13 

Afgaande op de schriftelijke overlevering lijkt een Friese afkomst chrono
logisch dus niet te kloppen. 

Ook de geografie lijkt als argument af te vallen. Het gebied met de 
grootste concentratie van wapeldrengen-teksten. noordwestelijk 
Vlaanderen. heeft nooit tot het Friese gebied behoord (de Lex Frisionum 
noemt als zuidgrens de SincJal. het latere Zwin). Dat gold alleen voor het 
gebied ten noorden van het Zwin. Bovendien zijn er aanWUzingen dat de 
kuststreek tussen het latere Zwin en ongeveer Hoek van Holland nooit 
door Friezen is bewoond en bijgevolg nooit een Fries karakter heeft 
gehad. Daarenboven was het kustgebied er in de vroege middeleeuwen 
zeer dun bewolkt. De politieke en culturele invloed van de Friezen in het 
gebied onmiddellijk ten noorden van Vlaanderen was bovendien relatief 
kort (ongeveer een eeuw) en ging vermoedelijk ook niet diep. 

Meer invloed. ook in rechtsreglementerende zin. had de Frankische 
overheid en cultuur. Het is dan ook aannemelijker de oorsprong van het 
wapeldrengen in Vlaanderen in het zuiden te zoeken. in het bUzonder in 
het Salische recht. Het woord wapeldrengen komt daarin weliswaar niet 
voor. maar wel de verbodsbepaling iemand in een kuil. bak of het water 
te zetten en werpen. 14 

Volledige zekerheid valt niet te geven. aangezien het niet de vraag bt'ant
woordt waarom het wapeldrengen zich in laatmiddeleeuwse verordenin
gen vooral langs de kust en in het meest noordwestelijke deel \'nn 
Vlaanderen voordoet. Speculatief is vooralsnog de veronderstelling dat 
onderliMende. oudere ln.l,lWeoonse restgewoontt'n en -tradities uit dt' 
Germaanse Noordzeecultuur een rol hebben gespeeld. 
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Voor het gebied onmiddellijk ten noorden van Vlaanderen, Zeeland, 
is de herkomstvraag nog lastiger. Dit gebied behoorde pas vanaf de acht
ste eeuw tot het Frankische rijk. De bron van de latere wapeldrengen
teksten kan het Friese gewoonterecht geweest zijn (of een restant daar
van). maar ook het Salische recht. Meer voor de hand liggend is een late
re oorsprong. waarvoor vooral het Vlaamse recht in aanmerking komt. 
Dit heeft het Zeeuwse recht tot tenminste de vijftiende eeuw namelijk 
diepgaand beïnvloed. 15 

2.2 GEOGRAFIE 

Zoals gezegd komt wapeldrengen als misdrijf voor in een fors aantal 
middeleeuwse verordeningen in de Nederlanden. Sommige van deze ver
ordeningen hebben een regionaal bereik. maar verreweg de meeste zijn 
lokaal. vooral stedelijk van karakter. Opvallend is, zoals gezegd. de con
centratie van vermeldingen in de kustzone en het aangrenzende binnen
land. van Groningen tot Vlaanderen. De meeste notities zijn te vinden in 
de graafschappen Vlaanderen en Holland-Zeeland. Verder in het binnen
land is wapeldrengen in wetsteksten zeldzaam, onder andere in Gent en 
Mechelen. 16 

In onze omgeving, het Meetjesland en het grensgebied met West-Zeeuws
Vlaanderen. wordt het misdrijf genoemd in verscheidene regionale en 
lokale verordeningen: in sommige expliciet met aanduiding van de term 
wapeldrengen. in andere impliciet en omschrijvend. In de keure van het 
Brugse Vrije, die gold voor inwoners van het platteland. wordt het 
genoemd in zowel de oudste versie in het Latijn van 1190 als de 
Nederlandstalige van 1323. 
Opvallend vaak wordt wapeldrengen vermeld in de rechtsbronnen van 
Aardenburg uit de dertiende en veertiende eeuw. De bepaling in de 
Voorgheboden van Eeklo dateert uit de daaropvolgende eeuw, ongeveer 
1440. Weer een eeuw later, meer bepaald in 1529, verordonneren de 
Statuijien ende Keuren van de heerlijkheid Nieuwvliet een boete als over
treding van wapendrank. De tekst stemt woordelijk overeen met de Keure 
van de Proosdij van Brugge, die hetzelfde jaar werd uitgegeven. 

De jongste vermelding is, zonder dat de term gebruikt wordt, uit 
Boekhoute in de Vier Ambachten. Hij dateert van 1684 en is daarmee de 
jongste van de reeks. Het is niet onmogelijk dat de tekst zelfs de jongste 
Is van de Nederlanden en de laatste met betrekking tot wapeldrengen als 
strafbaar feit toui court. 

Het wapeldrengen kent in onze streek dus een bijzonder lange geschie
denis. Gedurende de Frankische periode komt het voor in het Salische 
recht vanaf de zesde eeuw. In de daaropvolgende grafelijke, 
Bourgondische en Habsburgse tijdvakken zijn er vermeldingen tussen de 
twaalfde en de zeventiende tijd. Alles bij elkaar dus een rechtsreglemen
tering en -toepassing van meer dan een millennium. 
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2.3 INHOUD 

Agressie tegen een persoon en tegen iemands eer 

Wapetdrengen was een criminele daad. De middeleeuwse crimina
liteit - het geheel aan strafbare daden in de middeleeuwen - kan op ver
schillende manieren worden onderverdeeld. Een overzichtelijke categori
sering is die in agressiemisdrijven, vermogensmisdrijven, misdrijven 
tegen de overheid, misdrijven tegen de zeden en een restrubriek van ove
rige misdrijven. 

Wapetdrengen wordt gewoonlijk tot de agressiemisdrijven gere
kend. Deze categorie wordt gekenmerkt door agressief optreden, waarvan 
een persoon of een groep personen te lijden kan hebben. Ze wordt onder
verdeeld in: 

misdrijven tegen het leven: moord of doodslag, 
misdrijven tegen de persoon: mishandeling of bedreiging, 
misdrijven tegen de eer, 
straatschenderij. 

Ook combinaties komen voor, doodslag kan bijvoorbeeld worden vooraf
gegaan door bedreiging en mishandeling. 

Piet r Breugel d Oltd , G r chUgh id, a. 155 
(Bron: T. Foot ,D w r ld uan Pi t r B11 ug I. z.p.. 1 70) 
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Wanneer het wapeldrengen zich richtte tegen een bestuurder of een 
functionaris zouden we het in principe ook kunnen indelen bij misdrijven 
tegen de overheid. Maar aangezien het overheidsapparaat gering in 
omvang was en verreweg de meeste slachtoffers gewone mensen moeten 
zijn geweest. classificeren we het het beste onder de agressiedelicten. 
Welke vorm van agressie primeert. met andere woorden onder welke van 
de genoemde agressierubrieken we het wapelbrengen verder moeten 
indelen. is niet zo duidelijk. Dat zal bovendien afhankelijk zijn van de 
individuele criminele daad en de omstandigheden. 

Vooral twee rubrieken komen in aanmerking: misdrijven tegen de 
persoon en misdrijven tegen de eer. Agressie tegen een persoon mani
festeerde zich op verscheidene wijzen. meestal als bedreiging en mishan
deling. In de praktijk gingen deze twee strafbare daden vaak samen en in 
middeleeuwse verordeningen worden ze dan ook in hetzelfde artikel of in 
op elkaar volgende. verwante artikelen genoemd. Ook eergerelateerde 
agressie kon verschillende vormen aannemen. variërend van belediging 
tot eerwraak. Een hard onderscheid tussen beide agressiemisdrijven is 
nauwelijks te maken. Agressie tegen de persoon en de eer gingen dikwijls 
samen. 

Dat was met wapeldrengen ook zo. In zowel het Salische recht als 
de Vlaamse regionale en lokale verordeningen wordt het meestal in één 
adem genoemd met belediging. ruzie. getwist en geweldpleging. Het doel 
van het recht in dit verband was: conflictbeheersing en -bestrijding en 
het bestrijdingsinstrument: sanctionering in geval van overtreding. 

We moeten daarbij bedenken dat agressie en geweld destijds 
anders werd beoordeeld dan tegenwoordig. Geweld was voor de middel
eeuwer in principe geen bezigheid waarvoor hij zich schaamde. Het werd 
juist beschouwd als mannelijk en een uiting van eer en trots. Voor de 
middeleeuwse stad. zijn bestuur en de bevolking was agressie en geweld 
dan ook niet zozeer slecht als wel schadelijk. Het tastte de stadsvrede en 
de openbare orde aan. Het kon een aanval van de tegenstander en de 
familie van de tegenstander uitlokken en daarmee een vete veroorzaken. 
die, wanneer het bijvoorbeeld ging om belangrijke burgers. de stad en zijn 
samenleving langdurig kon ontwrichten. Pas in de late middeleeuwen 
begon onder invloed van beschavingsinitiatieven van de kerk en de 
wereldlijke overheid de waardering van geweld te verschuiven naar een 
gedrag dat onder de meeste omstandigheden afkeurenswaardig was. De 
ontwikkeling van het politionele en gerechtelijk apparaat liep met deze 
mentaliteitswijziging synchroon. 

Veel bepalender dan geweld op zich was het effect van het geweld 
op het eergevoel. Het eergevoel was in de middeleeuwen sterk ontwikkeld. 
De individuele eer werd beschouwd als een persoonlijk kapitaal. Het kon 
worden gebruikt en vermeerderd. maar ook worden verspeeld en door 
anderen geweld aangedaan. In samenhang met eer speelde ook erewoord 
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en vertrouwen een grote rol. Afspraken en transacties werden niet zelden 
aangegaan op basis van beloften, rechtszaken werden geseponeerd op 
grond van een eed van onschuld en vonnissen werden verzacht na een 
persoonlijke toezegging. Aan de andere kant gold het schenden van der
gelijke eden, beloften en toezeggingen als bijzonder strafverzwarend. 

Zoals gezegd stond wapeldrengen in de wetgeving nooit op zichzelf. 
maar altijd tussen andere bepalingen die geweldpleging moesten voorko
men en geweldsescalatie dienden tegen te gaan. Deze bepalingen hadden 
met elkaar gemeen dat ze betrekking hadden op verschillende fasen van 
heibel, tweedracht en woordenstrijd. Dit kon al snel uitgroeien tot hand
gemeen. I7 

Wapeldrengen als ruzieJase 

Naar het schijnt begon een fYsieke schermutseling vaak met het 
afslaan van het hoofddeksel. In een tijd waarin vrijwel iedereen een muts. 
hoed of kap droeg, was dit blijkbaar een standaardbelediging. Het afne
men van het hoofddeksel was niet alleen een teken van beleefdheid. maar 
ook een toonbeeld van ootmoed en zelfs onderwerping. Het drukte sta
tusverschil uit. Niet voor niets vonden middeleeuwse vergiffenisprocedu
res van een ondergeschikte (bijvoorbeeld een veroordeelde dader) jegens 
de gedupeerde blootshoofds plaats. Het moedwillig iemand zijn kap 
afslaan of trekken was dan ook zeer onterend. 

Die handeling was echter nog maar het begin. Ook de volgende 
escalatiefase, aan de haren trekken, was een misdrijf tegen de eer. Het 
middeleeuwse recht had er een apart begrip voor. haerrapen. terwijl ook 
de term haerkenpluk gebruikt werd. Beide waren bij wet verboden. 
Dat gold ook voor de ruziefase die hierop volgde. het naar de grond trek
ken van de tegenstander. Dat kon op verschillende manieren gebeuren. 
bijvoorbeeld door te duwen of te trekken. De alleronaangenaamste 
methode was iemand bij zijn haren grijpen. naar beneden trekken en 
hem met zijn haren over de grond slepen. Dit was wel de ultieme verne
dering. 

Tot dan toe had de ruzie nog geen lichamelijke verwondingen ver
oorzaakt. Dat was vaak wel het geval als de ruzie werd voortgezet. Dan 
begon men elkaar te bewerken met de vuisten. het zogeheten donslaghen. 
Vervolgens greep men. om zijn woede en de zucht naar verwonding extra 
kracht bij te zetten, naar hulpmiddelen als stokken en knuppels. Dit leid
de, als niet voortijdig werd ingegrepen, bijna altijd tot bloedstortinghe. 
bloedverlies. Nóg een graad erger was het trekken van scherpe wapens. 
In dat stadium was de twist uitgelopen op een levensbedreigend contliet. 
Al deze fasen kregen hun eigen maatschappelljke normering en b~jgevolg 
hun eigen juridische beoordeling met schade aan de persoon e11 eer nis 
bepalende factor. 

14(j 
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Welke plaats wapeldrengen in deze fasen-van-kwaad-tot-erger 
innam. is niet zo eenvoudig vast te stellen. De moeilijkheid zit hem voor
al in de grote betekenisdiversiteit die het begrip in de loop van de tijd 
heeft gekregen. Het bespuwen van iemand was weliswaar krenkend. 
maar het ging niet gepaard met lichamelijke kwetsuren. Anderzijds 
iemand in een kanaal duwen om hem te laten verdrinken. bevond zich 
wel in de allerergste fase van het conflict en had zowat het karakter van 
een moordaanslag. In beide gevallen sprak men niettemin van wapel
drengen. Bij de beoordeling van de daad werd daarom ook gekeken naar 
andere factoren. vooral de intentie van de dader en de ergheid van de 
overtreding. 

Een laatste aspect nog: in veel teksten wordt expliciet het gezicht 
genoemd. Deze specifieke vermelding heeft waarschijnlijk te maken met 
de hoge betekenis en waardering die aan het gelaat werd (en wordt) toe
gekend. zowel lichamelijk als geestelijk. De mens onderscheidde zich 
uiterlijk primair via het aangezicht als een persoonlijkheid en aparte indi
vidu. En volgens Genesis 1 :27 schiep God de mens naar Zijn eigen beeld. 
waarbij men niet in de laatste plaats aan het gelaat dacht. Het gelaat was 
bovendien de spiegel van de ziel en had dus van alle uiterlijke lichaams
delen de hoogste waarde. Iemand juist daar treffen en vernederen, zoals 
bij het wapeldrengen, kreeg zodoende extra gewicht, zowel bij het begaan 
van de daad als bij de veroordeling. Niet voor niets schreef de Brugse 
rechtsgeleerde Joos de Damhouder in zijn Praetyeke civile zaeeken uit 
1555: "De quetse int ansicht is zwaerder ende enormeliekere dan in eenieh 
ander let vanden lichaeme ende daerom moet het ooe zwaerder ghepuniert 
wezen want men zulcke quetse ghemeenliek met dobbel boete puniert". 
Met andere woorden: Een verwonding in het gezicht weegt zwaarder en 
forser dan bij enig ander lichaamsdeel. Daarom moet het ook zwaarder 
bestraft worden, gewoonlijk met een dubbele boete. IB 

Wapeldrengen als hysparty 

Zoals eerder vermeld kon wapeldrengen behalve in een criminele 
zin. ook voorkomen in een meer volkse, in aanzet balorige context. Zo 
waren er toen. evenals nu, drank- en hijspartijen, waarbij het drinken 
min of meer verplicht was. Drie voorbeelden: het indrinken van leerlingen 
bij hun toetreding tot een gilde, de doop van studenten in een studenten
vereniging of het ontgroenen van rekruten in het leger. Zich hieraan ont
trekken werd met zoveel woorden beschouwd als strijdig met de traditie, 
oncollegiaal, onmannelijk. zich on trekken aan de esprii-de-eorps en zelfs 
quasi-verraad. Vandaar de leuze Aui bibai aul abeai!: Drink of de deur 
uit! Vanwege het karakter van (indirecte en directe) sociale dwang kon 
verplicht drinken escaleren tot excessief drankmisbruik en levensbedrei
ging. Een lolletje kon op die manier eindigen in een onrechtmatige daad 
en grove wetsovertreding. En al wordt tegenwoordig bij bijvoorbeeld ver
plicht comazuipen het woord wapeldrengen niet meer gebruikt. de strek
king en de strafbaarheid zijn dezelfde. 19 
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3. DE STRAF 

3.1 DE STRAF VOLGENS DE WET 

De dagvaarding 
(Bron: J. De Damhouder. 
Practycke ende handbouck 
in criminele zaecken. 
Leuven. 1555) 

Wapeldrengen werd bestraft met een geldboete. De hoogte werd 
steeds gerekend in ponden. 
De boetehoogte loopt in de verordeningen. geldend voor onze streek. sterk 
uiteen: van één tot zestig pond - nogal een verschil. De zwaarste boete is 
afkomstig uit de keure die door Lodewijk van Nevers in 1330 opgelegd 
werd aan de stad Aardenburg na het neerslaan van de Kustopstand. Het 
is een echte wraak- en afschrikkingsverordening. die ook andere over
wonnen steden in het Brugse Vrije kregen gedicteerd. Die van 
Aardenburg is echter in menig opzicht extreem en lang heeft dit grafelUke 
zero-iolerance-regime dan ook niet gefunctioneerd. 
Deze zware zesUg-pondsboete terzijde gelaten. ziJn de verschillen in de 
andere keuren minder groot. 

Een overzicht staat in de onderstaande tabel. Dt' locaties in CUl"

siefschrift zijn die uit onze streek en komen overeen met de biJlage. cate
gorie 1. De niet-cursieve locaties corresponderen mt't dit' vnn de bUlngt'. 
categorie 2. 
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Tabel 1 
BOETEN VOOR WAPEWRENGEN 

Plaats Datering Boetetotaal Boeteverd eling Bron 

en omstandigheden 

Salische zesde eeuw 800 solidi Bijlage 1. 1. 

Franken 

Friezen ca. 790 drie keer Bijlage 2.1. 

4 solidi 

Gent 1176 11 V2 pond 10 pond aan de graaf Bijlage 2.2. 
0,75 pond aan de gedupeerde 
(15 schellingen)20 
0,5 pond aan de stedelingen 
(10 schellingen) 
0,25 aan de stad 
(5 schellingen) 

Brugse 1190 18 pond 6 pond aan de gedupeerde Bijlage 1.2. 

Vrije vrije man 
6 pond aan de graaf 
6 pond aan de stedelingen 

Brugse 1190 9 pond 3 pond aan de gedupeerde Bijlage 1.2. 
Vrije geestelijke 

3 pond aan de graaf 
3 pond aan de stedelingen 

Brugse 1190 6 pond 6 pond aan de gedupeerde Bijlage 1.2. 
Vrije vrije man 

Brugse 1190 9 pond 3 pond aan de gedupeerde Bijlage 1.2. 
Vrije geestelijke 

3 pond aan de graaf 
3 pond aan de stedelingen 

Brugge ca. 1190 11 % pond 10 pond aan de graaf Bijlage 2.3 
0,75 pond aan de gedupeerde 
(15 schellingen) 
0.5 pond aan de stedelingen 
( 1 0 schellingen) 
0.5 pond aan de stad 
( 1 0 schellingen) 

b~eland 1290 vonnis aan Bijlage 2.4. 
de rechter 
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Plaats Datering Boetetotaal Boeteverdeling Bron 
en omstandigheden 

Zeeland 1290 vonnis aan Bijlage 2.5. 
de rechter 

Brugse 1323 12 pond 6 pond aan de gedupeerde Bijlage 1.3. 
Vrije vrije man 

6 pond aan de graaf 

Brugse 1323 6 pond 3 pond aan de gedupeerde Bijlage 1.3. 
Vrije geestelijke 

3 pond aan de graaf 

Brugse 1323 12 pond 6 pond aan de gedupeerde Bijlage 1.3. 
Vrije vrije man 

6 pond aan de graaf 

Brugse 1323 6 pond 3 pond aan de gedupeerde Bijlage 1.3. 
Vrije geestelijke 

3 pond aan de graaf 

Aarden- vóór 1328 11 1/2 pond 10 pond aan de graaf Bijlage 1.4. 
burg 0.75 aan de gedupeerde 

(15 schellingen) 
0,75 aan de stad 
(15 schellingen) 

Aarden- 1330 maximaal Bijlage 1.5. 
burg 60 pond 

Brugge 1330 3 pond 1 pond aan de stedelingen Bijlage 2.6. 
(20 schellingen) 
2 pond aan de graaf 
(40 schellingen) 

Damme 1330 maximaal BiJlage 2.7. 

60 pond 

Aarden- veertiende 11 112 pond Bijlage 1.6. 

burg 

Aarden- veertiende 11 lh pond BUlagt:' 1.7. 

burg eeuw 

Gent 1376 8 pond 4 pond aan (it' gedupt't'rdt:' BiJlnge 2.H. 

4 pond Han (Ie Ai'nnr 
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Plaats Datering Boetetotaal Boeteverdeling Bron 
en omstandigheden 

Gent 1378 30 pond Bijlage 2.9. 

Eeklo ca. 1440 I pond I pond aan de heer Bijlage 1.8. 
(20 schellingen) 

Brugge 1511 10 pond Bijlage 2.10. 

Brugge 1529 10 pond bij een misdrijf overdag Bijlage 2.11. 
met drank 

Brugge 1529 20 pond bij een misdrijf 's nachts Bijlage 2.11. 
met drank 

Brugge 1529 6 pond bij een misdrijf overdag met Bijlage 2.11. 
drank en resulterend in een 
kwetsuur boven het hart 

Brugge 1529 3 pond bij een misdrijf overdag met Bijlage 2.11. 
drank en resulterend in een 
kwetsuur onder het hart 

Brugge 1529 3 pond bij een misdrijf overdag met Bijlage 2.11. 
drank en niet resulterend in 
een kwetsuur 

Brugge 1529 12 pond bij een misdrijf 's nachts met Bijlage 2.11. 
drank, resulterend in een 
kwetsuur boven het hart 

Brugge 1529 6 pond bij een misdrijf 's nachts Bijlage 2.11. 
zonder drank en resulterend 
in een kwetsuur 

Brugge 1529 3 pond bij een misdrijf 's nachts Bijlage 2.1 1. 
met drank en niet resulterend 
in een kwetsuur 

Nteuwvltel 1529 3 pond bij een misdrijf overdag Bijlage 1.9. 
met drank 

NfeuwvUe1 1529 6 pond bij een misdrijf 's nachts Bijlage 1.9. 
met drank 
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Plaats Datering Boetetotaal Boeteverdeling Bron 
en omstandigheden 

Nieuw vliet 1529 6 pond bij een misdrijf overdag Bijlage 1.10. 
zonder drank en resulterend 
in een kwetsuur 
boven het hart 

Nieuwvliel 1529 3 pond bij een misdrijf overdag Bijlage 1.10. 
zonder drank en resulterend 
een kwetsuur onder het hart 

Nieuwvliet 1529 1 pond bij een misdrijf overdag zonder Bijlage 1.10. 
drank en niet resulterend in 
een kwetsuur (20 schellingen) 

Nieuwvliel 1529 12 pond bij een misdrijf 's nachts Bijlage 1.10. 
zonder drank en resulterend 
in een kwetsuur boven 
het hart 

Nieuwvliet 1529 6 pond bij een misdrijf 's nachts Bijlage 1.10. 
zonder drank en resulterend 
in een kwetsuur onder 
het hart 

Nieuwvliet 1529 2 pond bij een misdrijf 's nachts Bijlage 1. 10. 
zonder drank en niet 
resulterend in een kwetsuur 
(40 schellingen) 

Boekhoute 1684 10 pond bij een misdrijf met drank Bijlage 1. 11 
en zonder bloedverlies 

Boekhout€ 1684 6 pond bU een misdrijf zonder Bijlage 1. 1 1 
drank en zonder bloedverlies 

In de twaalfde tot veertiende eeuw ging een belangrijk deel van het 
boetebedrag naar de graaf. terwijl ook de stad pro t1teerd e. De veertiende 
eeuw was in meerdere opzichten een omslagperiode. In het tijdvak daar
vóór werd in vermogensstraffen met betrekking tot wapeldrengen nog een 
verschil gemaakt in het statuut van de betrokkenen. dat wil zeMen tus
sen een geestelijke en een vrije man - althans in het Brugse Vrije. Later 
verviel dit onderscheid. Vanaf de vijttiende eeuw nam de afdracht aan de 
vorst en de stad geleidelijk af en werd het aandeel van de boete voor de 
gedupeerde groter. 
Vanaf de zestiende eeuw l4inl4 de wetl4ever over tot een l4edetnillet'rde 
beschrijving van de omstandil4heden. Zat er drank of vocht in l'en knn. 
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gebeurde het misdrijf overdag of 's nachts, was er sprake van een ver
wonding en zo ja, ging dit gepaard met bloedverlies, bevond de wond 
zich op het lichaam boven of onder het hart? Al deze facetten speelden 
mee bij de vaststelling van de boete. Reeds vóór de codificatie van het 
gewoonterecht zullen deze omstandigheden mee hebben gewogen in het 
finale gerechtsoordeel, maar pas in dit late stadium werden ze tot in de 
finesse ook op schrift vastgelegd. Enerzijds verduidelijkte het ten over
staan van de gemeenschap de zwaarte van het misdrijf en de hoogte van 
de boete. Anderzijds gaf het de rechter minder ruimte om bijzondere, 
niet-beschreven situaties in zijn oordeel mee te nemen. 

3.2 DE STRAF IN DE PRAKTIJK 

Hoewel er voor wapeldrengen specifieke boetebedragen golden, wil 
dit nog niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk als veroordeling werden 
opgelegd. Een constante in de onderzoeksresultaten naar het middel
eeuws recht is de constatering dat er juist een groot verschil kon zijn en 
meestal ook was tussen de officiële wet en het uiteindelijke vonnis. Zowel 
verlichtende als verzwarende omstandigheden speelden mee in het bepa
len van de strafmaat. Het maakte bijvoorbeeld nogal een verschil als het 
wapeldrengen begaan was op een bepaalde beschermde plaats, zoals een 
kerk of een rechtbank, op een bijzonder tijdstip, zoals een christelijke 
feestdag, of jegens een bijzondere persoon, zoals een bestuurder. Ook de 
heterdaad van een misdrijf of recidive had strafverzwarende gevolgen. 
Belangrijk was vooral ook of het wapeldrengen op een stiekeme, valse 
manier had plaatsgevonden. Dit stond haaks op het middeleeuwse eer
en rechtsgevoel en leidde evenzeer tot een hogere boete. In de verorde
ningen van Brugge en Nieuwvliet kwam dit bijvoorbeeld tot uiting in de 
verdubbeling van de sanctie als het wapeldrengen 's nachts gebeurde.21 

Algemeen gesteld waren de in de wet beschreven sancties maxi
mumstraffen waar naar gelang de feiten van kon worden afgeweken. De 
definitieve vonnissen waren in de praktijk dan ook vaak lager. Dat was 
overigens niet overal en altijd het geval. In Vlaanderen hechtte men, voor
al in de dertiende-veertiende eeuwen meer dan in andere gewesten in de 
Nederlanden, naar het schijnt veel belang aan een erg strikte wetstoe
passin.14 op basis van het .I4eschreven recht. Mogelijk had dat te maken 
met de grotere bevolkin.l4sdtchtheid, de hogere graad van bestuurlijke, 
culturele en economische ontwikkelin.14 en het groter aantal internatio
nale contacten. 

Uit deze periode, de veertiende eeuw, zijn ook verscheidene von
nissen over wapeldrengen bewaard gebleven. Twee maal was sprake van 
een veroordeling in Aardenburg, in beide gevallen elfenhalf pond. Deze 
werden uitgesproken door de stedelijke rechtbank. Twee andere verdic
ten werden geveld door de Haad van Vlaanderen, het hoogste rechtscol
lege van het graafschap. De boeten waren acht (1376), respectievelijk der
tig pond groot (1;~7H). De laatstgenoemde, zeer hoge straf is mogelijk te 
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verklaren, omdat het slachtoffer van wapeLdrengen het hoofd van een 
zorginstelling was. Bovendien zal in de strafmaat ook het gedurende lage
re tijd schade toebrengen aan de bezittingen van de instelling hebben 
meegespeeld. 

In de late Middeleeuwen begonnen de rechters zich minder gebon
den aan de tekst van de wet te voelen en namen zij geleidelijk een grote
re vrijheid in de straf toemeting. De reactie hierop was, zoals gemeld, een 
gedetailleerder beschrijving van de wet, zoals blijkt uit de ordonnanties 
uit de zestiende en zeventiende eeuw.22 

BESLUIT 

Wapeldrengen is de naam van een middeleeuws misdrijf waarbij de 
dader iemand moedwillig in het water duwde en door de modder trok. 
Later verbreedde het begrip zich en kreeg het de algemene betekenis van 
iemand op een boosaardige manier met water, bier of een ander vocht 
benatten. Ook het gooien van drinkgerei werd uiteindelijk aangeduid m et 
wapeldrengen. 

n nd 

n. nl. 1) 
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De overtreding zal meestal hebben plaatsgehad in het kader van 
een uit de hand gelopen conflict. Het werd bestraft met een geldboete, 
variërend van één tot zestig pond, al naar gelang de omstandigheden. 
Wanneer het wapeldrengen begaan werd op een heimelijke manier en tot 
doel had de eer van het slachtoffer te treffen, kon de dader rekenen op 
een zwaardere straf. Aanvankelijk ging een (belangrijk) deel van het 
bedrag naar de vorst en de stad, later profiteerde vooral de gedeputeer
de. 

Het eerste naamdeel van het woord is van Friese oorsprong, maar 
de strafbaarstelling gaat in ons gebied waarschijnlijk terug op het 
Salische recht uit de zesde eeuw. Het misdrijf werd vooral genoemd in 
verordeningen in het kustgebied van de Nederlanden. Uit het Meetjesland 
en het aangrenzende gebied zijn tussen de twaalfde en de zeventiende 
eeuw naar verhouding veel wapeldrengen-teksten bewaard. Mogelijk is de 
jongste, die uit Boekhoute, de laatste vigerende vermelding überhaupt. 

Dankzij het gezegde iemand (s naam) door het slijk halen is de juri
dische inhoud van het wapeldrengen, ook al wordt het woord zelf nooit 
meer gebruikt. in het dagelijks taalgebruik blijven voortbestaan. 
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DOOR HET SLIJK HALEN IN HET MEETJESLAND 

BIJLAGE 
TEKSl'EN 

In de bovenstaande bijdrage wordt verwezen naar verscheidene juridische teksten 
waarin wapeldrengen vermeld wordt. Hieronder een overzicht in de oorspronkelijke 
taal en hun vertaling. 

1. Betrekking hebbend op onze streek en de directe omgeving, in chronologische 
volgorde: 

l.I. Koninkrijk van de Salische Franken, 'Lex Salica', zesde eeuw 

a. Middellatijn 
MSi uero eum in aquam aut in puteo miserit DCCC sol[idosJ indic{eturf".1 

b. Hedendaags Nederlands 
Indien hij hem (iemand) werkelijk in het water of in een waterbak zet, wordt hij 
beboet met achthonderd solidi. 

1.2. Vrije van Brugge, 'Keurbrief, 1190 

a. Middellatijn 
M De wapeldrinc. Si homo ecclesiae hominem liberum injecerit luto vel terrae, emen
dabit ei sex libras; comiti et castellano sex libr{asJ; si vero liber hominem ecclesiae 
injecerit. dabit tres libras et totidem comiti et castellano. Liber libero sex libras, 
homo ecclesiae homini ecclesiae tres libras et totidem comiti et Castellano".2 

b. Hedendaags Nederlands 
Wanneer een vrije man iemand in het slijk of ter aarde werpt moet hij hem een 
boete betalen van zes ponden; aan de graaf en de stedelingen zes ponden: maar 
als een vrije man een geestelijke neerwerpt, betaalt hij drie ponden en evenveel 
aan de graaf en de stedelingen; een vrije jegens een vrij zes ponden, een geeste
lijke jegens een geestelijke drie ponden en evenveel aan de graaf en de stedelin
gen. 

1.3. Vrije van Brugge, 'Keurbrief, 1323 

a. Vlaams-Middelnederlands 
"Worpt een godshuusman eenen vryen man in de wasejoJ ter eerde, hi sal hem 
boeten VI lb .• ende den grave VI lb.; worpe een vry man eenen godshuusman in de 
waseJoJ ter eerde. hl salt hem boeten III lb .. ende den grave III lb., de vrye man 
den vrien man, VI lb .• de godshuusman, den godshuusman III lb., ende also den 
grave".3 

b. Hedendaags Nederlands 
Indien een geestelijke een vrije man In het water of ter aarde gooit, dan zal deze 
hem 7-CS pond betalen en ook de graaf krijgt zes pond; als een vrije man een 
geestelijke in het water of ter aarde werpt. zal deze hem drie pond betalen en de 
graaf krijgt ook drie pond, de vrije man boet op dezelfde wijze jegens de vrije man 
7Á!S pond. de geestelijke boet op dezelfde wijze drie pond en ook de graaf krijgt dit 
bedrag. 
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1.4. Aardenburg, 'Consuetudines', 1328 

a. Middellatijn 
"Item, qui alterem per capillos traxerit ad terram sive par lutum pedibus conculca
verit, solvat undecim lib. cum dimidia, X lib. comüi, male tractato XV sol. ville XV 
solid. ".4 

b. Hedendaags Nederlands 
Zo ook, wie een ander aan de haren naar de grond trekt of door het slijk met de 
voeten toetakelt. betaalt elf en een halve pond, tien pond aan de graaf, aan de 
klager vijftien schellingen, aan de stad vijftien schellingen. 

1.5. Aardenburg, 'Keure', 27 oktober 1330 

a. Middelfrans 
"Item quicomquesjait autruy vilonie de li gieter vin ou eauwe par despit ou visage 
ou sur lui, il sera en amende de soixante ;E, et ira lemende ainsi commes des 
plaies".5 

b. Hedendaags Nederlands 
Zo ook wie een ander misdaad doet door hem op een kwetsende wijze wijn of 
water in het gezicht of op hem te werpen, zal zestig pond betalen, en hij zal beta
len naar gelang de verwondingen. 

1.6. Aardenburg, 'Wettelfjchede', veertiende eeuw 

a. Vlaams-Middelnederlands 
"Van wapeldrinckene. So wie bedraghen wort van wapeldrinckene, die boete es;E 
XIY2; dat was ghewfjst Jan van Cotenjeghen Griele Scie~. 6 

b. Hedendaags Nederlands 
Over wapeldrengen. Wie veroordeeld wordt voor iemand in het water gooien, die 
wordt beboet met elfenhalf pond, zoals Jan van Coten gevonnist werd versus 
Griele Scie. 

1.7. Aardenburg, 'Wettelfjchede', veertiende eeuw 

a, Middelnederlands 
"Een besceet van ;E XW2. Jan.f. Josins .t: Jans was bedrag hen. dat hi slOlLch Clais 
J Ser Clais met eerejuste mei wine: die boete was besceeden;E )([Ih".? 

b. Hedendaags Nederlands 
Een veroordeling van elfenhalf pond. Jan, zoon van Josins. zoon van Jan. moest 
voorkomen, omdat hij Clais zoon van heer Clais geslagen had met een wi.1nknlik: 
de boete werd vastgesteld op elfenhalf pond. 

1.8. Eeklo. 'Voorgheboden', c. 1440 

I fJH 

a. Vlaams-Middelnederlands 
"Item, wie anderen quels mei wapendrane. sal verblleren.leghens den heen.' .\:.\. sc. 
par".8 
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b. Hedendaags Nederlands 
Zo ook. wie anderen schaadt met wapeCdrengen. zal boeten met twintig Parijse 
schellingen, te geven aan de heer. 

1.9. Nieuwvliet. 'Statuijten ende keuren', 2 januari/25 februari 1529 

a. Vlaams-Vroegnieuwnederlands 
~Van wapendranck. Item. daar hem iemand vervoorderde wijn. bier ofte andre 
dranck met kannen op iemant te werpen ofte uijter kannen in euelen wille iemand 
in zijn gezigt te gieten dat men hiet wapendranc. zal verbueren de boete van 3 l ps 
by dage en by nagte dobbel". 9 

b. Hedendaags Nederlands 
Zo ook. wanneer iemand het waagt om wijn. bier of een andere drank met kannen 
naar iemand te werpen of met een kwade bedoeling uit een kan iemand in zijn 
gezicht te gieten. hetgeen men wapeldrengen noemt. zal een boete betalen van 
drie Parijse ponden, overdag. en indien het feit 's nachts gebeurt het dubbele. 

1.10. Nieuwvliet. 'Statuijten ende keuren'. 2 januari/25 februari 1529 

a. Vlaams-Vroegnieuwnederlands 
MVan kannen of croesen te werpen daar geen drank of nat in is. Item, de geene die 
hem vervordert. enige kannen of croesen naar iemant te werpen in euelen willen 
daar genen drank of nat in is ende daer iemand gequest wierde boven 't herte. zal 
verbueren de boete van vi l. p. ende beneden 't herte iii l. p.; ende daar niemant 
gequest en werd xx s. p. ende bij nagt dobbel". 1 0 

b. Hedendaags Nederlands 
Over kannen en kroezen werpen waar geen drank of vocht in zit. Zo ook. degene 
die het waagt om met een kwade bedoeling enige kannen of kroezen te werpen 
waar geen drank of vocht in zit en waarbij iemand boven het hart wordt gekwetst. 
zal een boete betalen van zes Parijse ponden en beneden het hart drie Parijse 
ponden; en wanneer niemand gekwetst wordt twintig schellingen en wanneer het 
feit bij nacht gebeurt het dubbele. 

1.11. Ambacht van Boekhoute, 'Statuten ende politicque ordonnantiën', 12 oktober 
1684 

a. Vroegnieuwnederlands 
MItem, soo wie den anderen werpt met een canne, glas, croes ofte diergelijcke met 
bier, wijn, ofte anderen dranek daer in, sal verbueren thien ponden par. alwaert 
datter gheen quetsure tot dan bloede en volghde, ende sonder dranek daer in, ses 
ponden par". 11 

b. Hedendaags Nederlands 
Zo ook, wie een ander een kan, glas, kroes of iets dergelijks toewerpt waar bier, 
wijn of een andere drank in is, zal boeten met tien Parijse ponden indien het niet 
resulteerde In een verwonding met bloedverlies en wanneer er geen drank in zat 
7.eS Parijse ponden. 
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2. Overige in de tekst genoemde vermeldingen, in chronologische volgorde. 

2.1. Weser jVlie tot het Zwin, 'Lex Frisionum', c. 790 

a. Middellatijn 
"Qui alium in aquam impinxerit. ita ut mergatw; ter lIJ[ solidos componat~.12 

b. Hedendaags Nederlands 
Als iemand een ander in het water duwt en hij komt boven, betaalt hem drie keer 
vier solidi. 

2.2. Gent. 'Keure', 1176 

a. Middellatijn 
"Qui aliquem capillis ad terram traxerit seu per lutum trahendo pedibus conculca
vent, x libras comiti dabit. et sic tractato xv solidos, castellano x solidos et ad opus 
castri vsolidos" . 13 

b. Hedendaags Nederlands 
Wie een ander aan de haren naar de grond trekt of door het slijk trekt. met de 
voeten toetakelt. betaalt de graaf tien ponden, en aan de klager vijftien schellin
gen, aan de stedelingen tien schellingen en aan de stad vijf schellingen. 

2.3. Brugge, 'Keure', circa 1190 

a. Middelatijn 
"Qui aliquem per capillos ad terram traxerit sive per lutum trahendo pedibus con
culcaverit, xlibras comiti dabit. sic maletractato xv solidos, castellwlO x solidos. ad 
opus castri v solidos~.14 

b. Hedendaags Nederlands 
Wie een ander aan de haren naar de grond trekt of door het slijk trekt, met de 
voeten toetakelt, betaalt de graaf tien ponden, aan de klager vijftien schellingen. 
aan de stedelingen tien schellingen en aan de stad vijf schellingen. 

2.4. Zeeland, 'Keur', 13 november 1290 - ontwerptekst 

a. Vlaams-Middelnederlands 
"Maer worpet men yementjnden vliet te synre leelicheden, dat salmen gelden bi 
vonnesse der ghezwoorne. Ne gheens leuens mans smerte en salmen gelden bouen 
eenen haluen man, hoe veel wonden dat hi heuet". 15 

b. Hedendaags Nederlands 
Maar indien men iemand in een stroom werpt en h~j er schade van ondervindt. 
dan zal men dat vergelden door een vonnis van een rechter. Men 7 .. al hem gt't'n 
doodstraf geven volgens het vonnis dat geldt voor een halve man, hoeved won
den hij ook heeft. 

2.5. Zeeland, 'Keur', 13 november 1290 - uitgevaardigde tekst 

160 

a. Vlaams- Middelnederlands 
"Van wapel drincken. Werpenjemandl in den til/ei Ic zienc lee/ijk Ilt'dt'n, dal zal 
men hem beleren bU vonnisse, der gezwoorlle, Negltt'cnt' mans s,fllt'rlt' l/!al mell 
boven eenen hal ven man gelden, ho(' vele wonden dal /til ht'Pt'/". 1 b 
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b. Hedendaags Nederlands 
Over wapeldrengen. Maar indien men iemand in een stroom werpt en hij er scha
de van ondervindt. dan zal men dat vergelden door een vonnis van een rechter. 
Men zal hem geen doodstraf geven volgens het vonnis dat geldt voor een halve 
man, hoeveel wonden hij ook heeft. 

2.6. Brugge, 'Keure', 10 juli 1330 

a. Middelfrans 
"Item quiconques Jerra au trui de baston sans Jer. sans naureure ou alfolure, ou ki 
gietra par mautalant ou visage aucune moil/ure, U sera en amende de LX solz. dont 
Ie vUenez aura XX solz ; et li contes XL solz". 17 

b. Hedendaags Nederlands 
Zo ook wie een ander misdrijf aandeed met een niet-ijzeren stok zonder leed of 
verwonding te veroorzaken, of wie iemand iets met een kwade bedoeling in het 
aangezicht werpt zonder dat er vocht in is, dan hij zal zestig schellingen betalen, 
waarvan de stedelingen zullen hebben twintig schellingen; en de graaf veertig 
schellingen. 

2.7. Damme, 'Nieuwe Keure', 18 oktober 1330 

a. Middelfrans 
"Item QuïconquesJera autruy vUonnie de lijietter vin ou yauwe par despit au visa
ge ou sour li. il sera a amende de syssante lb" et ira lamende ainsi commes les 
plaies". 18 

b. Hedendaags Nederlands 
Zo ook wie een ander misdrijf aandeed door hem op een verachtelijke wijze wijn 
of water in het gelaat of op hem te werpen, zal zestig pond betalen, en hij zal hem 
betalen naar gelang de verwondingen. 

2.8. Gent. 'Audiencie', 8 juni 1376 

a. Middelnederlands 
"Tusschen Jan Siemen .f Wouters, ende Catelinen. sinen wive. an deenen zide. 
ende Jan Siemenf. Jans. ende Marien. sinen wive. an dandere zide. van dat Jan 
ende Cateline hemleden beclaghende waren dat Jan Sieme. f. Jans. sonder rede
ne ende verdien te hem ghewont soude hebben. ende dat Catellne ghewapeldrinct 
was bi toedoen van hemleden. ende. bi der vrese die soe hadde. dat zoe ghelach 
van eenen doden kinde. daeroJzy noU bate gecreghen consten. also zy zelden: ver
sien dbesouc datter oJ ghedaen (es). ende heesch ende antwoorde van partien: So 
wysen ende segghen de heren. naer den besouke ende al dats voor hemleden com
men es. dat Jan Zieme . .f Jans. ende Marien syn wilf, gheven ende betalen sullen. 
bln sinte Pieters daghe ingaende Guste naestcommende. den vorselden Ziemen . .f 
Wouters, ende Catelinen. zinen wive. over de quetsinghe die hi ontjlnc ende van 
dat Cateline ghewapeldrinct was. also wel bevonden int bezouc. de somme van IllJ 
1: groten. ende voort. dal zU ooe gheven ende betalen sullen Minen here van 
Vlaendren over de mesdaet die zy in dil Jaiijeghen hem mesdaen hebben. IIIJ 1: 
groten. ende daero{ vernouohen den Gntfanghere van Vlaendren Ie Mins heeren 19 . .1 .I' • 
bouj. 

1 (j 1 



ARea WILLEBOORDSE 

b. Hedendaags Nederlands 
In de zaak tussen Jan Siemen, zoon van Wouter en Catelijne, zijn vrouw aan de 
ene zijde, en Jan Siemen, zoon van Jan en Marie, zijn vrouw aan de andere zijde. 
Aangezien Jan en Catelijne Jan Siemen, zoon van Jan, hen aanklaagden, omdat 
hij zonder reden en aanleiding hem verwond zou hebben, en omdat Catelijne door 
hun toedoen gewapeldrengd werd. En dit mede vanwege de vrees die zij had dat 
zij zwanger was van een dood kind, waarvan zij nooit voordeel zou hebben. 
Daarop zeiden zij: bezie het onderzoek dat gedaan is, alsmede de eis en het 
antwoord van de partijen. Dit is de beslissing en de uitspraak van de heren van 
de Raad op grond van het onderzoek en al hetgeen in deze kwestie tot hen 
gekomen is: dat Jan Siemen, zoon van Jan en Marie, zijn vrouw, aan voornoemde 
Siemen, zoon van Wouter en Catelijne, zijn vrouw, vóór Sint Pietersdag volgend 
op de eerstkomende Oogst [22 februari] geven en betalen zullen vanwege de hem 
aangedane kwetsuur en het wapeldrengen van Catelijne, zoals afdoende is 
aangetoond door het onderzoek, de somma van vier ponden groot. En verder dat 
zij ook mijn heer van Vlaanderen [de graaf] geven en betalen zullen vanwege het 
misdrijf dat zij hem hebben aangedaan: vier ponden groot. en dit te voldoen aan 
de ontvanger van Vlaanderen ten behoeve van Mijn heer. 

2.9. Male, 'Audiencie', (vóór mei) 1378 

162 

a. Middelnederlands 
"Van den besouke dat ghedaen es tusschen den meester. broederen ende susteren 
van den hospitalen van der lazerie buten Dixmude, an deene zide. en Michiel de 
Wachtre, an dandren zide, van dat die van den hospitale hemleden becleghden dat 
Michiel vorseit hemleden te meneghen stonden grote scade gedaen hadde met 
sinen beesten in haerleder goed ende vruchten, ende dat hi den meester van den 
hospitale slouch ende wapeldrincte teere tijt. ende daernaer slouch eenen knape 
van den hospitale, ommedat zij weerden svorseits Michiels beesten van den lande 
ende uuten vruchten, den hospitale toebehorende, also zij deden: vorsien heesch 
ende antwoorde van partien, ende dbesouc vorseit: Sa wijsen de heren, naer den 
besouke ende al dats voor hemleden commen es. dat de llOrseide Michiel in 
presencien van den baillu van Brugghe vergh~fnesse bidden sal den meester vall 
den hospitale, in den name van den huus. van der scq[neringhe ende leelichede. 
die (hij den huse in dese zaken dede, ende dat hi l'oort in amen den en beteringhen 
van der scade, die hi ghedaen he~rt den huse met sinen beesten, ende l'an dat hi 
den dienaers van den huse XXX J.: parisis, deene helt te Paesschen naestcommen
de. ende dandere helt te Chinxen daernaer. omme die te bekeerne in orboren ende 
profitte van den hospitale".20 

b. Hedendaags Nederlands 
Over het onderzoek dat gedaan is aangaande de kwestie tussen de meester, 
broeders en zusters van het hospitaal van de lazerie buiten Diksmuide aan de 
ene zijde en Michiel de Wachtre aan de andere zijde. En wel omdat 11I:'t hospitaal 
voorzegde Michiel aangeklaagd heeft, daar deze met zijn vee gedurende langen.' 
lijd grote schade heeft toegebracht aan de goederen en de vruchten "Hll het 
hospitaal. En ook omdat hiJ de meester van het hospitaal eens heeft geslngt'll en 
gewapeldrengd en daarna een knecht van het hospitaal. omdat ztJ het \'et' \'IUl 

voorzegde Michiel wilden tegenhouden van het land en de vnll'htt'n dit' 
toebehoorden aan het hospitaal. De ets en dl' antwoorden \'nn dl' pnrttJl'n tiJn 
bezien, en zo ook hel onderzoek. Dit is de beslissing vnn de Iwrt'n \'1\11 eh' Rand 
na het onderzoek en al hetgeen in deze kwestie tot hl'n gekomt'1l Is: dnt dt' 
voorzegde Mlchle1 in legellwoordlglH'id van cle haUuw vnn Brug,~t' wrgilknls /Hl 
vragen aan de meester van hel hospItanI. In dt' IlIUm\ \'lIn ht't huls, O\'l'l' dt' 
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schoffering en de lelijkheden die hij het huis in deze zaken heeft aangedaan. En 
verder dat hij de schade die hij met zijn vee aan het huis aangericht heeft zal 
vergoeden en verbeteren. En dat hij de dienaars van het huis dertig Parijse 
ponden zal geven. de ene helft op de eerstkomende Pasen, en de andere helft op 
de daaropvolgende Pinksteren. En wel om zijn gedrag te bekeren in 
gehoorzaamheid en ten profijte van het hospitaal. 

2.10. Brugge, 'Eerste brief van de keure van de proosdij', 1511 

a. Vlaams-Vroegnieuwnederlands 
wVan wapendrinckene. Root of wit wijn, bier of andere drancken metter canne vp 
ijemende te werpene, ofte vut der canne ijemendejn zijn licht te ghieteneja evelen 
wille, dat men heet wapendrincken, es de boete van x l par". 21 

b. Hedendaags Nederlands 
Over wapeldrengen. Rode of witte wijn. bier of een andere drank met een kan op 
iemand werpen of uit de kan iemand in zijn gezicht gieten met een kwade bedoe
ling, hetgeen men wapeldrengen noemt, wordt beboet met tien Parijse ponden. 

2. 11. Brugge, 'Tweede brief van de keure van de proosdij', 1529 

a. Vlaams-Vroegnieuwnederlands 
wVan wapendranc. Daer hem yemende vervoorderde eenegehen wijn, bier ofte 
andre dranc met kannen vp yemende te werpene ofte vuter kanne in euelen wille 
yemende jn zijn ghezichte te ghietene, dat men wapendryncken, zal verbueren de 
boete van x l. par.by daghe ende by nachte dobble. 
Van kannen ofte croesen te werpene daer gheen dranc ofte natjin es. De ghuene 
die hem vervoorderde eeneghene te werpenejn euelen wille daer yement ghequetst 
wierde. zal verbueren vj l. par. boven der herte; ende daer ander iij l. par. Ende daer 
niement ghequest wert iij l. par. Ende by nachte dobble". 22 

b. Hedendaags Nederlands 
Over wapeldrengen. Wanneer Iemand het waagt om wijn, bier of een andere 
drank met kannen op iemand te werpen of met een kwade bedoeling uit een kan 
Iemand In zijn gezicht te gieten, hetgeen men wapeldrengen noemt. zal boeten 
met tien Parijse ponden, indien het overdag gebeurt. En als het 's nachts gebeurt 
het dubbele. 
Over kannen of kroezen werpen waar geen drank of vocht in is. Degene die het 
waagt zulks met een kwade bedoeling te werpen waardoor iemand gekwetst 
wordt. 7..a1 boeten met zes Parijse ponden Indien het boven het hart Is en drie 
Parijse ponden indien het eronder Is. En Indien niemand gekwetst wordt drie 
Parijse ponden. 
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Gezinsdrama in 
Lovendegem, 1 730 

Hugo NOTIEBOOM 

Kindermoord wordt als een van de meest verschrikkelijke misda
den beschouwd die door een mens kunnen gepleegd worden. Als de mis
daad dan ook nog eens door de moeder wordt bedreven, is dat dubbel erg. 
Vandaar dat kindermoorden tot aan het begin van de 19de eeuw vrijwel 
altijd met de dood werden bestraft, als er tenminste geen verzachtende 
omstandigheden waren. Bij de minste twijfel omtrent de schuld van de 
moeder werd een lijfstraf opgelegd of een verbanning uitgesproken. 
Voordat een doodstraf werd uitgesproken diende er in de 18de eeuw aan 
drie voorwaarden te worden voldaan: 
I. de moeder moet vrijwillig bekennen haar kind bewust te hebben 

omgebracht: 
2. het kind moet geleefd hebben; 
3. het kind moet levensvatbaar zijn geweest. 1 

Gelukkig komt kindermoord of infanticide slechts sporadisch voor 
in de bronnen. Toch blijkt dat veel kinderen dikwijls onvrijwillig om het 
leven kwamen, bijvoorbeeld doordat de moeder haar baby bij zich in bed 
nam, waardoor die tijdens haar slaap stikte Vooral bij hevige kou kwam 
dat geregeld voor. Het misbruik kwam zoveel voor dat de Brugse bisschop 
daarover aan het einde van de 17de eeuw een brief liet voorlezen in de 
kerken waarin de ouders werden aangemaand zeer voorzichtig te zijn en 
kinderen zo weinig mogelijk bij hen in bed te nemen. In de Nieuw-ligten
de Praktijk der Medicinen lezen we daarover: "Men moet de kinderen ook 
in een Wieg leggen en niet by de Ouders in het bed want dan werden de 
Kinderen meenigmaal dood gelegen. Daarom moet men haar Ioo lange in 
een Wieg latenjlapen totje zigIelven als een menIch in het bed kannen hel
pen. Men heeft teveel gevallen van Kinderen welke van Moeder en Soogjler 
onnofelyk zyn dood gelegen en om dat voor te komen is het beIt dat de kin
deren in een wieg gelegt werden".2 

Ook in Regtsgeleerde verhandelingen over lyJstraJfelyke misdaaden 
wordt daar aandacht aan besteed: "alzo hedendaagsch veele moeders in 
de dee7.-en zeer onbedagt zig gedraagen en hunne zuigende kinderen aan 
de borst te .flaapen leggen en zig dan ook ier ,/laap begeeven qf door den 
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jlaap overvallen worden. Een wyze van doen waardoor by de minjte druk
king oj omwenteling zo een kind kan worden dood geleegen. Dit quaed 
moet dan noodzaakelyk door Straffe tegengegaan en op het allerjterkjte 
belet worden". 3 

En in een boekje om het geweten te onderzoeken alvorens men 
biecht, wordt de moeders het volgende voorgehouden: "Jek heb reden 
gegeven van te mis varen oj van de doodt van eenige kinderen met hun niet 
gade te slaen gelijk ick moest. Jek heb mijne kinderen versmacht". 4 

Enkele voorbeelden van kindermoorden illustreren duidelijk dat de 
daders op niet de minste clementie konden rekenen. 

Op 4 april 1669 veroordeelt de Eeklose vierschaar Jacques de la 
Heye uit Maldegem wegens moord op het dertienjarige zoontje van 
Adriaan de Pau. De Pau had de man aangenomen als knecht. Terwijl het 
echtpaar naar de markt was, bond de la Heye het zoontje vast aan een 
tafel en .. hebt ghenomen het broodtmes en daermede aj ghesneden de 
keele ojte stroote tot op het necke been". Na de kasten te hebben openge
broken en het geld geroofd, vlucht hij naar Zeeland waar hij wordt gevan
gen genomen door de berijder van IJzendijke en aan Eeklo uitgeleverd. 
De schepenen veroordelen hem als volgt: "ghebrocht te worden op een 
schavodt, ende aldaer gheleyt op een Cruys, mitsgaeders gheslaghen met 
een caut ijser op uw herte ende daernaer met het selve ijser om stucken 
gheslaghen uwe leeden van armen ende beenen ende ajghesneeden uwe 
keele datter de doodt naer volght". 5 

In 1718 wordt in Eeklo een vrouw, die haar kind had vermoord. 
eveneens veroordeeld "om gheexecuteert te worden metten sweerde datter 
de dood naer volght". 6 Kleermaker JUdOClIS Onraedt uit Zwevezele snijdt 
op zondag 6 maart 1737 op gruwelijke wijze met een broodmes de keel 
van zijn drie kinderen over, terwijl zijn zwangere vrouw naar de eerste 
mis is. Hij wordt op 11 maart, enkele dagen na de feiten. op even gruwe
lijke wijze terechtgesteld in Kortr~jk: hij wordt door de beul driemaal de 
keel overgesneden en vervolgens geradbraakt. 7 Van dit drama is een lied 
bewaard, waarvan de tekst niets aan de verbeelding overlaat. 8 

Op 11 januari 1813 wordt op de Gentse Groentemarkt een daklo
ze bedelares onthoofd. Zij was ter dood veroordeeld voor de moord op 
haar pasgeboren kind en genoot daarmee de twijfelachtige eer om de t'er
ste vrouw te zijn die door het Gentse hof van assisen tot de g11illotine 
werd verwezen. 9 

Het is niet altijd duidelijk wie de dader is. Op woensdnp; 23 Juni 
1621 vindt een palinWisser in een beek in Vinderhoute het lijk VBIl een 
meisje van ongeveer 10 dagen oud. verstopt in een "ee,-d('11('11 pot mer 
asschen". Uit het onderzoek bleek niemand te wetell van wie het hnbytJl' 
wel zou kunnen zijn. 10 
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Het komt ook vrij veel voor dat misdadigers, zo mannen als vrou
wen. voor hun misdaad niet worden gestraft, maar worden gecolloqueerd, 
bijvoorbeeld wegens hun "imbeciliteyt waerdoor sy aen de publique straf
fe niet connen onderworpen wesen". Veel rechters zien inderdaad in dat 
kindermoorden dikwijls worden begaan door moeders die zich op het 
ogenblik van de feiten in een depressieve toestand bevinden en aldus niet 
verantwoordelijk zijn voor hun daden. Toch worden ook vrouwen die 
krancksinnigh zijn, of er de symptomen van vertonen, ter dood veroor
deeld. Naarmate de verlichtingsideeën meer en meer ingang vinden, wor
den kindermoordenaressen minder en minder met de doodstraf 
gestraft. I I 

Het drama in Lovendegem verloopt in de beginfase klassiek, maar 
kent een merkwaardige afloop. 

DINSDAG 1 AUGUSTUS 1730 

Een mooie, zomerse augustusmorgen in Lovendegem, op het 
Eeksken. Zeer vroeg is er al heel wat volk op de been. Pieter de Smet is 
aan het werk met zijn paarden op een partij land en Petronelle Snouck is 
Wmet het upgaen van de sonne vuyt ghegaen vuyt haer huys naer het velt 
omme te ougsten". Petronelle passeert voorbij de woning van haar zoon 
Pieter Galens, "temmerman van synen style" en gehuwd met Cornelie 
Lantschoot. Pieter is al van vijf uur in de weer om een schuur te herstel
len bij buurman Jan van Vooren. Rond zeven uur keert hij terug naar 
huis "om te haelen eenighe gereedtschappen in synen temmermans winc
kle". Pieter gaat zijn woning niet binnen. Hij laat Cornelie en zijn drie kin
deren rustig voort slapen. 12 

Een poosje nadien klopt de moeder van Marie de Coeijere, een 
buurvrouw, aan bij Cornelie. Enkele dagen tevoren, op vrijdag 29 juli, 
had ze haar namelijk een brood geleend en dat komt ze nu terugvragen. 
Cornelie geeft een zeer verwarde indruk: "Hebbe ick t'uwent een braadt 
gheleent?" 

Waarop de vrouw repliceert: "Cornelie, hebde dat vergeten, het is 
maer vrfjdagh lestleden dat ghij dat ghehaelt hebt." In plaats van een 
brood, wordt haar "alleenlijek ter handt ghestelt eenen cant braodt van 2 
à 3 pond". Bij haar thuiskomst vraagt Marie haar moeder hoe ze het 
gesteld heeft bij Cornelie: "lek en weet niet wat dat sij heeft. sij mist ghe
l!Jck sinnen. het is meer ghebeurt. maer S!J en heeft hel ghelijck niet vaste". 

En merkwaardig: rond acht uur komt Jan Francies, het oudste 
zoontje van Cornelie, op het erf van Jan van Vooren. waar zijn vader aan 
de schuur werkt. Dochter Anna. die Cornelie goed kent en er zelfs mee 
bevriend Is. vraagt het jongetje of het zijn vader wil spreken. Jan Francies 
antwoordt dat zijn moeder "hem ghesonden hadde ende desseifs vader 
moesle thuUscommen om te vaeghen chrislineken. l'ghonne haer vU!Jl ghe-
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maeckt hadde". Anna zegt daarop: "Uwen vaeder en placht dat niet te 
doen, maer wel uwe moeder." Maar Jean François laat niet af, het is "dat 
sijne moeder hem eventwel daertoe ghesonden hadde."13 

Nog geen uur later vernemen Anna en haar ouders het verschrik
kelijke nieuws van de moord door Cornelie op haar drie kinderen. Rond 
9 uur loopt Cornelie totaal verward naar het land, waar Pieter de Smet 
met zijn paarden aan het werk is. Hij vindt het zeer ongewoon wat de 
vrouw doet. 
"Dag Pieter oom", begroet ze de man, die zich verwondert afvraagt: "Wat 
compt ghy hier doen?' waarop het ontstellende antwoord: "Een droefve 
mare brenghe ick, ick hebbe alle drye myne kinderen vermoort. wilde com
men kycken, sy ligghen in huys en ick hebbe de duere toegetroeken ... Wel 
Pieter, wat doodt soude ick moeten sterfven?" 
Pieter: "Wel heere, Cornelie, wat haifve sinnen hebt ghy daer ghehadt." 
Cornelie vraagt nog waar haar man is, want ze wil het hem zelf vertellen 
en, voegt ze er nog aan toe: "lek en durfve alleene in huys niet meer bly
ven, ick moes te het doen. lck hebbe my selven ooek menen het leven te 
benemen maer ick bedachte my noch. ick sal my liever in justitie handen 
gheven."14 

Pieter de S~et laat zijn :verk voor wat het is en loopt naar huis om 
zijn vrouw het verschrikkelijke nieuws te vertellen. Cornelie. nog steeds 
zeer in de war, loopt een eind mee. De vrouw van Joos Vereecken. die het 
ongewone tafereel van uit haar huisje gadeslaat, vraagt wat er aan de 
hand is. "Een droef ongeluck." luidt het antwoord. En Cornelie voegt 
eraan toe: "lek hebbe myne dry kinderen vermoort. " Petronelle Goeminne, 
vrouw van Matthijs Blanckaert, is niet zo verwonderd: Cornelie gedraagt 
zich immers al een hele tijd zo raar. En Marie de Backer. die ook komt 
aangelopen, vraagt of ze zich kwaad heeft gemaakt op haar kinderen. 
maar Cornelie verzucht: "Ach. was ick maer bij den onderpastoor ghe
weest." 15 

Wat verder staat Maarten Vermeire op de straat te kijken en Pieter 
vraagt of hij meegaat. 
"Waer soude ick mede gaen7' vraagt die verwonderd. 
Waarop Cornelie: "Naer mynent, ick hebbe alle dry myne kinderen den 
hals afghesneden." 
"Gaet aen, gy sottine," zegt Maarten nog. Maar Pieter dringt aan. "ga et 
enen keer mede, sy segghet my oock". Maarten vraagt nog of de kinderen 
gheheel doodt zijn, waarop hem gewezen wordt op de bebloede voor
schoot, die Cornelie nog steeds aan heeft. Vermeire acht het wi.lst'IUk te 
blijven waar hij is en de twee gaan alleen verder. 16 

Pieter de Smet, zoon van oom Pieter, wordt naar Jan van Vooren 
gestuurd, om vader Galens op de hoo~rte te brengen. liet is allO uur als 
hij de woning van Jan binnenvalt met het ontstellende nieuws dat 
Cornelie zijn vader is komen zeggen dat zij "alle drye syll(, kinden'n dn>t:(-

16H 



GEZINSDRAMA IN LoVENDEGEM. 1730 

velyck verongheluckt hadde" . Als Galens dat hoort, loopt hij onmiddellijk 
naar huis waar hij zijn vrouw ziet staan, leunend tegen de deur. Hij 
vraagt haar wat ze heeft gedaan, maar ze schreeuwt: "Ach, laet my in 
dhanden vanjustitie ofte naer den bailliu gaen, dat ick magh sterven voor 
myn quaet." 1 7 

Het gerucht dat er iets verschrikkelijks is gebeurd ten huize van 
Pieter Galens verspreidt zich als een lopend vuurtje door het dorp. 
Catelijne Diericx, die op het Eindeken aan de Bredestraat woont, hoort 
rond tien uur in de voormiddag kinderen voorbij haar huis lopen, roe
pende "dat de dry kinderen van Pieter Galens waeren vermoort".18 
Petronelle Standaert, wat verder in dezelfde straat, hoort tussen 10 en 11 
uur "het geruchte in haere gebuerte dat de dry kinderen waeren den hals 
afgesneden". 19 
Joris Taelman, chirurgijn, verneemt het nieuws rond 11 uur, maar kan 
het niet geloven, "daer er nog gheen beroerte in de ghebuerte en was". 
Maar als Matthijs Blanckaert hem het nieuws komt bevestigen, haasten 
ze zich samen naar de plaats van de misdaad ... 20 

GEEN GELUKKlGE JEUGD 

Cornelie Lantschoot wordt in Eeklo geboren op 28 augustus 1697 
als dochter van Pieter en Marie Claeys, afkomstig uit Lovendegem. Pieter 
houdt zich in Eeklo bezig met landtsneeringhe. Enkele jaren na de 
geboorte van Cornelie gaat het echtpaar in Oostwinkei wonen, waar 
Pieter op 3 april 1704 overlijdt. Moeder Marie raakt op de dompel, woont 
in verschillende dorpen, keert nog eens terug naar Eeklo om tenslotte te 
eindigen in Kaprijke, waar zij omstreeks 1715 overlijdt. Een oom uit 
Lovendegem, Cornelis Claeys, ontfermt zich al van in 1706 over Cornelie 
die op 7 februari 1723 - ze is dan 26 jaar oud - huwt met timmerman 
Pieter Galens uit Lovendegem. 21 

IN HET HUIS VAN CORNELIE 

Onmiddellijk nadat ze het verschrikkelijke nieuws horen, reppen 
Catelijne Diericx en PetronelJe Standaert zich naar de woning van Pieter 
Galens. Er staan al verschillende vrouwen nieuwsgierig rond te kijken en 
te praten, onder andere Marie de Backer, vrouw van Maarten Kalant, 
Marie de Coeijere en andere. Petronelle Snouck, grootmoeder van de drie 
kinderen, komt rond tien uur terug van het veld en hoort haar zoon al 
van ver uitzinnig roepen en tieren, waarop ze zich haast en vraagt wat er 
is gebeurd . 
.. Ach. Jes us, moedre, myne kinderen syn alle drye verongeluckt. Ach 
Cornelie, wat hebt ghy ghedaen". schreeuwt Pieter. 

Cornelle staat In de deur met bebloede handen en armen en met 
de door bloed doordrenkte voorschoot "den weleken sy aen haer ligchaem 
was hebbende". Belde vrouwen gaan samen binnen en zien er het ver-
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schrikkelijke schouwspel: op de vloer liggen de drie kinderen van 
Cornelie dood, "alle drye de kele of den hals overgesneden": 
Jan Francies, geboren op 1 december 1725, vijf jaar oud 
Maria Christina, geboren op 31 januari 1727, drie jaar oud 
Joanne, geboren op 30 november 1729, acht maanden oud. 

Onthutst vraagt Petronelle: "Wel. Cornelie, hoe hebde dat connen 
doen?' 
Cornelie: "Iek en hebbe het uyt gheen quaet ghedaen." 
Petronelle vraagt: "Jes us , Maria, wel. Cornelie, waer mee hebt gy dat ghe
daen?" 
Cornelie: "Met het broodt mes." Het bebloede mes ligt nog op de tafel. 
Waarop moeder Petronelle nog zegt: "Ghy syt eene braeve vrouwe, mey
nende deposante dat sy daermede wilde te kennen geven van groot criem 
begaen thebben." 
Petronelle neemt het jongste meisje dan in haar armen en zag dat het "de 
kele afgesneden was, sonder ghesien thebben hoe d'andere waeren ver
moort". 

Marie de Backer komt ook binnen, geheel onthutst zegt ze : MWel 
hoe, Cornelie, hoe hebde dat connen doen?" 
Cornelie: "lck en hebbe het uyt gheen quaet ghedaen. ick hebbe eerst myn 
Cruysse ghemaeckt ende eerst gheweest sien inde Caemer ende kelder 
ofte iemandt quamp ende alser niemandt quamp, dan ginck ick daeraen. 
ende het oudtste meysken nampt my aende schorte als ick aen jan jran
choys gonck ende segde: Moeder. en doet het niet. .. Iek namp Jan François 
het eerst. en dan Christineken alsdan bij mij quamp gheloopen ...... 
Bij haar vertrek hoort Marie haar noch jammeren: "Ach. wat hebbe ick 
ghedaen." 22 

Ook vader Galens ziet het verschrikkelijke tafereel. Hij neemt zijn 
oudste kind in de armen, gek van verdriet. En dan komt chirurg~in 
Taelman op het erf. Hij ziet Cornelie nog steeds in de deur en tot zijn 
grote verwondering ligt een van de slachtoffert jes buiten in het gras. H~i 
vraagt onmiddellijk wie het kind daar heeft gelegd. Petronelle bekent dat 
zij dat heeft gedaan, waarop Taelman zich boos maakt: "Gy moet het leg
ghen daer ghy het ghevonden hebt om aengheschouwt te worden". Het 
kind wordt opgenomen en weer in huis gebracht, maar Cornelie zegt dat 
een lijkschouwing niet nodig is. daar zij de moorden heen gepleegd. 

Pieter Galens vraagt de chirurgijn nog: "Weet glly rny geen med?'. 
maar die trekt de schouders op en zegt: "lck hebbe lleele ghehoort ende 
ghelesen. maer noyet dierghelijcke qOairen". Galens vertrekt vervolgens 
naar het huis van baljuw Philippe Anthone Ampe.23 Als haar man vt'r
trokken is. slaat Cornelie wenend de handen omhoog en zegt tegt'll 
Taelman: "Meester Joris. icle en begin THL maer tot THUTl selven te comen. en 
geloq{t noyt gheene quaede tentatie. lck hebbc hel glwdaen om dot iek he( 
had de moe/en doen. "24 
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Jan van Vooren komt ook een kijkje nemen. Hij ziet Cornelie knie
len voor de wieg waarin Joanne had gelegen: "Ach. myn onnoosel bloe

tien". huilt ze. 
Waarop Jan woedend antwoordt: "Wel hoe. ghij vercken. tis nu een onnoo
sel bloetien. hoe hebt ghij dat connen doen. soo een onnoosel kint. .... 25 

Pieter Galens gaat echter niet naar de baljuw, maar naar Judocus 
Lantschoot, halfbroer van Cornelie. die als knecht werkt bij Cornelis 
Claeys. Claeys die ziet in welke toestand Galens zich bevindt, vraagt zijn 
knecht Judocus Galens terug naar huis te brengen, "want hy mochte een 
ongeluck crijghen". Terug thuis vraagt Pieter of Judocus zijn vrouw wil " 
leden naer tclooster te Eecloo" . 26 

En dan begeven Cornelie en Pieter, Judocus en Petronelle zich naar 
het huis van buurman Jan van Vooren. Cornelie trekt daar haar voor
schoot af. "seer ende vers bebloedt", en ze krijgt die van Petronelle. 
Petronelle vraagt nog eens waarom ze haar kinderen heeft omgebracht en 
waarom ze niets heeft gezegd. 
Cornelie:" Door de quaede tentatie, ach moeder. ick en heb se maer een alf 
ure van te vooren ghevoelt. " 

Merkwaardig is dat Pieter Galens in zijn getuigenis zegt dat men 
alle moeite van de wereld heeft moeten doen om zijn vrouw te doen ver
trekken "om te ontgaen de handen vanjustitie".27 Het is ook vreemd dat 
meer dan een uur na de feiten noch de baljuw. noch een officier te beken
nen valt. 

Na enkele maanden wordt het dramatische gebeuren blijkbaar al 
wat beter geïnterpreteerd en in zijn juiste context geplaatst. want buren 
en kennissen tonen zich in een gezamenlijke getuigenverklaring van 30 
november 1730. waarin alles nog eens op een rijtje wordt gezet, en waar
in veel begrip wordt getoond voor Cornelie en haar man: "De inwoonders 
van Lovendeghem ende naeste ghebueren van Pieter Galens attesteren 
mits desen voor waerachtigh dat Cornelie Lantschoot, huysvrouwe van 
den voornoemden Pieter. altyd pacWlquelyck heeJt gheleeJd ende haere kin
deren met teere affectie in dueght ende eere opghevoet ende voorst haer 
stightelyk ende godvrughtelyck heeJt ghedraghen. 
Dan. doore opghenomen scrupulen haer inbeeldende ende segghende dat 
sy niet en souden saligh worden, heeJt sy diversche keeren, namenllyck 
tenjaere 1723 ende 1726, bevanghen gheweest met cancksinnigheyt ghe
lyck is ghebuert op den eersten ougste ll. als wanneer sy haere dry kinde
ren al1eene thuys synde, met ghesloten dueren ontrent den neg hen uren, 
met een mes het leven heeJt ghenomen 
Twelcke ghedaen hebbende heeJt sy soo aanstonts tselve Jait aen ons 
ende alle andere persoonen rencontrerende lancxt de straete, gaen ver
cond ig hen. segghende dat sy sulcx ghedaen hadde om hun saligh te maec
ken ter wylenl deselve hetere kinderen waeren in de Jaeren van onnoosel
heyl 
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En dat sy haer oudtste kindt hadde doen maecken het teecken des heligh 
Cruys ende verwecken een berouw ende aen hem gheseyt: Ghy sult soo 
recht naer den hemel gaen. 
Op welck seggehen syn wy onderschreven en veel andere personen thae
ren huyze ghegaen ende heeft ons de selve haere kinderen, berooft van tle
ven, ghetoont in meyninghe synde door haere crancksinnigheyt dat sy een 
goedt werck ghedaen hadde." 

Deze verklaring wordt ondertekend door Pieter de Smet, chirurgijn, 
Joris Taelman, Jan van Vooren, Maarten Vermeire en Lieven d'Hooghe.28 

GETUIGEN EN KRANKZINNIGHEID 

Het is allicht iedereen duidelijk geworden dat er aan de mentale en 
psychische toestand van Cornelie Lantschoot meer dan iets schortte. Dat 
blijkt uit de ondervraging van de getuigen op 2 augustus 1730 waar, aan 
het slot van elk van hun getuigenis, wordt gevraagd of ze iets ter ont
lastinghe van Cornelie kunnen zeggen en ook of ze in de weken voor de 
moord hebben bemerkt "eenighe teeckenen van vyandschape ofte cranks
innigheyt" en of de vrouw "somtyts heeft ghewijmelt ofte haere sinnen 
heeft ghemist." 

Haar echtgenoot. Pieter Galens, verklaart dat Cornelie de zondag 
voor de moord, in het gezelschap van enkele vrouwen. naar huis kwam 
en dat ze het hadden over het sermoen van onderpastoor Belijn, die had 
verkondigd "dat de kinderen diejonck stierven. seer geluckig waeren". 

Thuisgekomen zegt zijn vrouw:"lck hebbe daer vele op ghepeynsc. 
waarop Pieter vraagt waarop ze dan wel zoveel heeft gepeinsd en Cornelie 
bedroefvelijck antwoordt: "lek en mag het niet segghen". 's Avonds vraagt 
ze Pieter of ze haar zilveren ijzerken aan O.-L.-Vrouw mag schenken, 
maar Pieter moet daar niet van weten: "Ghevet aen uwe kinderen. syen 
syn niet verdompt die selveren yserkens draeghen". 
Maar Cornelie gaat niet akkoord: "Men en weet het niet. ach laet het my 
gheven, Onse Lieven Heere ende Onse Lieve Vrouwe salons te meer de 
benedictie gheven". 

Pieter verklaart verder dat Cornelie al drie jaar lang "diversche 
cranckzinnigheden ende scrupulensheden" vertoonde. Zo slaat zij gere
geld met haar handen naar imaginaire duivels, waarbij ze roept dat er 
voor haar geen zaligheid is weggelegd, omdat veel heiligen meer hebben 
geleden dan zijzelf en dat zijzelf niets heeft gedaan. Het komt zelfs zover 
dat ze door onderpastoor Belijn belezen wordt en dat ze ook is geholpen 
door chirurgijn Taelman. Zeven jaar daarvoor, na de geboorte van Jan 
Francies, vertoonde ze dezelfde symptomen. Haar man mocht tO«:'11 h«:'t 
huis niet uit: "En gael van my niel, hel S!)Tl al duyvels dien ick sien", riep 
ze toen vertwijfeld uit.. Maar ook dat ging na «:'l1ig«:' tijd over. 2H 
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Moeder Petronelle Snouck vindt het merkwaardig dat Cornelie na 
de moord zo weinig misbaar maakte en "niet eenen traen heeft ghelaeten", 
waaruit zij besluit dat ze niet bij haar volle verstand was. Ze weet ook nog 
te vertellen dat Cornelie kort na de geboorte van haar eerste kind, de 
baby wou afstaan "aen eenen anderen manspersoon, haeren ghebuer'. Zij 
sloeg dan wartaal uit, maar wat ze toen precies zei, herinnert Petronelle 
zich niet meer, het was al te lang geleden. Na de geboorte van haar twee
de kind gebeurt precies hetzelfde, niemand raakt wijs uit de "diversche 
onnoosele discoursen" en de buren houden haar voor een onnozele 
vrouw, men heeft er compassie mee. Het duurt opnieuw enkele maanden 
eer ze zich weer normaal gedraagt.30 

Petronelle Standaert echter verklaart dat ze Cornelie nooit onnozel 
of krankzinnig heeft gezien, maar het is dan ook wel vijf - zes maanden 
geleden dat ze haar nog heeft gesproken. Wel vindt ze het eigenaardig dat 
de vrouw "gheene conversatie nochte gheselscap en was souckende", ze 
zocht met niemand contact en dat werd in de Lovendegemse gemeen
schap als afwijkend gedrag aangezien. Cornelie staat bij iedereen tevens 
bekend als een zeer devote vrouw, een beetje kwezelachtig zelfs, die alles 
wat van op de preekstoel wordt verkondigd, nogal letterlijk neemt.31 

Haar oom, Pieter de Smet, hoorde van iemand uit Eeklo, waar 
Cornelie is geboren, dat zij "ghelyck crancksinnigh is gheweest toen sy 
jonghe dochter was" en dat ze ook na haar tweede kinderbed niet bij haar 
verstand was. Het koppel woonde toen nog bij Cornelis Claeys, een ande
re oom.32 

Chirurgijn Joris Taelman ziet Cornelie acht dagen voor de feiten 
toevallig langs de straat. Hij bemerkt niets abnormaals aan de vrouw, 
behalve dat ze klaagt over het feit dat ze niet goed hoort. Taelman belooft 
haar iets voor te schrijven als ze bij hem thuis komt, maar hij ziet haar 
niet meer. Na de geboorte van haar tweede kind verzorgde de chirurgijn 
haar gedurende een zestal weken, omdat ze volledig in de war was, lang
zamerhand kwam ze weer "by haer volle vers tandt ende sinnen". 

Cornelie komt dikwijls bij landsman Jan van Damme, waar ze 
boter en melk haalt, hij ziet nooit iets abnormaals in haar gedrag. Het is 
wel een tijdje geleden dat hij haar heeft gesproken. 33 

Enkele maanden voor de feiten is Cornelie in gesprek met Catelijne 
Diericx en nog enkele andere vrouwen, als ze van de kerk komen. Tijdens 
het gesprek ziet CateliJne niets abnormaals, "gheen cranckzinnigheyt ofte 
onnozelheyt". Andere personen uit het gezelschap laten verstaan dat ze 
toch abnormaal scrupuleus is "ende noynl ghenough ghelesen en hadde. 
ler causen vande voorseyde scrupulenlheyl". 34 
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Verhelderend is het getuigenis van halfbroer J udocus Lantschoot. 
Tijdens hun vlucht naar Sint-Margriete komt de moordpartij uiteraard 
ook ter sprake. Al wandelend vraagt Judocus Cornelie herhaaldelijk 
waarom ze haar kinderen heeft gedood. Ze antwoordt "door duyvelsehe 
tentatie hebbe iek dat ghelijek moeten doen". 
Judocus: "Suster, hoe hebde dat ghedaen, hebde den duyvel ofte eenighe 
quaede gheesten in huys oj ontrent den huyse ghesien?" 
Cornelie. "lek en hebbe niemant ghesien, het is duyvelsehe tentatie. Ach 
wat heb be iek ghedaen, iek en hebbe met mijnen man noijet ruijse ghehadt 
en suleke braeve kinderen ... "35. Het geloof in de duivel en andere kwade 
geesten is in die tijd nog zeer reëel, tastbaar zelfs. 

VLUCHT 

Na overleg tussen Pieter Galens, Petronelle Snouck en Jan van 
Vooren wordt besloten Cornelie in veiligheid te brengen in het klooster 
van Eeklo. Cornelie en Judocus vertrekken dan achter het huis van 
Joannes, naar de wijk Meienbroek, richting Waarschoot. 

Op Meienbroek komen ze Jan van Damme tegen, die een eind 
meestapt en vraagt, "als te vooren van andere persoonen verstaen heb
bende dat ze haer kinderen had vermoort" : 
"Wel, Cornelie, wat hebde dy ghedaen?' 
Cornelie: "lek en wete niet wat iek hebbe ghedaen, iek moeste het doen ... " 
Jan: "Dat syn droejve dinghen." 
Cornelie zegt niets, maar Judocus antwoordt: "Jae, het is seer droefve." 
Jan: "Caede naer Eecloo?' 
Cornelie: "lek en weete niet waer naer iele gaen, iek gheloovejae." 
Jan: "Codt bewaere u." 

Het is zonder meer eigenaardig dat Cornelie zomaar kan vertrek
ken uit Lovendegem. Tal van personen zijn op de hoogte van het ver
schrikkelijke feit en weten dat Cornelie met haar haltbroer naar Eeklo zal 
gaan. Waarom niemand de baljuw, de bur~emeester, een schepen of oftÎ
cier verwittigt, blijft op zijn zachtst geze~d, meer dan verwonderlijk. Was 
het omwille van de krankzinni~heid van Cornelie? Of vond de gemeen
schap het normaal dat een dader(es) zich in veili~heid bracht? 

Wat er ook van zij, het tweetal gaat via Waarschoot naar Eeklo. 
naar het klooster, waar ze echter niet welkom zijn. want er worden geen 
vrouwen toegelaten, "daer ghene vrouwe persoonen en t'ermochten in te 
gaen". Judocus besluit dan naar Sint-Mar~riete te ~aan. waar op de wijk 
de Zonne Pieter Lantschoot woont. een broer van COl·neUe. Ze arriveren 
er op woensda~ 2 au~ustus. rond 5 uur in de namiddag. Er wordt 
gevraagd de vrouw "wel te bewaeren dat sy aen gheen onghelllck sourle 
gheraeeken, willende daermede vers(Q(:'n haer sell1('n LlcrhangllclI q/k 
haer enigh ander belelh doen". 
Rond twaalf uur 's nachts keert Judocus terug IlHar Lovelldegt:'Ill. 
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VERBANNING 

De drievoudige kindermoord zorgt vanzelfsprekend voor meer dan 
opschudding. niet alleen onder de inwoners van Lovendegem en 
Sleidinge. ook de heren van de Oudburg hebben dat nog niet meege
maakt. Nog dezelfde dag wordt de woning bewaakt en de lichaampjes van 
de kinderen ghecalanghiert door officier Judocus Maes en wordt er toch 
gezocht naar Cornelie. die uiteraard onvindbaar is. 's Anderendaags. 
woensdag 2 augustus. begeven de heren Huysse en van Moortsele. com
missarissen van de Oudburg. luitenant-baljuw Charles Louis de Craene 
en officier Maes zich naar de woning van Pieter Galens. om er samen met 
gezworen chirurgijn Jacques Neyrincx de lijkschouwing te doen, Het ver
slag van de chirurgijn laat niets aan de verbeelding over: "ligghende alle 
drye de kinderen op den vloer van het huijs ... bevonden alle drie gesneden 
met een mes sijdts in den hals doorgaende in de venajugulare [halsslag
ader] ofte geedt aeder ende oock de weifvel beenen van den hals door
sneeden waeruijt is gevolgd eene groote emorosie ofte bloedtstortinghe 
sodanigh dat daeruijt moeste volghen eene subite dood", 36 

Op dezelfde dag worden in de herberg het Eeksken op Sleidinge 
Keure door dezelfde heren een eerste informatie preparatoire gehouden. 
waarvoor officier Maes een hele reeks getuigen heeft opgeroepen die ver
tellen wat hierboven is geschreven,37 

Daar Cornelie op de vlucht is. wordt ze in alle documenten aange
duid als "criminele Jugitive", "criminele gheaccuseerde" en "latiterende 
[Zich schuilhoudende] verweerderigghe". 

Op zaterdag 5 augustus 1730 besluiten de "Mannen van Leene. op 
alles ghelet. abandonneren den persoon van Cornelie Lantschooi. omme 
naer apprehensie ende recomandatie in vanghenisse. ihaeren laste crimi
nelyck voorts gheprocedeert te worden naer style, concluderende dat in 
gheval van continuatie van latitude, sulcx sal moghen ghebeuren in dae
ginghe ende aenslagh van ghoede als naer style" , Een staaltje onbegrij
pelijke rechtstaal uit de lSde eeuw waarmee bedoeld wordt dat er voort 
7.a1 worden geprocedeerd. nadat Cornelie goed en wel in de gevangenis zal 
zitten. Als ze zich niet aangeeft en zich blijft schuilhouden, zal ze worden 
gedagvaard en zullen haar goederen worden aangeslagen. 

Maar de vrouw komt uiteraard niet opdagen en wat voorspeld is, 
gebeurt: de "criminele, gheabandonneerde Iugitive ende laUterende 
Cornelie" wordt op woensdag 16 augustus 1730 voor het eerst ten bre
tesque, op de pui van het kasseirijhuis In Gent, gedagvaard, In de dag
vaarding worden de gepleegde feiten opgesomd en wordt meegedeeld dat 
de daderes "haer vluchtigh heC:;/1 ghehouden ende tol nu toe niet en he~/l 
connen gheaprehendeerl worden. nieltegenstaende de menigvuldighe 
ende exlrr..wrdlnaire devoiren ende ondersouck", Wat toch met een korrel
tJe 7 .. (JUt mo(~t worden genomen, Ileel de huurt wist dat ze met Juclocus 
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vetrokken was naar Eeklo. Judocus wordt daarover niet aan de tand 
gevoeld. In elk geval: Cornelie moet zich op vrijdag 1 september vrijwillig 
melden "in gemaeckten hove van de Heeren van Leene". 

De dagvaarding wordt aangeplakt aan de woning van Cornelie in 
Lovendegem, aan de pilaren van het Gravenkasteel, aan de Brugse poort 
in Gent en op de gewone plaats in Sleidinge Keure. Vanzelfsprekend is 
van Cornelie geen spoor te bekennen, een tweede en een derde dag
vaarding leveren evenmin resultaat op. 

Het gevolg is dat de luitenant-baljuw van de Oudburg een prise-de
corps vraagt en dat Cornelie op 14 februari 1731 wordt "ghebannen uyt 
de landen van de ghehoorsaemheyt van de Majesteyt met interdictie van 
daer oyt binnen te commen op peyne van verbeurte van het Leven. vercla
erende voorts alle haere goederen soo meuble als immeuble, leenen ende 
erf ven, waer die ghestaen ende gheleghen sfjn, gheconflSqueert ten proJfy
te van de Majesteyt, de costen vanden processe ende misen vanjustitie" . 38 

De reden voor dit vonnis is dat de rechters niet kunnen vaststellen 
"de sorte van straffe des doodts tot de welcke sfj soude moeten worden 
ghecondempneert" daar Cornelie niet is aangehouden en men haar niet 
kan verhoren "om de waerheyd aen het licht te bringhen ende oprechte 
ghelegenheyd van saecken ten aensien van haere voorgedraeghen cranck
sinnigheyd". Wanneer ze zal worden aangehouden, zal alles "syne selven 
vinden ende met meerdere sekerheyt volg hens de rechten ende placcaeten 
van de Mqjesteyt connen worden gheresolveert". Met andere woorden. pas 
als Cornelie wordt aangehouden. zal er een ernstig proces kunnen wor
den gevoerd en zal ze dan ook worden veroordeeld.39 

Het is Guillaume van Gheldre. baljuw van de Keure van Sleidinge. 
Waarschoot en Lovendegem die al op 12 augustus 1730 van de luitenant
baljuw van de Oudburg het bevel krijgt een inventaris van de inboedel 
van het huis op te stellen. Moeilijkheid daarbij is dat een deel van de 
meubelen toebehoort aan Petronelle Snouck en haar zoon Pieter Galens. 
De baljuw besluit toch maar alles te noteren. ook het alaam uit de werk
winkel van Pieter. 40 De baljuw moest tevens opzoeken welke en hoeveel 
grond Cornelie bezit, dit "tot verhael ende recouvre van de casten ende 
misen van justitie" . 41 

Na de begrafenis van de kinderen herneemt het gewone leven in 
Lovendegem. Pieter Galens blijft aan het werk als timmerman. maar zUn 
cliënt.eel slinkt zienderogen en de arme man kan nog maar met moeite 
zijn hoofd boven water houden. 
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TIEN JAAR LATER. IN IJZENDIJKE 

In juli 1739 krijgt Melchior Poppe. korporaal van de souverains of 
soldaten van het Brugse Vrije de toestemming om in de omgeving van 
IJzendijke op zoek te gaan naar "ghesuspecteerde en geportraiteerde mis
dadighersn

• De souverainsgasten informeren bij de inwoners waar zich 
vreemdelingen ophouden. Er wordt hen verteld dat "daer ontrent 
[IJzendijkeI haer was onderhoudende een vrouwmensch die haer dry kin
deren had omghebrachC en er wordt gevraagd of ze die vrouw soms zoe
ken. Korporaal Poppe zendt onmiddellijk een van zijn souverains naar de 
berijder van IJzendijke. die de vrouw meteen arresteert. 

Het blijkt om niemand minder te gaan dan Cornelie Lantschoot. die 
in 1730 met de hulp van haar familie Lovendegem is ontvlucht. In de 
Verenigde Provinciën leefde ze onder de schuilnaam Joanne de Clercq. 
maar uit een portrait of opsporingsbericht met persoonsbeschrijving dat 
het college van het Vrije al in augustus 1 730 ontving. blijkt dat inderdaad 
de kindermoorderesse uit Lovendegem is aangehouden. 

Nadat ze enkele dagen bij haar broer Pieter in Sint-Margriete was 
gebleven. komt haar man haar halen en samen vertrekken ze naar het 
verre Maastricht. Pieter keert terug naar Lovendegem en zijn vrouw blijft 
ongeveer anderhalf jaar in de stad. in een pension dicht bij de herberg de 
Koevoet van messieur Jacques. 

Na ajkoeling van de zaak komt ze van Maastricht naar IJzendijke 
waar ze "op het deijn kerckje" woont. Pastoor Adam Wachtelare verklaart 
dat de vrouw van 1733 tot 1739 "in syne gheestelycke presentie is ghe
weest" en dat hij ook haar biechtvader was. Cornelie woont zelfs enkele 
maanden in zijn pastorie. Ze spreekt natuurlijk over haar kinderen die 
"ze hadde omghebracht sonder eenighe passie dan alleenlijek om dat sij in 
den hemel souden commen ende dat sij anders ins in den hemel niet en 
souden hebben connen geraecken". 

Daarna woont ze ook bij Christiaan de Fever. maar de meeste tijd 
verblijft ze op de boerderij van Pieter Smaele en Giliam de Witte die haar 
uit medelijden op de boerderij laten werken. ondanks het feit dat ze "int 
aenwijsen van haer werkc soo onnoosel dede als oft een kint van 7 oJ 8 
jaer was gheweest". Iedereen op de boerderij merkt dat ze af en toe haar 
verstand kwijt is ... sonder arglistigheyt ende quaetheyt. aUijt biddende en 
te vreden wat haer voor den loon ghegeven wierf'. Als Pieter en Giliam van 
de kindermoorden op de hoogte raken. raden ze Cornelie aan te vertrek
ken om niet gevangen te worden. wat ze blijkbaar niet doet. 42 

Voor de pastoor en de andere parochianen is Cornelie alleszins 
geen normale vrouw. Hoe dikWiJls hebben ze niet meegemaakt dat ze 
overvallen werd "van alle groote scrupuLen en teenemael crancsinnigh en 
buyten verstand is gheweest." Ze is fanatiek godsdienstig. bij zoverre dat 
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de pastoor soms verplicht is om haar gedurende het misoffer op te slui
ten in een kleine kamer boven de kerk. precies omwille van haar zottig
heden tijdens de dienst. 43 

VERHOOR IN BRUGGE 

Na haar aanhouding wordt Cornelie meegevoerd naar Brugge, waar 
ze wordt ondervraagd door de heren van het college van het Vrije. Die 
ondervraging verloopt niet zonder incidenten. Op de vraag hoe en door 
wie haar kinderen zijn omgebracht. werpt de vrouw zich al wenend en 
roepend ter aarde. Ze wringt haar handen, slaat zich op de borst, toont 
veel berouwen smeekt te mogen sterven "sonder dat te belydenH

, zonder 
dat ze er nog moet over praten. 

Tenslotte bekent ze toch dat zij het was, terwijl ze met de handen 
"wysende was aen de kele en aen den strof. Ze voegt er nog aan toe dat. 
indien ze een zachtere dood voor haar kinderen had kunnen bedenken. 
"zy hun dien zou hebben aengedaenH

• Cornelie geeft als reden op dat haar 
kinderen de kinkhoest hadden en dat zij ze had laten zegenen. Zelf voel
de ze zich van God verlaten en ze beeldde zich in dat zij God vertoornd 
had en nog zou vertoornen. Neen, daarvoor had ze nooit iemand kwaad 
berokkend. Ze leefde steeds met de onrust en de angst niet aan God te 
behagen en dat zij zich had voorgenomen te sterven. Doch haar kinderen 
moesten voor haar gaan, want als ze jong zouden sterven. zouden ze geen 
kwaad kunnen doen en God niet kunnen vergrammen en zouden ze k aen-
stonts nae den hemel gaen" . 44 

RECHTSZAAK IN GENT 

Op 25 april 1 740 verschijnen er voor de heren van de Oudburg 
opnieuw een hele reeks getuigen die. in tegenstelling tot die van 1730. 
veel meer details geven over het drama in Lovendegem en die ons niet 
alleen een beter beeld geven van de omstandigheden waarin de moorden 
werden gepleegd, maar ook van het da[2;elijkse leven op de parochie. 

Lieven d'Hoo[2;he en zijn echt[2;enote kennen Cornelie en Pieter zeer 
goed, ze wonen ook op het Eeksken en zijn naaste buren. Cornelie is een 
zeer godvruchtige vrouw die goed overeenkomt met haar man en een 
"groote affectie had voor haere kinderkens". Bij het be[2;in van hun huwe
lijk was ze wel wat te scrupuleus, ze heeft "van tyd tot tyd gewyrnelt en 
onnoosele wercken bedreven". Als ze in verwachting is van haar eerste 
kind, en ze met haar buurvrouw "besigh sfjnde cooren salade int l~lt te 
soueken" , zegt Cornelie dat ze 's mor[2;ens naar het sermoen is geweest 
van de onderpastoor. Die heeft "den maeghdel!jcken staet zoo l'erhcl'en 
dat sij haeren houwelijcken staet beclaegl1de, alsq{ s!f daer doore tot de 
saligheijl niet en soude hebben connen gcraeckcn". Vrom\! d'lloo~ht' 
onderneemt alles om haar die dwaze geduchten uit het hoofd te praten en 
ze looft het huwel~jk: alle gehuwden kunnen zonder mcer zali~ worden. 
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Na de geboorte van haar eerste kind is Cornelie volledig buiten 
haar verstand. Maar Lieven, en vooral zijn echtgenote, houden de vrouw 
goed in het oog, bijvoorbeeld als ze water gaat halen, uit schrik dat ze in 
het water zou springen. Op een zaterdag in juli 1726, vijf maanden na de 
geboorte van Marie Christine, komt Pieter Galens zelf vragen om zijn 
VTOUW in de gaten te houden, ze is buiten haar zinnen en er is niemand 
om haar op te passen, hij vreest dat ze ongelukken zal doen. In huis vin
den ze Cornelie op haar knieën voor haar bed, de ogen ten hemel en haar 
hals helemaal bloot. Als Pieter na een half uur terugkeert, is haar toe
stand niets verbeterd. Ze besprenkelen haar met wijwater, maar ze blijft 
in extase en antwoordt op geen enkele vraag. Marie Christine, "wesende 
in den bunseldoeckn

, ligt met het gezicht "om leeg he op sijn buijcxken met 
kans op suffoquatien

• Pieter loopt naar de hofstede van Pieter Verbiest. 
waar zijn moeder Petronelle Snouck werkt. Met de meegekomen Pieter 
Verbiest probeert het gezelschap de vrouw aan de praat te krijgen. 
Cornelie verkrampt nog meer en op de vraag wat er hapert, komt het er 
ten slotte uit: "dat sy vervaert gheweest hadde vande roode mutse die 
Pieter op sijn hooJd hadde" . 

Echtgenoot Pieter Galens leeft steeds in vrede en goede corespon
dentie met Cornelie. Samen krijgen ze vier kinderen, een daarvan over
lijdt al na twee maanden en dat grijpt Cornelie erg aan. Nog maanden 
later lijdt ze eronder. Ze bemint "haere kinderkens te teerelyck en heeJt 
getracht ze op te bringhen in de vreese godts n

• Pieter heeft het niet gemak
kelijk met Cornelie die steeds opnieuw "haere saligheyt mistroude" en 
daar hele dagen mee bezig was. 's Zondags na het incident met de rode 
muts wil ze niets eten of drinken en zegt zelfs "van haer leven dag hen niet 
meer te sullen eeten nochte drincken", ze wil naar het veld gaan om daar 
haar leven te beëindigen, want voor haar is geen zaligheid weggelegd 
omdat ze niet heeft geleden als de heiligen. Pieter opent echter haar mond 
met geweld "om een lepel oJ twee suijpens wyns te connen in cryghen". 

Het is vooral als ze van de kerk komt, en Belijn heeft gepreekt. dat 
Cornelie in alle staten is. Op 30 juli 1730, de zondag voor de feiten, is het 
weer mis. In zijn preek had de onderpastoor gezegd dat enkel die kinde
ren gelukkig zullen zijn die "geduerende d'onnoosele jaeren quaemen te 
sterfven, omdat er van de dertig duijzend maer vyJ conden saligh worden". 
Het is op diezelfde zondag dat Cornelie de zilveren haak van haar cappe
cien aan O.-L.-Vrouw wil geven. "lek en weete het niet wel", antwoordt ze 
als Pieter zegt dat niemand verdoemd wordt omdat hij of zij zilver 
draagt. 

In mei 1730 komt Pieter de hulp inroepen van Marie de Coeijere. 
Buurvrouw Marie kan goed overweg met Cornelie, ondanks het feit "dat 
sij haer vers land niet en wel was ghebruUckende". Maar op die mei mor
gen Is het. toch wel heel erg, zelfs Marle Is ten einde raad. Als ze binnen
komt, )jgt Cornel1e in haar "coeise gheheel ghedraeijd in haer slaepding
hen. haer sLaepcoosse qfle treck mulse van ach/er te vooren ghesteU". De 
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vrouw ligt te ijlen en roept steeds maar och, God. Cornelie wordt wat 
gefatsoeneerd waarop het roepen enigszins mindert. 

Na haar overbrenging eind augustus uit Brugge naar Gent. wordt 
Cornelie ghecolloqueert in het Gravenkasteel. In een cel onder de hare zit
ten Adriaan Heye en Lieven de Meyere, gevangenen die verklaren dat tij
dens de excessieve koude van de voorbije winter, Cornelie soms nachten 
na elkaar wakker lag, ze hoorden haar voortdurend heen en weer wan
delen in haar cel. Als pater Leonardus Leduc de mis komt opdragen in de 
kapel, zien ze Cornelie op haar knieën rond de muren van de kapel krui
pen met haar hoofd diep gebogen naar de vloer. De beide gevangenen zijn 
ervan overtuigd dat de arme vrouw" haer verstand kwfjt was en door al te 
groote scrupulenthefjt is wfjmelende~. 

Een goede vriendin van Cornelie is Anna van Vooren, dochter van 
Jan waar Pieter op 1 augustus 1730 de schuur aan het herstellen was, 
en die nogal vertrouwelijk omgaat met haar. Anna woont al meer dan 22 
jaar met haar ouders op de wijk Meienbroek, op slechts enkele roeden 
van Cornelie en Pieter. Telkens Pieter ergens is gaan timmeren, nodigt 
Cornelie haar uit bij haar thuis. Als Pieter voor langere tijd weg is, blijft 
Anna dikwijls bij Cornelie slapen, soms drie, vier weken. Cornelie ver
trouwt haar toe "dat sfj seer vervaert was ende niet geiren alleene thufjs 
en was met haere kinderken" en dat zij wenst dat ze vlug in de hemel zou
den zijn. Ook raadt ze Anna aan niet te trouwen, omdat "de ghetrouwde 
lieden niet en connen saligh worden". Als Anna bij Cornelie in bed ligt, 
merkt ze dat ze telkens boterhammen, aardappelen en ander voedsel 
meeneemt in haar bed. Ze zegt dat dit voor haar kindjes is en als Anna 
opmerkt dat haar ouders dit nooit deden, is het antwoord "dat haere kin
derkens snachts van hongher souden somwylen ghestorven sfjn". Ook valt 
het Anna op dat Cornelie halve nachten geknield blijft bidden en dat ze 
haar slechts met de grootste moeite in haar bed krijgt. 

Op een keer komen Anna en haar moeder van de vespers. Als 
Cornelie hen ziet, roept ze: 
"Vesperen ... vesperen ... isl nu dan sondagh?' Haar gezicht is daarbij "tee
nemael verdraefjt ende ghealtereert". 
Waarop Anna:"Cornelie, weet ghfj dan niet dat het alsnu sondagh is?' 
Cornelie spreekt dan over een bezoek aan de vrouw van Joris Martens 
met een pak lijnwaad om er hemden van te snijden, wat die weigert. Uit 
de feiten blijkt dat ze nooit naar Martens is geweest, maar te weghe was 
dit te doen. 45 

Onderpastoor Jan Baptist Belijn, nu pastoor van Knesselare, legt 
op 23 mei 1740 ook een verklaring af. HtJ was van kerstmis 1723 tot Juli 
1729 onderpastoor in Lovendegem en kent Cornelie zeer goed, ze wns 
immers zijn biechlkinl. Ze kwam veel biechten en ontving dikwijls lk 
communie. De vrouw was uitzonderlijk godvruchtig," hebbc ho('r /Ilclligh· 
mael ghesien, ghesprocken ende bevonden eent' groolt.' endt' lIJj(llclllclldc 
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goot vruchtigheyf'. Anderzijds was ze "wonderbaer beseten van den hel
schen vyandt die altyd uyt is om te sien wie hy verderJven soude" . 
Vandaar haar depressieve toestand. Belijn kwam dikwijls bij haar thuis 
om Mden duyvel uyt haer bedstede tejaeghen met synen stock".46 

Op een keer maakte hij zich toch ongerust, als Cornelie hem zei dat 
ze gepoogd had zich te verhangen "en dat sy haeren voorschoot had gebe
sigt en aen haeren hals ghedaen om haer daermede te verhangen". 
Echtgenoot Pieter is de onderpastoor ook clachtigh gevallen: als hij na een 
vermoeiende dag thuiskomt, wil zijn vrouw hem de hele nacht geknield 
doen bidden. 
Belijn doet al het mogelijke om haar te troosten, op andere gedachten te 
brengen "en te gherustighen ende oock van groote voorvallen te bevryden". 
Helaas, niets hielp.47 

Als Belijn in Knesselare het verschrikkelijke nieuws verneemt, zegt 
hij tegen zijn maerte: "Is het tot Lovendeghem gebuert, dan is het seker 
Cornelia Lantschoot. die vrouwe persoone is meer sot als present", want 
Belijn kent haar" krancke ghesteltenisse ende sinneloosheydt" maar al te 
best .48 

Het is duidelijk dat onderpastoor Belijn een cruciale rol in dit 
drama speelde en zich blijkbaar niet bewust is van zijn verantwoordelijk
heid. Telkens als Cornelie van de kerk komt en als Belijn had gepredikt, 
was ze geestelijk van de kaart en had haar echtgenoot alle moeite van de 
wereld om haar te kalmeren. De heren van de Oudburg schrijven in hun 
verslag aan Brussel dat de vrouw geheel en al beïnvloed is door de onder
pastoor: "Que la ditte femme. ayant eu le malheur de tomber entre les 
mams d'un conJesseur lequell'a insensiblementfait tomber dans la scru
pule si aveint que croyant que ses trois enjants n' auroientjamais pu par
venir à leur salut s'ils auroient aiteint un dge avancé, désirant avec ardeur 
de leur faire jouir de la béatitude éterneLle". 49 

Pastoor Dalle van Lovendegem kan niet veel meer zeggen dan dat 
Cornelie een devote, maar scrupuleuze vrouw was, die haar kinderen 
.. seer godvreesende was opvoedende ende instrueerde in de christelycke 
leeringhe". Toen hij vernam wat er was gebeurd, zei hij: "Sy moet eene 
phrenesie ghehadt hebben", een aanval van razernij. 

HET VERZOEKSCHRIFT VAN PIETER GALENS 

Na de vele getuigenverhoren, is het voor de luitenant-baljuw van de 
Oudburg en voor de heren van het College van diezelfde Oudburg, zonder 
meer duidelijk dat Cornelie krankzinnig is en dus niet verantwoordelijk 
kan worden gesteld voor haar daden en bijgevolg "gheene sl.raIfe en ver
dient". Een recht.er zal niets vinden om haar te straffen, want personen 
beroofd van verstand en zinnen, kunnen "nogh voor den oppersten rech
ter, nogh voor de civilen rechter strqffelyck wesen".50 
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In een Advertissement van 1 juni 1740 wordt die krankzinnigheid 
door de procureurs Helias en Le Begue in een stevig rapport met niet 
minder dan 45 items, uitgebreid uit de doeken gedaan. Hun besluit is dat 
uit alle getuigenissen, zowel charge als decharge, zonneklaar blijkt dat 
Cornelie "absolutelyck berooft is gheweest van haer sinnen en niet en ghe
weten heeft wat sy heeft ghedaen ende bydien niet strajbaer". De getui
genissen worden kort vermeld, er wordt verwezen naar vele rechtsgeleer
den en naar andere dergelijke zaken, en hun besluit is dat "Cornelie 
Lantschoot, onnoosele verweerderigghe, gheene de minste straffe en heeft 
verdient dat ter contrarie alle medelyden is meriterende" . Het is geheel 
abnormaal "dat eene moeder die haer kinderen altydt teerlyck bemindt 
heeft, de selve sonder eenighe reden met eenighen schyn van verstandt 
souden connen soo bedroevelyck om den hals brenghen. als de nature 
ende moederlycke affectie daer aen resisterende" . 51 

Kort nadat Cornelie in de gevangenis is beland, dient Galens een 
verzoekschrift in bij de majesteit waarin hij vraagt zijn vrouw gratie te 
willen verlenen voor haar misdaad. Alvorens een beslissing te nemen. wil 
men in Brussel weten hoe het met de gemoedstoestand van Cornelie was 
gesteld op het ogenblik van het misdrijf, "pour découvrir au vrai laditte 
constitution de son esprit avant et audit temps" . Daarvoor moet alle moge
lijke informatie worden verzameld om een verantwoord besluit te kunnen 
nemen over ofwel het verlenen van gratie, ofwel haar opnieuw onder 
sekwester te plaatsen en of haar "parents ou ses amis sont en état de sub
venir aux frais de la ditte séquestration". 

Uit de brief die Brussel op 26 februari 1740 aan de Oudburg 
stuurt, blijkt dat Cornelie "a été récemment relachée" uit de gevangenis 
om op een veilige plaats geïnterneerd te worden. 

ONDERHOUDSPLICHT VAN CORNELIE 

Nadat Cornelie uit de gevangenis is ontslagen en in une Ziel! de 
sécurité - waarschijnlijk in een van de vele nonnenkloosters die Gent l;jk 
is - is ondergebracht, wordt door de Oudburg op 31 juli 1741 een rechts
zaak ingeleid tegen Eeklo en Lovendegem over het betalen van de onder
houdskosten van de vrouw, die in Eeklo is geboren en in Lovendegem is 
gehuwd. Het is op verzoek van Pieter Galens dat een procedure wordt 
opgestart, want er is sprake van dat Galens zelf zal moeten opdraaien 
voor de onderhoudskosten. De schepenen van Lovendegem zijn in elk 
geval de mening toegedaan dat Galens "daertoe primaire is verbonden", 
Uit een onderzoek blijkt dat de meester-timmerman een "wel gestaet 
man" is, die een hofstede bezit met een stenen huis - wat alleen gegoede 
inwoners zich kunnen permitteren - en dat er met de penningen uit dt' 
sociëteit c01yugale nog andere goederen zijn aangekocht. Ook verdit'nt 
Galens elke dag minstens een gulden en twee stuivers. en daarvan kan 
h~j goed leven, 
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Judocus Lantschooot, ongehuwde halfbroer van Cornelie, komt 
ook in het vizier. Het is eveneens een wel ghestaet man die een huis en 
andere goederen bezit en daarenboven heel wat geld heeft gespaard. 
Alleen al bij Philippe Ampe zijn er 300 gulden belegd. Daar Judocus geen 
kinderen heeft, wordt Cornelia "de naeste om in syne goederen te succe
deren". Blijkbaar wordt een en ander ferm overdreven, want bij monde 
van procureur Goeman voert de Oudburg aan dat het niet de familie, 
maar wel Eeklo ofwel Lovendegem is die moeten opdraaien voor de onder
houdskosten, "dat het notoir is dat dene of dander plaetse schuldich syn 
de oudburgh te ontlasten". 

Procureur Billiet, die de stad Eeklo verdedigt, weerlegt de argu
menten van Moerman als volgt. Cornelie heeft Eeklo al zeer vroeg verla
ten en woont al sinds 1706 in Lovendegem. Ook haar moeder, Marie 
Claeys, is geboren in Lovendegem en woonde er tot aan haar huwelijk 
met Pieter Lantschoot. Na haar vertrek uit Eeklo is Cornelie er nooit meer 
teruggekeerd en heeft ze altijd in Lovendegem gewoond. Haar man oefent 
er zijn beroep uit en betaalt er alle belastingen. Overigens, uit de juris
prudentie blijkt dat wanneer iemand drie achtereenvolgende jaren in een 
parochie zijnflXe domicile heeft gehad, dat het die parochie is die voor het 
onderhoud moet instaan. En alle wetten uit het Romeinse recht, die over 
het domicilium originis handelen, syn notoirlyck gheabrogeert, zijn opge
heven. Overigens woont Cornelie al meer dan 24 jaar in Lovendegem, dat 
de lusten droeg en nu ook maar de lasten moet dragen. Eeklo zal dus 
geen onderhoudskosten betalen. 

Procureur Geersdale, die de belangen van Lovendegem verdedigt, 
neemt de argumentatie van de schepenen over en meent dat Pieter 
Galens en halfbroer Judocus Lantschoot maar moeten instaan voor het 
onderhoud, gezien hun ghestaethede. 

Er worden verschillende zittingen aan de zaak gewijd. Eind janua
ri 1742 wordt Judocus Lantschoot gedagvaard en zijn advocaat, Van de 
Velde, verklaart dat hij nog nooit heeft gehoord dat een halfbroer en zelfs 
een broer onderhoudsgeld zouden moeten betalen voor een crimineel feit 
begaan door een zuster. Overigens is Judocus - in tegenstellingen met 
wat wordt beweerd - allesbehalve welstellend en moet hij leven van de 
inkomsten van synen cleynen aerbeyt. Pieter Galens, die voor deze zitting 
verstek gaf, moet op 5 februari 1742 uitleg komen geven. 

Dat doet procureur Lebegue, die verklaart dat Galens onmogelijk 
de alimentatie voor zijn vrouw kan betalen, "mils hy onvoorsien is van 
enige goederen ende alsnu in synen audendagh niets anders en heeft dan 
syne handen om de cost te winnen". Hij heeft nog nauwelijks werk, ver
keert daardoor dikwijls in incommoditeyl en leeft van dag tot dag. 

Oaar zijn de procureurs Billiet en Geersdale het helemaal niet mee 
eens. Galens is nog maar 42 of 43 jaar oud en kan dus nog een hele tijd 
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werken als timmerman. Geersdale blijft er trouwens bij dat zowel Galens 
als Judocus wel degelijk bemiddeld zijn, wat bijvoorbeeld blijkt uit de vol
gende indiciën, naast de al eerder opgesomde: ze bezitten vaste goederen, 
ze hebben nieuwe laken klederen met zilveren knoopsgaten en zilveren 
gesmede knopen, allebei hun woning is goed bemeubeld, er is alle moge
lijke gereedschap in het atelier. Moest er een staat van goed van hun 
bezittingen worden opgemaakt en moest daarvan de helft worden voor
behouden voor het onderhoud van Cornelie, dan waren alle problemen 
van de baan. En beide heren zouden zich moeten schamen over hunne 
onwaerachtige voordragingen. Het wordt Pieter Galens vooral kwalijk 
genomen dat hij "teghen den waerheyd exclameert op eenighe onpasselij
kheyt van chiatica" terwijl hij integendeel een heel goede gezondheid heeft 
en nog dagelijks werkt. Hij bezit dus alle middelen en mogelijkheden om 
"met den Cipier vande Ciperagie van desen hove te maeken eenfavorabel 
accord" over de betaling van de kosten van zijn vrouw. 52 

Het is niet duidelijk wie de onderhoudskosten uiteindelijk betaal
de, waarschijnlijk de Oudburg. Evenmin is bekend wanneer Cornelie 
naar Lovendegem is teruggekeerd, waar ze op 27 december 1747 over
leed. 

DRAMATlS PERSONAE EN GETUIGEN 

Pieter GALENS 

Cornelie LANTSCHOOT 

Petronelle SNOUCK 

Pieter LANTSCHOOT 
Judocus LANTSCHOOT 

Pieter DE SMET 
Maarten VERMEIRE 
Jan VEREECKEN 
Jan VAN DAMME 
Joris TAELMAN 
Cornelis CLAEYS 
Catelijne DIER/CX 
Joris DE MEESTER 
Pierijntjen STANDAERT 

Andries DE WULP 
Marle DE BACKER 
Tanneken WIEME 
Adrlaan IIEYE 
Lieven D1~ MlWI~lm 

J H-I 

30 jaar, timmerman, 8 jaar gehuwd 
met Cornelie Lantschoot 
vrouw van Pieter Galens, moeder van de 
drie vermoorde kinderen 
60 jaar, weduwe van Lieven Vermeire 
en van Pieter Galens sr., 
moeder van Piet er Galens 
broer van Cornelie, Sint-Margriete 
30 jaar, haltbroer van Petronelle, 
knecht bij Corndis Claeys 
43 jaar, oom van Cornelie 
getuige 
getuige 
30 Jaar, landsman 
42 jaar, meester chirurgijn 
getuige 
60 jaar, gehuwd met Joris de Meester 
man van Catelijne Diericx, Breestrnat 
50 jaar, gehuwd met Andries de Wulf. 
landsman. Breestraat 
man van petronelle Standaert 
vrouw van Maartt'n Kalant. p;t'tuip;e 
vrouw van Lit'vCIl d'lloop;he, kt'nnis 
gevanp;ene uit Oost akker in ht't Grnyt'nkm,tt't'1 
p;evanp;ene uit Lnndt'p;('Ill in het Grn"t'nkastt't'I 
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Anna VAN DE VElRE 
Adam WACèITELAERE 
Peter SMAELE 
Giliam DE WilTE 
Leonardus LEDUC 
Carolus BORQUELMANS 
Johannes Baptist BELIJN 

Pieter VERBIEST 
Malie DE COEIJERE 
Cornelie DE W AELE 

Jan VAN VOOREN 

getuige, kennis 
pastoor van IJzendijke 
inwoner van IJzendijke 
inwoner van IJzendijke 
pater capucijn 
jezuïet. biechtvader in het Gravenkasteel 
onderpastoor in Lovendegem van 1723 
tot 1729 
kennis 
vrouw van Judocus Geeraerts, buurvrouw 
echtgenote van Lieven de Brauwer, 
kennis uit Wondelgem 
buurman bij wie Pieter Galens 
de schuur herstelde 

Anna VAN VOOREN 
Pietronelle GOEMINNE 

dochter van Jan, goede vriendin van Cornelie 
echtgenote van Matthijs Blanckaert, kennis 
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De Frankische landname in het 
Meetjesland. 
EEN POGING TOT KWANTIFICERING 

Luc GOEMINNE 

1. FRANKISCHE NEDERZETTINGEN 

1.1 DE SAKSISCHE EN FRANKISCHE LANDNAME 

Rond het jaar 450 stort het Romeinse rijk ineen. Germaanse vol
keren. en vooral bij ons in midden-V1aanderen Franken. vestigen zich 
binnen het rijk. De eigenlijke belangrijke tweede germanisering valt bij 
ons in de Merovingische tijd. Dit is tussen 400 en 750 na Christus. De 
algemene geschiedschrijving neemt aan dat de Franken uit West
Duitsland afkomstig waren. Omstreeks 450 kwamen ze uit het huidige 
Noord-Brabant over Limburg. naar het zuidwesten opgerukt om later 
Noord-Frankrijk te bereiken. In dezelfde 5de eeuw drongen de Saksen uit 
Noord-Duitsland van over zee onze kuststreek binnen. 

Samenvattend heeft er een dubbele penetratie naar onze gebieden 
plaatsgevonden: een trage kolonisatiegolf vanuit het noordoosten naar 
het zuidwesten en een andere tegengestelde invasiegolf vanuit de zee van 
het zuidwesten naar het noordoosten. 1 

Hoe lang deze volksverhuizing juist heeft geduurd, is niet duidelijk. Was 
ze continu of intermittent? Hoe talrijk de Franken waren, is ook onbe
kend gebleven. Hoe talrijk was de oorspronkelijke plaatselijke bevolking 
tijdens deze kolonisatieperiode? 
De Frankische kolonisatie is een kapitale gebeurtenis in de geschiedenis 
van het Vlaamse volk. Maar dit onderwerp blijft nog steeds een zeer 
omstreden vraagstuk. 

Wegens de schaarste aan vroegmiddeleeuwse geschreven bronnen 
en het ontbreken van archeologische vondsten doet de nederzeUingsge
schiedenis in ruime mate een beroep op de middeleeuwse toponymie als 
hoofdbron voor de kennis van de Frankische en Saksische landname in 
on7-C streken. 
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Volgens Gysseling had de ontwikkeling van de -inga-heem forma
ties in de loop van de 6de eeuw voor het eerst plaats in het Germaanse 
deel van het tegenwoordige departement Pas-de-Calais en drong wellicht 
nadien van daaruit naar andere Germaanse gewesten. zoals het westelijk 
deel van het huidige West-Vlaanderen. 2 Deze naamgeving moet enkele 
eeuwen productief zijn geweest. zodat de laatste sporen ervan dateren uit 
de lode eeuw. Gysseling stelt verder dat de intense germanisering van de 
noordwestelijke helft van het Pas-de-Calais erop wijst dat in Pas-de
Calais en in het latere West-Vlaanderen de Germaanse invasie in hoofd
zaak van overzee gebeurd is. Volgens hem hebben niet de Salische 
Franken. die door de Kempen en Brabant naar Doornik en verder naar 
de Somme opgerukt zijn. maar wel Saksische Noordzeestammen uit 
Noord-Duitsland het latere Frans-Vlaanderen en West-Vlaanderen geger
maniseerd. Vandaar het vroegtijdige optreden van gelijkaardige taalten
densen in West-Vlaanderen als in Engeland. 

De Frankische kolonisatie had ook geleidelijk plaats vanaf de sde 
eeuw. Bovendien schat men dat het aantal Germanen. dat zich in deze 
streken met de lokale oorspronkelijke bevolking vermengde of nieuwe 
nederzettingen stichtte. vrij beperkt was. Gedurende de eerste eeuwen tot 
de gde eeuw toe heeft dit waarschijnlijk niet tot een duidelijke nieuwe 
aangroei van de bevolking geleid. 

Bij de doortocht van de Franken door de Kempen hebben weinigen 
zich daar gevestigd. Deze streek was met uitgestrekte heiden bedekt en 
de bevolking bleef er zeer schaars. 
Net zoals in het Waasland en het Meetjesland zijn er daar weinig of geen 
Germaanse plaatsnamen ingevoerd. 

Op toponymische basis heeft men aannemelijk kunnen maken dat 
in het Leie- en Scheldegebied een klein aantal Romeinse kleine nederzet
tingen is blijven voortbestaan na de invallen. Bovendien hebben wellicht 
de Germanen eerst en vooral de gemakkelijke bewerkbare Leie en 
Schelde-oevers uitgekozen om er zich te vestigen. hoewel dit verschijnsel 
moeilijk te bewijzen valt. 3 De Germanen hebben bovendien ook een groot 
aantal nieuwe nederzettingen in het zuiden van het intertluvium van Leie 
en Schelde gesticht. waarvan de plaatsnamen tot heden bewaard zijn 
gebleven. 

In tegenstelling tot de Gentse historicus Charles Verlinden blijven 
we met Marc Rogge geloven dat Germaanse plaatsnamen wel iets ze!Z~en 
over de vroegere dichtheid van de Frankische bezettin~ in de 
Nederlanden.4 5 Volgens Verlinden en Dhondt hadden de Franken te wei
nig tijd en manschappen om onze ~ouwen te koloniseren. Ze zouden 
slechts met enkele tienduizenden zijn geweest tUdens de landna
metijd.67 

De bevolkingsdichtheid boven de (latere) taalgrens was éHlnvemkdUk min
der hoog dan deze in de Romaanssprekendt' gebkden onder de tanlgl·t:'llS. 
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Dit verschil vond zeker zijn oorsprong in de grotere omvang van de bos
sen en heiden in het latere Vlaanderen. 
De taalgrens die in de 6de_7de eeuw tot stand kwam is geen lijn waar de 
Germanen zijn gestopt, doch wel een lijn waarop de Romaanse herove
ring van uit het zuiden tot stilstand is gekomen. 

1.2 DE VLAMINGEN STAMMEN AF VAN DE GERMANEN 

Mijn bijdrage, De Frankische landname tussen Leie en Schelde, een 
kwantitatieve benadering, is een moeilijke tekst en een voorbeeld van the
oretische geschiedenis.8 

Uit het voorkomen van de oudste Germaanse ingaheem- en zele-toponie
men tussen Leie en Schelde tracht ik aan te tonen dat de bevolking in dit 
gebied hoofdzakelijk afstamt van de Germaanse kolonisatoren die ons 
gebied veroverden tussen de 5de en de 8 ste eeuw. 
Door wiskundige simulaties toonde ik aan dat het aantal Franken, dat 
zich hier dan vestigde tussen Leie en Schelde, ongeveer 4.000 in aantal 
was en dat de oorspronkelijke Keltische of Gallische bevolking hier 
uiterst gering in aantal was. Onze theorie werd onlangs grotendeels 
bevestigd door een recente doctoraatsstudie in de populatie genetica.9 

Prof. dr. Gerhard Mertens van de universiteit van Antwerpen heeft door 
de bepaling van genetische markers in bloed- en weefselonderzoek, onze 
theorie grotendeels bevestigt. Hij wendde hiervoor de studie aan van de 
allelen van zes bloedgroepsystemen, drie specifieke weefselantigenen en 
26 DNA-microsatellieten. Hij bewees hierdoor dat de Vlamingen overdui
delijk rechtstreeks afstammen van de Germaanse immigranten uit de 5de 

eeuw. 

Hun genetisch patroon sluit nauw aan met dit van de huidige inwo
ners uit West-Duitsland. Dit was bij uitstek het oorsprongsgebied van de 
Frankische immigranten uit de 5de eeuw. We stammen duidelijk af van 
de Germanen en niet van de oorspronkelijke Kelten, waarvan het aantal 
in deze gebieden uiterst gering en onbelangrijk was. Trouwens in de 
Zuidelijke Nederlanden en Frans-Vlaanderen hebben bijna geen Kelten 
gewoond. 10 

1.3 VORMEN VAN DE FHANKISCHE NEDERZETrJNGSNAMEN 

Van de 6de tot en met de 8 ste eeuw ontstaan aldus talrijke 
Germaanse nederzetUngsnamen op -haim. Veruit het meest productieve 
nederzettingswoord in Vlaanderen was -haim : hoeve, woning, nederzet
ting. 

Tijdens de landnametijd kwamen de volgende naamtypes op haim voor: 

J. Met een volksnaam samengesteld zal de naam op haim nog uit de 5c1e 
of 6c1c eeuw dateren: GoUem, GauLa-haim of nederzetting van de 
Goten. 
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2. Met een appellatief of adjectief als topografisch element samengesteld 
kunnen namen op haim ook zowel uit de 5de eeuw als later uit de 8ste 

eeuw dateren. Bijvoorbeeld Elsegem uit elzinga-haim: huis bij de 
elzen. Kruishoutem, Hultheim, 847: Hout-heem. Ook Sint-Denijs
Westrem, Westrehem 950: westelijk gelegen nederzetting. 

3. Ook een substantief kan het bepalend element zijn: Lathem, 941 uit 
Iata haim: nederzetting van laten of half-vrijen. 

4. De zeer talrijke namen op -haim met een Germaans patroniem in de 
genitief meervoud dateren in hoofdzaak van omstreeks de 7de eeuw. 
Bijvoorbeeld Landegem, 
Landenghem 941: woning van de lieden van Lando. Meigem. Meingem 
941 uit Maginga-haim: woning van de lieden van Mago. Ouwegem. 
Aldingaheim 
830 : woning van de lieden van Aldo, enz. 

5. Schaarser zijn de namen op -haim met een persoonsnaam in de geni
tief of nominatief enkelvoud. Ze zullen ook wel in hoofdzaak van de 7de 

eeuw zijn. 
Bijvoorbeeld Zegelsem, Sigelshem 1155 uit Sigiwulfas-heim: woning 
van Sigiwulf. 

6. Zeldzame namen op -haim bevatten echter een voor-Germaanse of 
zogenaamde Belgisch persoonsnaam. die tot in de vroege 
Middeleeuwen nog productief is gebleven. Een voorbeeld kan zijn 
Petegem (864) Pettingehem, bij lndo-Europeesch ped - voet en ook 
Zomergem. (941) Sumuringahem uit Keltische persoonsnaam 
Sumaros, zeer groot. 
Soms komen ook prehistorische persoonsnamen voor. bv. Kolinga 
haim, woning van de lieden van Kolo. nu Kolegem. op de grens van 
Wondelgem en Mariakerke. 

7. Van meerdere plaatsnamen op -haim is de betekenis van het eerste 
bepalend lid evenwel onzeker. Voorbeelden zijn hier Killem (1121 
Chilhem) en Warrem (1165 Warhem). 

1.4 TOPOGRAF1SCHE STRUCTUUR VAN DE -INGA-HEEM-F'ORMATIES 

Lindemans heeft in navolging van Godefroid Kurth dt'ze -inp;a
heem-formaties als een onmiddellijk resultaat van dt' nt'dt'i/.t'ttinp;t'n dt'r 
Franken beschouwd, terwijl ze uit het noordoosten naar ht't zuidwesten 
migreerden tot in het huidige noordwesten van Frankrijk. Ht't ontstaan 
van -inga-heemnamen moet gesitueerd wordt'n in et'n pt'riode waarin 
patroniemen op -inga nog levend waren. Het kan wijzen op vt'rdelinp; \'ntl 

gronden onder familiale groepen. die dus plaatst'll aanduidden die op het 
ogenblik van de Frankische kolonisatie bt'woOlllmnr werden gemnnkt. 
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Een kerngebied van frequente -inga-heem-formaties staat wellicht 
in rechtstreeks verband tot de vruchtbaarheid van de bodem en een vol
doende watervoorziening. De meeste namen vindt men op de vruchtbare 
klei- en leemgebieden en op de vette slibgronden langs de rivieren. 
Moeras. heide en bosgebieden gaven minder aanleiding tot -inga-heem
formaties. De nabijheid van grote rivieren bepaalt evenwel niet volledig de 
densiteit van deze naamvormen. 

Oorspronkelijk zal een -heem. een afgezonderd hof geweest zijn en 
nog geen gehucht of dorp aangeduid hebben. De betekenis van -heem (uit 
haim) onderging een betekenisevolutie tijdens de vroege Middeleeuwen. 
Oorspronkelijk was het een vaste woning. een familiale nederzetting. later 
een gehucht tot zelfs een heel dorp. 

Topografisch konden de -inga-heem-formaties aldus een verschil
lende evolutie tegemoet gaan. tijdens de vroege Middeleeuwen. 

De mogelijkheden waren de volgende : 

1. De naam duidde oorspronkelijk een hoeve aan. die om een of andere 
reden te gronde ging en de naam in vergetelheid deed belanden of 
enkel nog als plaatsnaam overbleef (bv. Riemegem te Kruishoutem). 

2. De naam kwam overeen met een geïsoleerde grote hoeve met eigen 
landerijen. 

3. De naam ging over op een klein gehucht. gegroeid uit een grote hoeve 
(bv. Maaigem te Bachte). 

4. De naam bleef bekend voor een meer uitgestrekt gebied. waar nadien 
geen sporen van een grote hoeve nog te bekennen waren (vb. 
Huttegem onder Kruishoutem). 

5. De naam heeft zich gehandhaafd als een wijknaam of een groot onder
deel van een latere gemeente (bv. ZijIdegem onder Kruishoutem). 

6. De naam geldt later als de naam van een heel dorp. waarbij het oor
spronkelijke heem niet meer op te sporen is (bv. Petegem-aan-de-Leie). 

1.5 ATTESTATIES VAN DE -HEEM-FOHMATIES 

LIndemans (I940) heeft vroeger beweerd dat -ingaheem-formaties 
ouder zijn dan de -heemnamen. omdat deze laatste meestal voorkomen 
als satellieten op de randen van ingaheem-gebleden. 
Deze veronderstelling is later totaal fout gebleken. 12 

Een groot probleem voor de studie van de chronologie Is het feit dat de 
Inga-heem-formatles bestonden. lang voor ze In de documenten verschij
nen. 

UJl 



Luc GOEMINNE 

Dit blijkt duidelijk uit het overzicht met de eerste archivalische vermel
dingen van de -heem-namen in de zuidelijke Nederlanden en Frans
Vlaanderen. 13 14 15 16 

1.6 CHRONOLOGIE VAN DE OUDSTE ATTESTATIES -HEEM-NAMEN 

IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN 

700 - 800 
800 - 900 
900 - 1000 

1000 - 1100 
1100 - 1200 
1200 - 1300 
1300 - 1400 
1400 - 1500 
1500 - 1600 
1600 - 1700 
1700 - 1800 
Subtotaal 
Totaal 

-ingaheem-namen -heem-namen 

24 
57 
49 
190 
91 
63 
42 
25 
24 
29 
575 

700 

1 
3 
10 
9 
35 
16 
9 
9 
4 
5 
5 
125 

Veel oorspronkelijke -heem-formaties zijn pas voor het eerst geat
testeerd in de 14de en 15de eeuw. Deze laattijdige attestaties bemoeilijken 
wel een juiste interpretatie van de gegevens. 

De heem-toponiemen staan enigszins in tegenstelling tot de even
eens zeer oude Germaanse -zele-toponiemen uit de 5de. 6de en 7de eeuw. 
De oorspronkelijke betekenis van -zele (uit sali. uit het Indo-Europees 
sel-, suel: balk, plank) is een voorlopige gebouwde afgelegen herdershut 
of enkelvoudige zaalhoeve of veehoeve als (tijdelijke) verblijfplaats. Later 
kan de betekenis ook evolueren tot een groot zaalgebouw. een verblijf
plaats van een legereenheid of zelfs een hoofdgebouw van een adellijk 
domein. 
Deze -zele namen kunnen ook met een persoonsnaam of een appellatief 
samengesteld zijn. Voorbeelden zijn: Gijzenzele (864 Gisingasale): zele 
van de lieden van Giso en Herzele (1085 Hersela) uit haIja: leger, dus ver
blijf van een legereenheid. 

Een derde wat latere Germaanse nederzettingsnaam is -hove. 
Dit betekent nog steeds boerderij: bijvoorbeeld Etikhove (1116 
Atingahova), hof van de lieden van Ato. Deze laatste naamvorm dateert 
wellicht uit de 8ste en 9de eeuw, maar bleef productief tot in de 
Middeleeuwen. In tegenstelling tot -haim en -snlt die na de 14ct

t' eeuw in 
onbruik geraakt zijn, is het woord hof langer in de lt'vende tnal blUvt'Il 
voort bestaan. 
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Een absolute chronologie vaststellen is echter definitief onmogelijk uit de 
overgeleverde teksten. De ene vorm ging wellicht geleidelijk over in de 
andere. De plaatsnaam -inga-heem bleef nog productief tot in de 14de 

eeuw. 
Volgens Gysseling en Devos laat toponymisch detailonderzoek vermoeden 
dat de vorming van nieuwe -ingaheem- en -heem-formaties nog doorging 
tot rond 1300 en zelfs 1400. 17 18 Dat terechte vermoeden berust niet 
zozeer op de late attestaties van sommige van die namen, dan wel op hun 
topografische situering. Ze bevinden zich op bodems van uitermate gerin
ge hoedanigheid. waarvan men dus moeilijk kan geloven dat er aldaar, 
voor de middeleeuwse ontginningsgolf al collectieve bewoning aanwezig 
was. 

1.7 HOMONIEME INGA-HEEM-FORMATIES 

Inga-heem-paren of doubletten komen niet zelden voor, meestal op 
geen te grote afstand van elkaar. Identische -ingaheem-formaties kunnen 
ook meervoudig voorkomen. 
Homoniemen komen zelfs vaak voor. Elk identisch toponiem kon tijdens 
de landname op twee of meer verschillende plaatsten ontstaan. 
Oneigenlijke homoniemen konden ook later ontstaan. Enkel oorspronke
lijke oude inga-heem-vermeldingen mogen in aanmerking worden geno
men. 
Ook de juiste lokalisatie van de inga-heem-formaties is van het grootste 
belang voor de studie van de Frankische landname en kolonisatiege
schiedenis. 

1.8 EXPANSIE EN MIGRATIE VAN INGA-HEEM-FORMATIES 

De inga-heem-namen zijn ook in een later stadium onderhevig 
geweest aan de bekende secundaire expansie- en migratieverschijnselen. 
Expansie noemt men de verschuiving op korte afstand van de naam over 
aangrenzende delen van de gemeente, b.v. door eigendomsoverdracht of 
via nieuwe familienamen. 
Mi~ratie is de verplaatsing op grote afstand van de plaatsnamen naar een 
of meerdere verder afgelegen gebieden. eveneens door eigendomsover
dracht of via een nieuwe familienaam. 

1.9 DE DEMOGHAFISCHE ASPECTEN 

Een kwantitatieve benadering van het aandeel van de ingeweken 
Franken In verhouding tot de oorspronkelijke bevolking vormt een uiterst 
moeilijke opdracht. Stelnbach en Petrl 19 20 hebben verondersteld dat de 
Germanen In de Zuidelijke Nederlanden een meerderheid hebben 
gevormd. Von Wart burg houdt het bij een 25 %. 21 Vooreerst hoe talrijk 
was de oorspronkelijke bevolking tijdens de Frankische kolonIsatIeperIo
de ? 
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Er bestaat tot nog toe slechts één enkele studie van Van Werveke (1935) 
die de bevolkingsdichtheid nauwkeurig heeft berekend voor de streek 
Frans-Vlaanderen in de omgeving van St. Omaars rond 850. De bevol
kingsdensiteit bedroeg aldaar toen 34 inwoners per km2 . 22 Steunend op 
een grondige studie van enkele Leiedorpen, komen we voor de 9de eeuw 
tot een berekende bevolkingsdensiteit van ongeveer 10-15 inwoners per 
km2 .23 

1.10 ONTSTAAN VAN HET MIDDELEEUWSE DORP 

We veronderstellen dat hoe sneller een dorp na de Frankische land
name gedeeltelijk in cultuur werd gebracht en een kritisch bevolking
saantal bereikte, hoe sneller men de latere parochiegrenzen heeft vastge
legd, zonder de woeste bijna onbewoonde gronden in de omgeving hierbij 
in te palmen. Wellicht mag men dus stellen dat hoe kleiner het dorp. hoe 
vlugger de grenzen werden vastgelegd en hoe vroeger het is ontstaan. 
Sommige historische bronnen schijnen dit te bevestigen. De parochie
grenzen rond het uitgestrekte woeste Bulskampveld in de omgeving van 
Aalter werden pas in 1240 vastgelegd. Het uitgestrekte Nazareth midden 
in het woeste Scheldeveld werd pas in 1237 opgericht. Daarenboven zijn 
zeer veel kleine Leiedorpen al opvallend vroeg in de 9de eeuw geattesteerd 
in de historische bronnen. Andere lokale menselijke factoren. zoals plaat
selijke machthebbers , hebben ook een rol gespeeld in de totstandkomin6 
van de dorpsoppervlakte. Ook bepaalde bezitsstructuren van geestelijke 
en wereldlijke heren hebben zeker ook een bijdrage 6eleverd tot de 
opbouw van een dorpsgemeenschap. Voor talrijke dorpen zijn deze men
selijke factoren in de historische bronnen echter niet meer te achterha
len. 

Reconstmctietek ning van 
go d indmk van de g ring 
(Naar K. B6hnel:) 
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DE FRANKISCHE LANDNAME IN HET MEETJESLAND 

1. 1 1 EERSTE ONDERZOEKEN 

Kurth was in 1895 de eerste om een kaart aan te leggen van de 
inga-heem-namen in de Oost-Vlaamse Leiestreek. 24 In 1940 verscheen 
van de hand van Jan Lindemans een geografische bewerking van de ver
spreiding van de -heem- en -ingaheem-formaties in de zuidelijke 
Nederlanden.25 Als bron gebruikte hij hoofdzakelijk het Woordenboek 
van De Flou26, de werken van De Potter en Broeckaert (1860)27 en voor 
het arrondissement Oudenaarde de kadasterkaarten van Popp van 1850. 
Hij gaf er zich rekenschap van dat zijn moderne documentatie zeer onvol
ledig en op veel plaatsen ook onjuist was. De inventaris van de inga
heem-namen in Vlaanderen door Jan Lindemans (1940) is inderdaad 
onvolledig en op veel plaatsen onbetrouwbaar. Hij steunt niet op een kri
tische studie van attestaties, waarvan er te veel ontleend zijn aan moder
ne bronnen. De gegevens op zijn kaart komen ook vaak niet overeen met 
de bijhorende tekst. Verhuist wees er nog in 1969 op dat het ontbreken 
van een betrouwbare kaart voor de verspreiding van de -heem-namen en 
-ingaheem-namen een ernstige belemmering vormt voor een doorgedre
ven historisch onderzoek. 28 

Sedert 1950 zijn er talrijke grondige bronnenstudies en degelijke 
toponymische werken verschenen die een duidelijker beeld kunnen geven 
van de verspreiding van de primitieve Frankische nederzettingen. Een 
nauwkeurige overzichtskaart kan enkel ontstaan na het verzamelen van 
betrouwbare oude vormen van de -heem en -ingaheem-formaties. 
Maar het meer recent wetenschappelijk onderzoek heeft het beeld van de 
Frankische nederzettingen in het gebied ten noorden van de huidige taal
grenslijn nog steeds niet zeer duidelijk gemaakt. Van de 2000 samenstel
lingen op -heem bij Förstemann, zijn er meer dan 600 in de Nederlanden 
gelegen. Vooral in Frans-Vlaanderen, Vlaanderen en Brabant.29 Wij von
den een 700-tal heem-formaties in de zuidelijke Nederlanden en Frans
Vlaanderen. Dit is ruim meer dan de 90 bekende zele-namen in de zui
delijke Nederlanden. 

Gysseling en Koch (1950) hebben in hun uitgave van 235 oude oor
konden met teksten ouder dan 1 100, in de Nederlandstalige gebieden, 
ongeveer 175 -inga-heem en -heem-plaatsnamen bekend gemaakt. 
Hiervan zijn er ongeveer 50 in het huidige Nederland gesitueerd, waarvan 
er 40 nog steeds niet gelokaliseerd zijn. 30 Ook De Flou kon 45 -inga
heem-formaties niet lokaliseren op een totaal van 400 in West
Vlaanderen en Frans-Vlaanderen31 . De 24 gevallen van -ingaheem-for
malies van voor het jaar 1000 zijn afkomstig uit één bron, het Liber 
Tradilionum van de Sint-Pietersabdij van Gent, dat volgens Koch ver
vaardigd werd rond 1035 door abt Wichard. 
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2. INVLOED VAN DE -INGAHEEM-VESTIGINGEN OP DE 
VROEGE DORPSON1WIKKELING IN HET MEETJESLAND 

Dit probleem kan enkel benaderd worden door enkele veronder
stellingen en wiskundige simulaties. Voor de periode tussen de gde en 
13de eeuw ontbreekt immers elk bruikbaar demografisch cijfergegeven in 
de archiefbronnen. 

2.1 THEORETISCHE BESCHOUWINGEN 

Vooreerst kan men zich een gehucht voorstellen, als ontluikende 
dorpsgemeenschap, tussen 500 en 800, waarbij de omgeving onvrucht
baar en onherbergzaam is, door het voorkomen van veel heide en bos of 
door het optreden van talrijke overstromingen vanuit de zee. Deze prille 
woonkernen hadden toen een zeer geringe bevolking met een bevolkings
densiteit van amper 10 per km2 . Door deze ongunstige plaatselijke 
omstandigheden hebben zich hier geen Frankische kolonisten gevestigd. 

Anderzijds kan men zich ook voorstellen dat hier en daar op gun
stige gronden, zich reeds een relatief belangrijke dorpsgemeenschap heeft 
ontwikkeld tussen 500 en 800. Deze oorspronkelijke bewoners kunnen 
zich hebben verzet tegen de komst van nieuwe Frankische kolonisten. die 
ze als indringers beschouwden, waardoor ter plaatse geen ingaheem-for
maties ontstonden. Hier en daar heeft de Germaanse invasie op het ter
rein wellicht de weg van de minste weerstand gevolgd? Deze wooncentra 
hadden wellicht in de vroege Middeleeuwen reeds een iets hogere bevol
kingsdensiteit van 20 tot 30 per km2 . 

Ten derde kan men zich voorstellen dat één enkele -ingaheem
vestiging op andere plaatsen gerealiseerd kon worden door een gemiddel
de familiegroep van 20 personen verenigd in een viertal gezinnen. Dit is 
enkel een theoretische doch werkbare veronderstelling. 

Om hun vestigingsnaam in de vorm van een -ingaheemformatie te 
kunnen opdringen of handhaven, kan men verder veronderstellen dat 
elke Frankische nederzetting numeriek minstens even groot of het dub
bele van de oorspronkelijke plaatselijke bevolking moet hebben bedragen. 
Hier dus een minimum- en maximumschatting van het bevolkingsaantal 
in een oude bewoningskern. 

Ten vijfde dient men ook een schatting uit te voeren over de moge
lijke procentuele jaarlijkse bevolkingstoename tUdens de middeleeuwen. 
Vaak gaat men uit van een gemiddeld groeicijfer of groeicoëftkiënt "an 
0,3 % per .laar. Deze is echter slechts geldig voor de periode 800-1600. 

De combinatie van deze vijfveronderstellingeIl kan getoetst worden 
aan de eerste zogenaamde demografische telling in de vorm van de oudst 
bekende haardentelling van 1467.32 De l1weste historici rekenen hit'rbi.f 
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met 5 personen per haard of woning. Voor dorpen waar geen gegevens 
over de haarden telling van 1467 voorhanden zijn. kan men beroep doen 
op andere onrechtstreekse bevolkingstellingen. zoals: de penningkohie
ren van 1577, de telling van de weerbare mannen in 1638. enz. 

We dienen deze simulaties trouwens voor elk dorp of wooncentrum 
afzonderlijk uit te voeren naargelang het aantal ingaheem-formaties en 
de datum van een betrouwbare latere volkstelling. 

Per 1 -ingaheem-formatie in een dorp berekenen we aldus benade
rend de bevolking na de Frankische vestiging in 800 (Tabel 1). 

Tabel 1 
DORPSPOPULATIE EN AANTAL -INGAHEEM-FORMATIES 

Dorp in wording 
Aantal -ingaheem-formaties 

Minimale populatie 
in 800 

Maximale populatie 
in 800 

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

0 20 100 
1 25 110 
2 50 110 
3 60 180 
4 60 240 
5 75 300 
6 90 360 
7 105 420 

Ook de gemiddelde dorpspopulatie in 800 ken men berekenen. (Tabel 2) 

Tabel 2 
GEMIDDELDE BEREKENDE DORPSPOPUlXnE IN 800. AFHANKELIJK VAN HET AANTAL 
-JNGAHEEM-FORMATIES 

Dorp in wording 
Aantal -ingaheem-formaties in 800 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Gemiddelde berekende 
populatie in 800 

55 
70 
75 
80 
150 
187 
225 
262 
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Verder kan men voor de gemeenten met een bekend aantal -inga
heem-formaties rond 800, de bevolking voorspellen in de late 
Middeleeuwen. Dit alles uitgaande van een veronderstelde groeicoëffici
ënt van 0,3 % per jaar. (Tabel 3) 

Tabel 3 
AANTAL -INGAHEEM-FORMATIES EN LATERE DORPSPOPULATIE 

Dorp in wording 
Aan tal -ingaheem -formaties 

in 800 

1. -ingaheemformatie 
2. -ingaheemformatie 
3. -ingaheemformatie 
4. -ingaheemformatie 
5. -ingaheemformatie 
6. -ingaheemformatie 
7. -ingaheemformatie 

Minimale populatie 
in 1467 

130 
300 
400 
700 
800 
1200 
1300 

Maximale populatie 
in 1467 

300 
500 
700 
1000 
1300 
1600 
1800 

Aan de voorgaande theoretische berekeningen zijn ook enkele inhe
rente foutmarges en beperkingen verbonden. Allereerst hoe nauwkeurig 
en betrouwbaar zijn de cijfers van de eerste haardentellingen? Voor meer
dere dorpen in deze regio beschikken we niet over de resultaten van de 
haardentellingen van 1469 en moeten we ons tevreden stellen met de 
haardentelling van 1557 en soms met die van 1600. Ook latere tellingen 
kunnen aangewend worden. 
Voor andere dorpen moeten we beroep doen op de penningkohieren van 
1570 of op de lijsten van weerbare mannen uit 1638 enz. 

Voor dorpen zonder enige -ingaheem-formatie gebruiken we een 
retrograde berekening tot het bekomen van de oorspronkelijke dorpspo
pulaiie in 800. Men gebruikt hierbij de cijfers van een latere bekende 
bevolkingstelling, zoals deze van 1796. 1809 of 1858. 

Om het de lezer gemakkelijk te maken hebben we de berekeningen 
uitgewerkt en in cijfervoorbeelden omgezet. Uit deze tabel 4 kan men voor 
elk willekeurig dorp bij benadering de populatiegrootte schatten voor de 
opeenvolgende eeuwen. Dit steeds in de veronderstelling van een Äfoei
coëfficiënt van 0,3 % per jaar. 

We geven enkele voorbeelden: een dorp met 100 inwoners in 800 
zal ongeveer 715 inwoners tellen rond 1500. Een dorp met 1255 inwo
ners rond 1600, gaat terug naar een dorpspopulatte van 195 rond 900. 
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Tabel 4 
BEREKENDE DORPSPOPULATIE MET GROEICOt:FFIClt:NT 0,3 % PER JAAR 

Dorpspopulatie 
--------

in in in in in in in in in 

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 
-------

25 35 45 60 85 100 135 180 235 
50 65 85 115 150 190 250 295 390 
100 130 175 230 310 410 540 715 945 
150 195 255 330 430 570 740 965 1255 
200 265 350 465 615 810 1060 1470 1870 
250 330 435 575 750 990 1310 1730 2290 
300 395 525 695 920 1225 1620 2140 2830 

Aldus konden we voor 30 dorpen op de 48 in het Meetjesland de 
nodige berekeningen maken, uitgaande van de haardentelling van 1469. 

Gemiddeld bedroeg de bevolking in deze wooncentra in 1469 24% 
van deze in 1801. 
Voor de 15 andere wooncentra berekenden we retrograde aldus een 
geschat bevolkingsaantal voor 1469. 

Evenwel, talrijke sociaal-economische factoren kunnen de dorps
groei in positieve of negatieve zin hebben beïnvloed, zoals een beperkte 
migratie, een betere kwaliteit van het bouwland, een betere watervoorzie
ning, betere verbindingswegen, bepaalde tussenkomsten van plaatselijke 
vroege bewindvoerders zoals lekenheren, kloostergemeenschappen, enz. 
Misschien hadden sommige dorpen al vroeg een zekere centraliserende 
functie? Andere hadden wellicht en meer gunstige topografische ligging? 
De'Le positieve topografische factoren kunnen vooral een grote invloed 
hebben gehad op wooncentra met een grote dorpsoppervlakte, waar meer 
beschikbare grond in cultuur kon worden gebracht, met een versnel
lingseffect als gevolg. 

2.2 ONDERZOEK IN HET MEETJESLAND 

Voor onze studie kozen we het Meetjesland en omgeving in het noord
westen van de provincie Oost-Vlaanderen. I-lierin zijn begrepen 48 woon
centra of gemeenten. De totale oppervlakte van het bestudeerde gebied is 
85000 ha of 850 km2 . Het gaat om een vierhoekig gebied met ongeveer 
29 km ziJde. 
De gemiddelde oppervlakte van deze gemeenten is 1800 ha of 18 km2 , 
doch de spreiding van de oppervlaktes is zeer groot. 
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De grootste gemeenten zijn: 
Maldegem 
Aalter 
Evergem 

6.272 ha 
4.633 ha 
3.378 ha 
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- Assenede 
Eeklo 
Zomergem 

- Adegem 
De kleinste gemeenten zijn: 
- Vinderhoute 

Ronsele 
Poesele 

3.219 ha 
2.831 ha 
2.791 ha 
2.765 ha 

387 ha 
252 ha 
252 ha 

DE FRANKISCHE lANDNAME IN HET MEETJESlAND 

Lindemans (1940) telde slechts 24 ingaheem-formaties en 20 
heem-formaties in hetzelfde gebied (Kaart 1).33 
In dit gebied van Midden-Vlaanderen komen we na ons recent grondig 
onderzoek tot 29 ingaheem-formaties en 27 heem-formaties (Kaart 2). 
Van de 48 wooncentra hebben 24 geen enkele ingaheem- of heem-forma
tie. Tien gemeenten hebben elk één ingaheem-formatie, zes hebben er 
twee, vijf hebben er drie, één heeft er vier, twee hebben er vijf en tenslot
te telt één gemeente zelfs zeven ingaheem-formaties. 
In de helft van de 48 gemeenten hebben zich dus geen Frankische kolo
nisten gevestigd, en dit om twee redenen. Enerzijds waren hier talrijke 
gemeenten bedekt met uitgestrekte heiden en bossen. Deze woeste en 
onherbergzame velden met onvruchtbare grond en slechte waterhuis
houding waren voor ontginning weinig geschikt. Dit was wellicht het 
geval voor Sijsele, Eeklo, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo, Ertvelde, 
Oostwinkel, Waarschoot, Ronseie, Vinderhoute, Sleidinge en Ruiselede. 
Anderzijds kunnen sommige gemeenten reeds zeer vroeg een relatieve tal
rijke bevolking hebben gehad, die verhinderd heeft dat zich bijkomende 
Frankische indringers zich kwamen vestigen. Dit wegens het principe van 
de grootste weerstand. Dit is wellicht het geval geweest met Eeklo, dat 
een ontluikend vroeg-stedelijk centrum was met reeds een 300-tal inwo
ners in 800. Toch vindt men een zwakke, doch zekere, correlatie tussen 
het aantal ingaheem-formaties (nI) en de dorpsoppervlakte in km2 (0) 
(grafiek 1). 

Dit is begrijpelijk. In een zeer uitgestrekt dorp was de kans sta
tistisch groter dat zich hier meer Frankische inwijkelingen zouden vesti
gen. Evenzo kan men veronderstellen dat er in de Middeleeuwen voor elk 
dorp afzonderlijk een zekere relatie moet hebben bestaan tussen de 
populatiedensiteit en de procentuele aanwezigheid van bos en heide. 
Doch hoeveel bos en heide elk middeleeuws dorp heeft gehad is niet meer 
te achterhalen. Pas vanaf de 18de eeuw is deze studie voor meerdere dor
pen mogelijk door het bestaan van landboeken uit 1760-1780. Als laat
tijdig voorbeeld hebben we voor de 19de eeuw, in de dorpen van het 
Meetjesland. de relatie weergegeven tussen de bevolkingsdensiteit en de 
procentuele aanwezigheid van woeste gronden (bos en heide). (Grafiek 2) 

Hierna geven we een volledige lijst van alle wooncentra in het 
Meetjesland met de oudst bekende -ingaheem- en -heem-formaties per 
gemeente. 
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Verbreding van de -inga-heem - en -heem-Jormaties in het Meeljesland volgens ons 
onderzoek 2007. 

De gemeenten dragen de nummers van de Vlaamse 
Dialectencentrale. gevolgd door de oppervlakte in ha. de geschatte dorps
populaties in 800. 1469. 1801 en 1858. de bevolkingsdichtheid in 1469. 
de -ingaheem-formaties en tenslotte de densIteit van de -ingaheem -for-
maties per dorp (0). 
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3. OVERZICHT VAN DE -INGAHEEM-FORMATIES 
IN HET MEETJESLAND 

MIDDELBURG 
Ongeveer 30 inwoners rond 800 
Ongeveer 200 inwoners in 1469 
950 inwoners in 1858 

126 586 ha 

Bevolkingsdensiteit in 1469: 34/km2 

Talrijke overstromingen in de Middeleeuwen. 
In 1846 nog 20 ha (3 %) braakland en bos. 
Geen -ingaheem-formaties. 

SINT -LAUREINS 156 2140 ha 
Ongeveer 70 inwoners in 800 
Ongeveer 470 inwoners in 1469 
1969 inwoners in 1801 
3187 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 22/km2 

Talrijke overstromingen in de Middeleeuwen. 
In 1846 190 ha (9 %) bossen en braakland. 
Geen -ingaheem-formaties. 

SINT -MARGRIETE 
Ongeveer 30 inwoners in 800 
Ongeveer 150 inwoners in 1469 
635 inwoners in 1801 
955 inwoners in 1858 

130 

Bevolkingsdensiteit in 1469: 14/km2 

1049 ha 

Talrijke overstromingen in de Middeleeuwen. 
In 1846 nog 205 ha (20 %) bos en braakland. 
Geen -ingaheem-formaties. 

SINT -JAN-IN-EREMO 
Ongeveer 30 inwoners in 800 
Ongeveer 150 inwoners in 1469 
624 inwoners in 1 801 
8 I 0 inwoners in 1858 

132 1529 ha 

Bevolkingsdensiteit In 1469: 10/km2 

Talrijke overstromingen In de Middeleeuwen. 
In 1846 nog 96 ha (6 %) bos en braakland. 
Geen -ingaheem-formaties. 

WATERLAND-OUDEMAN 
Ongeveer 30 inwoners In 800 
Ongeveer 190 Inwoners In 1469 
817 Inwoners In 180 I 

131 

846 Inwoners In 1858 
BevolkingsdensiteIt In 146: 21/km2 

890 ha 
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Aantal inzn-heem-!onaati cB (N) 
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• .. • 

1-

Dorpsoppenlakt.e (0) in lta2 

o. ... . .. . . .. • • o 
10 30 

Aantal -inga-heem-Jormaties ten opzichte van d e dorpsoppervlakte in km in het 
M eetjesland. 

Vi rhouding tus n d 
ge (%) bo n n wo 
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Talrijke overstromingen in de Middeleeuwen. 
In 1846 nog 97 ha (11 %) braakland. 
Geen -ingaheem-formaties. 

WATERVLIET 
Ongeveer 50 inwoners in 800 
Ongeveer 300 inwoners in 1469 
992 inwoners in 1709 
1300 inwoners in 1 786 
2058 inwoners in 1858 

133 2107 ha 

Bevolkingsdensiteit in 1469: 14/km2 

Herhaalde overstromingen in de Middeleeuwen. 
In 1846 nog 297 ha (14 %) braakland. 
Geen -ingaheem-formaties. 

BOEKHOUTE 
Ongeveer 100 inwoners in 800 
700 inwoners in 1469 
500 inwoners in 1690 
1175 inwoners in 1801 
2204 inwoners in 1858 

135 1628 ha 

Bevolkingsdensiteit in 1469: 43/km2 

Talrijke overstromingen in de Middeleeuwen. 
In 1846 nog 334 ha (21 %) bos of heide. 
Geen -ingaheem-formaties. 

MALDEGEM 
Ongeveer 150 inwoners in 800 
Ongeveer 980 inwoners in 1469 
Ongeveer 1400 inwoners in 1630 
4261 inwoners in 180 I 

154 

7441 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 16/km2 

6272 ha 

Omheen Maldegem lag in de Middeleeuwen het Maldegem Veld, 
een uitgestrekt heide- en bosgebied. 
In 1846 nog 1349 ha (22 %) heide en bossen. 
Malde"em: Maldingem 964. Van Madlo. 
Nederhem: Nederhem 1559. Nederheem. 
Noordhem: Noorthem 1420. Noordheem. 
Warhem: Warheem 1294. Van Waro. 
o 0,06 

ADEGEM 
Ongeveer 75 inwoners in 800 
Ongeveer 500 inwoners in 1469 
2104 inwoners in 1783 

155 

3523 Inwoners In 1858 
BevolkingsdensiteIt In 1469: 18/km2 

2765 ha 
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In 1846 nog 381 ha (14 %) bos en heide. 
Adegem: Addingahem 840. Vn Addo. 
Wialingahem: 839. Vn Welo. 
o 0,08 

BALGERHOEKE 
Ongeveer 25 inwoners in 800 
Ongeveer 100 inwoners in 1469 

156 

400 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 50/km2 

Geen -ingaheem-formaties. 

KAPRlJKE I 
Ongeveer 125 inwoners in 800 
Ongeveer 850 inwoners in 1469 
2023 inwoners in 1675 
3239 inwoners in 1801 

157 

3455 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 56/km2 

200 ha 

1469 ha 

In de Middeleeuwen veel heiden en moeras. 
In 1846 nog 405 ha (28 %) bos en heide. 
Geen -ingaheem-formaties. 

BASSEVELDE 
Ongeveer 110 inwoners in 800 
750 inwoners in 1469 
1502 inwoners in 1 709 
2810 inwoners in 1801 

160 

3292 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 34/km2 

In 1846 nog 362 ha (16 %) bos en heide. 
Craaigem: Craeyeghem 1349 (Kraai-heem) 
o 0,05 

ASSENEDE 
Ongeveer 110 inwoners in 800 
750 inwoners in 1469 
2068 inwoners in 1675 
3120 inwoners in 1801 
4208 inwoners in 1858 

161 

Bevolkingsdensiteit in 1469: 23/km2 

2196 ha 

3219 ha 

Talrijke overstromingen in de Middeleeuwen. 
In 1846 nog 523 ha (16 %) bos en vage gronden. 
Muikem: Muckem 1421. Vn ? 
o 0,03 

EEKLO 158 2H~31 ha 
Ongeveer 300 inwoners In 800 
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2240 inwoners in 1469 
5827 inwoners in 1801 
8910 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 79/km2 

Geen -ingaheem-formaties. 

LEMBEKE 
Ongeveer 90 inwoners in 800 
595 inwoners in 1469 
1681 inwoners in 1775 
2665 inwoners in 1801 

159 

3002 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 31 /km2 

In 1846 nog 436 ha (23 %) bos en heide. 
Geen -ingaheem-formaties. 

OOSTEEKLO 
Ongeveer 70 inwoners in 800 
450 inwoners in 1469 
536 inwoners in 1709 
1208 inwoners in 1786 
1528 inwoners in 1801 
1836 inwoners in 1858 

163 

Bevolkingsdensiteit in 1469: 27/km2 

1902 ha 

1682 ha 

In 1846 nog 466 ha (29 %) bos en braakland. 
Geen -ingaheem-formaties 

ERlVELDE 
Ongeveer 80 inwoners in 800 
560 inwoners in 1469 
1 120 inwoners in 1 700 
2362 inwoners in 1801 

164 

3065 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 30/km2 

Talrijke heiden in de Middeleeuwen. 
In 1846 nog 143 ha (8 %) bos en heide. 
Geen- ingaheem-formaties. 

KNESSELARE 
Ongeveer 90 inwoners in 800 
600 inwoners in 1469 
813 inwoners in 1700 
2597 inwoners in 180 I 

185 

3882 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit In 1469: 36/km2 

Malsem: Ma1sem 1750 
D 0,06 

1842 ha 

1655 ha 
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URSEL 
Ongeveer 180 inwoners in 800 
930 inwoners in 1469 
993 inwoners in 1631 
1006 inwoners in 1 731 
2032 inwoners in 1801 

186 

2240 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 30/km2 

Velkegem: Velckenghem 1200. Vn ? 
Wessegem: Wessingim 970. Vno Wessi. 
Heukelem: Heuckelom 1475. 
Pilkern: Vn Pikhilo ? 
Vrekkern: Vreehem 
D 0,24 

OOSlWINKEL 
Ongeveer 50 inwoners in 800 
300 inwoners in 1469 
826 inwoners in 1801 

189 

1180 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 36/km2 

Geen -ingaheem-formaties. 

WAARSCHOOT 
Ongeveer 65 inwoners in 800 
375 inwoners in 1469 
5140 inwoners in 1792 
5208 inwoners in 1801 

190 

5366 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 17/km2 

Geen -ingaheem-formaties. 

SLEIDINGE 
Ongeveer 90 inwoners in 800 
630 inwoners in 1469 
4896 inwoners in 1 792 

195 

5178 inwoners in 1801 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 30/km2 

Geen -ingaheem-formaties. 

2073 ha 

836 ha 

2191 ha 

2074 ha 

AALTER 187 en I 187 a 

20H 

Ongeveer 260 inwoners in 800 
950 inwoners in 1469 
2200 inwoners in 1 740 
31 13 inwoners in 1800 
6331 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 16/km2 

Nog zeer veel heide en bos in 1800. 

4633 ha 
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Oostergem: Oostrem 1509. Oost-heem. 
Biezem: Bieshem 1473. Biezen-heem. 
Houtem: Houthem 1460. Hout-heem. 
Stratem: Stratem 1295. Straat-heem. 
Kerkem: Kerkem 1460. Kerk-heem. 
Heigem: Heyghem 1513. Vn Haio ? 
Hoetegem: Hoeteghem 1577 
D 0,15 

BELLEM 
Ongeveer 40 inwoners in 800 
250 inwoners in 1469 
1000 inwoners in 1726 
1249 inwoners in 1801 
1879 inwoners in 1858 

188 

Bevolkingsdensiteit in 1469: 21/km2 

1208 ha 

In de Middeleeuwen nog veel bos en moerassen. 
In 1846 nog 140 ha (12 %) bos en heide. 
Geen -ingaheem-formaties. 
D 0,08 

RONSELE 
Ongeveer 10 inwoners in 800 
90 inwoners in 1469 
244 inwoners in 1709 

191 

454 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 36/km2 

Geen -ingaheem-formaties. 

ZOMERGEM 
Ongeveer 190 inwoners in 800 
955 inwoners in 1469 
5933 inwoners in 1 792 
622 1 inwoners in 1801 
6237 inwoners in 1858 

192 

252 ha 

2792 ha 

Bevolkingsdensiteit in 1469: 27/km2 

Zomer~em: Sumaringahem 941. Vno Sumar. 
Daalmen: Dalem 1338. Dal-heem. 
Hulsem: Hulsem 1403. Hulst-heem. 
Uitgem: Heuytghem 1452. Vn Huhto of Haito. 
Morelgem: Morelghem 1450. Vn Mauro ? 
D 0,22 

LOVENDEGEM 
Ongeveer 70 inwoners in 800 
460 inwoners in 1469 
2173 inwoners in 1626 
4789 inwoners in 1858 

193 1582 ha 
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Bevolkingsdensiteit in 1469 : 29/km2 

Talrijke bossen en moerasssen in de Middeleeuwen. 
Lovendegem: Lovendengem 1278. Vn Luvand. 
Loppem: Lophem 1415. Vn Loppo ? 
Hulthem: Hulthem 1685. Hout-heem. 
D 0,19 

VINDERHOUTE 194 387 ha 
Ongeveer 20 inwoners in 800 
140 inwoners in 1469 
592 inwoners in 1801 
590 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 36/km2 

Geen -ingaheem-formaties. 

KLUIZEN 196 1010 ha 
Ongeveer 70 inwoners in 800 
250 inwoners in 1469 
430 inwoners in 1641 
1056 inwoners in 1 770 
1217 inwoners in 1801 
1617 inwoners in 1846 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 25/km2 

In 1846 nog 140 ha (14 %) bos en braakland. 
Geen -ingaheem-formaties. 

EVERGEM 200 3338 ha 
Ongeveer 290 inwoners in 800 
2000 inwoners in 1469 
3158 inwoners in 1635 
6878 inwoners in 1801 
6619 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 60/km2 

Evergem: Evergehem 966. Vn Eburo. 
Wippelgem: Wippelghem 1319. Vn Wippa. 
D 0,06 

WONDELGEM 201 770 ha 

210 

Ongeveer 60 inwoners in 800 
355 inwoners in 1469 
1215 inwoners in 1786 
1 105 inwoners in 1801 
1159 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 46/km2 

Wondelgem: Gundinglehem 967. Vn Gundilo. 
Westrem: Westrem 1280. West-heem. 
Westergem: Westerghem 1280. West heem. 
D 0,39 
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POEKE 226 583 ha 
Ongeveer 45 inwoners in 800 
Ongeveer 250 inwoners in 1469 
1050 inwoners in 1809 
1158 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 43/km2 

In 1846 nog slechts 26 ha (4 %) bos. 
Geen -ingaheem-formaties. 

LOTENHULLE 
Ongeveer 90 inwoners in 800 
580 inwoners in 1469 
926 inwoners in 1709 
1984 inwoners in 1801 
3031 inwoners in 1858 

225 

Bevolkingsdensiteit in 1469: 33/km2 

1766 ha 

In 1846 nog steeds 300 ha (17 %) bos en heide. 
Malsem: Malsem 1127. 
Pittem: Pithem 1639. Put-heem. 
o 0,11 

HANSBEKE 228 983 ha 
Ongeveer 100 inwoners in 800 
740 inwoners in 1469 
2150 inwoners in 1801 
2343 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 75/km2 

In de Middeleeuwen nog veel heide en bos. 
In 1846 nog slechts 18 ha (2 %) bos. 
Geen -ingaheem-formaties. 

MERENDREE 
Ongeveer 55 inwoners in 800 
335 inwoners in 1469 
2397 inwoners in 1801 

229 

2073 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 31/km2 

Oostergem: Hoestrem 1428. Oost-heem. 
o 0,12 

LANDEGEM 
Ongeveer 65 inwoners in 800 
430 inwoners in 1469 
1778 Inwoners in 1801 

230 

1770 inwoners In 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 51/km2 

In 1846 nog 10 ha (I %) bos. 
Landegem: Landingahem 1037. Vn Lando. 

1094 ha 

849 ha 
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Vossem: Vossem 1500. Vosheem. 
o 0,24 

VINKT 
Ongeveer 40 inwoners in 800 
250 inwoners in 1469 
682 inwoners in 1709 
1440 inwoners in 1786 
1593 inwoners in 1801 

227 

1919 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 25/km2 

In 1846 nog 40 ha (4 %) bos. 
Biesem: Bieshem 1568, Biezenheem. 
o 0,10 

POESELE I 232 
Ongeveer 20 inwoners in 800 
140 inwoners in 1469 
229 inwoners in 1709 
491 inwoners in 1786 
665 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 56/km2 

In 1846 nog 7 ha (3 %) bos. 
Geen -ingaheem-formaties. 

MEIGEM 
Ongeveer 25 inwoners in 800 
190 inwoners in 1469 
412 inwoners in 1709 
996 inwoners in 1801 

235 

1187 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 26/km2 

In 1846 nog 42 ha (6 %) bos. 
Meigem: Meiengem 1160. Vn Mago. 
o 0,14 

NEVELE 233 

Ongeveer 120 inwoners in 800 
765 inwoners in 1469 
1469 inwoners in 1709 
2989 inwoners in 1801 
3336 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 55/km2 

In 1846 nog 46 ha (3 %) bos. 
Coudegem: Coudeghem 1500 

996 ha 

252 ha 

734 ha 

1385 ha 

Renterghem: Renterghem 1426. Vn Rndilo '? 
o 0,14 
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VOSSELARE 234 
Ongeveer 25 inwoners in 800 
175 inwoners in 1469 
249 inwoners in 1 709 
727 inwoners in 1801 
791 inwoners in 1858 
Bevolkingsdensiteit in 1469: 28/km2 

In 1846 nog 10 ha (2 %) bos. 
Geen -ingaheem-formaties. 

4. RESULTATEN VAN ONS ONDERZOEK 

DE FRANKISCHE lANDNAME IN HET MEETJESlAND 

626 ha 

We stellen vast dat in het huidige Meetjesland ongeveer alle per
soonsnamen die schuil gaan in de -ingaheem-formatie van Frankische en 
niet van Saksische oorsprong zijn.34 Van de 57 -heem en -ingaheem-vor
men zijn er 25 (45 %) gevormd met een patroniem in de genitief. Verder 
zijn er 7 (12 %) gevormd met de substantief zoals: dalheem, houtheem 
enz. Tenslotte zijn er 8 (14 %) gevormd met een appellatief of adjectief 
zoals westheem, nederheem enz. Van 17 (29 %) andere -ingaheem-vor
men is de betekenis van het bepalend eerste lid onduidelijk. 

Sommige historici vinden dat de ingaheem-formaties gevormd met 
een substantief of adjectief meestal later ontstaan zijn dan deze met een 
patroniem in de genitief. Doch de juiste chronologie ter zake is niet meer 
juist te achterhalen. Zijn de meeste -ingaheem-formaties met een bepa
lend substantief of adjectief niet wat later ontstaan op minder vruchtba
re gronden die later in gebruik zijn genomen? 

Bij 24 dorpen op 48 met minder dan 150 inwoners in de 9de eeuw, 
en zonder -ingaheem-formaties komt het bevolkingsaantal in de latere 
eeuwen goed overeen met de berekende cijfers. De dorpspopulatie in 800 
bedraagt tussen 20 en 200 inwoners met een gemiddelde van 55. Eeklo 
als vroegstedelijk centrum zonder -ingaheem-toponiemen vormt een 
grote uitzondering met een veel hogere populatie van 300 in 800. Bij de 
10 dorpen op 48 met 1 -ingaheem-formatie, vonden we de dorpspopula
tie in 800 tussen 25 en 110, met een gemiddelde van 70. Bij de 6 dorpen 
op 48 met 2 -ingaheem-formaties vonden we dorpspopulatie tussen 60 en 
110. met een gemiddelde van 75. Evergem. ten noorden van Gent, vormt 
hier één uitzondering met reeds een duidelijke hogere populatie van 200 
in 800. Bij de 5 dorpen op 48 met 3 -ingaheem-formaties vonden we 
dorpspopulaties tussen 60 en 90 met een gemiddelde van 80. 

In Maldegem met 4 -ingaheem-formaties vonden we een dorpspo
pulatIe In 800 van 150. In Ursel en Zomergem met 5 -ingaheem-forma
ties vonden we een dorpspopulatie van ongeveer 180 rond 800. 
In Aalter met 7 -Ingaheem-formaties vonden we een dorpspopulatie van 
260 rond 800. De middeleeuwse bevolking In dit gebied was dus dulde
llJk verschillend tijdens de vroege Middeleeuwen. 
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Verhouding van de densiteit (Id/ km) van de -inga-heem:formaties ten opzichte van 
de populatiedichtheid (Pd/ km) per dorp in de Middeleeuwen in het Meetjesland. 

In een noordelijke strook van Middelburg tot en met Watervliet was 
de populatie rond 800 uiterst schaars met een densiteit van 10 tot 30 per 
km2 . De oorzaak was de talrijk herhaalde inundaties van de zee. 
Gedurende zeer lange perioden was deze zone met 7 gemeenten schier 
onbewoond. In deze barre, onherbergzame omgeving heeft natuurlijk 
geen Frankische kolonisatie plaats gevonden. 

In een breed uitgestrekt tussengebied hadden talrijke grote 
gemeenten in het westen een belangrijk heide- en bosgebied. In de 
Middeleeuwen bestreek het vaak 75 % van de dorpsoppervlakte. Deze 
woeste onontgonnen velden hadden wellicht toen een uiterst schaarse 
bevolking. Dit gebied telde niet minder dan 25 gemeenten. gaande van 
Oedelem-Beernem in het westen naar Ertvelde-Evergem naar het oosten. 
De bevolkingsdensiteit bedroeg in het westen 13 tot 20 per km2 , om naar 
het oosten op te lopen tot 25-40 per km2 . Een vertikale zone ten noorden 
van Gent bereikten toen reeds een populatiedensiteit van 50-60 per km2 . 

Het. zuidelijke gebied van Ruiselede-Aarsele tot Landegem
Vosselare telde 13 gemeenten. Met uitzondering van Ruiselede was dit 
gebied tijdens de Middeleeuwen minder bebost en bedroeg de bevol
kingsdenstteit daar 25 tot 70 per km2 . 
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Zoals men ziet heeft het voor Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen 
weinig zin om een gemiddelde bevolkingsdensiteit te berekenen, daar de 
regionale verschillen steeds beduidend groot zijn geweest. De populatie
densiteit is zelfs verschillend naargelang de dorpsoppervlakte. Hoe groter 
de gemeente, hoe kleiner de bevolkingsdensiteit. Dit blijkt duidelijk uit 
grafiek 3. 
We vonden een zekere, doch zwakke correlatie tussen de densiteit van de 
-ingaheem-formaties (l/km2) en de bevolkingsdensiteit in 1469 (P /km2) 
per gemeente. (Grafiek 4). 
Het aantal -ingaheem-formaties in een dorp heeft aldaar een demografi
sche invloed gehad die nog kan aangetoond worden in de late middel
eeuwen. 

Indien men blijft veronderstellen dat iedere ingaheem-vestiging 
overeenkomt met 20 personen, dan komen volgens ons theoretisch model 
de 700 ingaheem- en de 90 zele-vestigingen in de zuidelijke Nederlanden 
overeen met 16000 Frankische immigranten. 

Hiervan hebben er zich bij benadering slechts 1200 gevestigd in het 
Meetjesland en brede omgeving. In een vorige publicatie hebben we bere
kend dat er tussen Leie en Schelde, ongeveer 4000 Franken zich hebben 
gevestigd tijdens de Germaanse kolonisatie. 

In het Meetjesland woonden aanvankelijk nagenoeg geen Kelten. 
Volgens Caesar in De Bello Gallico waren de Menapii gevestigd in een 
streek begrensd door de Aa. de Leie en de benedenloop van de Schelde. 
Ze bewoonden dus de kusten van Frans-Vlaanderen. Vlaanderen en 
Zeeland tot het Deltagebied van de grote rivieren. Dit is een gebied van 
ongeveer 6000 km2. Caesar schrijft hun slechts 9000 krijgers toe. wat 
een totale bevolking van ongeveer 28 000 mensen zou hebben betekend 
en een bevolkingsdichtheid van 5 per km2. Onder de historici is er nog 
heel wat discussie of de oude volksstammen in onze gewesten Keltisch 
waren. 

Evenwel, recent genetisch-moleculair populatie-onderzoek op DNA 
enz., toont duidelijk aan dat de bevolking in onze gewesten van 
Germaanse oorsprong is en genetisch duidel~jk verwant met de bevolking 
van Noord- en Noord-West Duitsland, het oorsprongsgebied van de 
Germanen. Niet de archeologie, noch de middeleeuwse toponymie. doch 
wel het medisch-genetisch onderzoek is de sleutel om de afstamming van 
de Vlamingen definitief te bewijzen. 

Samenvattend kan men zich voorstellen dat de gemidddde bcvol
kingsdensiteit in het Meetjesland rond 400 5 per km2 bedroeg. rond ~OO 
5 tot lOper km2 en in de 15de eeuw 30 per km2 . 
In het gebied tussen Leie en Schelde was de bevolkingsdt'llsitcit duidelijk 
hoger. 
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Feodaal Lembeke (1228-1 795) 

Paul VAN DE WOESTIJNE 

Lembeke is een van de weinige Meetjeslandse gemeenten die er 
prat op kan gaan dat er al in de 19de eeuw twee geschiedenissen werden 
over geschreven en gepubliceerd. Zowel Eduard Neelemans als De Potter 
& Broeckaert schrijven in hun geschiedenis van Lembeke over de feoda
le structuren van de gemeente die wij nu Lembeke noemen en die pas na 
het afschaffen van het ancien régime tot stand kwam. 1 Hun werk dateert 
van de tweede helft van de 19de eeuwen is na bijna 150 jaar verouderd 
en in vele opzichten achterhaald. Ondertussen is er heel wat gepubliceerd 
over Lembeke en de ontginningsgeschiedenis van dat deel van het 
Meetjesland. dat mij in staat stelt een duidelijker beeld te schetsen van 
de feodale verhoudingen in Lembeke. 

1. AALSCHOOT 

1. 1 HET GRAFELIJK BOS AALSCHOOT 

Wat later Lembeke genoemd zou worden. behoorde tot het einde 
van de 12de eeuw tot het kerngebied van het grafelijk bos Aalschoot. Ten 
zuiden daarvan lag een zandrug. die zich uitstrekte van Maldegem tot 
Stekene en die daar de grens vormde met het Ambacht Zomergem 
(Oostwinkel. en Waarschoot). Op die zandrug lag Eeklo. dat al in het eer
ste kwart van de 13de eeuw opduikt als nederzetting. Het was trouwens 
niet heel duidelijk tot welk rechtsgebied Aalschoot behoorde en dat was 
ook niet belangrijk zolang er omzeggens geen mensen woonden. Zowel de 
baljuw van de Oudburg van Gent. de baljuw van het Brugse Vrije als de 
heer van Maldegem dachten er rechten te hebben. 

Aalschoot omvatte in het noorden een groot stuk van Kaprijke tot 
Bentille met in het oosten uitlopers in het ambacht Boekhoute 
(Oosteeklo en Bassevelde). Kaprijke zelf wordt al vroeg in 13de-eeuwse 
teksten genoemd en was al een woonkern aan de rand van het bos. 
Aalschoot strekte zich naar het westen toe uit tot Sint-Laureins en 
Adegem In het Ambacht Maldegem. dat toen ook stukken van het latere 
Eeklo omvatte. o. m. Haverschoot en Balgerhoeke. De parochiaal Adegem 
strekte zich tot het einde van de 19dc eeuw nog uit tot Raverschoot en tot 
Maroyendam In Eeklo. De noordkant van de Eeklose Moerstraat was deel 
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van de parochie Sint-Laureins, die ook tot het Ambacht Maldegem 
behoorde. De heer van Maldegem ging ervan uit dat het grafelijk bos 
Aalschoot tot het Ambacht Maldegem behoorde en dat hij ook rechts
macht zou krijgen over de mensen die er zich vestigden. 

In de eerste leenregisters (14de tot 17de eeuw) van het Leenhof van 
de Burg van Brugge worden de lenen die in Eeklo gelegen zijn, altijd gesi
tueerd in het Ambacht Maldegem en in de parochie van Adegem. zelden 
met de toevoeging in den scependomme van Eecloo. Dat wijst erop dat 
toen de graaf in het begin van de 13de eeuw die lenen schonk aan ver
dienstelijke en trouwe edellieden, zijn administratie voor zeker aannam 
dat die lenen in Adegem in het het Ambacht Maldegem lagen. 

De vroegste vermeldingen van Aalschoot dateren uit 1140. Toen 
ondertekende graaf Diederik van de Elzas "in Alscot. loco silvestri, ubi tunc 
tempoTis comes Theodorïcus cum suis venationi intendens morabatur". 
twee oorkonden. 2 Hij was daar op jacht, resideerde er enkele dagen en 
tekende er akten die zijn klerken hadden opgesteld om zijn graafschap te 
besturen. De wetenschap dat je als graaf niet op een boomtronk docu
menten ondertekent, maakt het aannemelijk dat Diederik van de Elzas in 
Aalschoot een jachthuis had, groot genoeg om er met zijn gevolg onder
dak te vinden. Dat verblijf was het latere kasteel van Bardelare in 
Lembeke, dat in 1435 nog genoemd wordt "thof te bardelare ... daer de 
huusinghe van bardelare up staen ende wilen hiet aelscoot".3 

1.2 JAGEN EN BELASTING BETALEN IN AALSCHOOT 

Telkens de graaf in Aalschoot kwam jagen. moesten de bewoners 
van de streek de grafelijke jachthonden herbergen en onderhouden. Voor 
het onderbrengen van zijn jachthonden liet de graaf in Aalschoot hon
denkoten bouwen. Na 1240 (keu re van Nieuw Eeklo of Eeklo-Lembeke en 
van Kaprijke) kwam de last voor het bouwen en onderhouden van de hon
denkoten op rekening van de stad Eeklo (3/5) en Kaprijke (2/5). Ze 
moesten ze ter beschikking houden van de opperjager van Vlaanderen. 
De grafelijke hondenkoten stonden in Eeklo op de zuidelijke hoek van de 
Vlamingstraat en de Collegestraat, die tot het einde van de 19de eeuw 
Hondekotsiraat genoemd werd. In de Eeklose stadsrekeningen vinden we 
tot in de 16de eeuw gere.l4eld posten die betrekkin.14 hebben op reparaties 
aan de grafelijke hondenkoten. wat erop wijst dat de graaf of z~jn hove
lingen toen nog geregeld in de streek kwamen jagen. In 1518 betaalde de 
stad voor een aanzienlijke uitbreiding en vernieuwing van de koten 120 
pond drie schelling parisis. of ongeveer 10% van de gemiddelde Jaarlijk
se stadsbe.l4rotin.l4! Het instandhouden van deze hondenkoten wns t1nnn
cieel een zware last voor Eeklo en KapriJke. Jan Hauwed. heer van 
Aveschoot, die in de hoogste kringen veel invloed had. kon in 1545 de 
afschaffin.14 van het onderhoud op stadskosten bekomen.'" 
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De grenzen van het grafelijk bos Aalschoot (L. Stockman. AM.jb. 16 (J 965). p. 198). 

Telkens de jachthonden in Eeklo verbleven. moest de stad ze ook 
onderhouden en de verzorger (hondeknecht) betalen. Het onderhoud van 
de jachthonden gebeurde aanvankelijk door het inzamelen van eten bij de 
bewoners van het ambacht Maldegem. Aalschool incluis. Later werd die 
betallng in natura omgezet in een belasting die men irecht van den hon
debroode noemde. Het hondenbrood werd geheven op alle inwoners van 
de heerlijkheden Maldegem. Eeklo-Lembeke en Kaprijke. 5 Iemand die 
paarden had of in zijn eigen huis woonde. betaalde twee schelling parisis 
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of "een huusbacken broodt zo men daer ghecostumeert es te backen noch 
tmeeste, noch tminste emmers weerdich zynde twee sols parisis". Wie 
geen paarden had, maar wel hoornbeesten, betaalde één schelling of een 
brood van die waarde. Wie leefde van zijn arbeid (hantwerc) , betaalde 
maar zes denier parisis of een brood van die waarde. Vrijgesteld waren 
die leven by den ghemeenen aelmeusenen oJ up den disch. dus van wat 
we nu het OCMW noemen. Het innen van die belasting werd jaarlijks 
door de oppeIjager of zijn ontvanger verpacht aan de meestbiedende. die 
de belasting bij de mensen mocht ophalen tusschen Meye ende St 
Jansdach midtsomers. Een week van tevoren moest de pachter aan de 
kerk doen afroepen wanneer hij het recht van het hondenbrood zou 
komen ghaderen (ontvangen). 

Nog in 1551 liet de oppeIjager van Vlaanderen weten dat hij zou 
"ten loyalen pachte ende cheinse bieden trecht van den hondebroode toe
behoorende der voorschreven K(onincklijcke) M(ajesteyt) ter cause van zyn
der upperjagherye van diverssche prochien ligghende ende sorteerende 
onder de heerlicheden van Maldeghem. Eedoo ende Caprycke." 
De pachters van het Aalstgoed en van het Groot Goed. twee grote hoeven 
in Eeklo, beide gelegen in het vroegere grafelijke bos Aalschoot. werden 
speciaal belast met een grotere grondrente, jaarlijks twaalf groot ver
schuldigd aan de oppeIjager van Vlaanderen.6 

Tot 1558 behoorde het recht van het hondenbrood in Maldegem tot 
de Heerlijkheid van den houdtschen en kwam de belasting aan de heer. 
de graaf van Vlaanderen. toe. Op 13 januari 1558 verkocht Filips Il. die 
in geldnood zat. die heerlijke rechten aan Cornelis van der Eycken. die ze 
enkele jaren later doorverkocht aan Jacques van Claerhout. heer van 
Maldegem. 

In bepaalde lenen in Maldegem-Eeklo-Kapr~jke kwam het recht van 
het hondenbrood niet toe aan de opperjager. maar mocht de leenhouder 
die belasting opstrijken. De leenman van een leen in Raverschoot. 
genoemd Sleyhoudts leen. gelegen op Eeklo en Adegem. ontving jaarlijks 
een rente van twaalf razier (49 liter) ruwe haver en twaalf pond parisis. 
"twelcke men heet hondebroot.·'7 De belasting werd geheven op "diversche 
parcheelen van lande ligghende binnen den voorseyden ambachte ['an 
Maldeghem." Het recht om het hondenbrood te innen was hier het logisch 
gevolg van een van zijn leenrechten. nl. dat de houder "van desen leene 
varenjaghen al vlaendre duere zonder enich verbueren". dus vrij mocht 
gaan jagen in heel Vlaanderenl8 

Het innen van die belasting raakte in onbruik op het einde van de 
16de eeuwen werd na de godsdiensttroebelen helemaal vergeten. In 16-l2 
schreef men dat de "rente ooc/c in langhe niet on(/aen eTl es ghewccst," Op 
het einde van de 17de eeuw was het hondenbrood. een recht dat stmndt' 
uit de tijd dat de graaf van Vlaanderen in Anlschoot kWHm .lagen. hele
maal verdwenen, 
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1.3 VERKAVELING VAN AALsCHOOT 

In het eerste kwart van de 13de eeuw begon graaf Boudewijn van 
Constantinopel Aalschoot te verkavelen. Uiteindelijk was het jachtgebied 
niet zo uitgestrekt en zal er niet zoveel groot wild gehuisd hebben. Hij ver
kocht grote stukken grond aan zijn hovelingen, klerken en rijke burgers 
van Gent en Brugge, begiftigde kerkelijke instellingen en gaf enkele stuk
ken in leen aan grafelijke ambtenaren. De verkoop van honderden bun
ders grond aan burgers gebeurde met een cijnsrente die de eigenaar ieder 
jaar moest betalen en die de graaf een vast inkomen verzekerde. Een 
gebruikelijk tarief was twee à tweeënhalf schelling per bunder (= 3 gemet 
of 1.3271 hectare). Bekende kopers waren Willem van (H)eine, dictus 
Bloc, en clericus Elias die hun 37 bunder grond, te situeren tussen de 
Moerstraat en de Waai in Eeklo, al in 1240 verkochten aan Margriet, de 
weduwe van de Brugse poorter Willem De Bruyne, aan Thomas Nickolaus 
en aan Lamkinus. Andere kopers waren Raas van Gavere en Alard De 
Buysere die in 1233 250 bunder grond in Kaprijke doorverkochten aan 
poorters van o. m. Brugge, Biervliet en Muiden. Nog eens 250 bunder 
woestine in Kaprijke gingen naar Riquardus van Vlessegem en Willem 
Landmeter. Andere namen die in Latijnse oorkonde voorkomen zijn: 
Walter van (H)eine, Brunnus, van Voshole, Alard van Hole/Heule, Jan 
van Praet, Boudewijn van Praet, heer van Zomergem, en Maroye, zijn 
vrouw. Die grondbezitters brachten de woeste grond in cultuur en verka
velden op hun beurt hun eigendommen. 

Kloosters, kerkelijke instellingen en hospitalen moesten ook vaak 
een jaarlijkse cijns betalen op grond die ze van de graven van Vlaanderen 
kregen. In 1226 vestigden zich vrome vrouwen in Aalschoot, in de omge
ving van het huidige Aalstgoed in Eeklo en stichten er een coenobium. een 
gemeenschapshuis, dat uitgroeide tot een klooster van Cisterciënzerin
nen. In 1228 sloeg gravin Johanna van Constantinopel de jaarlijkse 
cijnsrente kwijt die het nonnenklooster van Aalschoot moest betalen op 
veertig bunder woestinen in Aalschoot. In 1242 kocht hetzelfde klooster, 
dat toen al naar Oosteeklo verhuisd was, nog eens 50 bunder woeste 
grond, naast de grond die de abdij van Zoetendale al vroeger verworven 
had, gelegen in Kaprijke aan de Noordwatergang, de latere Eeklose- of 
Slependammewatergang. De graaf schonk voorts grond aan de abdijen 
Ten Duinen, Ter Doest, Zoetendale in Maldegem, het hospitaal Comtesse 
in Rijsel, het Sint-Janshospitaal in Brugge, het Rijke Gasthuis en de 
abdij van Sint-Pieters in Gent. 

In die periode gaf de graaf ook diverse stukken van Aal schoot in leen, 
die hij liet afhangen van het Leenhof van de Burg van Brugge, o.m. in Eeklo 
(Balgerhoeke en Raverschoot), Sint-Laureins, Kaprijke en Lembeke. 
Sommige van die leengoederen kregen de status van een heerlijkheid, waar 
de leenman als heer rechten op de inwoners kon doen gelden, o.m. 
Aveschoot (In Lembeke) en, wellicht na 1240, wegens niet vermeld in de 
keuren van Nieuw Eeklo en KapriJke, Iieine (In KapriJke en Eeklo). 
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1.4 PRIVILEGES VOOR DE BEWONERS VAN AALsCHOOT (1233) 

Met de verkaveling van Aalschoot en het incultuurbrengen van de 
grond kwamen er zich mensen vestigen in Aalschoot. In 1233 bescherm
de graaf de inwoners (hospites) van 500 bunder land in Aalschoot tegen 
de aanmatigingen van de heer van Maldegem door ze te laten berechten 
ofwel ter plaatse ofwel in Aveschoot (Lembeke) door de baljuw die hij daar 
zou aanstellen. "Et illis qui in dicta Wastina manebunt talem concedimus 
libertatem quod nec Brug is , nec Gandavi. nec alibi. nisi in loco illo vel apud 
Havenscoet a ballivis nostris vocari possint ad justiciam Jaciendam. nec 
coram aliquo respondeant nisi coram nobis vel co ram illo quem ad hoc ad 
ipsos tranmittemus specialiter. ,.g In die akte staat evenwel Ravenscoet. 
maar dat is een pertinente verschrijving voor of een verkeerde lezing van 
Havenscoet. De burcht van Raverschoot in Adegem werd verwoest in 
1127. Het leengoed Raverschoot in Adegem en Eeklo is. voor zover 
bekend. nooit een heerlijkheid geweest en was als leengoed toen al opge
deeld in verscheidene stukken. zonder heerlijke rechten. De akte uit 
1233 geeft ook aan dat het niet heel duidelijk was wie de rechten op de 
bevolking die zich in Aalschoot vestigde. kon doen gelden. In het licht van 
de latere betwisting van de heer van Maldegem. die dacht heerlijke rech
ten te hebben in Aalschoot. zoals in de rest van het ambacht Maldegem. 
is die akte vooral een beknotting van de macht van de heer van Maldegem 
en in mindere mate van die van de baljuw van Gent of Brugge. 
Luk Stockman heeft geprobeerd de grenzen van het grafelijk bos 
Aalschoot te trekken aan de hand van l3de-eeuwse akten. Hij ging ervan 
uit dat de naam Alscot telkens sloeg op het domein van de graaf. terwijl 
het aannemelijk is dat Alscot in die akten af en toe betrekking heeft op 
het vroegere jachtverblijf, de stede van het leengoed van 30 bunder groot. 
dat in Lembeke gelegen was. 
Madame De Lalaing noemt Aalschoot een der oudste heerlijke bezittingen 
van het geslacht van Maldeghem. maar kan die bewering niet hard 
maken. 10 De heer van Maldegem had geen bezittingen in Aalschoot. maar 
toen het gebied vercijnsd werd en er mensen kwamen wonen. wilde hij 
wel heerlijke rechten over hen doen gelden en kwam er een proces van. 
Wellicht is haar bewering daarop gesteund. 

2. DE KEUREN VAN NIEUW EEKLO EN KAPRIJKE (1240-1626) 

Door de keuren van Nieuw Eeklo (Eeklo en Lembeke) en van 
Kaprijke in 1240 kregen de bewoners van Aalschoot wettelijke bescher
ming. Ze mochten alleen in Eeklo of Kaprijke terechtstaan en waren niet 
onderworpen aan het gezag van de baljuw van het Brug;se Vrije. de sche
penen van Brugge. Gent of elders. een duidelijke ving;erwi.lzing; naar 
Maldegem. Door het toekennen van de keure aan Eeklo-Lembeke in 1240 
voelde Willem van Maldeghem zich in zijn rechten g;ekrenkt en in 1241 
klaagde hij zijn nood bij het grafelijk hof. Armllf van Oudenaarde. Wnlter 
van Gistel, Egidius van Brugge en Boudcwijn vnn Belle. leenmannen \'UI1 

de graaf en gelijken van WillcI11 van Mnldeghem. tè.muukerden l'en 
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bemiddelingsvoorstel waarmee de twee partijen akkoord gingen: Willem 
van Maldeghem deed afstand van de rechtsuitoefening die hij opeiste in 
Aalschoot en kreeg daarvoor in ruil de helft van de boeten die werden 
geïnd in het ambacht Maldegem. I I Graaf Thomas van Savooie en gravin 
Johanna van Constantinopel behielden de andere helft van de boeten en 
het recht om schepenen aan te stellen. De akte van Valentijnsdag (14 
februari) 1241 toont aan dat de heer van Maldegem een compensatie 
kreeg voor rechten die hij moest derven en dat dus ten minste een deel 
van Aalschoot (stukken van Eeklo, Lembeke en Kaprijke) voordien wel 
degelijk tot het Ambacht Maldegem behoorde. 

Het bos Aalschoot was in 1240 nog niet helemaal verkaveld, vele 
stukken waren nog woeste grond, want de bewoners van Eeklo, Lembeke 
en Kaprijke mochten hun vee laten grazen "in nemore nostro de 
Aelschoet", er bleven dus nog stukken bos in de handen van de graaf. Na 
de oprichting van de keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprijke ging de ver
cijnzing van Aalschoot voort. Van dan af spreekt men niet langer van 
Aalschoot, maar van Eeklo, Kaprijke en Lembeke. Nog in 1241 verkoch
ten Johanna van Constantinopel en Thomas van Savooie aan het Rijke 
Gasthuis (Onze-Lieve-Vrouw ter Lazarie) in Gent een stuk van 56 bunder 
woeste grond (woestine) in Aalschoot, het latere Groot Goed in de Bus in 
Eeklo, de huidige Huysmanhoeve. 

Van het vroegere grafelijk bos bleef in de tweede helft van de 13de 

eeuw niet veel meer over en stilaan raakte ook de naam Aalschoot in de 
vergetelheid, vooral ook doordat het leen Aalschoot, waar het oude grafe
lijke jachtslot stond, werd opgenomen in het leengoed Bardelare. 
Omstreeks 1232 verhuisde het klooster van Maria van Aalschoot naar 
Oosteeklo en werd het vroegere nonnenklooster verder uitgebaat als 
hoeve, waarvan de naam evolueerde tot Aalstgoed. I2 

De keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprijke waren rechtstreeks 
afhankelijk van de graaf van Vlaanderen, die er zijn eigen baljuw aan
stelde. De graaf van Vlaanderen had er dus alle heerlijke rechten, zoals 
de wet (burgemeester en schepenen) aanstellen, de baljuw benoemen, de 
boeten innen, het recht van de wind (molens), visserij en jagerij, etc. Die 
toestand bleef, behoudens een korte onderbreking, ongewijzigd tot 1626, 
toen Filips IV uit geldnood, de keure van Eeklo-Lembeke splitste en de 
heerlijkheid Eeklo en de heerlijkheid Lembeke apart hypothekeerde en 
later verkocht. De heerlijkheid Kaprijke werd in 1626 in pand gegeven 
aan Valentijn de Clercq en kwam later in handen van de familie van/de 
SecIyn. 

3. DE PAHOCHIE LEMBEKE 

De kerk was er vroeg bij om parochies op te richten op plaatsten 
waar z;1ch mensen vestigden en de bevolking toenam. In de keure van 
1240 Is er al sprake van de kerk van Eeklo en van andere parochies die 
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niet bij naam genoemd worden. Walter vanl de Marvis, bisschop van 
Doornik, had vermoedelijk al tussen 1220 en 1230 de parochies Sint
Vincentius in Eeklo en Sint-Gillis in Lembeke opgericht. Daarmee ging de 
bisschop van Utrecht niet akkoord en hij eiste het patronaatschap op 
over vijf parochies in het Meetjesland. In 1264 legde hij er zich bij neer 
dat Watervliet, Kaprijke, Lembeke, Bassevelde en Oosteeklo naar het bis
dom Doornik gingen. De tienden in de regio, een kerkelijke belasting die 
moest dienen om de parochie in stand te houden. een inkomen verzeke
ren voor de parochiepriester en het bouwen en onderhouden van de kerk. 
behoorden toe aan de graaf van Vlaanderen, die ze in leen gaf aan 
Geraard de Duivel. In 1266 stond Geraard de Duivel de tienden van 
Eeklo, Kaprijke, Lembeke, Oosteeklo, Bassevelde en de Piet (bij 
Boekhoute) met goedkeuring van gravin Margareta af aan het kapittel 
van de O.-L.-Vrouwekerk van Doornik, de Sint-Pietersabdij van Gent en 
het cisterciënzerinnenklooster van Flines. 
Alleszins is Sint-Gillis de eerste naam van Lembeke geweest, maar hij 
werd al gauw verdrongen door Lembeke, de naam van een plaatselijke 
grootgrondbezitter. 

4. HEERLIJKHEDEN IN AALSCHOOT 

4.1 FEODALITEIT OF LEENROERIGHEID 

Krachtens het Karolingisch wildernisregaal behoorden alle woeste 
gronden, wastina genoemd. toe aan de koning of zijn rechtstreekse ver
vanger, de graaf van Vlaanderen. die ze vanaf de 10de eeuw in handen 
kreeg en als jachtgebied gebruikte. Toen de graaf Aalschoot begon te ver
kavelen, kon hij grond wegschenken, als cijnsgrond verkopen of grond 
verkopen in volle eigendom. Hij kon ook grond uitlenen in een systeem 
dat feodaliteit wordt genoemd. waarbij de heer in een persoonlijke relatie 
bescherming en onderhoud in de vorm van een leen schenkt aan een 
vazal die hem gehoorzaamheid en dienst verschuldigd is. In ruil voor hof
diensten en militaire diensten van de vazal of leenman gaf de heer 
bescherming en onderhoud door het schenken van een leen dat de vazal 
een inkomen bezorgde. Zo'n leen kon verschillende vormen aannemen. 

De meeste lenen bestonden uit grond (domein ofIoncier). variërend 
in grootte van enkele gemeten tot tientallen bunders landbouwglond. 
woeste grond op het platteland of in de stad. al of niet met een wonin~. 
zoals dat in Bardelare (Lembeke) het geval was. 

Een leen kon ook een ambt zijn, bijvoorbeeld dat van detllwaarder 
of hoornblazer. In Maldegem was het steenwaerderscip een leen. het 
ambt van cipier van den steen of de gevan~enis. waaraan verbonden was 
het huis met drie gemet grond. jaarlijks 24 hoed haver. 3.5 wa~en kans 
en een rente van 59 schelling parisis. 
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Sommige lenen bestonden gewoon in renten in geld (penningren
ten). bezet op grond waarvan de eigenaars aan de leenhouder jaarlijks 
een cijns moesten betalen (cijnsrente). Soms werd bepaald dat er een 
dubbele rente moest worden betaald. als de rente overging op een ande
re eigenaar. Die rente werd vaak genoemd naar de leenhouder die er 
recht op had: Slabbaertsrente in Maldegem of Lapostolrente in Eeklo. De 
penningrente kon ook bezet zijn op belastinginkomsten. bijvoorbeeld de 
spijker of de brieven van Brugge. 

Jaarlijkse renten in goederen zoals kaas, haver en kapoenen, kwa
men frequent voor. Telkens werd dan bepaald bij wie de leenhouder zijn 
kaas. haver en kapoenen mocht halen. In de heerlijkheid Heine in 
Kaprijke en Eeklo moesten de 16 laten of rentegelders jaarlijks 45 kapoe
nen leveren aan de heer. Sommige renten in natura werden na verloop 
van tijd omgezet in speciën, zoals de hondenbroodrente. 

Een leen kon ook bestaan uit het bezit van manscepen of achterle
nen. Daardoor werd de vazal op zijn beurt heer van de leenhouders van 
de achterlenen. Op die manier werd een nieuw leenhof gevormd, zoals het 
leenhof van Hallinks in Maldegem en het leenhof van Middelburg. 
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Sommige lenen bestonden uit rechten die aan de leenhouder wer
den toegekend. Zo bijvoorbeeld: "ende mach de grondenare van desen 
leene varenjaghen al vlaendre duere zonder enich verbueren ", de eigenaar 
van Sleyhoutsleen, gelegen in Raverschoot (Adegem en Eeklo) had het 
recht om in heel Vlaanderen te gaan jagen. 

Als een vazal van de heer rechten kreeg over mensen in een 
bepaald gebied, dan noemen we zo'n leen een heerlijkheid. Een heerlijk
heid is een territorium waarbinnen een leenman overheids- en justitie
rechten over de bewoners heeft, rechten die hij van de graaf in leen 
houdt. Niet het domein zelf maar die heerlijke rechten vormen het leen
goed. De leenman heeft bevoegdheden op het grondgebied en macht over 
de opzittende laten of bewoners van zijn heerlijkheid. Hij mag zich hun 
heer noemen. De bewoners van de heerlijkheid waren vrijwel altijd eige
naar van de grond en betaalden in bepaalde gevallen jaarlijks aan de heer 
een cijnsrente op hun grond, zoals dat in Aveschoot het geval was. 
Andere heerlijke rechten konden zijn: de vrije molage (het recht om wind
molens op te richten). de vrije jacht en visvangst, de vond (het eigen
domsrecht op gevonden voorwerpen). het aanstellen van schepenen en 
baljuw, (een deel van) de boetes die bewoners moeten betalen bij overtre
dingen, en de (lagere en middele) justitie, het recht om de inwoners van 
de heerlijkheid te veroordelen voor misdrijven, etc., o.m. pit en galg he: 
vrouwen die de doodstraf kregen, werden levend begraven. mannen wer
den opgehangen. 

Een gewoon vazal had verder geen rechten op de rentegelders. de 
eigenaars aan wier grond een rente kleefde. Hij kon of mocht zich dan ook 
geen heer noemen. Nochtans zien we vanaf het begin van de 17de eeuw 
vaak dat leenhouders zich heer van hun leen noemden en hun leen zelfs 
heerlijkheid heetten, hoewel ze geen enkele rechterlijke macht hadden! 

De vazal of leenman had op zijn beurt plichten tegenover de graaf 
van wie hij een leen of een heerlijkheid in leen hield. De diensten van de 
vazal bestonden uit het au.>..ilium et consilium. hulp en raad: de vazal 
stond zijn heer bij en leverde militaire diensten in geval van oorlog. Hij 
moest hofdienst verrichten. zoals raad geven in het leenhof (S0111S in de 
vorm van een vonnis) en zetelen in het leenhof. als hij door de heer of zUn 
baljuw gemaand werd. Met de hofdienst verbonden was het houden van 
de doorgaande waarheden. onderzoeken waardoor misdrijven opge
spoord werden. De diensten van de leenman werden verwoord in de akte 
van leenverheff1ng en in de eed van Jeauteytschap die hij moest ane~~en 
bij de leenverheff1ng (rapport). wanneer hij het leen in handen kreeg: liet 
leen stond te dienste te Irauwen ende te waerheiden. Verdere diensten of 
verplichtingen van de leenman werden opgenomen in het leencontract. 
Bij een ambt ging het uiteraard over het uitoefenen van dat ambt. Ik 
militaire dienst kon worden uitgebreid 111et hd leveren van een oITt'rpen
ning. een paar geitenleren handschoenen. een 01lgci/zcrdt' sdwclH 
(speer), een rylglavie (lans), of een paard. mt'estal met dl' tOt'vlwging <lis 

22H 



FEODAAL LEMBEKE (1228- 1796) 

ment vermaend. als het gevraagd werd. In Maldegem en Adegem vindt 
men enkele keren als leenverplichting: "minen h(eer)e te diene(ne) met 
e(en)re glavien binden lande .xl. dag he te sine orloghe", de graaf bijstaan 
gedurende 40 dagen in zijn oorlog binnen Vlaanderen of "min(en) h(eer)e 
te dienne ten hervaerden ende reysen met enen p(er)de van .x. lb. par. 
binn(en) lande als me(n)s v(er)maend oj .x. lb par. te ghevene ov(er) de 
waerde", in dat geval kon men het ter beschikking stellen van een paard 
voor de heervaert (oorlog) vervangen door het betalen van tien pond pari
sis. 

Een leen ging na verloop van tijd onvermijdelijk over in andere 
handen_ Wanneer de leenhouder overleed, erfde zijn hoir jeodael, oudste 
mannelijke, en bij ontstentenis, vrouwelijke erfgenaam het leen. Die over
dracht aan de feodale erfgenaam kon ook tijdens het leven van de leen
houder gebeuren bij donatio inter vivos, gift onder levenden. Een leen
houder kon met toestemming van de hoir jeodael, het leen verkopen of 
schenken aan de volgende erfopvolger, meestal een broer of een zus van 
de feodale erfgenaam. In die gevallen was er een goedkeuring van het 
leenhof nodig. 

Telkens een leen van eigenaar veranderde, moest de nieuwe vazal 
het leen releveren of verheffen. Hij moest naar het leenhof gaan en aan
vankelijk ten overstaan van de heer, vanaf de 14de eeuw meestal tegeno
ver zijn vertegenwoordiger, de baljuw, de eed van trouw afleggen Uuravit 
jeauteytschap)_ Hij moest ook reliejofverhefgeld betalen_ Dat was meest
al tien procent van de waarde van het leen (te vollen coope) of de waarde 
van het duurste stuk in het leen (ter bester vrome). Bovendien moest de 
nieuwe vazal kamerlingsgeld betalen, bestaande uit het hofrecht (voor de 
zetelende leenmannen), zegelrecht, kosten van de deurwaarder(s) en een 
forfaitaire administratieve kost ten belope van één pond per leen, in het 
leenhof van de Burg van Brugge het recht van bedïaene genoemd. De 
nieuwe gegevens werden allemaal, vaak vrij slordig en summier, geno
teerd in de registers van het leenhof. Binnen een bepaalde tijd moest de 
nieuwe vazal nog een denombrement laten opstellen, de beschrijving van 
zijn leen. Vele van die documenten zijn bewaard en laten ons toe de 
geschiedenis van het leen te reconstrueren. 

Na 1200 ontstonden er naast één grafelijke curia (of leenhof) veel 
lokale grafelijke leenhoven, o.m. het Prinselijke Leenhof van de Burg van 
Brugge. De meeste lenen in het Brugse Vrije ressorteerden onder het 
leenhof van de Burg van Brugge, maar sommige lenen hadden achterle
nen en vormden een leenhof op zich, bijv. het leen hof van Ter Heiden in 
Adegem en het leenhof van het Walland in Eeklo. Zulke achterlenen hin
gen rechtstreeks (immedtalelyck) af van het leenhof in kwestie en 
onrechtstreeks (medtat.elyck) van het leenhof van de Burg van Brugge. 

Tot de 16dc eeuw zijn de bronnen voor de kennis van lenen eerder 
schaars. liet Vlaamse leenrecht was een gewoonterecht. dat soepel 
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gehanteerd werd. Veelal was het leen vaag omschreven om betwistingen 
te voorkomen. want de heer kon meestal niet terugvallen op feodale docu
menten. Pas vanaf de tweede helft van de 13de eeuw werd het leenrecht 
op schrift gesteld. Er zijn maar weinig leenbrieven bewaard. ze bevatten 
de erkenning van de leenman tegenover zijn heer. Vaak wordt verwezen 
naar het leendenombrement. de volledige beschrijving van het leen. dat 
tot de 15de eeuw uitzonderlijk is. Pas vanaf het begin van de 14de eeuw 
zijn leenrollen of leenboeken/ -registers bewaard. Een verklaring voor de 
afwezigheid van een algemeen Vlaams leenboek is de overdracht van de 
successierechten voor lenen aan de Tempeliers in 1127. Het oudste leen
register van het leenhof van de Burg van Brugge is er een uit 1325. opge
steld in het Frans. De terugkoop van die successierechten in 1365 leid
de meteen tot een algemene registratie van de grafelijke lenen. 

Voor het bezegelen van het leencontract tussen heer en vazal waren 
er drie noodzakelijke elementen: de manschap (de wilsverklaring. het 
handenleggen en de kus). de hulde (belofte van trouwen eed) en de 
investituur met de staf waardoor de vazal de saisine (lichamelijk bezit) 
over zijn leen krijgt. Het feodaal ritueel greep plaats in de openbaarheid 
in aanwezigheid van ten minste twee vazallen. leden van het leenhof. Tot 
het einde van de 13de eeuw riep bij overlijden of gebiedsoverdracht de 
nieuwe heer. de graaf die eerst manschap gedaan had aan zijn heer. de 
koning. zijn vazallen op om hun manschap/leencontract te vernieuwen. 
In de 14de eeuw liet de heer zich vervangen door zijn baljuws. maar de 
vazallen moesten wel persoonlijk aanwezig zijn. Na het overlijden van een 
vazal. moest de hoirIeodael. de feodale erfgenaam. persoonlijk manschap 
doen tegenover de heer of zijn baljuw. Naar het einde van de 14de eeuw 
bleef er van de persoonlijke band (bescherming/onderhoud en gehoor
zaamheid/dienst) en de zakelijke band (het matriële leen in al zijn vor
men) tussen heer en vazal alleen nog de zakelijke band over. De leenver
heffing werd in de 15de eeuw louter een administratieve klus die in het 
leenhof ook door een bedienlyck man. iemand met procuratie. kon wor
den afgehandeld. 

Niet iedereen kon een leen bezitten. Minderjarigen (tot 25 jaar!) 
waren niet rechtsbekwaam: bij feodale voogdij deed de overlevende ouder 
of een verwant van de vazal dienst voor het leen. Tot de meerderjarigheid 
kreeg de voogd het leen in ruil voor het onderhoud van de mindeljarige 
zonder rekenschap te moeten af1eggen. Toch werd meestal het leen op 
naam van de minderjarige verheven. Reguliere geestelijken mochten geen 
lenen bezitten. anders kwamen de lenen in het bezit van kloosters. dus 
in de dode hand. Seculiere geestelijken mochten wel lenen bezitten. na 
hun dood erfden hun erfgenamen en werd er verhetp;eld betaald en daar 
was het de heer toch om te doen. Vrouwen waren leenrechtsbekwaam. 
hoewel ze geen militaire dienst of hofdienst konden doen. Was dt' vrouw 
gehuwd, dan was ze handelingsonbevoegd. haar echtgenoot was leenman 
of leenheer in haar naam, de zgn. bezet 17lan. t Udt'lUk. want de kinderell 
erfden van hun moeder, eerst de zoons dnn de dochters. 
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Het leenroerig stelsel of feodaliteit werd afgeschaft met de Franse 
revolutie. In de parochie Lembeke, vanaf de Franse Tijd de gemeente 
Lembeke en na de fusie de deelgemeente Lembeke in Kaprijke, vinden we 
in het ancien régime twee heerlijkheden en drie leengoederen terug: de 
heerlijkheden Aveschoot, Eeklo-Lembeke (1324-1353) en Lembeke 
(1626-1795) en de lenen Aalschoot, Bardelare en Rostijne. 

4.2 DE HEERLIJKHEID AVESCHOOT (EERSTE KWART 13DE EEUW - 1795) 

De vroegste vermelding van Aveschoot vinden we in een akte van 
1233 die Luc Stockman de pre-keure van Eeklo genoemd heeft. Daarin 
wordt bepaald dat de bewoners van 500 bunder grond in Aalschoot ner
gens anders kunnen terechtstaan dan in Aalschoot of Aveschoot. Dat 
impliceert dat er in het grafelijke bos Aalschoot reeds twee rechtsgebie
den lagen: het domein rond het vroegere grafelijk slot Aalschoot (al of niet 
reeds in leen gegeven) enerzijds, en Aveschoot anderzijds. 
In 1233 wordt Aveschoot al vermeld, niet omdat het binnen die 500 bun
der lag, maar eerder omdat het in die omgeving al als heerlijkheid 
bestond en men daar terecht kon voor rechtspleging. 

Ook zeven jaar later, in de keure van Nieuw Eeklo (april 1240), 
wordt de heerlijkheid Aveschoot, weliswaar onder de naam "wastina 
dominae machtildis de haga," vermeld. De 29ste paragraaf van die keure 
luidt: "Sciendum tamen, quod ab ista libertate et cura excipiuntur hospites 
manentes in Wastina Dominae Machtildis de Haga apud novum Eclo et 
caeteris parochiis inJra dictos terminos, quae continent circiter septuaginta 
boneria terrae. Dicti enim hospites et dicta Wastina ad praedictam non per
tinent Libertatem "13 Dus de bewoners (hospites) van de ongeveer 70 bun
der (of 210 gemet of ca. 93 ha) grond of ruigland (wastina) van Machtildis 
de Haga, in het Nederlands moet dat Mathilde van der Haeghen zijn, zijn 
niet onderworpen aan de rechtsmacht van de keure van Nieuw Eeklo. Die 
heerlijkheid viel bijgevolg niet onder de jurisdictie van de schepenen van 
Eeklo-Lembeke. 

4.2.1 Ligging 

De oudste leenregisters geven bijzonder weinig gegevens over de 
ligging van heerlijkheden en lenen. De vermelding in het vroegste leen
boek van 1325 luidt: "Jehan de clarout lient unfreJ .xxxvj. Lb parisis p(ar) 
an & une vierscare desscevins & haulejusliche & Lamende ducques a .Lx. 
Lb gisant en lembeke & la entour."14 Jan van Clarout houdt een leen, 36 
pond parisis per jaar. een vierschaar van schepenen, de hoge justitie en 
de boeten tot 60 pond. gelegen in Lembeke en omgeving. In 1365 luidde 
het: "Hem zo houd IngheLram vors(eyl) een leengoed Licg(ghende) te Lembe
ke .Lxxxv. bunre lands dat men heet avenscoel." I 5 In 1435 is er voor het 
eerst sprake van Zuid-Aveschoot en Noord-Aveschoot: "vive ende Lach
tenltch buunre lands in de prochte van lembeke ende es ghehelen Lheers
clp van Ilaveschoot streckende dal met heet zuudhaveschot ende noord-
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haveschoot".16 Daar vernemen we dat Noord -Aveschoot ligt ten noorden 
van de dreef van het Hof van Bardelare en ten oosten van "de strate die 
men gaet van Lembeke te velthoucke waert", dat is de Nieuwstraat. De 
vroegere Kasteeldreef liep aan de west- en noordkant van het kasteel van 
Bardelare. Het leenregister van 1468 vermeldt ook de namen van enkele 
omwonenden van Zuid-Aveschoot, buren dus die in Lembeke wonen: 
"ande westzyde Jan Daneels zyn kinderen Pieter Sey en Tlwm(as) is Pieter 
Zeghers ende ande noordsyde zyn gheland Jan Daneels zinen kinderen 
Willem Rineel ende vele andren." 1 7 In 1501 heten de buren van Zuid
Aveschoot: Jan de Munck, Gillis Rineel, Jan Zeghers, Jan Vrombaut en 
Jacop de Bussche. 18 De denombrementen of leenbeschrijvingen in de 
leenregisters van 1642 en 1683 geven ons nog meer namen van eigenaars 
op Lembeke die aan Aveschoot paalden. 

In de renteboeken uit 1712 en 1734, alle twee maar gedeeltelijk 
bewaard, krijgen we een opsomming van de percelen met de grootte en 
de ligging. Ze laten ons toe Noord-Aveschoot te situeren tussen de (oude) 
kasteeldreef van Bardelare, de Nieuwstraat, de Vrombautstraat en een 
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denkbeeldige lijn tussen halverwege de Vrombautstraat en de dreef. 
Zuid-Aveschoot liep van ongeveer halverwege de (latere) Menstraat enke
le honderden meter in noordelijke richting, vandaar naar het oosten, 
dwarste de Aveschootstraat en liep tot het Kaprijks Vaardeken, maar 
paalde niet aan de straat van het dorp van Lembeke. Langs het Kaprijks 
Vaardeken en wat verder ten oosten ervan, ging het in zuidoostelijke rich
ting naar de Ledestraat en vandaar westwaarts naar de Aveschootstraat. 
Tussen de Ledestraat en de Aveschoot lagen de Voorgangen, enkele per
celen aan de huidige Heihoek, die deel uitmaakten van Lembeke. Ten 
westen van de Aveschootstraat lagen tussen de Heerweg (nu Eeklostraat) 
en de zuidgrens van Aveschoot ook nog enkele Voorgangen en dan schoot 
de grens met Lembeke noordwaarts de Menstraat. 

4.2_2 Grootte 

In de keure van Eeklo-Lembeke (1240) is Aveschoot circiter septu
aginta boneria terrae, ongeveer 70 bunder groot. In het eerste leenboek 
van de Burg van Brugge in het Nederlands, dat van 1365, luidt het: "Item 
zo houd IngheLram vors(eyt) een leengoed licg(ghende) te lembeke .lxxxv. 
bunre Lands dat men heet avenscoet." 19 De heerlijkheid Aveschoot beslaat 
daar 85 bunder land in Lembeke. Dat is al een verschil van 15 bunder! 
Een Brugs bunder was 1,3271 hectare of 1 ha 32 a 71 ca. In 1435 ver
nemen we dat Aveschoot bestaat uit twee afzonderlijke stukken, nl. 

ZulIl-Aveschool getekend op de topogrq/lsche kaart (2 15) van Ph. Vander Maelen 
(ca. 1850). 
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Noord-Aveschoot en Zuid-Aveschoot en in 1642 gaat men de twee stuk
ken van Aveschoot afzonderlijk tellen: "Van welcke bovenschreven lxxxv 
bunderen syn ligghende in suud Aveschoot tweehondert zevenendertich 
ghemeten .... ende de nombre vande landen geldende in deze rente liggen
de in noordt Aveschoot is groot zevenveertich ghemeten een lij ne /xx roeden 
landts. "20 237 gemet in Zuid-Aveschoot plus 47 gemet 1 lijn 70 roede in 
Noord-Aveschoot is samen 284 gemet 1 lijn 70 roede of bijna 95 bunder! 
Is Aveschoot in 400 jaar tijd dan bijna 25 bunder of 75 gemet groter 
geworden? De vroegste opmetingen van grond gebeurden door omrijden 
te paard. een vrij onnauwkeurige methode die vanaf de tweede helft van 
de 13de eeuw vervangen werd door het opmeten door landmeters. Die 
laten de opgave van de grootte van een stuk grond meestal volgen door 
lichtelick meer oJ min, want ook hun opmetingen waren niet altijd correct, 
zoals vaak blijkt uit nieuwe opmetingen in de 17de en 18de eeuw. 
Onnauwkeurigheden in het meten kunnen zo een groot verschil in groot
te, bijna 75 gemet, niet verklaren, daar moet iets anders aan de hand 
zijn. Noord-Aveschoot en Bardelare paalden aan elkaar. Aveschoot was 
cijnsgrond, Bardelare eigen bezit. Bovendien bezat de familie Hauweel 
nog veel grond in de omgeving. In 1680 was men er al achtergekomen dat 
Bardelare geen 52 bunder of 156 gemet groot kon zijn, zoals in vroegere 
leenverheffingen vermeld was. Uit een nieuwe meting bleek toen dat 
Bardelare maar een oppervlakte van 32 1/3 bunder of 97 gemet had. 
Bardelare was dus 59 gemet kleiner geworden. Een aannemelijke verkla
ring is dat in de loop van de eeuwen stukken van Bardelare en andere 
grond van de familie Hauweel werden verkocht en met een jaarlijkse cijns 
of penningrente werden toegevoegd aan de heerlijkheid Aveschoot. Zo 
ontstond vermoedelijk Noord-Aveschoot en groeide de heerlijkheid 
Aveschoot van de oorspronkelijke 85 bunder in 1325 naar 98 bunder 170 
roede in 1642. 

Noord-Aveschoot was 47 gemet 1 lijn 70 roede groot. In het rente
boek van Aveschoot uit 1734 vinden we maar 10 gemet 129 roede terug. 
maar daar ontbreken enkele bladzijden. 
Zuid-Aveschoot was in dat renteboek 231 gemet en 247 1/6 roede groot. 
dat is een goede 5 gemet minder dan vermeld staat in de leenverheftln
gen, maar in dat cijfer zitten wellicht ook de straten en dreven en de 
Kaprijkse vaart die tussen het dorp en de Ledestraat voor een stuk de 
oostgrens van Zuid- Aveschoot vormde en voor de rest het ~rond~ebied 
doorsnijdt. Het totale grondgebied van Aveschoot was dus 126 hectare 
groot, dat is 6,62 % van huidige Lembeke of 7,09 % van het vroegere 
Lembeke (zonder Aveschoot). 

In het renteboek van Aveschoot uit 1734 tellen we 171 percelen 
verdeeld over 61 eigenaars. De meeste percelen waren dus minder dan 
anderhalf gemet groot, er~ klein dus, maar er moeten voordien g'roter{" 
percelen geweest zijn, die. zo blijkt. in exact even p;rote stukk{"n ond{"r de 
erfgenamen verdeeld zijn. 
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4.2.3 Heerlijke rechten 

Aveschoot was een vrije heerlijkheid, wat betekent dat de heer 
meer dan andere een semi-soevereine positie had tegenover de graaf en 
ongeveer alle rechten bezat in zijn heerlijkheid. 
Voor Aveschoot ging het om volgende heerlijke rechten: 

het rechtspreken 
Aveschoot had upsittende laeten, bewoners, waarover de heer de 

lage, middele en hogere rechtspraak, met uitzondering van de vier hoge 
gerechten, bezat. Neelemans omschrijft die vier gerechten als het gena
derecht. het recht van wettigmaking, het recht van munt te slaan en het 
recht van belastingen te heffen, de zgn. regalia majora, die aan de graaf 
alleen waren voorbehouden. 21 Tot de lage, middele en hogere recht
spraak behoorden het opleggen van boeten tot 60 pond, de "ban uten 
heerschepe ende voord uten lande van vlaenderen" of het verbannen uit 
de heerlijkheid en uit het graafschap Vlaanderen en de "pit ende galghe", 
het veroordelen tot de doodstraf. 

het aanstellen van de wet 
De heer van Aveschoot had het recht de baljuw, de griffier, officie

ren en vijf schepenen, van wie een burgemeester was, aan te stellen. Zij 
vormden de vierschaar, de rechtbank die de lage, middele en hogere 
rechtspraak uitoefende. 

het heffen van een cijnsrente 
De penningrente van 34 pond op het grondgebied van Aveschoot 

was een van de belangrijkste inkomsten van de heer van Aveschoot. .. Up 
welk voorseyde /xxxv bunderen de voorseyde leenhoudre jaerlicx heft tel
ken bamesse te drien zittedaghen svoorseyden leenhouders huuse te bar
rendelare x.xxiiij ponden parisisen in pennyncrenten. "22 Meestal houden 
de leenregisters het op 34 pond parisis, maar in 1325 is er sprake van 36 
pond per jaar, in 1365 en 1486 van 33 pond, in 1501 van 24 pond en in 
1642 zelfs van 53 pond parisis. De rente werd geheven op de 95 bunder 
grond die de heerlijkheid groot is, en werd gerekend per jaar, van 
Bamesse (feestdag van Sint-Bavo op 1 oktober) tot Bamesse. De rente
gelders, dus de eigenaars van grond in de heerlijkheid Aveschoot, 
moesten de rente ieder jaar gaan betalen ten huize van de heer van 
Aveschoot, het kasteel van Bardelare, op een van de drie zitdagen die de 
heer daar hield om zijn renten in ontvangst te nemen. De grondrente 
wordt een eeuwelycke ende onlosselycke penning rente genoemd, wat wil 
,..eggen dat het betalen van de rente niet beperkt was in de tijd en dat de 
rentegelders niet de mogelijkheid of het recht hadden om de rente te los
sen of af te kopen door het betalen van een eenmalige afkoopsom. 23 

De rente werd berekend per gemet. In Zuid-Aveschoot beliep die 
jaarlijks maar twee sche1l1ng parisis. wegens de schrale zandgrond. In 
Noord-Aveschoot varieerde de cijns naargelang van de kwaliteit van de 
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grond van één schelling en enkele denier tot zeven schelling per gemet. 
De renten en de betalingen werden genoteerd in een renteboek, den hant
bouck. waarvan er twee gedeeltelijk bewaard zijn, een uit 1712 en een uit 
1734.24 

Pieter Augustijn Lafrancq, die in 1781 beslag liet leggen op de heer
lijkheid omdat de heer van Aveschoot schulden bij hem had, beklaagde 
zich erover dat de opbrengst maar bestond uit "eenighe plantage van boo
men ende revenue van een deel grondt ende cheynsrentjens dewelcke jaer
lyckx maer twintigh guldens salvo justo en renderen. " Rijk zal de heer van 
Aveschoot er in die periode niet van geworden zijn. 

andere heerlijke rechten 
Andere heerlijke rechten worden in de leenverheffingen omschre

ven als "ende al therscip datter toe behoort. "25 Elders kon dat betekenen 
het heffen van tol op water, wegen, molens, jacht en visvangst, markt, het 
eisen van heerlijke diensten of karweien, de doodkoop en beste hoofd (een 
deel van de erfenis), wandelkoop (deel van de koopsom bij verkoop), vond 
(= gevonden goed), bastaard- en stragiersgoed (= erfenis van bastaards en 
ingezetenen zonder erfgenamen). Alleen van het recht op jacht vonden we 
in Aveschoot een spoor. Dat werd door de heer van Lembeke betwist in 
de 18de eeuw. Ten zuiden van de Ledestraat, op grondgebied Lembeke. 
lag de Warande, oorspronkelijk een jachtgebied van de heer van 
Aveschoot. 

De heer van Aveschoot was eigenaar van de molen (de 
Westermolen) in de Windgatstraat, die ook op het grondgebied Lembeke 
gelegen was. Wanneer hij het recht kreeg om daar een molen op te rich
ten en die te laten werken voor de bewoners van Aveschoot, Lembeke en 
Eeklo, is niet bekend. In 1654 werd dat recht betwist door Jan Baptiste 
della Faille, heer van Eeklo. Aangezien dat recht niet werd opgenomen in 
het denombrement van Aveschoot. is het aannemelijk dat dit maal recht 
door de graaf niet werd toegekend aan de de heer van Aveschoot. maar 
aan de leenhouder van Bardelare. vooral ook omdat de (oude) kasteel
dreef liep van het kasteel van Bardelare naar de molen in de 
Windgatstraat. 

4.2.4 Heerlijke plichten 

De heerlijkheid Aveschoot stond "ten dienste pan trauwe ende 
waerhede, ten relieve ende caemerlyncksghelde van pollen coope. ende 
voorts ter vercoopinghe. alienalie ofte belastinghe ten alsulcken last pan 
den 10n peTmincIc ende andersints ghelijk als alle andere leenen staende 
in ghelijcke ghehouden van den voorschreven leenhove ende Burch t~m 
Brugghe." Dat waren de geëikte bewoordingen 0111 aan te duiden dat de 
vazal zijn heer moest dienen, trouw z~jn en helpen recht doen. Op het 
leen moest bij verkoop of verandering van eigenaar op de volle waarde 
van het leen verhefgeld (tien procent) en kaT1lcrlillgsgdd worden bdnnld. 
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4.2.5 De heren van Aveschoot 

1 NN van der Haeghen (vóór 1240) 
De naam van de eerste heer van Aveschoot kennen we niet. De 

heerlijkheid wordt al vermeld in 1233, want de inwoners van het grafe
lijke domein Aalschoot konden in loco Wo, Aalschoot dus, vel apud 
Havenscoet. ofwel in Aveschoot hun recht halen. De heerlijke rechten die 
Aveschoot over de bewoners van Aalschoot had, werden in 1240 door de 
keure van Eeklo-Lembeke beperkt tot de "hospites manentes in Wastina 
Dominae Machtildis de Haga", de bewoners van de heerlijkheid 
Aveschoot. In de andere delen van Aalschoot werden de bewoners vanaf 
dat jaar onderworpen aan de rechtsmacht van de keure van Eeklo
Lembeke en Kaprijke. 
Mathilde van der Haeghen was vermoedelijk niet de eerste vrouw van 
Aveschoot. Het is vrijwel uitgesloten dat ze voor persoonlijke verdiensten 
die heerlijkheid in leen gekregen had van de graaf/gravin. Zulke voor
rechten waren alleen aan mannen voorbehouden. Vrouwen konden wel 
een leen erven, als er geen mannelijke erfgenamen waren. Mathilde van 
der Haeghen moet dus het leen hebben geërfd, wellicht van haar vader of 
van een ander familielid, zodat we kunnen besluiten dat het leen al lan
ger dan 1240 in het bezit van de familie van der Haeghen moet zijn 
geweest. 

2 Mathilde van der Haeghen (omstreeks 1240) 
Hoelang Mathilde van der Haeghen vrouw van Aveschoot is 

geweest. weten we niet. Haar naam komt, buiten de keure van Eeklo
Lembeke in geen enkel ander 13de-eeuws document voor. Dat we na haar 
geen naamdragers van der Haeghen als eigenaar van het leen vinden, is 
begrijpelijk, aangezien zij als vrouw bij gebrek aan een mannelijke feoda
le erfgenaam het leengoed erfde. 

3 Jan van Claerhoute (vóór 1325 - na 1331) 
De enige heerlijkheid die we in 1325, een kleine honderd jaar na 

Mathilde van der Haeghen, naast Heine (in Eeklo en Kaprijke) in het eer
ste overgeleverde leen register van het Leenhof van de Burg van Brugge op 
het wondgebied van de keure van Eeklo-Lembeke tegenkomen, is 
Aveschoot. Ze is dan in het bezit van Jan van Claerhoute/Clarout. Zijn 
naam wordt ook vermeld in een akte van 17 april 1331 als heer van 
Lembeke. Deze Jan van Claerhoute kan best een kleinzoon van Mathilde 
van der Haeghen zijn geweest. maar daarvoor hebben we geen aanwijzin
gen. 

4 Ingelram 11 Hauweel, zoon van Ingelram I en Johanna van Bardelare, 
(ca. 1350 - 1372) 

Vermoedelijk omstreeks 1350 kocht (of erfde) Ingelram Hauweel 
(Oca. 1315 - t 1372) de heerlijkheid Aveschoot en werd daarmee de vier
de met naam bekende heer van AveschooL Die heerlijkheid zou meer dan 
400 Jaar, tot 1774, In het bezit blijven van de familie IIauweel. 
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De Hauweels stammen uit Frans-Vlaanderen en waren oorspronkelijk 
vazallen van de burggraaf van Sint-Omaars, gevestigd in Watten in de 
omgeving van Sint-Omaars. Zij kwamen naar het Ieperse op het einde 
van de 13de eeuwen werden in de eerste helft van de 14de eeuw opgeno
m en in de adel en de ridderschap. Ze verwierven belangrijke goederen en 
heerlijkheden in Beselare, Lembeke, Kaprijke, Eeklo en in de streek van 
Tielt. 26 

I Jan Habbel, Houbel (1256 - vóór 1259) is de oudst bekende stamvader 
van de Hauweels in Watten in de omgeving van Sint-Omaars.27 

11 Eustaas Hauweel (eerste vermelding 1256 - t vóór 1317) zoon van 
J a n , ook wel Wistasse HabbeljHoube genoemd en was getrouwd met 
Perona van Kemmel. Eustaas was leenman van de burggraaf van Sint
Omaars, gevestigd in de streek van Watten, Wulverdinge, Steenvoorde 
(Frans-Vlaanderen). In 1289 verwierf hij de heerlijkheid De grote 
Vierschaar te Beselare (in Zonnebeke bij Ieper) en bouwde er het eerste 
kasteel. Eustaas Hauweel oefende het ambt van baljuw uit in verschei
den e kasseirijen in noordelijk Vlaanderen (Brugge in 1272- 1273, Ve urn e , 
en Ieper) en vermoedelijk verwierf hij in Eeklo, Kaprijke en Lembeke grote 
bezittingen. 

I-J t z gel uan Eu ta Hauw 
(N l ma.n . Lem k. 1 72). 
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Jan Houweel die op h et einde van de 13de eeuw in Eeklo woonde 
en in 1296 Alard van Barnendelare voor de schepen en van Eeklo een pro
ce aandeed , was mogelijk Eustaas ' oudste zoon. 28 Boudin HouheeLe die 
in 13 15 een gemet land in Balgerhoeke schonk aan de kerk en h et 
klooster van Sint-Andries kan ook een zoon van Eustaa s Hauweel zijn 
6eweest. 

III Ingelram I Ha uweel (heer van Beselare sedert 1317 - t voor 
1349) zoon van Eustaas, wordt in Franse akten ook Enguerrand 
genoemd. Hij was gehuwd met Johanna van Bredelare /Bardela re in 
Lembeke. Hij was baanderheer van Hazebroek (in Frans-Vlaanderen) en 
erfde De grote Vierschaar in Beselare van zijn vader. Ingelra m Ha uweel 
was grafelijke raad en bekleedde een vrij vooraans taande pos itie in h et 
graafschap Vlaanderen . In 1328 s tond hij bekend als een van de belan g
rijkste edellieden in Brugge. Hij koos de zijde van graaf Lodewijk va n 
Nevers tegen J acob van Artevelde en werd in 1337 te Diks muide gevan
gen genomen door de Bruggelingen die de zijde van Artevelde gekozen 
hadden. Het zegel van Ingelra m I Ha uweel, ridder, h a n gt onder a ndere 
aan een oorkonde, getekend in Dendermonde op 1 april 133 7 , betreffen 
de een verdrag gesloten door J a n IlI , hertog van Brabant, Lodewijk van 
Nevers, graaf van Vlaanderen , en Willem , graaf van Hen egouwen . 

Hei wap nschUd van Jngelram I 
Hauw el (Nee/emans, Lembeke, 1872). 
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IV Ingelram 11 Hauweel, zoon van Ingelram I en Johanna van 
Bardelare, was geheim raadsheer van Lodewijk van Male. Hij werd gerid
derd vóór februari 1355. Ingelram woonde in Eeklo, volgens Neelemans 
in De Gouden Leeuw op de Markt, en was er in 1367 burgemeester. 29 

Inghelramme Houweele bezat in 1351 o.m. een rente van een halve hoed 
rogge op een 2 1/4 gemet grond aan de zuidzijde van de Raverschoot
straat. Hij was tweemaal getrouwd, de eerste keer met een zekere 
Jacquemina en een tweede keer met Livine Bette, die hem enkele zonen 
schonk. Ingelram 11 Hauweel wordt op 4 september 1341 mins here 
Inghelrams Hauweels zone ende hoyr ende here van den Bredenlare 
genoemd, hij erfde dus van zijn moeder, Johanna van Bardelare, het 
Lembeekse leengoed Bardelare. Hij kocht of erfde de heerlijkheid 
Aveschoot van Jan van Claerhoute, die zeker tot 1331 heer van Aveschoot 
was. In het leenregister van 1325 werd de naam Jan van Clarout 
geschrapt en vervangen door Ingelram Hauweel. Ingelram 11 Hauweel was 
niet alleen heer van Beselare en van Aveschoot. maar in 1358 ook van 
Het Hauweelse, gelegen in Tielt-buiten, Ruiselede, Wingene, Pittem. 
Markegem, Dentergem en Zeveren, een heerlijkheid die werd gehouden 
van de Burg van Kortrijk. Hoe de Hauweels deze heerlijkheid, waaraan zij 
hun naam gaven, verworven hebben, is niet bekend, maar misschien zit 
Ingelrams huwelijk met de verder onbekende Jacquemina daar voor iets 
tussen. Op 24 augustus 1363 stichtte Ingelram 11 met de apostolische 
zegen een kapel ter ere van O.-L.-Vrouw in de kerk van Lembeke en op 1 
juli 1364 bekrachtigde hij de stichting van een kapel voor de H. Egidius 
in de kerk van Lembeke, door zijn voorouders Eustaas van Berdenlare en 
diens vrouw Elisabeth. 
Een Jan Hauweel, volgens L'Espinoy een zoon van Ingelram Il. stond in 
1383 aan het hoofd van troepen van Veurne en van het Brugse Vrije om 
tegen de Engelsen te vechten in Duinkerke.30 

5 Va Ingelram III Hauweel. zoon van Ingelram II en Livine Bette. (1372 
- vóór 1390) 

In 1372. na het overlijden van zijn vader. verhief Ingelram III 
Hauweel (0 ca. 1350 - t vóór 1390) vier lenen die afhingen van het leen
hof van de burg van Brugge: drie in Lembeke: Aveschoot. Bardelare en 
Aalschoot en Lendonk in Kaprijke en Bassevelde. Ingelram III Hauweel 
erfde van zijn vader nog twee lenen gelegen in de kasseirij Kortrijk: een 
leen te Izegem en een te Wingene en was ook heer van Beselare. Hij stierf 
ogenschijnlijk zonder nakomelingen. 

6 Vb Roeland of Ronaid. zoon van lngelram II en Livine Bette. (vóór 
1390 - 1396) 

Roeland Hauweel (0 ca. 1355 - t 1396) was de zesde heer van 
Aveschoot. want de vier lenen in Kaprijke en en Lembeke werden zijn 
eigendom par la mort de messire lTlghelram Hamveel son.lrère. Bovendi:ll 
erfde hij nog een leen van 51 gemet in Sint-Andries (Stratennmbncht).31 
Roeland Hauweel heeft niet lang kunnen genieten van zijn heerlijkheid 
Aveschoot. want in 1396 sneuvelde hij in de slag bU Nicopolis (Bulgarije) 

240 
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tegen de Turken. Ook Roeland Hauweel had bij zijn overlijden geen kin
deren. 

7 Vc Roegier zoon van Ingelram II en Livine Bette, (1396 - vóór 1423) 
Roegier Hauweel (0 ca. 1355 - t vóór 1423) volgde zijn broer op als 

heer van Aveschoot, Bardelare, etc. Hij verkocht samen met zijn vrouw 
Margriete (Ghiselin?) in 1396 uit financiële noodzaak het leen in 
Stratenambacht. Omstreeks 1400 was hij baljuw van de Vier Ambachten. 
Roegier Hauweel woonde toen in Gent, waar hij op 7 mei 1409 veroor
deeld werd tot het betalen van een boete aan Michiel Sersanders. Hij was 
nog getrouwd met Beatrijs de Stoppelaere en met Joanna Berlaymont, die 
hem nakomelingen schonk. In 1418 verkocht Roegier Hauweel, die naar 
Tielt (het Hauweelse?) ging wonen, de heerlijkheid Beselare aan Rogier 
Van der Woestine, stamvader van de invloedrijke adellijke familie die in 
grote mate, gedurende bijna vier eeuwen, als dorpsheren, ridders en 
markgraven het reilen en zeilen in Beselare zal bepalen. Roegier Hauweel 
overleed vóór 1423, zijn zoon Jan was toen nog minderjarig. 
In die periode woonden er in Eeklo nog Hauweels, vermoedelijk jongere 
broers of neven van Roegier. Laureins Hauweel was schepen in Eeklo in 
1402 en 1403, en Triestram Hauweel was advocaat (raed ende taelman) 
en burgemeester van Eeklo in 1423, 1424 en 1427.32 

8 VI Jan I Hauweel, zoon van Roegier en Joanna Berlaymont (1435 -
1495) 

Op 22 september 1434 werd Jan Hauweel (ca. 1410 - t 1495) door 
de grafelijke raadkamer veroordeeld om in de Lembeekse watergang in 
Aalschoot langs de meersen van het klooster van Oosteeklo visfuiken in 
het water te hebben gezet.33 Hij was toen nog een vrijgezel Uoncman) en 
minderjarig (nog geen 25 jaar). Zijn voogden waren Hellin van Steenlant 
en Ingelram Hauweel. De rechtbank stuurde een deurwaarder naar de 
woning van Ingelram en Jan Hauweel in Lembeke om hen te dagvaarden 
de toestand aan de watergang en de meers in kwestie te bekijken, maar 
geen van beiden daagde op. Op het proces voerden ze aan dat er bij de 
dagvaarding een procedurefout was gebeurd: Jan kon niet gedagvaard 
worden, want hij was minderjarig en woonde in Brugge, en Ingelram 
woonde officieel in Gent en niet in het huis in Lembeke. Hun argumen
ten getuigen van een degelijke juridische kennis, want ze waren beiden 
universitair geschoolde rechtsgeleerden. 34 De procureur (advocaat) van 
de kloosterlingen van Oosteeklo voerde aan dat Jan bijna 25 jaar oud was 
en infeite meerderjarig, want hij "ontfing alle daghe alsi gheviel zine pach
ten. renten ende revenuen van ziinre muelne ende eldere daer men hem 
sculdich was." Volgens hem woonde Ingelram Hauweel effectief in 
Lembeke, want bij de dagvaarding had de deurwaarder kunnen vaststel
len dat ook Ingelrams vrouw met knechten en meiden (knapen ende meis
semeden) daar woonde en dat het echtpaar in de kelder ofvoutkamer zijn 
proviand had "van wine. van v Leesche, biere ende andere." Het hof stuur
de commissarissen naar Lcmbeke om de toestand te bekijken en veroor
deelde .Jan en Ingelram llauweel tot het verwijderen van de visfuiken uit 
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de watergang, tot het betalen van zes schelling voor geleden schade aan 
het klooster van Oosteeklo en tot het betalen van elk drie pond aan onsen 
heere, de graaf van Vlaanderen. 

Ingelram (IV) Hauweel (ca. 1385 - t na 1462) wordt in het vonnis. 
zinen neve. dus de neef van Jan genoemd. Wellicht is deze Ingelram de 
zoon van Ingelram lIl, die nog niet geboren was toen zijn vader overleed 
en Aveschoot overging op diens broer Roeland. Ingelram woonde in de 
Burgstraat in Gent. In 1427 bemiddelde hij in een klacht van Lembeke 
en Aveschoot, die in 1424 meer dan lj7de betaald hadden in de kosten 
van de keure van Nieuw Eeklo.35 In 1436 werden Ingelram Hauweel en 
Gillis Van der Woestijne, raadsheren van Filips de Goede. door de 
Gentenaars voor 100 jaar uit Vlaanderen verbannen. omdat ze partij 
kozen voor de hertog van Bourgondië. ook graaf van Vlaanderen. die oor
log voerde tegen Engeland. waardoor de invoer van Engelse wol stilviel. 36 

Gent en Brugge kwamen in opstand en in 1437. toen de Gentse troepen 
in Eeklo lagen. werd de verbanning van o.m. Ingelram Hauweel en Gillis 
Van der Woestijne ongedaan gemaakt. Ingelram Hauweel werd hoofdbal
juw van Eeklo-Lembeke-Kaprijke van 1442 tot 1443 en van 1445 tot 
1447. Hij behoorde in 1450 tot de kiezers door de graaf aangesteld om 
het Gentse schepencollege te verkiezen. Ingelram bezat het leengoed Ter 
Heiden in Adegem en was in 1462 baljuw in Sluis. Hij had een zoon Jan 
die ook in Sluis woonde en op wie het Eeklose stadsbestuur. aanhanger 
van de graaf. geregeld een beroep deed tijdens de Gentse opstand van 
1451 tot 1453.37 

Jan I Hauweel verhief in 1435 (bij zijn meerdeIjarigheid?) de heer
lijkheid van Aveschoot, etc. die hij van zijn vader erfde en was geduren
de 60 jaar. tot zijn overlijden in 1495 heer van Aveschoot! Hij huwde met 
Magdalena Schaeek. Naast de vier lenen te Kaprijke en te Lembeke erfde 
hij nog een leen te Oostwinkei bestaande uit 10 Y2 gemet meers. 15 gemet 
woeste grond en een erfelijke rente van 100 kapoenen en 115 hennen.38 

Jan Hauweel was enkele jaren baljuw van Eeklo en stelde achtereenvol
gens Jacob en Jan Lippens als plaatsvervangend baljuw aan. Hij bestreed 
in 1543 het banditisme in Eeklo. liet criminelen aanhouden en publiek 
terechtstellen. In 1452 probeerde Filips de Goede de toevoer van levens
middelen naar Gent af te snijden en zond een regiment Picardiërs naar 
de Gentse troepen die in Eeklo en Lembeke gelegerd waren. Het kasteel 
van Bardelare. het landgoed van Jan Hauweel. ging op 9 mei 1452 in de 
vlammen op en einde oktober onderging Eeklo hetzelfde 10t.39 Jan ver
huisde naar Kaprijke. waar Vincent Munster. burgemeester van Eeklo. 
hem op 12 januari 1453 kwam spreken over het gebruik van zijn mokn 
op Lembeke. want de Eeklose molen lag nog in de Lieve om te vermijden 
dat hij door de Picardiërs in brand zou worden gestoken. Voor wat hoort 
wat en op 28 maart 1453 verkregen Jan Hauweel en de Eeklose burge
meester van de Grote Raad in Rijsel dat de Aveschootnanrs hun wollen 
laken mochten te koop stellen op de markt in Eddo. Het kostte Avest'hoot 
per Jaar 18 pond. twaalf voor de graaf VHll Vlnandt'ITIl en zes voor dt' stad 
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Eeklo. Zijn reis te paard van Aveschoot naar Rijsel en terug duurde zeven 
dagen.40 

Jan Hauweels jongere broer, Lodewijk, was advocaat in Gent en verde
digde jarenlang tot zijn overlijden in 1478, de belangen van Eeklo in de 
Raad van Vlaanderen. 
Een Ingelram Hauweel, wellicht ook een broer van Jan I. was in 1477 
deurwaarder van de Raad van Vlaanderen. 

9 VII Jacob Hauweel, zoon van Jan en Magdalena Schaeck (1495 -
1525) 

Jacob Hauweel (0 ca. 1445 - t 1525) was de 9de heer van 
Aveschoot. etc. van 1495 tot zijn overlijden in 1525. Hij bekleedde het 
zeer lucratieve ambt van graaf van den Rabauden in leper. Hij woonde in 
Eeklo en trad in het huwelijk met Isabella de Vos, die in 1526 overleed. 
Ze werden beiden begraven in de kerk van Eeklo. 
Ook Jacob Hauweel had een jongere broer, Lodewijk, die in 1493 het 
Goed te Broekmeers met 96 gemet op de oostzijde van de huidige 
Vaartstraat rechtover het kasteel van Bardelare, kocht van Lodewijk de 
Baenst en zijn vrouw Margareta Boulangier. 41 Lodewijk Hauweel, zoon 
van Jan, wordt meester genoemd en was wellicht ook advocaat. 

10 VIII Christiaan I Hauweel, zoon van Jacob en Isabella de Vos (1525 -
1538) 

Na het overlijden van zijn vader in 1525 verhief Christiaan Hauweel 
(0 ca. 1475 - t 1550) de heerlijkheid Aveschoot en de lenen Barderlare, 
Aveschoot en Lendonk op zijn naam. Hij huwde met Margareta de 
Ketelboetere, de dochter van een Eekloos schepen en burgemeester. 
Hijzelf was burgemeester van Eeklo in 1527, 48 en 1549-50. 
Christiaan I Hauweel werkte voor de graaf van Vlaanderen, o. m. als (ver
vanger-)commissaris bij het vernieuwen van de Eeklose wet van 1533 tot 
1537, 1544, en 1547. Hij werd samen met zijn vrouw begraven in de kerk 
van Eeklo. 
Al zijn kinderen kregen een verzorgde opvoeding. Zijn oudste dochter, 
Maria, was de grootmoeder van de Leidse humanist Daniël Heinsius 
(Gent 1580 - Leiden 1655) die internationaal grote faam geniet als uitge
ver van klassieke teksten, als literair theoreticus en die als renaissance
dichter de bijnaam van Gentse Nachtegaal kreeg. 
Zijn tweede 7..DOn, Joos (0 ca. 1505 - t vóór 1550). kreeg met toestemming 
van zijn oudere broer Jan (die feodaal erfgenaam was) in 1535 het leen
goed Bardelare. 
Zijn jongste dochter, Joanna (0 ca. 1510 - ?). was getrouwd met Thomas 
de Harduyn, baljuw van het Land van de Woestijne in Aalter. Zij was de 
moeder van de Gentse humanisten Denys en Frans de Harduyn en de 
wootmoeder van de dichter Justus de lIarduyn (1582 - 1641).42 
Zijn jongste zoon, Lodewijk (0 ca. 15 J 0-1562). was pensionaris en griffier 
van Dendermonde en werd begraven in de Sint-Jacobskerk in Gent. 
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de watergang, tot het betalen van zes schelling voor geleden schade aan 
het klooster van Oosteeklo en tot het betalen van elk drie pond aan onsen 
heere, de graaf van Vlaanderen. 

Ingelram (IV) Hauweel (ca. 1385 - t na 1462) wordt in het vonnis, 
zinen neve, dus de neef van Jan genoemd. Wellicht is deze Ingelram de 
zoon van Ingelram lIl, die nog niet geboren was toen zijn vader overleed 
en Aveschoot overging op diens broer Roeland. Ingelram woonde in de 
Burgstraat in Gent. In 1427 bemiddelde hij in een klacht van Lembeke 
en Aveschoot, die in 1424 meer dan 1/7de betaald hadden in de kosten 
van de keure van Nieuw Eeklo. 35 In 1436 werden Ingelram Hauweel en 
Gillis Van der Woestijne, raadsheren van Filips de Goede, door de 
Gentenaars voor 100 jaar uit Vlaanderen verbannen, omdat ze partij 
kozen voor de hertog van Bourgondië, ook graaf van Vlaanderen, die oor
log voerde tegen Engeland, waardoor de invoer van Engelse wol stilvie1.36 

Gent en Brugge kwamen in opstand en in 1437, toen de Gentse troepen 
in Eeklo lagen, werd de verbanning van o.m. Ingelram Hauweel en Gillis 
Van der Woestijne ongedaan gemaakt. Ingelram Hauweel werd hoofdbal
juw van Eeklo-Lembeke-Kaprijke van 1442 tot 1443 en van 1445 tot 
1447. Hij behoorde in 1450 tot de kiezers door de graaf aangesteld om 
het Gentse schepencollege te verkiezen. Ingelram bezat het leengoed Ter 
Heiden in Adegem en was in 1462 baljuw in Sluis. Hij had een zoon Jan 
die ook in Sluis woonde en op wie het Eeklose stadsbestuur, aanhanger 
van de graaf, geregeld een beroep deed tijdens de Gentse opstand van 
1451 tot 1453.37 

Jan I Hauweel verhief in 1435 (bij zijn meerderjarigheid?) de heer
lijkheid van Aveschoot, etc. die hij van zijn vader erfde en was geduren
de 60 jaar, tot zijn overlijden in 1495 heer van Aveschoot! Hij huwde met 
Magdalena Schaeck. Naast de vier lenen te Kapr~ike en te Lembeke erfde 
hij nog een leen te Oostwinkei bestaande uit 10 1f2 gemet meers. 15 gemet 
woeste grond en een erfelijke rente van 100 kapoenen en 115 hennen.38 

Jan Hauweel was enkele jaren baljuw van Eeklo en stelde achtereenvol
gens Jacob en Jan Lippens als plaatsvervangend baljuw aan. Hij bestreed 
in 1543 het banditisme in Eeklo. liet criminelen aanhouden en publiek 
terechtstellen. In 1452 probeerde Filips de Goede de toevoer van levens
middelen naar Gent af te snijden en zond een regiment Picardiërs naar 
de Gentse troepen die in Eeklo en Lembeke gelegerd waren. Het kasteel 
van Bardelare, het landgoed van Jan Hauweel. ging op 9 mei 1452 in de 
vlammen op en einde oktober onderging Eeklo hetzelfde 10t.39 Jan ver
huisde naar Kaprijke, waar Vincent Munster. burgemeester van Eeklo. 
hem op 12 januari 1453 kwam spreken over het gebruik van zijn molen 
op Lembeke, want de Eeklose molen lag nog in de Lieve om te venllUden 
dat hij door de Picardiërs in brand zou worden gestoken. Voor wat hoort 
wat en op 28 maart 1453 verkregen Jan Hallweel en de geklose bllrp:e
meester van de Grote Raad in Rijsel dat de AvesC'hootnaars hun wollen 
laken mochten te koop stellen op de markt in Eeklo. Het kostte Avt'sl'hoot 
per .laar 18 pond. twaalf voor de graaf van Vlaanderen en zes voor de stad 
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Eeklo. Zijn reis te paard van Aveschoot naar Rijsel en terug duurde zeven 
dagen.40 

Jan Hauweels jongere broer, Lodewijk, was advocaat in Gent en verde
digde jarenlang tot zijn overlijden in 1478, de belangen van Eeklo in de 
Raad van Vlaanderen. 
Een Ingelram Hauweel. wellicht ook een broer van Jan I, was in 1477 
deurwaarder van de Raad van Vlaanderen. 

9 VlI Jacob Hauweel. zoon van Jan en Magdalena Schaeck (1495 -
1525) 

Jacob Hauweel (0 ca. 1445 - t 1525) was de 9de heer van 
Aveschoot, etc. van 1495 tot zijn overlijden in 1525. Hij bekleedde het 
zeer lucratieve ambt van graaf van den Rabauden in Ieper. Hij woonde in 
Eeklo en trad in het huwelijk met Isabella de Vos, die in 1526 overleed. 
Ze werden beiden begraven in de kerk van Eeklo. 
Ook Jacob Hauweel had een jongere broer, Lodewijk, die in 1493 het 
Goed te Broekmeers met 96 gemet op de oostzijde van de huidige 
Vaartstraat rechtover het kasteel van Bardelare, kocht van Lodewijk de 
Baenst en zijn vrouw Margareta Boulangier. 41 Lodewijk Hauweel, zoon 
van Jan, wordt meester genoemd en was wellicht ook advocaat. 

10 VIII Christiaan I Hauweel, zoon van Jacob en Isabella de Vos (1525 -
1538) 

Na het overlijden van zijn vader in 1525 verhief Christiaan Hauweel 
(0 ca. 1475 - + 1550) de heerlijkheid Aveschoot en de lenen Barderlare, 
Aveschoot en Lendonk op zijn naam. Hij huwde met Margareta de 
Ketelboetere, de dochter van een Eekloos schepen en burgemeester. 
Hijzelf was burgemeester van Eeklo in 1527, 48 en 1549-50. 
Christiaan I Hauweel werkte voor de graaf van Vlaanderen, o. m. als (ver
vanger-)commissaris bij het vernieuwen van de Eeklose wet van 1533 tot 
1537, 1544, en 1547. Hij werd samen met zijn vrouw begraven in de kerk 
van Eeklo. 
Al zijn kinderen kregen een verzorgde opvoeding. Zijn oudste dochter, 
Maria, was de grootmoeder van de Leidse humanist Daniël Heinsius 
(Gent 1580 - Leiden 1655) die internationaal grote faam geniet als uitge
ver van klassieke teksten, als literair theoreticus en die als renaissance
dichter de bijnaam van Gentse Nachtegaal kreeg. 
Zijn tweede zoon, Joos (0 ca. 1505 - t vóór 1550), kreeg met toestemming 
van zijn oudere broer Jan (die feodaal erfgenaam was) in 1535 het leen
goed Bardelare. 
Zijn jongste dochter, Joanna (0 ca. 1510 - ?), was getrouwd met Thomas 
de Harduyn, baljuw van het Land van de Woestijne in Aalter. Zij was de 
moeder van de Gentse humanisten Denys en Frans de Harduyn en de 
grootmoeder van de dichter Justus de Harduyn (1582 - 1641).42 
Zijn jongste ' .. oon, Lodewijk (0 ca. 15 I 0-1562), was pensionaris en griffier 
van Dendermonde en werd begraven in de Sint -Jacobskerk in Gent. 
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Het wapenschild van d e 
familie Hauweel (Neelemans. 
Lembeke, 1872). 

11 IX Jan IJ Hauweel, zoon van Christiaan I en Margareta de 
Ketelboetere (1538 - 1559) 

Jan II Hauweel (0 ca. 1500 - t vóór 1571) groeide op en woonde 
lange tijd in Eeklo. Hij volgde vermoedelijk hoger onderwijs en trad in 
grafelijke dienst. Jehan HauweeL, heer van Haveschoot. was baljuw van 
Eeklo in 1540 tot na 1546 en commissaris bij het vernieuwen van de wet 
in Eeklo in 1556 en in 1558. Hij kreeg in 1538 van zijn vader de heer 
lijkheid Aveschoot by compromisse van hu we lic1ce. op voorwaarde dat hij 
trouwde. Dat deed hij een eerste maal met Anna Meyna rts, die h m 
omstreeks 1540 een zoon, Marten, schonk. In di p riode had hij een bui
tenechtelijke relatie met Maria Wante de Schoonhove (t vóór 1562). bij 
wie hij een zoon verwekte die Christiaan (a) (0 a. 1545 - 1625) w rd 
genoemd. Na het overlijden van Anna M ynaert trouwd Jan Hauw el 
met Digna Matthys, die hem een zoon Christiaan (h) ( a 1560 - 1643) 
schonk. Hij woonde toen w llicht al in h t Waasland (Zwijndr cht of 
Burcht), waar hij het ambt van baljuw uito fend . Jan v rwierf d h '
lijkheid van Rielant/Rilland (nu g meent R im r waal), en dorp in 
Zuid-Beveland, dat grotendeels bij d stormvlo d in no mb r 1530 v -
loren was gegaan. 
De Antwerpse muziekuitg ver Ti lman Su ato nam 
motetten van Johannes Hauweel op in zijn v rz m i 
Als we rekening houden met de artisti k kwalit i n 
Marten en zijn neven Daniël Heinsiu n d Harduyn , z u J 
de componist van die kerkelijk mot tt n kunn n zijn. 
Jan overleed vóór 1571, want in n akt v 1571, rdt d 
Lembeke verko ht, di in h t zuid n p alt h t 1 1d 
van Jan Hauw 1. 
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12 Xa Marten I Hauweel, zoon van Jan Il en Anna Meynaerts (1559 -
1574) 

Marten Hauweel (ca. 1540 - t 1574) werd geboren en groeide op in 
Eeklo. Hij genoot een klassieke opleiding en studeerde aan de universiteit 
van Parijs. Hij schreef gedichten in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. 
Neelemans. die de gegevens van Sanderus overneemt, publiceert van 
hem een Latijns lofdicht ter ere van de theoloog Johannes Garetius, die 
een werk over de aanroeping van heiligen schreef. 44 Op 14 september 
1559 droeg Jan Il Hauweel zijn lenen Aveschoot, Aalschoot en Lendonk 
aan zijn oudste. nog minderjarige zoon over. Marten huwde met Sophia 
Diericx en bleef kinderloos. In 1570 verwierf hij 26 gemet 50 roede heide 
op de zuidzijde van de Ledestraat in Lembeke grenzend aan Waarschoot 
in cijns van Filips Il. graaf van Vlaanderen. Hij erfde na het overlijden van 
zijn nicht Margriet Hauweel, de enige dochter van zijn oom Joos, het leen
goed Bardelare. dat zodoende samen met Aveschoot, Aalschoot en 
Lendonk weer in één hand kwam. 
In de strijd tussen Spanje (katholiek) en de Nederlanden (protestant) koos 
Marten Hauweel de zijde van de protestanten. Op 18 april 1573 werd hij 
door de Raad van Vlaanderen voor 50 jaar uit Vlaanderen verbannen. hij 
kon blijkbaar niet genieten van het algemeen pardon (amnestie) dat in 
juni 1574 werd afgekondigd en ging in Vere (Walcheren) wonen. Martin 
Hauweel. heer van Haverschote, werd op 13 maart 1574 door Willem van 
Oranje. die hem tot zijn vrienden rekende, aangesteld tot commissaris 
om troepen in Zeeland te monsteren.45 De Vlaamse renaissancedichter 
en heer van Aveschoot zou in 1574 in Vere zijn overleden. 
In zijn Vlaemsche Kronijk (1566-1585) vermeldt Philips De Kempenare 
een kapitein Marten Hauweel die in september 1574 met een leger pro
testanten de kuststreek onder controle probeerde te krijgen. Dezelfde 
kapitein Hauweel werd op 14 juni 1578 op de Steendam in Gent door een 
van zijn soldaten doodgestoken. Het betreft hier waarschijnlijk een 
Gentse Hauweel, nazaat van Ingelram IV of een zoon van Lodewijk 
Hauweel, een zoon van Christiaan Hauweel en Marie De Ketelboetere. die 
begraven ligt in de St.-Jacobskerk in Gent.46 

13 Xb Christiaan 11 zoon van Jan 11 en Digna Matthys (1583 - 1606) 
Christiaan (b) (0 ca. 1560 - t 1643) groeide op in het Waasland 

(Zwijndrecht of Burcht) en studeerde omstreeks 1579 in Antwerpen. 
waar hij zijn naam in twee boeken achterliet. 47 Christiaan 11 werd in 
1583 heer van Aveschoot, etc. de morte Jratris. bij het overlijden van zijn 
broer Marten I. Zulke vermeldingen in leenregisters zijn vaak niet correct. 
Volgens eigentijdse bronnen (De Harduyn. Sanderus) overleed Marten in 
1574. BIJ zijn verbanning werden vermoedelijk zijn goederen geconfis
ceerd. maar lenen en heerlijkheden bleven in de familie. Het jaar van 
Chrlstiaans leenverheffing 1583 slaat allicht op het officiële inbezitnemen 
van zijn heerlijke bezittingen bij zijn meerderjarigheid (25 jaar). 
Christlaan (bl Ilauweel huwde met Suzanna de I'Espire en had één doch
ter. Anna. Hij woonde vermoedelijk in Moerzeke. 
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14 XI Anna Hauweel, dochter van Christiaan II en Suzanna de l'Espire 
(1606 - 1661) 

Anna Hauweel (ca. 1585 - 1661) werd vrouw van Aveschoot, 
Bardelare, Aalschoot en Lendonk volgens het ene leenregister bij haar 
huwelijk op 12 april 1606 - haar man verhief de lenen - en volgens het 
andere per mortem patris anno 1643. In elk geval trad Anna Hauweel vóór 
1643 meermaals op als vrouw van Aveschoot. Ze zal vermoedelijk al 
vanaf 1606 in het bezit van die lenen zijn geweest per avancemente van 
hoirfje, omdat zij enig kind en de enige erfgenaam was. In 1606 huwde zij 
in Moerzeke met kerkelijke dispensatie met haar neef Marten Hauweel 
(ca. 1579 - ca. 1630), zoon van Christiaan (a). Zoals we eerder zagen, 
waren hun vaders zoons van Jan II Hauweel, heetten ze allebei 
Christiaan en waren ze halfbroers! 

Christiaan (a) (0 ca. 1545 - t 1625), zoon van Jan II Hauweel en 
Maria Wante de Schoonhove, werd in augustus 1580 erkend als wettige 
zoon van Jan 11 Hauweel. Hij was in 1474 gehuwd met Gerardyne de 
Muynck en had zeven kinderen. Hij was baljuw van Moerzeke en kreeg 
van zijn vader Jan 11 de heerlijkheid Rielant/Rilland. Zijn derde zoon 
Marten huwde met diens nicht Anna en zette de stamlijn van de 
Hauweels, heren van Aveschoot, voort. Zijn jongste zoon, Aernaut 
(1593 - 1666), die de heerlijkheid Rielant kreeg, huwde met Jacoba 
Sanders, eigenares van het hof Ter Kruisen in Kaprijke, dat hij in 1619 
opnieuw liet opbouwen en waar hij ging wonen. Aernaut Hauweel was 
baljuw van Kaprijke van 1625 tot 1662. 

Na de dood van Marten Hauweel hertrouwde Anna met Simon 
Hooft, baljuw van Lembeke tussen 1628 en 1642. Zij woonden op het 
kasteel van Bardelare. Marten en Anna Hauweel hadden vier kinderen: 
Christiaan die heer werd van Aveschoot, etc .. Anne die trouwde met ene 
Guillaume Wesbie, Isabeau en Balthasar die huwde met Anne van Ursel. 
Balthasar trad dikwijls op voor zijn moeder als heer/vrouw van 
Aveschoot. In 1639 controleerde hij de rekening van Aveschoot: Jo{nke)r 
Balthasar Hauweel in absentie van Jovr Anna Hauweel. syne moeder. 
vrauwe van Aveschoot. Bardelaere, etc. en hij vernieuwde meermaals de 
wet (burgemeester en schepenen) van Aveschoot. In 1654-1655 werd het 
recht van de heer van Aveschoot om in de Windgatstraat een molen op te 
richten en die te laten werken voor de bewoners van Aveschoot. Lembeke 
en Eeklo, betwist door Jan Baptiste della Faille. heer van Eeklo. T~jdens 
het proces vertegenwoordigde Christiaan Hauweel. heer van Lendonk. 
zijn moeder. 

15 XII Christiaan lIl, zoon van Marten en Anna Hauweel (1661 - 1676) 
Christiaan (ca. 1607 - t 1685) trouwde in 1629 met Maria 

Ranschaert en werd al in 1655 door zijn moeder begiftigd met Lendonk. 
Na het overlijden van hun moeder in 1661 werd de nalatenschap \'('r
deeld: Christiaan kreeg Aveschoot. Aalschoot en een deel van Bnnklart'. 
BaH hasar verwierf Lendonk en kreeg 15 gemet in zes st ukken vnn het 
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leengoed Bardelare. die hij in leen hield van zijn broer Christiaan. en 
Livine. getrouwd met Philippe van Ursel, kreeg een som van 100 pond 
bezet op Lendonk_ In 1670 betwistte Pieter van der Haeghen. heer van 
Lembeke. Christiaan Hauweel het recht van de jacht ende trompe 
(= jachthoorn) op Aveschoot met het argument dat Aveschoot ingesloten 
lag in Lembeke en hij als heer het alleenrecht had in Lembeke te jagen_48 

Of hij het voor de rechtbank gehaald heeft. is onwaarschijnlijk. aangezien 
Aveschoot een vrije heerlijkheid was en de heer er alle rechten. ook die 
van de jacht. bezat. 
Christiaans oudste dochter. (Joanna) Margareta Hauweel, huwde met 
Frans Zannekin. heer van Opschote. een kleine heerlijkheid in Sint
Rijkers (Hoogstade. nu Alveringem).49 Eén van de voorzaten van deze 
familie was de Lampernissenaar Nikolaas Zannekin. aanvoerder van de 
Vlaamse opstandelingen in de Slag bij KasseI (1328). Christiaans andere 
dochter. Anne. huwde met David van der Vinck. 
In 1676 schonk Christiaan de heerlijkheid Aveschoot aan zijn enige zoon 
Marten. 

16 XIII Marten 11. zoon van Christiaan III en Maria Ranschaert (1676 -
1699) 

Marten Hauweel (ca. 1630 - t 1699) was licentiaat in de beede rech
ten. trad in het derde kwart van de 17de eeuw op als advocaat voor de 
heerlijkheid en verving af en toe zijn vader als heer van Aveschoot. Hij 
huwde Anna Louise de la Motte-Baraffle. bij wie hij een zoon, Christiaan. 
had en trad na haar overlijden in de echt met Elisabeth de la Bavière. 
Marten Hauweel werd heer van Aveschoot, etc. by gif te verheven 18 Juny 
1676 tot zijn overlijden in 1699. Hij tekende met Hauweel d'Aveschoot. 
Deze heer van Aveschoot woonde op het kasteel van Bardelare en over
leed er. Hij werd begraven in de kerk van de paters minderbroeders (nu 
O-.L.-V.-ten-doorn) in Eeklo. 

17 XIV Christiaan IV, zoon van Marten en Anna Louise de la Motte
Baraffle (1699 - 1712) 

Christiaan Roeland Hauweel (ca. 1660 - t 1721) huwde met zijn 
nicht Maria Barbara de la Motte-Baraffle en kreeg daarvoor kerkelijke 
dispensatie. Na het overlijden van zijn vader werd hij heer van Aveschoot, 
Bardelare en Aalschoot van 1699 tot 1712. In 1710 vroeg Christiaan 
Hauweel de toelating om zich metterwoon in Aardenburg te vestigen. 
maar dat werd hem geweigerd omdat hij van zijn vrouw gescheiden was 
en in Aardenburg samenwoonde met Catharina Françoise Ie Fort.. 
Bovendien moest hij onmiddellijk verhuizen! In 1712 schonk hij aan zijn 
enige mon Roeland Hyacint per avancemente van hoirije (voorschot op 
erfeniS), omdat hij de enige erfgenaam was. de heerlijkheid Aveschoot en 
de lenen Bardelare en Aalschoot. 

2·17 
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Het wapenschild van Roeland 
Hyacint HauweeL (NeeLemans, 
Lembeke, 1872). 

18 XV Roeland Hyacint Hauweel, zoon van Christiaan IV en Maria 
Barbara de la Motte-Baraffle (1712 - 1774) 

Roeland Hyacint Hauweel (ca. 1685 - t 1774), enige zoon van 
Christiaan IV, werd de 18de heer van Aveschoot, Bardelare en Aalschoot 
in 1712. Hij stierf ongehuwd en kinderloos als laatste Hauweel, heer van 
Aveschoot, in 1774. Hij behoorde tot de 15de generatie Hauweels vanaf 
Jan Hauweel in de 13de eeuwen de 12de generatie die heer was van 
Aveschoot. 

19 Louis Joseph ZannekinjZannequin d'Opschoote zoon van Charles 
Louis (1774 - 1781) 

Louis Joseph Zannekin (Oca. 1710 - t 7) , ook soms Joseph Louis 
geheten, bleef zich heer van Opschote noemen, niettegenstaande zijn 
grootvader, Frans Zannekin, in 1658 de kleine heerlijkheid Opschote in 
Sint-Rijkers had verkocht. Hij huwde met Anne Marie Ie 'Prevot d 
Basserode, bij wie hij een dochter had en van wie hij op 4 januari 17 3 
scheidde. Jonker Louis Joseph Zannequin d'Opschoote wa hoir fi oda l 
van zijn achterneef Roeland Hyacint Hauweel en erfde na di n 0 rlij
den in 1774 Aveschoot, Bardelare en Aalschoot. Zijn ootmo d 
Margriet Hauweel, getrouwd met Frans Zannekin, was d zu van Mart 
11 Hauweel, de grootvader van Roeland Hyacint Hauw el. Loui Jo ph 
Zannekin verhief de heerlijkheid op 6 juni 1774, m ar b t ald h 
hefgeld niet, zodat de ontvanger van het I enhof an d Bur 
na herhaalde vriendelijk aanmaning nhm mo t d rd 
Zannekin kwam niet opdag n n za d opbr n t zijn 1 11 

beslag genomen worden tot h t v r chuldi d dr rh d Dl t 
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gerechtelijke kosten, vereffend was. In de leenverheffing zat ook Lendonk, 
een lee-n dat nochtans sedert 1661 niet meer toebehoorde aan de heren 
van Aveschoot. maar aan Balthasar Hauweel, wiens dochter Geraldine 
Theresia Hauweel het in 1695 verkocht had aan haar schoonzoon jonker 
Arnout Ysebrant. heer van Rielant. te Kaprijke . 

. ~' ',I: 
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Het wapenschild van Louis Joseph 
Zannequin 
(Neelemans, Lembeke, 1872). 

Louis Joseph Zannekin, die zich voortaan Zannequin d'Aveschoote noem
de, woonde in Frankrijk, meestal in Parijs, en maakte daar grote sier en 
nog meer schulden. Hij hypothekeerde Aveschoot, Bardelare en 
Aalschoot van zodra hij er heer van werd. In 1775 kon of wilde hij de 
schulden niet terugbetalen, die hij in 1774 gemaakt had bij zijn nicht 
Josephine De Wilde, een dochter van zijn tante Petronelle Zannekin. Met 
haar man Pieter Augustin Lafrancq, oud-schepen van Ieper, spande 
Josephine De Wilde bij het leenhof van de Burg van Brugge een proces 
aan tegen haar oom en kon laten beslag leggen op zijn lenen. Vooraleer 
Bardelare gedwongen openbaar te koop kon worden gesteld, had 
Zannekin op 16 maart 1781 Aveschoot al verkocht aan Jonker 
Guilliaeme Schamp de Bernards.50 

20 Guilliaeme Lucas Schamp Mathias de Bernards (1781 - 1795) 
Guilliaeme Schamp (0 1725 - t 1798) werd de 20ste en laatste heer 

van Aveschoot door aankoop van de lenen Aveschoot, Bardelare, 
Aalschoot en Lendonk van Louis Joseph Zannekin voor een bedrag van 
32 500 gulden courant. De verkoop gebeurde op 16 maart 1781 voor de 
schepenen van Sint-Pieters naast Gent. Lendonk was helemaal niet ver
donkerd, zoals HlJde Coppejans-Desmedt schrijft, maar was al sedert 
1661 in andere handen en Aalschoot was als sedert het begin van de 14c1e 
eeuw opgenomen in Bardelare.51 Schamp stamde uit een familie van 
GenLc;;e groothandelaars In textiel en erfde van zijn vader Gillis, die hem 
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sedert 1771 bezat, een adellijke titel en de kleine heerlijkheid Sint
Bernaerts in Semmerzake. Toch liet hij zich het liefst Schamp 
d'Aveschoot noemen. Guilliaeme reisde voor zaken door heel Europa en 
had heel wat internationale contacten in Oostenrijk, Engeland en Spanje. 
In 1763 was hij gehuwd met Marie Thérèse Joséphine de Grand Ry uit 
Eupen, die hem drie zonen schonk. Hij liet omstreeks 1780 het kasteel 
van Bardelare, dat dateerde uit het begin van de 16de eeuw, volledig her
bouwen en gebruikte het als zomerverblijf. Daar was ook een kapel waar 
een pater minderbroeder van Eeklo op zondag voor de bewoners van het 
kasteel de mis mocht lezen. Guilliaeme Schamps grote ambitie was van 
Aveschoot een zelfstandige parochie maken, eventeel met een ruil van 
Noord-Aveschoot tegen grond aan de zuidkant van de Ledestraat, maar 
herhaalde aanvragen vanaf 1786 leidden niet tot het gewenste resultaat. 

GuilUaeme Lucas Schamp (N el man. Lemb k • 1 72). 
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In 1794 versloegen de Franse troepen de geallieerden bij Fleurus 
en maakten daarmee een definitief einde aan de Oostenrijkse 
Nederlanden en aan het ancien régime hier. De lenen en heerlijkheden 
werden in 1795 afgeschaft en de heer van Aveschoot verloor daardoor de 
inkomsten en de rechten die hij had op de bewoners van Aveschoot. 
Aveschoot was geen foncierleen, de heer bezat buiten het wethuis in de 
Aveschootstraat geen grond in Aveschoot. Wel behield hij zijn eigendom 
Bardelare met het kasteel en bleef hij zich Schamp d'Aveschoot noemen. 
Gedurende de laatste jaren van zijn leven ontpopte Guilliaeme Schamp 
zich als een van de grootste opkopers van nationale (zwarte) goederen. Hij 
overleed in 1798 en zijn vermogen werd in 1800 verdeeld. De oudste zoon 
Gillis (Egide) erfde Bardelare, dat hij in 1803 verkocht aan zijn jongere 
broer Jean Egide Schamp d'Aveschoot, die kunsthandelaar was in zijn 
weelderig hotel in de Veldstraat in Gent. 

4.2.6 BestuurlYke organisatie 

Tot de preeminentien (voorrechten) van de heer van Aveschoot 
behoorde het aanstellen van een wet en vierschaar (rechtbank). bestaan
de uit vijf schepenen, een baljuw, een griffier, officieren, etc. 
Aveschoot had vijf schepenen, van wie er een burgemeester en een voor
schepen was. Het schepencollege werd elk jaar vernieuwd, maar het 
mandaat van de afgaande schepenen kon worden vernieuwd. Hun man
daat duurde soms vijf jaren zonder vernieuwing. Als er een schepen over
leed, kwam er in de loop van het jaar iemand in zijn plaats. Op 22 
augustus 1679 verklaarde Marten II Hauweel een van zijn schepenen, 
Joris De Zuttere, vervallen van alle digniteyten ende officie omdat die 
meester Inghelbyn vermoord had en stelde in zijn plaats Adriaan Rogiers 
aan. Veel keuze had de heer van Aveschoot niet. Aveschoot telde toen een 
goeie dertig gezinshoofden, zodat we steeds dezelfde families gedurende 
generaties het ambt van schepen zien uitoefenen. 

1 Burgemeester 
Neelemans heeft een lijst van burgemeester en schepenen van 

Aveschoot gepubliceerd, die we hier en daar konden aanvullen: 
Jacques de Langhe 1639-1666 
Abraham de Wulf 1666-1680 
Pieter van de Velde 1681-1699 
Joris de Zuttere 1700-1701 
Pauwels de Langhe 170 I-I 707, 1710- I 71 I, 1713-1715, 1718- 1 721 

en 1 725-1 730 
Abraham de Wulf 1707-1710 
Gabriël Martens 171 1- I 713 
Vincent Hogiers 1715-1718, 1721-1725; 1730-1751 en 1754-1762 
.Jacobus de Langhe 1751-1753 
Pieter Boelens 1762-1765 
Pieter Rogiers 1765-1773 
Pleler de Langhe I 773- 1 795 
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Het ambt van burgemeester of schepen van Aveschoot was een sinecure, 
het hield niet veel in en bracht ook niet veel op. De burgemeester van 
Aveschoot combineerde zijn ambt soms met dat van griffier van Lembeke. 

2 Schepenen 
We komen dezelfde namen tegen als schepenen, met af en toe nog 

eens een Standaert, van Buylaere, Buysse, Dhuijvetter, Basselé en van
den Kerckhove. Roger Buyck stelde vast dat ze in Aveschoot de grootste 
bedrijven uitbaatten (zonder rekening te houden met hun grond op 
Lembeke), zoals ook blijkt uit de ommestellingen van 1695.52 

Joris de Zuttere filius Joris, schepen 
Pieter van de Velde, burgemeester 
Pauwels de Langhe filius Jacques, schepen 
Gillis Basslé filius Joris 
Jan Basslé 
Andries Basslé 
.Jan de Zuttere filius Joris, oud-schepen 
Joris Vereecke filius Joris 

20 gemet 
15 gemet 
12 gemet 
9 gemet 
8 gemet 
7 gemet 
6 gemet 
6 gemet 

48 roede 
227 roede 

63 roede 
207 roede 
142 roede 
40 roede 

218 roede 
6 roede 

De meeste schepenen waren kleine boeren, die vaak ongeletterd 
waren en met een merk of een kruisje documenten ondertekenden. Ze 
vergaderden in het schepenhuis, de herberg het Abeelken in Noord
Aveschoot. Het was een kamer in de taverne, in 1639 uitgebaat door 
Pieter vanden Kerckhove, die toen ook schepen was. en 1670 door Jan 
Martens. In 1741 werd het wethuis verplaatst naar de herberg Den 
Dobbelen Haen in de Aveschootstraat. In de schouw van de schepenka
mer was het wapen van de familie Schamp aangebracht. 

3 Baljuw 
De baljuw vertegenwoordigde de heer. vooral in rechterlijke zaken. 

Hij werd voor een langere periode aangesteld. Hij kwam van buiten het 
rechtsgebied, hij hoefde dus niet in Aveschoot te wonen. en combineerde 
dit ambt soms met een ander baljuwschap of zelfs een ander ambt bui
ten Aveschoot. 
Willem Makeries 1331 
Guillaeme de Grouve 1628 
François van Bevere 1642 
Jan du Prez 1649-1650 
Pieter Schellinck 1651-1658 
Anthone van den Meulebroecke 1666-1680 
Jan Causijn 1680-1703 
Cornelis H uijghe 1703-17 12 
Gillis Casijn 1712-1713 
Pieter Dhont 1713-1760 
Engelbertus Dauwe 1760- 1795 
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Sclwuw in de schep enkamer van d e heerlijkheid Aveschoot 
(Nee/emans, Lembeke, 1872). 

4 Griffier 
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Ook de griffi r van Aveschoot had aan zijn ambt geen voltijdse 
betrekking, dus combineerde hij het griffierschap van Aveschoot met een 
betrekking in de administratie van Lembeke, Kaprijke , Watervliet of 
Eeklo. 
Abraham de Wulf 1698-1700 

o h 1700-1729 
i ter - rnard du os h 1729-1731 

Corn I1 s d C oreblJt r 1731 -1744, ook balJuw van Lemb ke 1708-1717 
rnard d Coor bij r 1744-1781 

Jan- • ran l s o km n ] 784- 1795, ook riff! r van Lemb k 1785- 1796 
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5 Ontvanger 
De tresorier of ontvanger was verantwoordelijk voor het bijhouden, 

betalen en opmaken van de jaarlijkse rekeningen. Hij was vaak ook de 
ontvanger van de ommestellingen, belastingen, waarvan de inning per 
belastingsperiode, meestal zes maanden, werd verpacht aan de meest
biedende. In 1702 trok Filips V het recht om de ontvangerij van de omme
stellingen te verpachten naar zich toe, maar verkocht het jaar daarop het 
recht aan Lembeke en Aveschoot voor 1340 gulden 5 stuiver courant 
geld. Lembeke en Aveschoot, samen de parochie Lembeke uitmakende, 
betaalden een zevende deel in de belastingen en kosten van Eeklo
Lembeke. In dat deel betaalde Aveschoot één elfde en Lembeke tien elf
den. 
In de kerkelijke belastingen betaalde Aveschoot echter één zesde van de 
tienden van Lembeke. 

4.2.7 De eigenaars van Aveschoot 

De eigenaars van Zuid- en Noord-Aveschoot moesten op hun grond 
jaarlijks een cijnsrente betalen aan de heer van Aveschoot. In Zuid
Aveschoot bedroeg de rente twee schelling per gemet (zandgrond), maar 
in Noord-Aveschoot liep die jaarlijkse rente naar gelang van de kwaliteit 
van de grond op tot zeven schelling per gemet. De lijst van rentegelders 
werd bijgehouden in een renteboek dat berustte op het kasteel van 
8ardelare, waar de bewoners van Aveschoot op drie zitdagen hun jaar
lijkse rente moesten komen betalen. 

Er zijn twee onvolledige renteboeken van Aveschoot bewaard. Het 
ene werd opgemaakt in 1712, toen Roeland Hyacint Hauweel de heerlijk
heid van zijn vader kreeg, en daarin ontbreken Noord-Aveschoot en enk -
Ie bladzijden met eigenaars in Zuid-Aveschoot. In dat van 1734 vinden we 

2,154 
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volledig Zuid-Aveschoot en een groot deel van Noord-Aveschoot. Die ren
teboeken werden opgemaakt op basis van vorige rente boeken die verlo
ren zijn gegaan. onder meer in een brand bij de griffier. In mei 1577 deed 
landmeter Vincent Blondeel een opmeting van de heerlijkheid. In het 
begin van de 17de eeuw liet Anna Hauweel een nieuw renteboek (hand
boeck) opmaken. dat werd bijgehouden door een van haar zoons. jonker 
Balthasar Hauweel. Christiaan Hauweel liet in 1660 een nieuw renteboek 
opstellen. Op 17 en 18 januari 1701 gebeurde er op verzoek van jonker 
Christiaan Hauweel een beterdynghe (be-terden. afstappen, met gelijk
matige stappen de lengte en de breedte van een perceel opmeten) en op 
8 en 9 februari 1734 voerden griffier Cornelis (de) Coorbyter, burge
meester Vincent Rogiers en schaut ende messagierjoos Meulebrouck een 
gelijkaardige voetbeterdinghe uit. We kunnen de renteboeken van 1712 
en 1734 ook lezen als een landboek van Aveschoot. Elk perceel wordt er 
omschreven met opgave van de belendende eigenaars en de grootte. In 
bijlage wordt een alfabetische lijst van de eigenaars of rentegelders van 
Aveschoot gegeven. 

Als we de namen uit de renteboeken. eigenaars, vergelijken met de 
namen in de ommestellingen of belastingrollen van 1695, gebruikers. dan 
blijkt dat maar 14 grondeigenaars ook werkelijk in Aveschoot woonden; 
47 eigenaars van grond in Aveschoot woonden dus elders, de meesten in 
Lembeke en omgeving, maar ook o.m. jonker Charles Louis Borluut, jon
ker Noël Estienne de Saluces Bernemicourt en douairière du Laurey, die 
niet op belastinglijsten in Lembeke voorkomen en er dus niet woonden. 

4.2.8 De bewoners van Aveschoot 

De ommestellingen (belastinglijst) van 1695 (in bijlage) met opgave 
van de bewoners/gebruikers van land in Aveschoot, bevatten de namen 
van 33 gezinshoofden die in Aveschoot woonden: 30 werden belast op 
hun grondgebruik en inkomen uit handel (negotie) en 3 werden alleen 
belast op hun welstand (ghestaethede) en/ of handel. We mogen aanne
men dat er in Aveschoot ook mensen woonden die geen belastingen 
betaalden: boerenknechten die met hun gezin woonden op de hofstede 
waar ze werkten, weduwen zonder inkomen en armlastigen. Aveschoot 
kan in de 17de en 18de eeuw hooguit 45 huizen geteld hebben, wat het 
totaal aantal inwoners van de heerlijkheid Aveschoot tussen de 200 en 
225 brengt. Neelemans schatte het aantal inwoners van Aveschoot en 
Bardelare op het einde van de 18de eeuw op 400. 
Oe meeste aidrijvers. gebruikers of pachters die niet Aveschoot woonden, 
waren woonachtig in Lembeke (o.m. brouwer Pieter De Wint en pastoor 
Jan GoetseelsJ, maar ook enkelen in Eeklo (brouwer Lieven Weytsens en 
.Jacques HostelyckJ, Kaprijke (jonker Arnout Isebrant van het Hof ter 
Kruisen en Joris Oe LangheJ, Sleidinge (Jan Van Vooren) en Gent (jonker 
François van Iloobrouck). 
Naast de landbouw waren de Aveschoot naars vooral bedrijvig in de lin
nenweverij. 
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4.3 DE HEERLIJKHEID EEKLO-LEMBEKE (1324-1353) 

In 1324 schonk graaf Lodewijk II van Nevers (Crécy) de heerlijkhe
den Zomergem, Eeklo-Lembeke en Kaprijke als bruidsschat aan zijn 
natuurlijke zuster Elisabeth van Vlaanderen (ook Isabella van Lierde 
genoemd) die trouwde met Simon de Mirabello (alias Symoen van Hale) , 
heer van Halen en Perwez, afkomstig uit een Lombardische koopmansfa
milie en in de 14de eeuw een van de rijkste bankiers in de Lage Landen. 53 

Zo werd Elisabeth van Vlaanderen vrouw van de heerlijkheid Eeklo
Lembeke. De Mirabello bouwde in Gent het luxueuze Prinsenhof (Hof ten 
Walle), dat na zijn dood de Gentse residentie werd van de graven van 
Vlaanderen en later van de hertogen van Bourgondië en waar in februa
ri 1500 keizer Karel werd geboren. De opstandige Vlaamse steden 
Brugge, Ieper en Gent, daarin gesteund door Jacob van Artevelde riepen 
eind 1339 de machtige De Mirabello uit tot ruwaard (regent) van 
Vlaanderen, een daad van verzet tegen de gevluchte graaf Lodewijk, zijn 
schoonbroer. Hij werd door de tegenstanders van van Artevelde en aan
h a ngers van Lodewijk in 1346 vermoord. Ondertussen had Lodewijk II 
beslag laten leggen op de eigendommen van Simon de Mirabello en zijn 
halfzus Elisabeth , die al in 1347 hertrouwde met Arnold van Heurle. h eer 
van Rummen (in het graafschap Loon , dichtbij Luik) en pretendent op de 
titel van graaf van Loon. Graaf Lodewijk III van Male zette de aanspraken 
van zijn vader tegen zijn tante verder en in 1353 kwamen ze tot een ver
gelijk. Elisabeth kon naast haar b ezittingen in Vlaanderen ook de heer
lijkheid Zomergem houden , maar moest het Prinsenhof. de heerlijkheden 
Eeklo-Lembeke en Kaprijke afstaan. 54 Daardoor kwam na bijna dertig 
jaar de keure van Nieuw Eeklo , waaronder Lembeke. weer rechtstreeks in 
handen van de graaf van Vlaanderen en dat zou zo blijven tot 1626. 
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4.4 DE HEERLIJKHEID LEMBEKE (1626- 1795) 

De Potter & Broeckaert nemen aan dat Lembeke in den aanvang 
der leenroerigheid een heerlijkheid was die toebehoorde aan de heren van 
Lembeke. De keure van Eeklo-Lembeke was geen heerlijkheid en wordt 
met uitzondering van de periode 1324-1353 nooit een heerlijkheid 
genoemd. Nog in 1621 zegt men stede, vryhede en keure van Eecloo ende 
prochie van Lembeke. 55 Lembeke had tot 1626 geen enkele andere heer 
dan de graaf van Vlaanderen. 

Het geslacht van Lembeke, dat zijn naam aan de parochie/dorp 
heeft gegeven. moet daar in de 13de eeuw een belangrijk grondbezitter 
geweest zijn. Vele van zijn leden werkten in grafelijke dienst. Het oudst 
bekende lid van deze adellijke familie is Amand van Lembeke, die al 
wordt vermeld in 1159, toen er van ons Lembeke nog geen sprake was. 
De van Lembekes leverden in de 13de en 14de eeuw heel wat baljuws en 
schepenen in het Brugse Vrije en woonden op het kasteel Lembeke, een 
goed in Oostkerke (Damme).56 Op het einde van de 14de eeuw was de 
familie van Lembeke uitgestorven. Zij wordt nooit heer van Lembeke 
genoemd. Van Lembeke is hier een familienaam die verwijst naar de 
plaats van herkomst. 
In de 15de eeuw noemde Zeger de Baenst zich heer van Lembeke. 
Misschien was dat omdat hij getrouwd was met Catharina Honin, die het 
Goed te Lembeke, een achterleen van Wessegem in Knesselare bezat.57 

Aannemelijker is echter dat hij die titel aannam omdat hij het kasteel 
Lembeke in Oostkerke erfde van zijn vader Jan de Baenst, die het in 1460 
had gekocht van Loy Dop. In die periode moest iedere edelman zich heer 
van .,. kunnen noemen. Zegers oudere broer, Jan, had immers de nabu
rige heerlijkheid Sint-Joris(-ten-Distel) geërfd en kon zich heer van Sint
Joris noemen. Zeger de Baenst en zijn zoon Jan eigenden zich de titel van 
heer van Lembeke zonder recht toe, want dat Lembeke in Knesselare 
evenmin als Lembeke bij Oostkerke was een heerlijkheid! De van 
Lembekes noch de de Baensten waren heren van Lembeke-bij-Eeklo. 
De Potter & Broeckaert vermelden in het begin van de 17de eeuw Karel 
van Bourgondië, hoogbaljuw van de stad Gent, als heer van Lembeke.58 

Hij had die titel via via geërfd van Jan van Harlebeke, die in de 14de eeuw 
heer was van Wakken, Deerlijk en Lembeke. Over dit Lembeke in het 
Kortrijkse is weinig bekend. 

Bij Marcus van Vaernewyck vonden De Potter & Broeckaert dat de 
Gentse familie Van Vaernewyck zich heer van Lembeke noemde. In de 
kerk van Lembeke op de grafsteen van Jean-Egide Schamp d'Aveschoot, 
een I'..oon van de laatste heer van Aveschoot en Bardelaere, staat dat zijn 
vrouw, Justine de Vaernewyck, de dochter was van François, ancien seig
neur de Belleghem, Lembeke. elc. Oskar Lippens loste dat raadsel op. 59 
Elisabeth van Vlaanderen en Simon de Mirabello, die tussen 1324 en 
1 ~~53 leenhouders waren van de heerlijkheid Lembeke, hadden een doch
ter die huwde met Yweln van Vaernewyck. Denys van Vaernewyck (1603-

257 



PAUL VAN DE WOESTIJNE 

1670), een van zijn nakomelingen, verwant met de .geschiedschrijver 
Marcus van Vaernewyck, ontdekte dat en noemde zich in 1640 heer van 
Lembeke! Hij was de overgrootvader van François de Vaernewyck die de 
titel heer van Lembeke erfde. 
Eeklo en Lembeke hingen rechtstreeks af van de graaf van Vlaanderen, 
maar dat veranderde in 1626 toen de Spaanse koning Filips IV, die ook 
graaf van Vlaanderen was, door zijn oorlog tegen de Verenigde Provinciën 
in geldnood zat en enkele heerlijkheden begon te hypothekeren. 

4.4.1 Ligging 

Lembeke wordt in de keure van Eeklo-Lembeke uit 1240 niet als 
afzonderlijk gebied afgepaald. De parochie Lembeke was dat wel, maar 
die viel niet overal samen met de latere heerlijkheid Lembeke. Een stuk 
van de noordgrens met Kaprijke, de oostgrens met Bassevelde en 
Oosteeklo en de zuidgrens met Waarschoot wordt in die afpaling duide
lijk omschreven. Aan de oostgrens behoorde een stuk van de Weststraat 
tot de parochie Oosteeklo. In de landboeken van de 17de eeuw, zowel in 
Eeklo als in Lembeke wordt de grens met Eeklo duidelijk bepaald. Zoals 
expliciet vermeld in de keure van Nieuw Eeklo behoorde Aveschoot niet 
tot Lembeke, de lenen Aalschoot, Bardelare en Rosüjne wel. De grenzen 
van de heerlijkheid Lembeke bleven onveranderd en waren dezelfde als 
die voor de fusie met Kaprijke. 

4.4.2 Grootte 

H et wapen van Lemb k 
(Neelemans. Lemb k . 1 72). 

De gemeenteLemb ke had n opp rvI 
is met inbegrip van Aveschoot dat 126 h tar 
de heerlijkheid Lemb ke 1777 h tar 
Aveschoot. 
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4.4.3 Heerlijke rechten 

De rechten van de nieuwe heer van Lembeke worden beschreven in 
de verkoopvoorwaarden van la terre et seigneurie de Lembecque van 
1642.60 De heerlijkheid Lembeke krijgt "alle hoge. middele en lage recht
spraak en wat er mee samenhangt. titels. voorrechten in de kerk. aanstel
ling van baljuw. schepenen en andere officieren die nodig zijn voor het uit
oefenen van de rechtspraak. zoals ook kerkmeesters en armmeesters met 
de auditie van hun rekeningen. het recht van de jacht. visvangst. vogel
vangst. planterij. wijnverkoop. dienstbaarheid of straat- en waterschou
wing. boetes. confiscaties. het beste hoofd en dienstknechten; 
bastaardgoed. stragiersgoed. het geheel van het recht van de wind. water
bronnen en alle andere rechten verbonden aan de voornoemde hogejusti
tie. zoals wij [= de koning] die hebben. om ervan te genieten met dezelfde 
autoriteit zoals de andere houders van de hoge justitie in het land van 
Vlaanderen. en zoals wij er hebben van genoten en genieten tot de dag van 
vandaag. niets uitgezonderd. tenzij de rechten van de soeverein en het ver
hef van de lenen die erin begrepen zijn. samen met het oproepen tot de mili
taire dienst bij klokslag. bedes. de handhaving van de integriteit van het 
rechtsgebied. de wettiging van baden. de kwijtschelding van misdaden of 
verjaarde misdrijven. alle octrooien. verbeurdverklaring die voortvloeit uit 
trouweloze opstand of wegens het partij kiezen tegen mij. ook voor godde
lijke en menselijke majesteitsschennis. de jacht op grof wild. alle 
onderaardse mijnen en in het algemeen alles wat behoort tot het regaal 
voorrecht en het recht van de soeverein dat we uitdrukkelijk voorbehouden 
aan ons en aan onze opvolgers." 
In 1702 ging pastoor Kerremans in beroep tegen het recht van de heer 
van Lembeke om de koster. kerkbaljuw. klokluider en grafmaker aan te 
stellen. Hij werd in het ongelijk gesteld. maar bekwam in beroep dat er 
een minnelijke schikking tot stand kwam. waarbij die kerkelijke bedien
den door de pastoor en de heer van Lembeke in overleg zouden worden 
aangesteld.61 

De heer van Lembeke verhuurde in de 18de eeuw de jacht in de heerlijk
heid Lembeke. 

4.4.4 Heerlijke plichten 

Lodewijk van der Haeghen hield de heerlijkheid Lembeke in leen 
van de graaf van Vlaanderen/ koning van Spanje. die het leen onder
bracht in zijn Chambre légale de Flandres. dat is de Soevereine 
Wetachtige Kamer van Vlaanderen. 

4.4 .• 5 [Je heren van Lembeke 

.Jan StalIns (1626 - 1642) 
In 1626 kreeg jonker Jan StalIns van Ftllps IV de pas gecreëerde 

heerlijkheid Lcmbeke In pand voor een lening van 4 400 pond groot aan 
de koning. I iet leenpand werd opgeheven. als de lening zou worden terug-
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betaald. Jan Stalins was dus de eerste - zij het tijdelijke - heer van de 
nieuwe heerlijkheid Lembeke. Jan Stalins was baljuw van het Land van 
de Woestijne in Aalter van 1607 tot zijn overlijden in 1643. Hij was 
getrouwd met Isabella de Harduyn, kleindochter van Thomas de 
Harduyn, die getrouwd was met Joanna Hauweel en die grootvader was 
van de dichter Justus de Harduyn. In 1626 kocht hij in Aalter van zijn 
schoonzus, de weduwe van Frans de Harduyn, het Goed de Wallekens, 
dat werd omgedoopt tot Stalinsgoed.62 In Eeklo was hij in 1638 volgens 
het landboek eigenaar van 45 hectare grond. 

Het wapenschild van Jan Stalins 
(Neelemans, Lembeke: 1872). 

2 Lodewijk van der Haeghen (1642 - 1658) 
In 1642 liet Filips IV de heerlijkheid Lemb kopenbaar verkop n 

"pour furnir aux très grands et excessifs fraiz et despens. qu'il nous con
vient enexcusablement supporter au moyen de cette présente guerre. "63 
Op 21 mei bracht Lodewijk van der Ha gh n. ridder, heer van M rk em. 
burgemeester van het Brugse Vrije, als laatste verhoger h t hoo t bod 
uit en werd voor de som van 8000 pond eigenaar n h r an la t rre t 
seigneurie de Lembecque. In die som was begr pnd 4400 pond di 
moest worden terugbetaald aan Jan Stalins, zodat de v rkoop 3600 pond 
groot opbracht. Van der Haeghen was getrouwd m t Ann , 1 P n. Hij 
overleed in 1658 en werd begraven in de k rk van Lemb • 

3 Pieter van der Haeghen (1658 - 1698) 
Pieter was de zoon van Lod wijk n Ann an 

der wettelijke nakomelingen. 
Neelemans meldt dat de her n van Lemb k bij 
lijkheid overna htt n in e n p i al vo r h 
in 1651 aan d pastor! w rd bij bouwd. 

2 0 
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Lodewijk van der Haeghen (Landboek Lembeke. 1701). 

4 Lodewijk van der Haeghen (1698 - 1717) 
Lodewijk. zoon van Lodewijk en Anna van Peene, volgde zijn broer 

Pieter op als heer van Lembeke, en huwde met Isabella van Steelant. Hij 
overleed in 1 7 17. 

5 Anna-Louisa van der Haeghen (1717 - 1724) 
Anna-Louisa. dochter van Lodewijk en Isabella van Steelant. erfde 

in 1717 de heerlijkheid Lembeke van haar vader. Zij was in 1714 
getrouwd met Jozef-Augustijn Keingiaert. raadsheer van de stad Brugge. 
Zij overleed in 1724 toen haar zoon nog minderjarig was. Haar weduw
naar nam tot 1729 de honneurs als heer van Lembeke waar. 

6 .Jozef Klemens Keingiaert (1729 - 1749) 
J07..ef Klemens Keingiaert, zoon van Jozef-Augustijn Keingiaert en 

Anna-Louisa van der Haeghen, verhief pas in 1729, hij kan niet veel 
ouder geweest ziJn dan 14 Jaar, de heerlijkheid Lembeke, die hij erfde van 
zijn moeder. HIJ overleed kinderloos in Brugge in 1749. 
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7 Maria Keingiaert (1749 - 1750) 

H et wapenschld 
van de familie van 
der Haeghen 
(Neelemans. 
Lembeke. 1872). 

Maria was de dochter van Jozef-Augustijn Keingiaert en Anna
Louisa van der Haeghen. Zij moest haar broer opvoloen als vrouw \ an 
Lembeke, maar ze leefde als begijn in Brugge. Een leen mo ht niet in de 
dode hand vallen, dit wil zeggen dat het door een begijn of kloosterling 
eigendom zou worden van een kerkelijke in t Hing. waardoor het niet 
meer van eigenaar zou veranderen en er du n verhefo ld aan d 
heer / graaf/koning meer zou worden betaald. Lembeke moest du op n
baar worden verkocht. 
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Lodewijk Ma ttheus van den Hecke (1750 - 1772) 
Op 12 a ugustus 1750 kocht Lodewijk Ma ttheu s va n den Hecke 

(17 11 - 1772). erfachtig ontvanger van de Oudburg va n Gent, de h eer
lijkheid Lembeke voor de som van 4011 pond 6 s ch elling 8 groot en hij 
betaalde 1650 pond verhefgeldjtiendepenning. Lodewijk Ma ttheus va n 
den Hecke bewoonde afwis selend zijn kasteel in Meredree en zijn Hof te 
Wallebeke in Gen t. Hij sta mde uit een Brusse ls geslacht en trouwde m et 
Francisca-Philippina Le Févere (l ste x) en Maria Agn es Josepha Odemaer 
(2de x) . Hij werd in de kerk va n Lembeke begraven. 
De Potter en Broeckaert vermelden da t e r een kasteel van de h eren van 
Lembeke. 'S H eeren huis, s tond in h et zuidoosten van Lembeke en dat d e 
Ridderwegels ernaartoe leidden . Ze verwij zen naar een verder niet gespe
cifjeerde oorkonde uit 1570 en m en en te we ten dat h et voorma lige heer
lijke s lot in de geuzentijd verwoest werd of in verva l geraakte. Wij vonden 
geen h istorisch e bronnen om die gegevens te staven . Toch is er in die 
buurt een oud toponiem , J a ns van Lembeke , nu de Vierweegse (kruis 
punt Ledestraat en Ka prijks traat-Gentweg) da t verwij s t n aar h e t goed 
van een verder onbekende 15d e-eeuwse Jan va n Lembeke, m aar die was 
zeker geen h eer van Lembeke . 

IleL wap ns hld van de JamUle van den f-I ck (N Lemans. Lemb /ce. 18 72). 
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9 Lodewijk-Bernard van den Hecke (1772 - 1795) 
Lodewijk-Bernard (1747 - 1811) was de zoon van Lodewijk 

Mattheus en Francisca-Philippina Le Févere. Hij was gehuwd met 
Barbara-Joanna Papejans. Na de definitieve afschaffing van het ancien 
régime verloor Lodewijk-Bernard van den Hecke al zijn heerlijke rechten 
over Lembeke. In 1795 werd hij meier van de stad Gent. Hij overleed in 
Gent op 7 maart 1811 en werd bijgezet in het familiegraf in de kerk van 
Lembeke. In 1814 richtten de inwoners van Lembeke een petitie tot de 
koning van de Nederlanden om Jacobus-Josephus, zoon van Lodewijk
Bernard, te herstellen in zijn waardigheid van heer van Lembeke. 

4.4.6 Bestuurlyke organisatie 

Sinds 1240 bestond de keurejrechtsgebied Eeklo-Lembeke uit 
enerzijds de stede, keure en vrijhede van Eeklo, die de burgemeester en 
zes schepenen leverde, en anderzijds de parochie Lembeke die drie sche
penen had. De parochie of dorp Lembeke, het grondgebied van Lembeke 
zonder Aveschoot. had een relatief hoge vorm van zelfstandigheid met een 
eigen schout, ontvanger, eigen ommestellingen en eigen parochiereke
ningen, niet te verwarren met de kerkrekeningen. De Costumen en 
Usantien der stede, vryhede ende keure van Eecloo ende prochie van 
Lembeke uit 1619 bleven op enkele artikelen na, ook tot het einde van het 
ancien régime van toepassing. 
Vanaf 1626 had de heer van Lembeke het recht om zelf naast de baljuw, 
de schout, de griffier en de ontvanger, jaarlijks de wet aan te stellen 
bestaande uit een burgemeester en zes schepenen. Zij vormden de vier
schaar, die zetelde als rechtbank in criminele zaken en de lage, middele 
en hoge justitie uitoefende. Ze mochten drie jaar na elkaar in functie blij
ven. 

1 Burgemeester 
De burgemeester werd betaald per prestatie die hij leverde. b~i

voorbeeld als hij een dienstreis moest ondernemen of aanwezig zijn bij 
het verlijden van een akte. Zowel Neelemans als Buyck hebben een lijst 
van burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Lembeke gepubli
ceerd65: 
Jan Standaert 1628-1640 
Joris Standaert 1647-1748 
Jan StandaerL fs Cornelis 1649-1650 en 1665-1666 
Jan Gryp 1650-1652 1658-1660 
Gillis Maertens 1653-1658 en 1663-1664 
Jacques van Overtvelt 1660-1663 
Jacques van Waes 1666-1670 
Pieter D'haese 1670-1673 
Pieter Standaert 1673-1675 en 1680-1686 
Joris van Waes 1675-1676 
Jan O'haese fs Piet er 1676-1679 
Zegher Rogiers 1679- 1680 
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Pieter Boelens 1686- 1690 
GabIiël de Wulf fs Jan 1690-1692; 1702-1704 en 1711 - 1713 
Pieter O'haenens fs JoIis 1692-1693 
JoIis Standaert 1694-1496 en 1704- 1706 
Guillaeme van Acker 1706- 1710 en 1716-1717 
GabIiël O'haenens 1699- 1702; 1724-1725 en 1 736- 1 739 
J oIis Standaert fs Pieter 1710- 1711 
Jan O'haese 1713-1716; 1717-1719; 1720- 1721; 1723-1724; 

1725-1728 en 1739-1741 
Guillaume Lannoy 1719- 1720 
JooIis D'haenens 1721-1722 
Jan de Rycke 1722-1723 
AdIiaen Betssens 1728-1732 
Cornelis Matthys 1733-1736 
Geeraert Boelens 1 741-1 745 
Jan O'haenens 1745- 1750; 1753- 1760 en 1762- 1764 
Jan Standaert 1750- 1753 
Pieter Cathelyn 1760- 1762 
Jan Stockman fs Jan 1764- 1795 
In de 17d e en 18d e eeuw leverden de families Standaert, D'haese en 
O'haenens van gen eratie op generatie burgemeesters van de heerlijkheid 
Lembeke. 

2 Schepenen 
Ook de sch epenen werden betaald voor d e prestaties die ze lever

den, bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een straatschouwing of een opdracht 
in een nabuIige gemeente. In de lijsten die Neelemans en Buyck publi
ceerden, vinden we vooral de volgende schepenfamilies terug: Becq , 
Betssens, Boelens, Catheleyn, de Roo , de Wulf, de Zuttere, D'haenen s, 
O'haese, Goethals, Gryp, Maertens , Standaert, van Buylaere, van 
Overtvelt, van Vooren, van Waes en van Zele. 

H eL zegel van Lembeke 1696-1 795 
(Neelemans, Lembeke, 1872). 
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3 Baljuw 
De baljuw vertegenwoordigde de heer, hij had vooral een rechter

lijke macht te vergelijken met het openbaar ministerie vandaag. Hij moest 
er ook voor zorgen dat de wetten nageleefd werden en moest misbruiken 
vaststellen en vervolgen. Het ambt van baljuw werd door de heer ver
pacht, dat wil zeggen dat de baljuw de jaarlijkse som die hij voor zijn 
ambt betaalde, recupereerde met het loon dat hij in iedere zaak aanre
kende voor diensten in functie van zijn ambt. 
Hij werd bijgestaan door de schout die eerder politionele bevoegdheid had 
en ook het ambt van cipier uitoefende. 
Jan Schoorman 1622, was ook baljuw van Eeklo van 1618 tot 1632 
Simon Hooft 1628-1642 
Jonker Jan van Ursele 1642-1664 
Laureins de Wulf 1664-1680 
Michiel de Wulf 1681-1688 
Jan van der Leck 1688-1691 
Boudewijn Wauters 1692-1693 
Jan Goethals 1693-1696 
Frans-Bernard de Laet 1696-1700 
Frans van den Berghe 1700-1705 
Adriaen de Mey 1705-1 708 
Cornelis de Coorebyter 1708-171 7 
Jan Baptist de Mey 1717-1722 
Guillaeme Pauwels 1722-1727 
Pieter Damiaan Huyghe 1727-1737 
Jacob van Watteghem 1737-1740 
Bernard van den Driessche 1 740-1 741 
Jan Baptist Pauwels 1741-1748 
Jan Baptist van de Poele 1748-1783 
Jan Frans van Moffaert 1785-1795 

4 Griffier 
Het ambt van klerk of griffier was te vergelijken met dat van de 

tegenwoordige gemeentesecretaris. Hij liet zich gedeeltelijk door derden 
betalen voor diensten die hij leverde, zoals het schrijven van kopieën van 
documenten. De griffier van Lembeke combineerde zijn ambt soms met 
een andere aanstelling in een naburige gemeente of heerlijkheid. 
Pieter de Sluupere 1629-1640 
Joos Hooft 1640-1651 
Pieter de Laet 1652-1688 
Joos Biscop 1688-1689 
Pieter de Laet 1689- 1692 
Boudewijn Wauters 1693-1710 
Jan Baptist Gheers 1710-1725 
Pieter Hercke 1725-1761 
Guido-Bernard Hercke 1762-1785 
Jan Francies Stockman 1785-1795 

2(j(; 



FEODAAL LEMBEKE (1228- 1 796) 

5 Ontvanger 
De tresorier of ontvanger was verantwoordelijk voor het bijhouden, 

betalen en opmaken van de jaarlijkse rekeningen. Hij was vaak ook de 
ontvanger van de ommestellingen, belastingen, waarvan de inning per 
belastingsperiode, meestal zes maanden, werd verpacht aan de meest
biedende. In 1702 trok Filips V het recht om de ontvangerij van de omme
stellingen te verpachten naar zich toe, maar verkocht het jaar daarop het 
recht aan Lembeke en Aveschoot voor 1340 gulden 5 stuiver courant 
geld. Lembeke en Aveschoot, samen de parochie Lembeke uitmakende, 
betaalden een zevende deel in de belastingen en kosten van Eeklo
Lembeke. 

4.4.7 De bewoners van Lembeke 

In 1721 telde de parochie Lembeke 1 120 inwoners en 226 huisge
zinnen, daarin begrepen de ongeveer 300 inwoners en de bij benadering 
40 gezinnen van Aveschoot. 

5. LENEN 

Lenen bestonden er in veel soorten en vormen: grond (domein of 
Joncier) , manscepen (achterlenen), ambten (bijv. van deurwaarder of 
hoornblazer), renten in geld (cijnsrenten) of in goederen (kaas, haver, 
kapoenen), etc., maar de leenman had verder geen rechten op de rente
gelders, de eigenaars aan wier grond een rente kleeft. De eigenaar van 
een gewoon leen kon zich dan ook geen heer noemen. Nochtans zien we 
vanaf het midden van de 17de eeuw vaak dat leenhouders zich heer van 
hun leen noemen en hun leen zelfs heerlijkheid noemen, hoewel ze geen 
enkele rechterlijke macht hebben! 
In Lembeke lagen drie lenen: Aalschoot, Bardelare en Rostijne, waarvan 
we in de leenboeken de geschiedenis kunnen nagaan van het begin van 
de 14de eeuw tot het einde van het ancien régime. 

5. 1 MLSCHOOT 

5.1.1 Grootte en ligging 

In 1233 vernemen we dat de inwoners van het grafelijke domein 
Aalschoot alleen in illo loco, Aalschoot, of in Aveschoot kunnen terecht
staan. In illo loco slaat in die akte duidelijk niet op het hele domein, maar 
op een bepaalde plaats, waarvoor eigenlijk alleen het voormalige grafe
lijke jachthuis in aanmerking komt, dat gravin Johanna toen misschien 
al in leen had weggeschonken. Het is onduidelijk of Aalschoot en 
Aveschoot toen dezelfde heerlijke rechten hadden. In 1365 is Ingelram 
Hauweel in het bezit. van een leengoed "leghlende] in lembeke van . xxx. 
huunre Lands lelLel meer iqf min dal men wilen hiel aelschoet", groot 30 
bunder of 900 gemet dat men vroeger Aalschoot heette. In 1435 was Jan 
I fauweel, Ingelrams kleinzoon, leen houder van een goed van 30 bunder 
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in Lembeke "teenre stede daer ment wilen nomde aelscoot, tweLck leen nu 
verdonckert es." In 1365 werd de ligging van het leen Aalschoot niet gesi
tueerd en in 1435 was het verdonckert, verdwenen, men wist niet waar 
het lag. Toch blijft Aalschoot in de leenregisters tot de 17de eeuw voorko
men als leen. In 1642, toen Anna Hauweelleenhoudster was, voegde men 
eraan toe: "alsnu bevonden dat tselve verzaempt. begrepen ende ghe
vought is int vrye leengoet van Barendelare ghemeene ende alwaere desel
ve xxx bunderen begrepen ende gerekent met den selven Leengoede van 
Barendelare." Aalschoot was dus niet verdwenen, maar maakte deel uit 
van, vormde één geheel met Bardelare. Aalschoot is in elk geval veel 
ouder dan Bardelare en we kunnen gerust aannemen dat het in het bezit 
is gekomen van de familie van Bardelare en daardoor een naamsveran
dering heeft ondergaan. We kunnen daardoor ook het grafelijk jachtslot 
situeren op de plaats van het kasteel van Bardelare. 
Tot het einde van het ancien régime zullen de heren van Aveschoot. die 
ook de lenen Bardelare en Lendonk (Kaprijke en Bassevelde) in hun bezit 
hadden, het leen Aalschoot. dat verdwenen was, verheffen en er verhef
geld op betalen. 

5.1.2 Leenhouders 

Aangezien Aalschoot eigenlijk Bardelare is en er later mee werd geï
dentificeerd, zijn de leenhouders dezelfde als die van het leengoed 
Bardelare, dat hierna besproken wordt. 

5.2 BARDELARE 

5.2.1 Grootte en ligging 

Bardelare wordt als leen het eerst vermeld in het leenregister uit 
1365. Toen hield Ingelram Hauweel een leengoed "ligh[ende] in lembeke 
van .lij. buunre lands ende daer Qf es een bwmre vry daer de husinghen 
van den barrenlare up staen dat wilen hiel aelscoet." Dit leengoed wordt 
dus op dezelfde manier omschreven als Aalschoot. nl: dat vroeger 
Aalschoot heette. Belangrijk is dat daar vermeld wordt dat daar de 
woning van Bardelare stond en dat de grond errond ter grootte van één 
bunder of drie gemet vry is. vermoedelijk wordt hier bedoeld tiendenvrij. 
niet onderworpen aan een kerkelijke belasting. In 1435 wordt Bardelare 
gesitueerd met de oostzijde aan de straat die compt van lembeke ende 
loopt te caprike waerl. de huidige Vaart straat dus. Het was aan die straat 
dat de heer van Bardelare in 1618 een strook grond van zijn leen afstond 
om omstreeks 1650 de Kaprijkse vaart te graven tussen het Plein van 
Kaprijke en de Burgravenstroom op de grens met Waarschoot. In 16-l2 
vernemen we dat het leengoed met de westzijde paalt aan de st raat die 
loopt van Lembeke naer Vellhouc1ce. de Nieuwstraat ten zuiden van de 
oude kasteeldreef. In latere denombrementen worden de aanpalende 
eigenaars opgesomd, daaruit blijkt dat het leengoed in het noorden 
begrensd werd door de percelen gelegen aan de Vrombnutst mnt t'n ken-
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dr ef. die ten noorden van het kasteel liep van de Nieuwstraat naar de 
aart traat. In het zuiden woonden nog enkele eigenaars tussen het Dorp 

eR Bardelare. 
Toen in 1661 Anna Hauweel, vrouw van Aveschoot en van Bardelare 
overleed. werd tussen Christiaan Hauweel, de feodale erfgenaam. en zijn 
broer Balthasar een overeenkomst gesloten. waarbij Christiaan Hauweel 
aan zijn broer het leen Lendonk in Kaprijke en Bassevelde en een stuk 
van Bardelare. 16 gemet land in zes percelen. afstond. De 16 gemet lagen 
in het noordoosten van het leengoed tegen de Kaprijkse vaart. werden 
afgespleten van het leen en als manschap (achterleen) van het hof van 
Bardelare in leen gegeven aan Balthasar Hauweel. Balthasar Hauweel 
was getrouwd met Anna van Ursel, dochter van Jan van Ursel en 
Micheline de Ketelboetere. In 1665 had hij geld nodig en belastte hij de 
16 gemet in Bardelare met 112 pond. Het achterleen kwam in 1687 in 
handen van zijn neef. Marten Hauweel, die het weer bij het hoofd leen 
Bardelare voegde . 
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In 1680 was men er achtergekomen dat Bardelare geen 52 bunder 
of 156 gemet kon zijn. Uit een nieuwe meting bleek toen dat Bardelare 
maar 32 1/3 bunder of 97 gemet groot was. Een aannemelijke verklaring 
is dat in de loop van de eeuwen stukken van Bardelare werden verkocht 
en met een jaarlijkse cijns of penningrente werden toegevoegd aan de 
heerlijkheid Aveschoot. Zo ontstond Noord-Aveschoot uit verkochte en 
vercijnsde grond van Bardelare en Aalschoot. 
Volgens de nieuwe maete van Lembeke was Bardelare in 1 781 maar 
ongeveer 27 bunder groot! 

5.2.2 Leenrechten 

Tot de rechten van de leenhouder van Bardelare behoorde het 
recht "te collaterene de cappelrye gefondeert tonsenvrauwen Aultaere in 
de prochie kercke van Lembeke, te presenteren de cappelrye van Sint Gillis 
inde selve kercke, ende te collaterene de costerye aldaer." Hij mocht dus 
de kapellen van O.-L-.Vrouw en van Sint-Gillis/Egidius in de kerk van 
Lembeke begeven I onderhouden en de koster aanstellen. Dit was een zeer 
oud recht, want reeds op 24 augustus 1363 had Ingelram 11 met de 
apostolische zegen een kapel ter ere van O.L.Vrouw in de kerk van 
Lembeke gesticht en op 1 juli 1364 had hij de stichting bekrachtigd van 
een kapel voor de H. Egidius in de kerk van Lembeke, door zijn voorou
ders Eustaas van Berdenlare en diens vrouw Elisabeth. 

5.2.3 Leenhouders 

1 Eustaas van Bardelare (omstreeks 1248) 
De familie van Bardelare verschijnt al in 1248 in de streek van 

Lembeke: Eustachius miles de Berdelar, ridder van Bardelare, schonk 
vanaf 11 september 1248 een jaarlijkse rente van 22 halster rogge.66 

Eustaas van Berdenlare en diens vrouw Elisabeth stichtten een kapel 
voor de H. Egidius in de kerk van Lembeke. 

2 Alard van Bardelare (1296 - 1346) 
In 1296 daagde Jan Hauweel Alard van den Barnendelare. wellicht 

een zoon of kleinzoon van Eusiaas, voor de schepenen van Eeklo en in 
1309 trad Alard van den Bardelare op als voogd bij een schenking.67 

Dezelfde (?) Alaard van Bordelare schonk op 10 november 1346 een rente 
van 40 schelling parisis aan de abdij van Oosteeklo in ruil voor een Jaar
getijde. 68 

3 Johanna van Bardelare. dochter van Alard? 
Johanna van Bredelare/Bardelare. wellicht een dochter van Alard 

Van Bardelare, was gehuwd met lngelram I Hauweel. 
Een zekere Maria van den Berdelare. vermoedelijk een zus van Johanna. 
schonk op 15 april 1347 een rente van 6 schelÏing parisis aan de abdij 
van Oosteeklo. 69 
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4 Ingelram 11 Hauweel. zoon van Ingelram I en Johanna van Bredelare 
Jngelram 11 Hauweel wordt op 4 sep 1341 mins here Inghelrams 

Haull'eels zone ende hoyr ende here van den Bredenlare genoemd, hij 
erfde dus van zijn moeder, Johanna van Bardelare, het Lembeekse leen
goed Bardelare. 
Op 24 augustus 1363 stichtte Ingelram 11 met de apostolische zegen een 
kapel ter ere van O.-L.-Vrouw in de kerk van Lembeke en op 1 juli 1364 
bekrachtigde Ingelram 11 de stichting van een kapel voor de H. Egidius in 
de kerk van Lembeke door zijn voorouders Eustaas van Bardelare en 
diens vrouw Elisabeth. 
Ingelram 11 Hauweel kocht of erfde Aveschoot en daardoor kwamen de 
twee lenen Aveschoot en Bardelare met Aalschoot in dezelfde hand, nl. 
van de Hauweels, heren van Aveschoot. We volgen verder de geslachtslijn 
van de familie Hauweel en verwijzen naar Aveschoot voor meer gegevens. 

5 Ingelram III Hauweel (0 ca. 1350 - t vóór 1390), zoon van Ingelram 11 
en Livine Bette 

6 Roeland of Ronaid (0 ca. 1355 - t 1396), zoon van Ingelram 11 en 
Livine Bette 

7 Roegier (0 ca. 1355 - t vóór 1423), zoon van Ingelram IJ en Livine Bette 

8 Jan I Hauweel (ca. 1410 - t 1495), zoon van Roegier en Joanna 
Berlaymont 

9 Jacob Hauweel (0 ca. 1445- t 1525), zoon van Jan en Magdalena 
Schaeck 

10 Christiaan I Hauweel (0 ca. 1480 - t 1550), zoon van J acob en Isabella 
de Vos 

11 Joos Hauweel (0 ca. 1505 - t vóór 1538), zoon van Christiaan en 
Margareta de Ketelboetere 

Christiaan Hauweels tweede zoon, Joos, kreeg met toestemming 
van zijn oudere broer Jan (die feodaal erfgenaam was) in 1535 het leen
goed Bardelare. Hij was gehuwd met Anne Thibault, die hem een dochter 
schonk. Joos' weduwe hertrouwde in 1538 met Denys Baelde, advocaat 
van de raad van Vlaanderen, en overleed In 1553. Ze werd begraven in de 
oude kloosterkerk van de Augustijnen in Gent. 

12 Margriet Hauweel (ca. 1530 - t 1553), dochter van Joos en Anne 
Thibault 

Bardelare kwam na het overlijden van Joos Hauweelln handen van 
ziJn enige dochter Margriet (nu grietken zyn dochter per dool), die zonder 
nakomelingen overleed. 
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13 Marten I Hauweel (ca. 1540- t 1574), zoon van Jan II en Anna 
Meynaerts 

Marten werd leenhouder van Bardelare in 1553 na het overlijden 
van zijn nicht Margriet Hauweel, de enige dochter van zijn overleden oom 
Joos. Op die manier kwam Bardelare samen met Aveschoot. Aalschoot en 
Lendonk weer in één hand. 

14 Christiaan II (0 ca. 1560 - t 1643), zoon van Jan II en Digna Matthys 

15 Anna Hauweel (0 ca. 1585 - t 1661), dochter van Christiaan II en 
Suzanna de l'Espire 

16 Christiaan III (ca. 1607 - t 1685), zoon van Marten en Anna Hauweel 
Bij de verdeling van de erfenis van hun moeder in 1661 kreeg 

Christiaan Hauweel Bardelare en Balthasar Hauweel o.m. 16 gemet in 
zes stukken van het leengoed Bardelare, die hij in leen hield van zijn 
broer Christiaan. Die 16 gemet werd dus een achterleen van Bardelare. 
Balthasar Hauweel belastte in 1665 het achterleen met een hypotheek 
van 112 pond ten voordele van Antonette Yman, de leenhoudster van de 
Kleine Rostijne in Lembeke. Balthasars zoon, Jacob Hauweel, erfde het 
achterleen van zijn vader. In 1687 verkocht Jacob Hauweel de 16 gemet 
aan zijn neef, Marten II Hauweel, om met de koopsom de achterstallige 
intresten te betalen van de hypotheek van 112 pond. die in handen van 
Marten was gekomen. Daarmee werd het leen Bardelare en zijn achter
leen van 16 gemet weer verenigd. Jacob Hauweel overleed kinderloos in 
1693.70 

17 Marten II (ca. 1630 - t 1699), zoon van Christiaan III en Maria 
Ranschaert 

18 Christiaan IV (ca. 1660 - t 1721), zoon van Marten en Anna Louise 
de la Motte-Baraffle 

19 Roeland Hyacint Hauweel (ca. 1685 - t 1774), zoon van Christiaan IV 
en Maria Barbara de la Motte- Baraffle 

20 Louis Joseph Zannekin/Zannequin d'Opschoote. zoon van Charles 
Louis 

21 Guilliaeme Lucas Schamp Mathias de Bernards (0 1725 - t 1798) 

5.3 ROSTIJNE 

5.3.1 Grootte en ligging 

In het leenregister van de Burg van Brugp;e uit 1325 staat een leen 
van 60 gemet "de terre gisanl eT! ie pracht' dt' iembcke" op naalll \'an 
Bouc1ewijn van Vake. 
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In 1365 werden de 20 bunder (= 60 gemet) als volgt omschreven: 
~ licgh(ende) tusschen capri1ce ende lembe1ce dat men heet horlare." 
Horelare is de akker ten noorden van de Vrombautstraat tussen de (hui
dige) Vaart straat en Ketsebroek. In 1365 behoorde een groot stuk toe aan 
de kinderen van Adelice van Horenlare.7 1 Enkele jaren later, zeker vóór 
1384, werd het leen gesplitst in twee lenen van elk 10 bunder: een ooste
lijk stuk en een westelijk stuk. Een watergang die afwatert naar de 
Zuidakkerbeek, sneed het leen middendoor. In 1435 worden de lenen 
gesitueerd ande strate die loopt te lembe1ce ter bantstrate waert, aan de 
straat die loopt naar de Bantstrate of Baenststraat, die we hebben kun
nen identificeren als de huidige Vaartstraat. De straat die loopt naar de 
BaenststraatjVaartstraat, is de Vrombautstraat. 

Het leenregister van 1501 omschrijft het leen " noordt van der 1cerc
ke. streekende metten westhende ande ketsebroucksiTaete ... metten oost
hende an t' co!jstraetken weghende naer lembeke." Het co!jstraetken is de 
huidige Koekoekstraat! De Rostijne was een stuk h eide tussen de 
Ketsebroekstraat en de Koekoekstraat, halverwege tussen d e 
Vrombautstraat en de Koestraat. Verder worden de eigenaars op de noord -

D Crote en Kleine RostlJne op de kadasterkaarL van P.C. Popp. 
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zijde (tussen de Koestraat en het leen) en op de zuidzijde (tussen het leen 
en de Vrombautstraat) opgesomd. Soms wordt het westelijke stuk gesitu
eerd in de Ketsebroek. Op de kaart van P. C. Popp van het midden van de 
19de eeuw liggen de percelen in Ketsebroek en Rostene Akker. 

In het memorieboek van Jan Yman wordt het leen dat hij in 1571 
kocht, Rostijne of Woestijne genoemd. In latere documenten maakt men 
een onderscheid tussen de Grote Rostijne, het westelijk stuk, en de 
Kleine Rostijne het oostelijk stuk. 
Op de kadasterkaart van Popp omvat de Grote Rostijne de nummers sec
tie C 183 tot 191 en 203 tot 212; de Kleine Rostijne zijn de percelen sec
tie C 128a en 213 tot 229bis. 

5.3.2 Leenrechten en -plichten 

Buiten de gewone rechten en plichten van iedere vazal diende 
Boudewijn van Vake, leenhouder van het leen van 20 bunder in de 
Horelare, in 1325 aan zijn zus Katelijne een rente te betalen van 15 pond 
parisis per jaar die volgens het testament van de vader van Boudewijn en 
Katelijne bestemd was voor Katelijne van Vake. Wellicht verdween die ver
plichting na het overlijden van Katelijne van Vake, want nadien is er geen 
sprake meer van. 

5.3.3 Leenhouders van Horelare 

1 Boudewijn van Vake 
In 1325 stond het leen van 20 bunder in de Horelare op naam van 

Boudewijn van Vake. Voordien was Boudewijns vader er eigenaar van. 
want het leen werd opgenomen in diens testament. Het Goed te Vake. dat 
ook afhing van het Leenhof van de Burg van Brugge. lag in Strobrugge 
(Maldegem) . 

2 Jan van Vake 
Na Boudewijn van Vake ~in~ het leen over op Jehanj(ilsJ. zijn zoon 

dus. 

3 Louis Stomelin 
Louis Stomelin was in 1365 leenhouder van de 60 gemet heide in 

Lembeke. Na hem werd het leen gespleten in twee ~elijke helften van 
ongeveer 30 gemet. 

5.3.4 Leenhouders van de Grote Rostijne (west) ook Ketsebroek genoemd 

1 Jan de Baensi. zoon van Riquart 
Vóór 1384 werd het leen van 20 bunder in de llorelare p;esplitst in 

twee delen. Jan de Baensi. zoon van Riquart. er lijkt ook eens Guy of 
Pleter te staan, werd de eerste leenhouder van ".x. bl/IIf"(' gespleten {'(m
den vors(eydenJ lene", van het westelijk st uk. 
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De familie de Baenst was een baljuwsgeslacht afkomstig uit Cadzand, dat 
in de 14de eeuw zijn invloed en macht kon uitbreiden in Sluis en het 
noorden van het Brugse Vrije. In de 15de eeuw kreeg het geslacht de 
Baenst een adellijke status en was de familie stevig ingewerkt in het 
stads patriciaat van drie Vlaamse steden (Sluis, Brugge en Gent). Ze telde 
verschillende topambtenaren en hovelingen onder haar leden. Mede 
daardoor groeide ze uit tot een van de belangrijkste grootgrondbezitters 
van het graafschap Vlaanderen en verwierf lenen en grond in het 
Meetjesland, o.m. in Lembeke en Watervliet. 72 

2 Victor de Baenst. vermoedelijk een zoon van Jan 
Na Jan de Baenst werd meester Victor de Baenst, priester, leen

houder van de westelijke tien bunder. Hij hield ook de Kleine Rostijne 
(oost) in leen. Ongeveer honderdvijftig jaar lang zouden de twee lenen 
(oost en west), samen 20 bunder of 60 gemet in handen blijven van 
dezelfde eigenaars. 

3 Christoffel de Baenst, vermoedelijk een zoon van Jan 
Christoffel de Baenst volgde zijn broer op als eigenaar van de Grote 

Rostijne. 

4 Jan de Baenst, zoon van Christoffel 
Hanneken de baenst zyn kind. dus Jan de Baenst, minderjarige 

zoon van Christoffel, werd leenhouder na de dood van zijn vader. 

5 Jan de Baenst, zoon van Jan 
Jan de baenstJ Jans vorseyt vinden we in het leenregister van 1435 

terug als leenhouder van de Grote Rostijne. Hij is misschien de Jan II de 
Baenst zoon van Jan I de Baenst uit Sluis. Die was getrouwd met Anna 
Slyp en werd heer van Sint-Joris(-ten-Distel).73 

6 Anna de Baenst, dochter van Jan 
In 1468 was '''Yanne Ja m{ynhe)er Jan de baenst", Anna, dochter 

van Jan de Baenst, eigenares van het leen. In dat register wordt erbijge
voegd "ende dit leen es landt ende niet veldt," na 250 jaar was dat stuk 
woeste grond in Aalschoot omgezet in landbouwgrond. Het stuk ernaast 
(oost, de Kleine Rostijne) vermoedelijk nog niet. 

7 Boudewijn Lampaert. zoon van Jan 
Boudewijn Lampaert kocht in 1486 de Grote Rostijne van Anna de 

Baenst. 

8 Boudewijn Lampaert, zoon van Boudewijn 
Boudewijn Lampaert werd leenhouder na de dood van zijn vader in 

1525. Hij was de laaiste eigenaar die beide lenen, de Grote en de Kleine 
RosUjne. in leen hield. 
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9 Joncrauwe Katheleene van Wijntere 
Zij was de vrouw van Victor de Corte en kocht in 1533 het leen van 

Boudewijn Lampaert. Victor de Carte kocht op dat moment de andere 
helft van het leen, de Kleine Rostijne (oost). 

10 Herman de Carte, zoon van Victor 
Na de dood van zijn moeder in 1542 werd Herman de Carte, "her

remanneken huer zone per mortem matris", wellicht nog minderjarig. eige
naar van het leen van 30 gemet. 

11 Joos de Carte. ook een zoon van Victor en Katheleene van Wijntere 
Joos de Carte volgde zijn broer al twee jaar later. in 1544. op als 

leenhouder. 

12 Jan de Carte. zoon van Joos 
Jan de Carte werd eigenaar van de Grote Rostijne per mortem 

patris. na het overlijden van zijn vader. 

13 Anna Moerman 
In 1590 kocht Joncvrauwe Anna Moerman. weduwe van Jan de 

Lampreel, voor 50 pond 12 schelling 6 denier groot het leen van 30 gemet 
in Lembeke van Jan de Carte. Daarbovenop moest de koopster nog 15 
schelling 2 denier groot betalen aan de vrouw van Jan de Carte. (De) 
Lampreel was een vooraanstaande Brugse familie. 

14 Fran(choy)s de Lampreel, zoon van Jan en Anna Moerman 
Fran(choy)s de Lampreel volgde in 1608 zijn moeder op als leen

houder van het westelijk deel van de Rostijne. Hij was kapelaan van de 
0.- L.-Vrouwekerk in Brugge. 

15 Frans de Lampreel, zoon van Frans 
In 1628 stierf heer ende meester Franchoys de Lampreel en h--wam 

het leen in handen van Frans de Lampreel. zoon van Frans. vermoedelijk 
een neef van de voorgaande. 

16 Cornelis de Lampreel. zoon van Frans 
Cornelis de Lampreel. volgde op 4 juli 1654 zijn broer Frans op als 

eigenaar van de Grote Rostijne. 

17 Cathelyne de Lampreel. dochter van COl'nelis 
Jonkvrouw Cathelyne de Lampreel kreeg in 1670 het leengoed in 

Lembeke in handen bij advanchementen van hllweljicke. Haar huwelijk 
. heeft blijkbaar niet lang geduurd. want ze overleed al in 1671. 

18 Jonkvrouw Marie Lampereel. ook een dochter van COl'neIis 
Zij verhief de Grote Rostijne in december 1671. 
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19 Boudewijn Wauters 
Op 9 oktober 1700 kocht heer ende meester Boudewijn Wauters het 

leen van tien bunder in Lembeke. Hij was baljuw van Lembeke van 1692 
tot 1693. 

20 Franchoys Emanuel Joseph Wauters, zoon van Boudewijn 
Jonker Franchoys Emanuel Joseph Wauters verhief op 7 november 

1752 na de dood van zijn vader het leen op naam van de erfgenamen. 

21 François Jan Baptiste Baut 
Op 13 juli 1756 verkochten de drie broers, jonker Frans Emmanuel 

Joseph Wauters, jonker Carel Marie Egidius Wauters en Joannes 
Jacobus Anthonius Wauters, priester, "erven ten sterjhuyse van dheer en 
meester Bouduin Wauters," de Grote Rostijne aan sieurJacobus Sunaert, 
die optrad namens François Jan Baptiste Baut, voor de som van 600 
pond 13 schelling 4 denier wisselgeld. Bij opmeting bleek het leengoed 30 
gemet en 160 roede groot te zijn. Sunaert verhief het leen ghenaemt 
d'heerlickhede der Rostyne dezelfde dag nog op naam van François Baut. 
Men maakte toen duidelijk geen onderscheid meer tussen een leen en een 
heerlijkheid. 
Of Baut de laatste leen houder van de Grote Rostijne was, is lang niet 
zeker. In elk geval vonden we na 1756 geen leenverheffingen meer. 

5.3.5 Leenhouders van de Kleine Rostfjne (oost) 

1 Jan de KnijL zoon van Willem 
Jan de Knijf was na 1365 de eerste leenhouder van de Kleine 

Rostijne en hij was het nog steeds in 1386. 

2 Victor de Baenst 
Daarna werd Victor de Baenst, priester, eigenaar van de tien bunder 

of 30 gemet. 

3 Jan de Baenst 
Hij erfde het leen van zijn broer of oom. 

4 Anna de Baenst, dochter van Jan 
Na het overlijden van Jan de Baenst ging de Kleine Rostijne over op 

zijn dochter Tanne, die het leen al bezat in 1468. 

5 Boudewijn Lampaert, zoon van Jan 
In 1486 kocht Boudewijn Lampaert, zoon van Jan, het leen van 

Tanne. de dochter van Jan de Baenst. 

6 Boudewijn Lampaert, zoon van Boudewijn 
In 1525 overleed Boudcwi.ln Lampaert en erfde zijn zoon Boudewijn 

de Kleine Rostijne. 
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7 Victor de Corte 
Boudewijn Lampaert jr. verkocht in 1533 het oostelijk leen aan 

Victor de Corte, de zoon van raadsheer Herman de Corte die van 1500 tot 
1502 en van 1505 tot 1506 griffier was in Eeklo. Herman de Corte was 
van 1513 tot 1516 titelvoerend baljuw van Eeklo en belastte Jooris Lieve 
met de uitvoering ervan. 74 

8 Jacob Masureel 
Tien jaar later, in 1543, verkocht Victor de Corte de 30 gemet van 

de Kleine Rostijne aan Jacob Masureel uit Axel. Deze jonker was heer van 
Danckaerts in Zeeland en toentertijd pastoor in het naburige Kaprijke. 

9 Jan Yman, zoon van Niklaas 
Op 28 juni 1571 kocht Jan Yman van de Kaprijkse pastoor het 

leengoed de (kleine) Rostijne voor 800 gulden of omgerekend met de 
kosten 156 pond 6 schelling 10 groot, geld dat hij blijkens notities in zijn 
memorieboek had gehaald uit de verkoop van juwelen en hetgeen zijn 
kinderen hadden geërfd van hun oom Vincent Yman. Jan was een beken
de Eeklonaar, de zoon van substituut-baljuw Niklaas Yman en 
Anthonijne Dherckers. Hij trouwde omstreeks 1557 met Joanna van 
Exaerde uit Sint-Niklaas, die behoorde tot de kleine landsadel. Jan Yman 
voerde geregeld opdrachten uit in opdracht van het Eeklose stadsbestuur 
en volgde in 1559 zijn broer Vincent op als griffier en tresorier van de 
stad. Als stadsklerk moest hij in de jaren 1565-1566 aan de hogere over
heid in Gent en Brugge verslag uitbrengen over het doen en laten van de 
protestanten in Eeklo. Hij nam ontslag in 1566 en hield zich verder bezig 
met zijn handel in bouwmaterialen en het beheren van zijn goederen in 
Eeklo en die van zijn vrouw in het Waasland. Jan was ook actief als geld
schieter. Na de verwoesting van Eeklo in 1581 verhuisde hij met zijn 
familie naar Brugge, waar hij in 1584 overleed. 75 

10 Na de dood van Jan Yman in 1584 bleef het leen in de gemeenschap 
van de broers Niklaas en Jacob Yman. 

11 Niklaas Yman, zoon van Jan en Joanna van Exaerde 
Niklaas Yman werd ten laatste in 160 I. toen hij het ouderlijk patri

monium verdeelde met zijn broer Jacob/Jacques. eigenaar van de 10 
bunder heidegrond in Lembeke. Niklaas studeerde rechten en was in mei 
1583 grimer van Kaprijke. Hij trouwde met Elisabeth Gouy. In de .laren 
negentig van de 16de eeuwen de eerste decennia van de 17de eeuw. hij 
woonde toen vermoedelijk in Gent. trad Niklaas op als raadsman van de 
stad Eeklo. Hij was baljuw van Eeklo van 1609 tot 1618 en toeziener
sluismeester van de Slependammewatergang van 161 1 tot 161 R HU 
woonde toen in de Boelare. waar h~j in 1624 overleed. 

12 Jan Yman. zoon van Niklaas en Elisabdh Gouy 
Na de dood van Niklaas Yman ble'er het leen in Lt'lllbekl' oll\'l'rdl't'ld 

in gemeenschappelijk bezit van Zijll vier lIlindl'l:lnrigl' kinderell. 
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Uiteindelijk kwamen de tien bunder in handen van de oudste zoon Jan 
(leenhouder van 1652 tot 1675)_ Jan Yman werd priester en was kape
laan op de parochie Ekkergem in Gent. In 1651 sloot hij met zijn zus 
Antonia een overeenkomst waarbij ze hun eigendommen aan mekaar 
bezetten. Jan verhief het leen pas in 1652. 

13 Anthonette Yman, dochter van Niklaas en Elisabeth Gouy 
Na het overlijden van Jan Yman (vóór 1664) erfde 

Antonia/Anthonette (1675 - 1677), dochter van Niklaas Yman en 
Elisabeth Gouy, het leen van haar broer. Anthonette was een gestede 
begijn in het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth in Gent. Zij beheerde de 
gemeenschappelijke eigendommen van de familie. Ze verhief het leen pas 
in 1675 en overleed in 1677. 

14 Marten de Smet, zoon van Antoon de Smet en Joanna Yman 
De feodale erfgenaam van Anthonette Yman was Marten de Smet 

(°1633, leen houder van 1677 tot 1685), oudste zoon van Antoon de Smet 
en Joanna Yman, de zus van Antonia. Hij verhief het leen op 28 mei 
1677. Marten de Smet huwde in Eeklo op 13 juli 1660 met Joanna vande 
Kerchove, dochter van stadsgriffier Karel vande Kerchove. Hij was griffier 
van het Ambacht Assenede en baljuw van Hermes. 

15 Jan Charles de Smet, zoon van Marten de Smet en Joanna vande 
Kerchove (1685 - 1732) 

Jan Charles (0 1661) werd leenhouder van de Rostijne na het over
lijden van zijn vader en verhief het leen op 3 maart 1685. Hij stierf in 
1732 zonder mannelijke erfgenamen. 

16 Theresia Carolina de Smet/Smit. oudste dochter van Jan Charles 
(1732 - 1786) 

Zij verhief het leen op 26 augustus 1732. Theresia Carolina de 
Smet was begijntje in Gent en stierf zonder nakomelingen. 

17 Coleta Catharina de Smet, dochter van Jan Charles (1786 - 1787) 
Op 16 november 1786 werd Coleta Catharina de Smet, een andere 

dochter van Jan Charles, na het overlijden van haar zus Theresia de 
Smet eigenares van de Kleine Rostijne. Zij woonde in Wachtebeke en was 
getrouwd met Louis Van den Berghe, voormalig baljuw en schout van het 
Ambacht Assenede, die kort daarop stierf. De baljuw van de Soevereine 
Wetachtige Kamer van Vlaanderen, le chevalier Rodriguez d' Evora y 
Vega, liet onderzoeken of de leenverheffing wettig gebeurd was, want hij 
dacht - ten onrechte - dat het leen, zoals de heerlijkheid Lembeke, "was 
releverende (afhing) van de souveraine weiachtige caemer van 
Vlaenderen" en niet van het leen hof van de Burg van Brugge.76 Coleta 
Catharina de Smet/de Smlt verkeerde in geldnood en had schulden. 
Reeds op 30 november 1786 gaf ze met medeweten van een van haar 
" .. oons. Joseph, een procuratie aan Joannes van Beveren, landmeter in 
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Ertvelde, om de 30 gemet grond in Lembeke openbaar te verkopen. De 
grond werd vanaf kerstavond 1786 gepacht door Jacobus Boelens voor 
33 pond per jaar gedurende drie-zes-negen achtereenvolgende jaren. 

18 Guilliaeme Schamp (1787-1790) 
De hoogste bieder op de publieke verkoop van 5 februari 1787 met 

1125 pond groot wisselgeld was Jacobus Velghe, koopman in Lembeke, 
die optrad voor jonker Guilliaeme Schamp, heer van Lembeke. Op 1 
maart 1787 werd de koopakte verleden en betaalde Schamp het verhef
geld voor het leen. 

19 Charles Louis Van den Berghe, zoon van Louis van den Berghe en 
Coleta Catharina de Smet (1790 - 1795) 

Op 12 februari 1788 eiste Charles Louis Van den Berghe, die in 
Zeveneken (keu re van Sint-Baafs) woonde, als oudste zoon en erfgenaam. 
het voorkooprecht ("recht van naerheyde van goede en bloede") van het 
leen in Lembeke op. De verkoop was niet gebeurd .. by consente van hae
ren apparenten hoir Jeodal" en dus ongeldig. Er kwam een proces van. 77 

De advocaat van Schamp hield staande dat Charles Louis Van den 
Berghe één jaar tijd had om dat voorkooprecht in te roepen en dat hij te 
laat was. Na drie jaar procederen voelde Schamp dat hij het niet ging 
halen en hij aanvaardde op 23 februari 1790 de procedure van uytscheet 
Hij erkende Van den Berghe als eigenaar en deed opgave van de kosten 
ten laste van zijn opponent. 

Charles Louis Van den Berghe was dus de laatste leenhouder van 
de Kleine Rostijne. Bij het einde van het ancien régime werd hij volle eige
naar van de 30 gemet grond en hoefden hij of zijn nakomelingen niet 
meer te voldoen aan een of andere leenverplichting. 

5.4 FLORENS VAN HEULE 

In het leenregister van 1325 vinden we de aantekening jlorens de 
huele tient unfieJ licg(hendeJ in lembeke. Welk leen Florens van Heule in 
Lembeke in bezit had, is niet duidelijk. 78 In dat leenregister evenwel ont
breken Bardelare en Aalschoot. Als Florens van Heule leenhouder was 
van die lenen, dan zou het kunnen dat hij de eerste man was van 
Johanna van Bredelare. Dit blijven natuurlijk speculaties. In het andere 
geval hield het leen op te bestaan en gaf de graaf na Florens van Heule 
de grond niet meer in leen. 
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NOTEN 

E. NEELEMANS, Geschiedenis der gemeente Lembeke en der vrije heerlijkheid 

pan Aveschoot. Gent-Eeklo, 1872. 
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BIJLAGE 1 

ALFABETISCHE LIJST VAN GEZINSHOOFDEN (33 INSETENEN) IN AVESCHOOT 

ten jare 1695. De onderstreepten hebben ook eigendom in Aveschoot: 
Ommestellijnghe der vrye heerlychede van Aveschoot ghedaen by Gabriel Cauwels 
ende Jooris Standaert filius Cornelis poincters ende zetters daertoe by de wet ghecom
mitteert ende in Eede ghestelt ten laste vande ghemeene insetenen ende afdrijfvers 
vande selve vrye heerlychede op het ghebruyck dat zylieden hebben ghedaen ten jaere 
ende ougste xvjc vyfenneghentych ten advenante van thien schellynghen groot in par 
ider ghepresen ghemet ende op e1cx ghestaethede als naer oude costume. 

Basslé Andries 
Basslé Gillis filius Jooris 
Basslé Jan 
Cautsyn Jan 
Cauwels Gabriel 
Cobbaert Jan 
de Backere Jan 
de Keuckelaere Franchois 
de Langhe Jaecques, oud-burgemeester 
de Langhe Pauwels filius Jaecques, schepen 
de Louwe Jooris 
de Meyere LIevin 
de Wispelaere Jan 
de Wulf Abraham filius Abrahams, schepen 
de Wulf Jan filius Jooris 
de Wulf Jan fs Abrahams, de weduwe van wylent 
de Zuttere Jan filius Jooris, wylent schepen 
de Zuttere Jooris fillus Jooris, schepen 
Domyn Laureijns 
Errebrant Pieter 
Lautte Janneken, de weduwe van wylent Jan van Buylaere 
Martins Andries 
Martins Gabriel fillus Joorls 
Pieters Zegher 
Speeckaert Jan 
StancIaert Jaecques fillus Corne1ls 
StancIaert Joorls fillus Cornells 
Standaert Pleter f1llus Jooris, tavernler In de Aveschootstraat 
Tourné Janneken, weduwe van wylent Gu!l\laeme Pauwels 
van de Velde Pleter, burgemeester 
van Steenberghe LIevin, de weduwe van wylent 
Vereecke Joorls fillus Cornel[lsl 
Vereecke Joorls mi us Joorls 
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BIJLAGE 2 

ALFABETISCHE LIJST VAN EIGENMRS/RENTEGELDERS VAN AVESCHOOT in de rente
boeken van 1712 en 1734. met het aantal gemet-lijn-roede in hun bezit en de plaats 
waar ze wonen: Aveschootstraat O(ostzljde) of W(estzijde). Menstraat N(oordzijde) 
Ledestraat N(oordzijde). Nieuwstraat O(ostzijde) of Vrombautstraat Z(uidzijde). Enkele 
percelen op de oostzijde van Noord-Aveschoot. dus tussen de Vrombautstraat en de 
dreef. ontbreken. 

Arents Jan. Aveschootstraat 0 10-0-25 
Arents Cornelis. wed en Kn. Aveschootstraat 0 2-0-55 
Basselé Jan. Aveschootstraat W 5-0-97 
Boelens Matthys. nu zijn hoirs 0-2-29 
Boelens Pieter fs Jans. Aveschootstraat W 9-0-93 
Boelens Pieter fs Joos. Ledestraat N 15-1-92 2/3 
Boelens Pieter fs Joos c u 8-0-60 

samen: 23-2-58 2/3 
Borluut. Jor Charles Lovicus 1-2-80 
Buysse Jooris. de weduwe en Jan Wynsberghe 3-0-40 
Cathelyn Joannes 1-0-05 
Cathoir Joos. de wed en Kn 2-2-08 
de Brabandere Anna 3-0-63 
de Causemaker Jan. de weduwe en Kn 2-0-69 
de Jaeghere Jooris. de weduwe 0-3-00 
de Keukelaere Franchois. wed en K 2-0-83 
de Langhe Jacques. Aveschootstraat W 26-0-45 
de Neve Bernaerdt. wed en Kn 1-0-16 
de Pape Jan. de weduwe en Kn 2-1-07 
de Pape Jan. Kn 3-1-80 
de Rycke Jan. wed en Kn 7 -1-91 
de Saluces Bernemicourt Jor Noel Estienne c. u. 0-2-29 
de Smet Jacques. wed en Kn 7-2-50 1/3 
de Taeye Geeraert 0-0-18 
de Windt Jan 1-2-45 
de Wispelaere Joos 3-1-0 I 
de Wispelaere Jan fs Pleter 2-0-60 
de Wulf Catherine. wed Pleter Dhaenens 6-0-88 
de Zuttere Jan 2-1-62 
de Zuttere Jan. fs Anthone 3-0-66 
de Zuttere Jan. fs Slmoen 0-3-58 
de Zuttere Jooris fs Anthone. zijn Kn 4-2-67 
Dhaenens Gabrlel 1-0-90 
Dhaenens Pleter fs Pleter. zijn weseklnd 7-1-35 
Dhaenens Pleter. wed en K 8-0-35 
Dlericx Tanneken. wed van Jan Speeckaert. 

Aveschootstraat 0 5-0-60 1/3 
du Laurey. douarière 5-2-08 
Fuytlnck Plet.er c. u. 1-0-03 
Goethals Matthys. NIeuwsiraai 0 0-0-54 
Grijp GullJlame 3-2-91 
Kaprijke. de kerk 1-0-40 
LIppens Care! 0-2-43 
, .... K4uct .Jan 2-0-84 
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Martens Gabriel (hofstede) Nieuwstraat 0 
Monnaerts Gabriël c u 
Poppe Judocus c. u. 
Provyn Judocus (hofstede) Vrombautstraat Z 
Rogiers Vincent, Aveschootstraat 0 
Standaert Baudewijn en kinderen 
Standaert Jan 
van Buylaere Jan, Menstraat N 
van Hecke Christoffel 
van Ooteghem Pieter 
van Steenberghen Pieter, wed 
van Vooren Pieter 
van Waes Jan 
van Sele Christoffel 
vanden Berghe Cornelis Judocus 

herberg Abeelken,Vrombautstraat Z 
van den Bossche Marten, wed en kn 
vanden Kerchove Jooris fs Jooris 
Wouters Baudewijn, hr en mr, Menstraat N 
Wulfram Jan, Aveschootstraat W 

2HH 

1-2-55 
3-1-13 
2-2-85 
1-0-05 

18-0-61 
1-1-65 
1-2-22,5 
3-1-96 
2-1-30 
0-2-00 
0-0-70 
1-0-40 
2-0-00 
5-2-50 

1-1-45 
1-2-25 
2-2-82 
0-2-29 
0-2-29 
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FILIP BASTIAEN 

l. BIBLIOGRAFIE 

A. WERKINSTRUMENTEN 

bibliografieën 

1 BASTIAEN Filip, Heemkundig repertorium 2009. Lopende heemkun
dige bibliografie voor de geschiedenis van het Meetjesland. - AM, 60 
(2009), 297-320. 
Thematische bibliografie met vier indices: auteurs, trefwoorden, 
plaats- en familienamen 

archiefwezen 

zie ook het nr. 14 

2 NOTTEBOOM Hugo, In de kijker ... Het Eeklose stadsarchief - AM. 
60 (2009), 139-162,3 foto's, 1 doc. en 1 kaart. 
De bijdrage handelt over de nieuwe huisvesting. de geschiedenis. 
de uitgave van bronnen onder de noemer Eeklose bibliotheek. de 
bewaarde fondsen en over archiefstukken over Eeklo in andere 
archieven. 

bronnen: bewerking, ontsluiting. indices 

zie ook de nrs. 91 en 131 

3 BAETE Frank, Het gebeurde honderd jaar geleden in groot
Assenede (1910). - DTA. 18 (2010), 2. 3-11. 2 fota's. 
Chronologie van gebeurtenissen uit de dagbladen Vooruit. Gazette 
van Gent en Het Volk. 

4 CLAEYS Jackie, De Asseneedse gemeenteraad in 1910. - DTA. 18 
(2010), 2, 101-104, 1 foto. Vervolg op 2009/4 
Korte samenvatting van de verslagen 

5 CLAEYS Jackie, De gemeenteraad van Bassevelde in 1910. - DTA. 
18 (2010), 2,55-60, 1 foto. Vervolg op 2008/10 en 2009/6 
Korte samenvatting van de verslagen 

6 CLAEYS Jackie. De gemeenteraad van Boekhoute in 1910. - DTA. 
18 (2010), 2, 85-89. 1 foto. Vervolg op 2009/5 
Korte samenvatting van de verslagen 

7 CLAEYS Jackie, Het schepencollege in Oosteeklo in 19 I O. - DTA. 18 
(2010), 2. 129-131. 1 foto. 
Korte samenvatting van de verslagen 

8 DEBBAUT Ronny, Herbergen in de kasselrfj Oudburg ten noorden 
van de Brugse vaart anno 1719. - DL. 22 (2009). 4. 108-112. 
Namenlijst 

9 DEBBAUT Ronny. Huwel!}kscontracten Middelburg 175~~- 1778. -
DL 22 (2009), 4. 1 13-1 18. Mt't IlHl11t'nitH.kx 

29U 



HEEMKUNDIG REPERTORIUM 2010 

10 DEBBAUT Ronny, Huwelijksdispensaties in het Meetjesland: 17de-

1scte eeuw. - DL 23 (2010), 2, 72-77; 3, 82-97; 4, 139-146. 
Op basis van de (zelden bewaarde) onderzoeksdossiers in het 
archief van het officialiteit (bisschoppelijk gerecht): met stukje 
stamboom. 

11 DEBBAUT Ronny, Personen overleden buiten het Ambacht 
Maldegem. - DL, 22 (2009), 4, 107. 
Op basis staten van goed (zie nr. 12) 

12 DEBBAUT Ronny, Staten van goed Ambacht Maldegem. 
Aanvulling/Addendum (1640-1795). - Z.p., 2009, 58p. 
Inventaris van 200 staten van goed die niet voorkomen in het 14-
delig werk van Wilfried Steeghers 

13 0 EBBAUT Ronny, Telling van de parochianen van Ursel in 1 731. -
DL, 23 (2010), 1,5-34 en 2,44-51 (index). 
Namenlijst van zowel communicanten als niet-communicanten 
(grens op ca. 14 jaar). 

14 DEBBAUT Ronny, Vondst: twee staten van goed van de heerlijkheid 
Hansbeke. - DL, 23 (2010), 3, lIl. 
Van Jan Van Vijnckt en Lievynne Vrient (vermeld in wettelijke 
passeringen). Ontbreken in het standaardwerk van Albert Martens. 

16 DE PAEPE Francine. Landegem (Sint Blasius & Margrietparochie) 
Dopen 1645-1802. - (Gent), 2010. 375p. 
Alfabetische bewerking (enkele hiaten in de bron) 

17 DE PAEPE Francine. Landegem (Sint Blasius & Margrietparochie) 
Trouwen 1647-1802 - Begrafenissen 1643-1802. - (Gent), 2010, 
107, 32 + 153p. 
Alfabetische bewerking (enkele hiaten in de bron) + afzonderlijke 
lijst van de huwelijken op naam van de vrouw 

18 DOBBELAERE Jozef, Nieuws uit Eeklo en Maldegem. Een kroniek 
van 100 jaar geleden. 1910. - HBM, 24 (201 O), 1, 24-39; 2, 80-91; 
3, 105-127; 4, 157-174. rijk geïllustreerd. 
Zeer diverse berichten (naast enkele algemene) uit twee 
weekbladen: 't Getrouwe Maldeghem en het Weekblad voor West-, 
Oost- en Zeeuwsch-Vlaanderen. 

19 DOBBELAERE Jozef. Wat gebeurde er 100 Uaar) geleden in 
Adegem. Maldegem en Middelburg. Een kroniek van hetjaar 1909. 
- JAM, 15 (2009). 409-411, 2 ill. Vervolg op 2009/10 
Op basis van 't Getrouwe Maldeghem en het Weekblad voor West-, 
Oost- en Zeeuwsch-Vlaanderen. De velodroom en de veloc1ub 
genieten zowat alle aandacht. 

20 DOBBELAERE Michel. Inventaris stalen van goed baronie Nevele. -
Gent, 2010, 3 delen. 1241p. 
Met extra informatie zoals de namen van voogden. woonplaats, 
eigendommen, erfenissen, verkavelingen enz. 

21 MAHTENS Albert. Pachters van de abdij lienden te Hansbeke, medio 
lade eeuw. - I1LvN, 40 (2009). 4, 104-114. Zie ook nr. 111. 
Per tIendwijk en enige bewerking 
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22 NEYf Luc, De magistratuur van het graafschap Evergem Sint-Baafs, 
Sleidinge Sint-Baafs en Wondelgem Sint-Baafs. - DL, 23 (2010), 4, 
121-139. 
Naamlijsten van magistraten binnen het graafschap, verbonden 
aan de Gentse Sint-Baafsabdij: baljuws, schouten, burgemeesters 
en schepenen, griffiers, officieren, meiers en ontvangers. De oudste 
gegevens dateren uit de 14de eeuw. 

23 NEYf Luc, Lijst van de burgemeesters en schepenen van de Keure 
van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot. - DL, 22 (2009), 4, 119-
129. 
Gegevens vanaf 14de eeuw 

24 NEYf Luc, Lijst van de magistraat van de heerlijkheid 
Nieuwenhove. - DL, 22 (2009), 4, 130-13l. 
Gelegen op Lovendegem, Sleidinge en Waarschoot: 1 7de-1sde eeuw 

25 NEYf Luc, Lijst van de magistraat van de heerlijkheid Ter Hinnen 
en Langhemate. - DL, 22 (2009), 4, 131-134. 
Respectievelijk gelegen in Sleidinge-Lovendegem en Sleidinge
Lembeke; 1 7de-1sde eeuw 

26 NEYf Luc, Sleidinge Sint-Baafs haardtelling van 1600. - DL 23 
(2010), 3, 9S-11 0, met namenlijst. 
Met eigenaars en huurders 

27 STEEGHERS Wilfried, Gentse poorters uit Boekhoute (1542-1796).
VS, 45 (2009), 6, 641. 
5 personen 

2S VAN DE VElRE Remi, Pastoors in Oosteeklo. - DTA. IS (2010). 1. 
134-137, 1 foto. 
Lijst 1301 tot nu (en vergelijking met vroegere lijsten). 

historiografie & theoretische geschiedenis 

zie het nr. 167 

C. DORPSGESCHIEDENIS 

monografieën 

29 VANDEROS1YNE Hendrik. NOTrEBOOM Walt er, Een kwarteeuw 
Maldegem. 1904-1929. - JAM, 15 (2009). 230-324. talrijke (kleu
ren)foto·s. 
Dorpsmonografie met bijzondere aandacht voor het 
(Vlaamsgezinde) verenigingsleven. de politicus Hedor Cuelenaere. 
de vlasnijverheid. de landbouw- en nijverheidstentoonstdling in 
1926. de Nieuwstraat en haar bewoners. tletsenbouwers (Ysebaert
Geyssens) en renners (Mauriee De Wade. o.a. tourwinnaar in 192~). 
en Maurits Van Hyfte). 
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30 VAN VOLSEM Madeleine, Geschiedenis van Balgerhoeke. - HBM, 
23 (2009). 4, 192-198: 24 (2010). 1, 43-50: 3, 140-147: 4, 175-183, 
foto's en documenten. Vervolg op 2009/20. 
Over de sluis, de spoorweg, Balgerhoeke als centrum, 
vervoermiddelen, onderwijs; de geschiedenis van kerk en parochie; 
met aanvullende nota's van E.H. Bonte, o.a. over het ontstaan van 
de parochie en de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

31 Werkgroep Geschiedenis van Lovendegem, Geschiedenis van 
Lovendegem. Lovendegem, 2010, 742p. + CD-Rom met aanvullen
de teksten, talrijke (kleuren)foto's, kaarten en documenten. 
Dorpsmonografie in 9 hoofdstukken, zonder de vrij traditionele 
Meetjeslandse tweeledige opdeling voor en na de Franse revolutie. 
De hoofdstukken behandelen het ontstaan van de gemeente, de 
vormentaal van het landschap, de archeologische vondsten, de 
politieke en bestuurlijke geschiedenis, de sociaal-economische 
geschiedenis, de parochiale geschiedenis, het onderwijs, het 
bouwkundig erfgoed en tot slot het cultureel, sport- en 
verenigingsleven. 
Bespr.: Jan Luyssaert in HLvN, 41 (2010). 4, 95-99 en in AM, 61 
(2010). 346-349. 

fotoboeken. iconografIe, dorpszicht 

zie ook het nr. 181 

32 DE CEUNINCK Koenraad, Het eeuwfeest van de Donkse parochie in 
1983. - JAM, 15 (2009). 340-353, talrijke (kleuren)foto's. 
Beeldverslag van het eeuwfeest, aangevuld met dorpsgezichten van 
1983 tegenover oude beelden. 

33 NN., De tijd van toen. - LvdW. 33 (2010). 3, 61-62, 2 foto's. 
2 foto's van omstreeks 1950 uit Aalter-centrum. met toelichting 

34 PILLE Freddy. Een schoolmeester met losse handjes. - DEO. 19 
(2010). 3, 99-108. 1 kaart en 3 documenten. 

varia 

Eeklo. 1703. Laureijns Van Damme maakt van de afwezigheid van 
zijn vrouw gebruik om zijn jonge meid. Joanne Vlaemijnck. 
seksueel te benaderen. Het voorval leidde tot een klacht. waarbij 
het onderzoek lang aansleepte, en die uiteindelijk als niet 
gefundeerd werd beschouwd. Mooi stukje mentaliteitsgeschiedenis 
met sociaal rollenpatroon enz. 

zie ook de nrs. 72. 80 en 130 

35 BAECKELANDT Roger. Bevolkingsregisters Aaller. - LvdW. 33 
(2010), 4. 39. 
Omschrijving van de secties. Voor welke periode? 
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36 BAECKELANDT Roger, Vriendschapsbanden Italië-België -1930. -
LvdW, 33 (2010), 1, 49-50, 1 foto en 1 document. 
Dankbetuiging aan de burgemeester van Aalter naar aanleiding 
van het huwelijk van prinses Marie-José van België met Umberto 11 
van Italië. 

37 DEBBAUT Ronny, Gezinsdrama te Maldegem (1709). - HBM, 24 
(201), 1,40-42. 
Moord op de vierjarige Pieter Quataert door zijn (krankzinnige) oom 
Joos 

38 HAMERLYNCK Willy, PILLE Freddy, Crimineel Eeklo. Een messteek 
met gevolgen. - DED, 19 (2010), 4, 155-166, 3 documenten en 1 
kaart. 
Jan Frans van Crombrugghe stak in 1708 zijn halfbroer Jacobus 
de Smet neer omwille van zijn trouwplannen met Elisabeth van 
Sterchem. 

39 LAROY Peter, Een vogel voor de Vlaamse zaak. .. - LvdW, 33 (2010), 
4, 24-26, 1 foto. 
Een gevangen spreeuw in 1940 bleek afkomstig uit Litouwen. Een 
brief hieromtrent, in het Nederlands, door René Lambrecht. 
correspondent van 't Getrouwe Maldeghem. werd door prof. 
Ivanauskas beantwoord ... 

40 MARTENS Albert, Een l8de-eeuwse tweewoonst op 'cheynsgrond' 
in het Catschootstraatje te Hansbeke. - HLvN, 41 (2010),3,83-96, 
3 plannen en 1 foto. 
Oe toponiemen Catschoot en Hulsschoot, het perceel grond 
kerckenbulck en de (cyns)pachters ervan, alsook de bewoners van 
de tweewoonst. 

41 NOTIEBOOM Hugo, Het Adegemse Elisabethsrusthuis tegen de 
vlakte. - HBM, 24 (2010), 3, 148-154,4 foto's en 1 afb. 
Kanunnik Andries, gewezen pastoor van Middelburg, ontdekte in 
het midden van de 19de eeuw het testament van Arnold van 
Maldeghem uit 1273 en waarin de stichting van een Maldegems 
hospitaal werd vastgelegd. Het werd al eeuwen niet meer correct 
uitgevoerd, wat tot een proces leidde. Door een compromis 
ontvangt ook Adegem een flinke geldsom, waarmee een eigen 
hospitaal werd gebouwd (1872). Het gebouw wordt gerenoveerd in 
1935 en 1952 en uitgebreid in 1973. Het werd gesloopt in 2009. 

42 NOTIEBOOM Hugo, Brandstichting in Waarschoot. - HBM (24 
(2010), 4, 199-203, 1 doc. 
Judocus De Crop, arbeider en hondenslager. wordt in 1752 
bedreigd door Andries Versluijs. en anderen, die zijn lemen woning 
met strodak in brand steekt. Enkele getuigen werden verhoord. 

43 PILLE Freddy, Crimineel Eeklo. Kindermoord in de Kaaistraat 
(1718). - DEO, 19 (2010). 2. 47-58. 4 doe .. 1 foto en 1 knnrt. 
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Kind van Maria de Keyser en Jooris PlotTeiJt. die na 6 weken 
huwelijk feitelijk uiteen waren. Zij werd ter dood veroordedd. 
Vermoedelijk was ze niet toerekeningsvatbaar. 
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44 SCHAECK Hugo, 't Bolleken. - HLvN, 41 (2010). 1, 102-118, 
4 foto's en 1 document. 
Over het herenhuis (en de bewoners) uit de roman 't Bolleken van 
Cyriel Buysse. 

45 VAN DE GENACHTE Julien, Op stap in de Eeklose horeca. De 
Vreese Gods. - DED, 19 (2010). 2, 81-89, 4 foto's, 2 kaarten en 2 
documenten. 
Het café zelf is slechts enkele tientallen jaren oud, maar staat op 
een historisch interessante plek. Historiek van het perceel grond 
vanaf ca. 1700. De familie De Vreese woonde er ongeveer 100 jaar. 
Hun naam inspireerde de nieuwe eigenaars, Ysebaert-Van 
Landschoot, voor de herbergnaam, waar de man portretten van 
bekende Eeklonaars op de tapkast schilderde. 

46 VAN DE GENACHTE JULIEN, Op stap in de Eeklose horeca. Het 
Wapen van Eekloo. - DED, 18 (2009). 4, 202-209, 3 foto's, 1 kaart, 
1 plan en 1 document. 
Herberg in de Molenstraat, 1831-1942, met oudere gegevens over 
gebruik en bezit. De familie Dehulsters was er lange tijd actief. 

47 VAN DE GENACHTE Julien, Op stap in de Eeklose horeca. Hotel 
restaurant Groenen Boomgaard. - DED, 19 (2010), I, 17-24,4 fotos 
en 2 documenten. 
Kavelgeschiedenis vanaf de 17de eeuw. In het begin van de 19de 

eeuw werd er voor het eerst een herberg uitgebaat. De horeca 
bloeide er tot in 1995. Ook enige biografische gegevens over de 
uitbaters. 

49 VAN DE WOESTIJNE Paul, Brand in de pastorie van Oostwinkel in 
1558. - HBM, 24 (2010), 3, 128-139,4 documenten en 1 foto. 
De boeken en nagenoeg al de handschriften van pastoor-epigrafist 
De Smet (zie ook 2010/172) gingen in de vlammen op. De pastoor 
schreef de gebeurtenis neer in Latijnse brieven aan zijn vrienden
humanisten. Ook biografische gegevens en over zijn mecenas Marc 
Lauweryn. 

50 VAN DE WOESTIJNE Paul, De Werkmanskring en de Oude 
Broederschool. nu de Zuidkaai in Eeklo. - HBM, 24 (2010). 4, 184-
198, 10 foto's en 1 tek. 
Over de pottenbakkerij Van Vlierberghe-Van Waesberghe (19de 

eeuw), later de basis voor de parochiale jongensschool en de 
Werkmanskring (katholieke arbeiders). meerdere aspecten van de 
christelijke arbeidersbeweging, de gebouwen zelf en een kolossale 
beuk. 

51 VAN HOECKE Rita, Toen het Leen munitiedepot was. - DED, 18 
(2009). 4, 210-220; 19 (2010). I, 25-35, rijk geïll. 
Het bosgebied werd militair domein in 1937. Het verhaal van Roger 
Turpyn. Aan de militaire functie kwam een einde in 1969. Eeklo en 
de natuur kregen het terug in 1973. 

52 VERVALLE Walter, Bellem anno 1872. - LvdW, 33 (2010). 4,16-18. 
Reglement op het sluiten der herbergen en vertoningen langs de 
straten 
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D. ARCHEOLOGIE 

53 BOURGEOIS Jean, La nécropole Laténienne et Gallo-Romaine 
d'Ursel-Rozestraat {Flandre Orientale - Belgique. - Revue 
Archéologique de Picardie, 1 (1998), 2, 111-125. 

54 DE BEENHOUWER J. , Driefragmenten van terracottabeeldjes uit 
Merendree. - VOBOB-info, 47 (1998), 54-58 (Themanummer: Een 
kijk op het archeologisch verleden van het Land van Nevele). 

55 DE CLERCQ Wim, DESCHIETER J., DICKINSON B. & BIRD J., 
Terra sigillata uit Merendree als maatstaf voor chronologie. -
VOBOB-info, 47 (1998), 34-45 (Themanummer: Een kijk op het 
archeologisch verleden van het Land van Nevele). 

56 DE CLERCQ Wim, DESCHIETER J., HAGEMAN B., THOEN Hugo 
& VERMEULEN Frank, Recent Romeins archeologisch onderzoek in 
de vallei van de Kale, grondgebied Land van Nevele: sites en struc
turen. - VOBOB-info, 47 (1998), 28-33 (Themanummer: Een kijk 
op het archeologisch verleden van het Land van Nevele). 

57 DE CLERCQ Wim, Een dorp bfj de Kale in de Civitas Menapiorum. 
provincie Gallia Belgica. - HLvN, 41 (2010), 1, 57-84, kaarten, gra
fieken, tekeningen. 
Enkele nieuwe beschouwingen over het Romeinse Merendree (en 
omgeving; 57 voor Christus - 410 na Christus). Het dorp was 
mogelijks een handelscentrum en een centrale plaats voor de 
omgeving (militair, religieus ... ?). 

58 DE CLERCQ Wim, Een Gallo-Romeinse nederzetting te Oostwinkel
Leischoot {gem. Zomergem, provo Oost-Vlaanderen. - In 't Ven I. & De 
Clercq W., Een lfjn door het landschap. Archeologie en het vTn pro
ject 1997-1998. Archeologie in Vlaanderen, 2005, 127-134. 

59 DECLERCQ Wim, ERVYNCK A., LENTACKER A., MORTIER 
Steven, TENCY H. & VAN STRYDONCK M., De protohistorische peri
ode uit de opgravingen te Aalter, industrieterrein Langevoorde. 
Profane en rituele aspecten uit de late ljzertfjd. - Lunula. 
Archaeologia Protohistorica, 13 (2005), 125-134. 

60 DE CLERCQ Wim, Paysans des terres septentrionales. Les habitats 
indigènes sur les sols sabbloneux entre la cote maritime et l'Escaut. 
- Archéologie et sciences d'origine. Dossier 315: La Belgique 
Romaine, 2006, 56-59. 

61 DE CLERCQ Wim, DERU X. & MORTIER Steven, Un ensemble 
Augusto-Tibérien découvert à Aalter (Flandre Orientale Belgique) et 
les premières importations de céramique Gallo-Belge dans le Nord de 
la Civitas Menapiorum. - S.F.E.C.A.G. Actes du Congrès de 
Langres, 2007, 501-506. 

62 DE CLERCQ Wim & MORTIER Steven, Een inheems-Romeinse 
nederzetting (Ferme indigène) uit de augusteïsch-tiberische tijd en 
oJfsite activiteiten uit de periode 60-260 AD: bilan van het nood
onderzoek op het industrieterrein Aalter-Langevoorde (O.-Vl.) 1999-
2001. - Romeinendag, Leuven 8-2-2003, p. 21-26. 
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63 DE LOGI A., DECONYNCK J .. VANHOLME Nele & RENIERSE S., 
Archeologisch onderzoek Evergem-Koolstraat 1 oktober 2008 tot 10 
juni 2009. - Aalter (KLAD-rapport 15), 2010. 

64 DE REU J .. Een intense bewoning op de oevers van de Kale/Durme 
in de regio Merendree-Lovendegem-Vinderhoute (prov. Oost
Vlaanderen. België). - Notae Praehistoricae, 26 (2006), 133-139. 

65 MOENS J .. DE CLERCQ Wim. LALOO P., VANHEE David, Aalter
Loveld 08. - Aalter (Jaarverslag 2008 Kale Leie Archeologische 
Diens), 2009, p. 48-54. 

66 MONSIEUR P .. Romeinse arriforen uit Merendree. - VOBOB-info, 47 
(1998), (Themanummer: Een kijk op het archeologisch verleden 
van het Land van Nevele). 

67 VAN DE VIJVER Mieke, KEPPENS KristoL SCHYNKEL Evelyn, 
DALLE Sarah. Archeologisch onderzoek Evergem - Ralingen / 
Schoonstraat. 23 februari tot 26 juni 2009. - Aalter (KLAD-rapport 
14), 2009. 92 p., foto's, plannen en tekeningen + CD-Rom. 
Administratief en wetenschappelijk verslag. Sporen uit de volle 
middeleeuwen, met verschillende erven met plattegronden. 
waterputten etc. 

68 VANHOLME Nele. BONCQUET Tom, Archeologisch vooronderzoek 
KMO-zone AKMO II te Assenede. - DTA. 18 (2010), 2, 30-33. 2 
foto's en 1 tekening. 
Weinig sporen, op enkele (voornamelijk recentere) grachten na en 
drie houtskoolrijke kuilen. 

E. HISfORlSCHE GEOGRAFIE & ECOLOGISCHE GESCHIEDENIS 

zie ook het nr. 39 

69 CAMERLINCKX Jan. De Polderdreefte Sint-Maria-Aalter: - LvdW, 33 
(2010). 4. 36-38, 2 kaarten en 1 foto. 
Bodemgesteldheid 

70 LUYSSAERT Jan. Korte ontginnings- en landschapsgeschiedenis 
van Landegem. - HLvN. 41 (2010). 2, 39-50, foto's en plannen. 
Op basis van plaatsnamen: akkers, kouters, bilken. bossen. 
driesen, hoeven. molens enz. 

71 PILLE Freddy. Rabot/en op de Lieve. Een misverstand rechtgezet. -
DEIJ.19(2010J. 1.2-6.1 foto en 1 tekening. 
De rabotten stonden niet In voor de overbrugging van de zandrug 
in de omgeving van Balgerhoeke. Hij werd aldaar doorgegraven. wat 
een massa werk vereiste en enorme bermen tot gevolg had. 
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F. POLITIEK-BESTUURLIJKE GESCHIEDENIS & INSTELLINGEN 

zie ook de nrs. 22,101. 103, 164 en 177 

72 BASTIAEN Filip, Ajkondigen of uitlezen. Een uniek Aalters regle
ment, 1828. - LvdW, 33 (2010), 1, 26-33. 
Het verpachten van het mondeling bekendmaken. 

73 DE KEUKELAERE Philippe, Wat Marie SouJferaen in 1695 over
kwam. of een verijdeld heksenproces. - DED, 18 (2009), 4, 176-
193, 3 foto's en 3 afb. Vervolg op 2008/66 
Op zoek naar de oorsprong van het geweld: het zoeken van een 
zondebok. 

74 PILLE Freddy. Crimineel Eeklo. Veedief op strooptocht. - DED. 18 
(2009), 4. 194-201. 3 documenten en 1 kaart. 
De beenhouwer Francies Vernaet werd wegens veediefstallen ter 
dood veroordeeld in 1766 door het schepencollege van het Brugse 
Vrije. 

75 PILLE Freddy. Principe en prestige. - DED. 19 (2010), 1,7-16. enke
le documenten. 
Dispuut over het verlijden van de staat van goed van de Eeklonaar 
Jan Frans De Brabander tussen de stad Eeklo en het Ambacht 
Maldegem in 1763. Het Eeklose keurbroederschap won het op het 
Maldegemse vrijlaatschap. 

76 VAN DEN ABEELE Raf. Bijdrage tot de geschiedenis der landelijke 
heerlijkheden. Over het ontstaan en de territoriale constructie van de 
heerlijkheid Nevele. - HLvN, 41 (2010), 4. 3-76. 
Uitgave van zijn licentiaatsverhandeling van 1941. De heerlijkheid 
telde in 1750 meer dan vierhonderd lenen, verspreid over talrijke 
parochies in Oost- en West-Vlaanderen. Ontstaansgeschiedenis en 
verklaring van begrippen zoals vrijheid. prochie en Land van 
Nevele. 

77 VAN ELSLANDE Rudy, De heren van Nevele en van Wervik vanaf 
1067 tot 1300. - HLvN, 41 (2010), 2. 3-35. foto·s. zegels en stam
boom. 
Voor 1300 werd de familienaam (van) Nevele niet steeds 
doorgegeven in mannelijke lijn. De familienaam was afhankelijk 
van het bezit van de heerlijkheid Nevele. De familie van Nevele werd 
ook vermeld als (heren) van Wervik. 

78 WILLEBOORDSE Arco. Die bedraghen wordt van haerrapene. Een 
oud misdrilf in enkele middeleeuwse Noord-Vlaamse lokale 
verordeningen. - AM. 60 (2009), 113-138. 11 ill. 
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Haarye-trek stond in de Middeleeuwen tussen de zware en kapitale 
misdrijven. want het was een aantasting van de persoonlijke 
integriteit van het slachtoffer. De auteur schets eerst het Vlaamse 
recht en de maatschappij waarin het haerrapen functioneerde. De 
eerste vermelding dateert van 1190 (Brugse Vrije). Het kwam o.a. 
ook voor in Eeklo, Kaprijke. Watervliet en Aardenburg. Na de 
situering komen 11 teksten met de vermelding ervan aan bod. In 
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een derde onderdeel gaat hij in op het woord haerrapen, de 
spelling. de betekenis en varianten of equivalenten, het misdrijf. de 
sanctie met o.a. hoge geldboetes en tot slot het einde van het 
vergrijp na de veertiende eeuw. Als een afzonderlijk deel bekijkt hij 
ook het afsnijden van haar. maar dan als schandstraf en niet als 
veq~rijp. 

G. SocIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 41. 11 1 en 161 

79 BAECKELANDT Roger, Emigratie naar Amerika en Canada in 1911. 
- LvdW. 33 (2010). 2. 3-19. documenten en fota's. Zie ook 2009/2 
Korte (aanvullende) inleiding over de Red Star Line en cijfers over 
de migratie naar Canada. Vooral namenlijst (personen uit Aalter. 
Bellem en Lotenhulle) met enkele biografische gegevens en 
elementen over de afreis (op basis van scheepslijsten). 

80 BASTlAEN Filip. Een staartje aan een bruidsjurk. Naijver Aalterse 
en Lootse kantklosters. - LvdW, 32 (2009). 4, 3-5. 
Een gepland feest naar aanleiding van het huwelijk van prinses 
Hendrika in 1896. 

81 BOLLAERT André, Trezeke Meyers: de 'Landegemse belle-jleur·. -
HLvN, 41 (2010). 1. 47-56, 2 foto's. 
Appelsoort vanaf ongeveer 1820. Zoektocht naar het ontstaan en 
de kenmerken van de appel. 

82 BOLLAERT André, Van schivuinghen. ritsaerden. huwiers en suree
len ... Fruitteelt in het Land van Nevele tijdens de middeleeuwen en 
hel Ancien regime. - HLvN, 41 (2010). 3, 32-43, 2 afb. en 1 kaart. 
Vanaf begin 15de eeuw, met aandacht voor de toponymie, 
fruitsoorten, een zeldzame fruit(ver)koper, fruitbomen op het 
kerkhof. .. 

83 BUYCK Roger. Armoede en armenzorg in Lembeke (1646-1792). -
AM. 60 (2009), 9-38. met namenlijsten. 
Gebaseerd op een uitgebreide reeks armenrekeningen. met in 
eerste instantie een schets van de bron: de presentatie, de 
ontvangsten en de uitgaven. De ontvangsten bestonden uit 
opbrengsten van landpachten en renten, de omhalingen met de 
schaal en giften in het offerblok en tot slot extraordinaire 
inkomsten, zoals testamentaire giften. Het geheel wordt 
geïllustreerd met duidelijke overzichten in tabellen. De uitgaven 
waren zeer verseheiden, maar er zijn ook een aantal rubrieken te 
onderscheiden: vergoedingen voor de pastoor en koster, het 
ondersteunen van armen door het uitbesteden of de haudenisse, 
hel leveren van voedsel, kledij en verwarming naast 
admlniHtrattekosten. Ook het armbestuur wordt onder de loep 
genom(~n, met de paHtoor. de ontvanger en vooral de armmeesters. 
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84 CAMERLINCKX Jan, Bezembinders in Maria-Aalter? - LvdW, 33 
(2010), 4, 19-23, 2 foto's en 1 tek. 
Argumentatie om te twijfelen aan de stelling van De Potter en 
Broeckaert. 

85 CAMERLINCKX Jan, Over zfjde en de zfjdeteelt in Poeke in de acht
tiende eeuw. - LvdW, 32 (2009), 4, 17-49, rijk geïll. 
Mislukte poging onder Charles Florent Idesbald de Preud'homme 
d'Hailly 

86 CAUSSYN Ben, Milieuvervuiling en industriële hinder in Eeklo. -
DED, 19 (2010), 4, 167-180,2 foto's en 2 kaarten. 
Op basis van dossiers de commodo et incommodo tussen 1880 en 
1940. Ook aandacht voor de hinderwetgeving, de aard van de 
bedrijven, hun lokalisatie, de sectoriële ontwikkeling ... 

87 JOOS Willy, Zes Nevelse broers Bazyn, zes Nevelse emigranten 
1890-1906. - HLvN, 41 (2010), 2, 60-70, foto's en documenten. 
Migratie naar Amerika, korte biografische nota's. 

88 LUYSSAERT Jan, Pachtcontract uit 1548 van het goed te Landegem. 
- HLvN, 41 (2010), 2, 51-59, 1 kaart. 
Beschrijving van de hoeve en de pachtvoorwaarden. Met tekst van 
het contract. 

89 MARTENS Albert, De 'heerlfjke' banmolen van Hansbeke. - HLvN, 
41 (2010), 3, 3-31, 5 foto's, 2 kaarten en 1 tekening. 
Opklimmend tot zeker eind 15de eeuw; ook de ligging, het molen
type, een rosmolen, het molenaarshuis, de molenaars (o.a. De 
Clercq, Braet e.a.) 

90 MATIHEEUWS Kris, SEGERS Yves, Vette Veemarkt. - Eeklo 
(Erfgoedcel Meetjesland), 2010, 80p., rijk geïll. 
Het ontstaan van jaarmarkten en veemarkten, hoe het allemaal 
begon in Zomergem in 1853 en welke ups en downs de Vette 
Veemarkt kende. 

91 NEYT Luc, Grondbezit en pachters in Sleidinge tfjdens de 14de, 15de 

en 16de eeuw. - DL, 23 (2010), 2, 52-69. 
Veel eigendommen hoorden toe aan Gentse patriciërs en aan 
geestelijke instellingen. 

92 NOTIEBOOM Hugo, Route Impériale Maldegem-Breskens. - JAM, 
15 (2009), 354-398, rijk geïllustreerd. 
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Tot aan de komst van de Fransen is het met het Maldegemse en 
Meetjeslandse wegennet pover gesteld. De Franse regering maakt 
daar komaf mee en er worden overal betere verbindingswegen aan
gelegd. In 1804 wordt door Franse ambtenaren en Zeeuwse nota
belen gepleit voor de aanleg van een moderne steenweg. die het 
Land van Cadzand met het Franse hinterland zou verbinden. De 
Zeeuwse landbouwers kunnen met hun rijke oogsten geen kant op 
door de voortdurende patrouilles van Engelse oorlogsbodems voor 
Vlissingen en door het verbod van uitvoer naar het noorden. 
Napoleon wil een vlotte verbinding naar Breskens voor het trans
port van troepen en wapens, de Engelse overmacht moet maar eens 
gebroken worden. De aanleg van deze route impériale wordt een 
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ware lijdensweg, veroor.t:aakt door de Franse bureaucratie, die van
uit het verre Parijs alles tot in de kleinste details wil regelen, en 
door onbekwame en frauduleuze aannemers. 

93 PAUWELS Frans, Wateroverlast in het ambacht Assenede rond 
1785. - DTA. 18 (2010). 2, 61-71, 1 foto en 3 documenten. 
Aanleg van dammen en sluizen in een poging om het wateroverlast 
in te dijken, ontstaan door het geschil tussen de Hollanders en 
Jozef II waarbij de eersten twee uitwateringssluizen sloten. Er wer
den kosten gemaakt voor de aanleg van de dammen en ook voor de 
bewaking. Er werden ook heel wat schadeclaims ingediend. 

94 STEVENS André. Het belang van boomgaarden in 'Het Land van 
Nevele' in het midden van de 1 gele eeuw. - HLvN. 41 (2010). 3. 44-
66. met overzichten van belangrijkste eigenaars per gemeente. 
Op basis van de Popp-kaarten, ook voor aangrenzende gemeenten 
zoals bv. Bellem. Iets minder dan 10% van de bebouwde opper
vlakte bestond uit boomgaarden. De waarde werd vrij hoog inge
schat. 

95 VAN DE CASTEELE Jan, Meetjesland werkt. Cogétama. - Eeklo 
(Erfgoedcel Meetjesland). 2009, 64p .. rijk geïllustreerd. 
Monografie over de Knesselaarse sigarenfabriek Cogétama. De 
start is te situeren met (de toen Gentse) Leonard Van de Walle in 
1873. De fabriek bezorgde tot enkele honderd arbeiders uit de 
omgeving werk. Ze sloot definitief in 1983. 

96 VAN DE WOESTIJNE Paul e.a., Speculoos uit Eeklo. Een geïl
lustreerde geschiedenis. - Eeklo. 2010. 66 p .. rijk geïllustreerd. 
Over speculoos bakken, vormen en Eeklo als speculoosstad in de 
20ste eeuw. Volgende zaken komen aan bod: bakkerij De Bijenkorf. 
Beschuit René, R.V.H., Vanhora, bvbv Biscuiterie Willems, 
Biscuiterie BlanckejLilan en Amazone. 

97 VERVALLE WaIter. Molens te Sint-Maria-Aalter. - LvdW, 33 (2010). 
4, 31-35. 3 foto's. 
Voornamelijk 19de eeuw, met de families Perneel, Claeys en 
Deprez. 

98 WILLEMS Gustaaf. I Iet eerste interimbureel in Assenede: "de keue". 
- DTA, 18 (2010). 2, 92-94, 2 foto's. 
SeIzoensarbeid in de landbouw. voornamelijk jaren '20 en '30 van 
vorige eeuw. Over bazen (ook Boekhoute) en het werk. 

11. GOlJSlJlfo':NST- (~N KEf<KGESCIIJl-:IJENIS 

zie ook de nrs. 28 en 1 70 

99 BAI-:CKEI.ANDT Hoger. Over pausel!Jke Zoeaven uil onze streek 
(JH6{)·JH70). - LvdW, 32 (2009). 4, 6-16, rijk geïll. 
Historiek over d(~ Zoeaven en 15 korte biografische nota's (Aalter en 
Kn<~HselareJ 
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100 BAETE Frank, Assenede, een gemeente met vier dorpen en vYf ker
ken. - DTA, IS (2010). 1,3-7,5 foto's. 
Korte kennismaking met de kerken van Assenede, Bassevelde, 
Boekhoute, Oosteeklo en Landsdijk. 

101 BAETE Frank, Boekhoute in de woelige zeventiende eeuw: de 
pastoors, de koster en de kerkschatten. - DTA, IS (2010). I, 10S
lIS, 4 foto's en 1 ill. 
De heer van N evele stelt als patroon van de kerk de nieuwe 
pastoors voor ter benoeming en stelt de kosters aan. Kort overzicht 
van de pastoors, hun verwezenlijkingen en hun inventarissen van 
de bezittingen. 

102 BAETE Frank, Een aangename harmonie. De klokken in de 
kerktoren van Assenede. - DTA, IS (2010). 1, 67-74, 1 foto. 
Over het klokluiden en het verpachten ervan, het herhaaldelijk 
hergieten van klokken in de ISde eeuwen de financiering ervan en 
enkele gegevens na IS00. 

103 BAETE Frank, Op de preekstoel. Mededelingen vanop de preekstoel 
door de pastoor van Bassevelde in 1765. - DTA, IS (2010). 1, 79-
9S, 1 foto en 1 document, met namenlijst. 
Pastoor Jacobus Vande Weerden hield voor 1765 een boekje bij van 
al zijn mededelingen, naast een aantal andere zaken. De berichten 
slaan op het bijwonen van de kerkdiensten, omhalingen voor de 
armen, aflaten, de missen voor (kerkelijke) genootschappen, 
jaargetijden, overlijdens (niet van kinderen). huwelijken, de vasten 
en praktische mededelingen (gevonden voorwerpen, speciale 
bidmomenten, biechten, verpachting kerkgoederen ... ). 

104 BAETE Frank, Zonde, ontucht en pastoors. Kerkelijke rechtspraak in 
groot-Assenede tussen 1570 en 1795. - DTA, IS (2010). I, S-20. 
De misdrijven zijn het verzuimen van de paasplicht, het niet-res
pecteren van de zondagsrust, defloratie, het verbreken van huwe
lijksbelofte, incest, ketterij en overspel. De boetes zijn doorgaans 
relatief laag. De officialiteit doet ook uitspraak over het ongepast 
gedrag van pastoors. Pastoor Guilliame vanden Bogaerde van 
Bassevelde maakte het meest bont. 

105 DE PAUW Rita, De kerkgang, een verdwenen ritueel. - DTA, IS 
(2010). 1,36-37, 1 foto. 
Na 1965 verdwenen gebruik, zuiveringsfeest, voor moeders na de 
bevalling. Het kindje werd een scapulier omgehangen. 

106 DE VRlENDT Omer, Missies ofzendingen. ook in Boekhoute. - DTA. 
IS (2010). 1, 119-122,3 foto's en 1 document. 
De preken van de redemptoristen, voornamelijk in de 20ste eeuw. 

107 DIERlCKX Christ, De bond van het Heilig Hart. - DTA. IS (2010). 1. 
27 -30, 3 documenten. 
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Algemene bijdrage met uiterst beperkte lokale gegevens voor groot
Assenede. 
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108 DIERICKX Christ. De vilIpastoors-dekens van Assenede. - DTA. 18 
(2010). 1. 44-49, 6 foto's en 1 document. 
Het dekenaat Assenede ontstond in 1911 en omvatte vijf parochies. 
De parochie Assenede maakt vanaf eind 1981 opnieuw deel uit van 
de dekenij E\'ergem. Korte nota's over de pastoors. 

109 DIERICKX Christ. Zingen voor de Heer en de gemeenschap. 
Dameskoor St -Cecilia uit Assenede vierde in 2008 een zilveren 
jubileum. - DTA. 18 (2010). 1 57-66,4 foto's. 
Gesticht door organist Jozef Geys 

110 HEENE Katrien. Victoria: Visioenen. passie en extase in de abdij 
van Oosteeklo op het einde van de 1 7de eeuw: een zoektocht naar 
de waarheid. - Assenede, 2010. extra nummer DTA april. 
Het verhaal \'an zuster Veronica: het dagboek met de (mirakel-) 
belevenissen van de zuster, zowel in hedendaags Nederlands als in 
18de-eeuwse taal. De zuster trad in in de abdij van Oosteeklo in 
1677, waar haar verblijf niet onopgemerkt voorbij ging. Enkele 
jaren na haar intrede gebeurt er iets wonderbaarlijks met haar. Ze 
krijgt inwendige en uitwendige tekenen van heiligheid. Daarmee 
zette ze haar leefwereld in rep en roer. Alle getuigen waren het 
erover eens: hier gebeurt een echt mirakel. Maar naarmate de 
mirakels van zuster Victoria meer en meer bekend worden. besluit 
de Kerk om in te grijpen en de miraculeuze verschijnselen grondig 
te onderzoeken. Bij dit onderzoek worden onder meer de abdis van 
de abdij, de bisschop van Gent. de pauselijke afgezant in Brussel. 
de abt van de abdij van Clairvaux en de inquisitie in Rome 
betrokken. Uiteindelijk wordt ze beschuldigd van bedrog en wordt 
ze, samen met haar abdis, genadeloos gestraft. 
Aangevuld met de geschiedenis van de abdij van Oosteeklo en de 
bewoonsters. 

1 11 MARTENS Albert, De grote tienden van Hansbeke. - HLvN, 40 
(2009). 4, 40-59. met uitneembare kaart. 
Beschrijving van de tiendwijken, belastingaanslag. het tiendrecht 
van de Drongense abdij en toponiemen 

112 PAUWELS Omer. Op bedevaart naar Stoepe. - DTA. 18 (2010). I, 
50-56, 3 foto's. 
Historiek van de bedevaart (en volksdevotie) naar de kapel in 
Ertvelde, vanaf de 15de eeuw, de Stoepedagen. de ommegang met 
15 kapelletjes, het 300-Jarlg jubelfeest In 1860 en de hedendaagse 
devotie. 

113 PILLE Freddy, Lezen in een kloosterkroniek. Het heropgerichte 
klooster der paters recollecten. - DED, 19 (20 I Ol. I, 36-45, 5 
foto's. Vervolg op 2009/77 
Het Eeklose klooster moest In 19R6 de deuren sluiten. 

114 VAN ACUTE Modest. Mariavieringen en processies te Bassevelde. -
lyrA. Ik (2010), I. 75-79, 3 foto's. 
liet opnl(~uw leven Inblazen van een aantal tradities door pastoor 
Dmu;che vanaf 1972, ook zingen In het LatiJn. 
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115 VAN DE VEIRE Remi, BAETE Frank, Bruiloftsklokken luiden, ... 
maar 't is niet voor mij. Huwelijksbeletselen in het jaar 1903. - DTA, 
18 (2010), I, 38-43, 2 foto's. 
Op basis van een anonieme preek 

116 VAN DE VEIRE Remi, Pesjonkelen, heb je dat ook nog gedaan? -
DTA, 18 (2010), I, 31-35, 3 documenten. 
Algemene bijdrage over aflaten met uiterst weinig lokale gegevens 
voor groot-Assenede. Pesjonkelen is de lokale verbastering voor de 
Portiuncula -aflaat. 

117 VAN WIJNSBERGE Loran, Inhuldiging van een nieuwe pastoor in 
Bassevelde: nu en vroeger. - DTA, 18 (2010), I, 99-108, rijk 
geïllustreerd. 
Fotoverslag van de inhuldiging van pastoor Lerminiau in 1925. 

118 VERMEYLEN Luc, Geschiedenis van de kerk van Oosteeklo. - DTA, 
18 (2010), 1, 123-130,2 plannen. 
De parochie werd vermoedelijk gesticht door Walter van Marvis 
(1 ste helft 13de eeuw). Er werd driemaal een kerk gebouwd. Met 
bouwgeschiedenis van de laatste kerk. 

119 VERSTRAETE Daniël, Parochiale toestanden in de dekenij Eeklo tij
dens de eerste helft van de 1 gele eeuw. - HBM, 23 (2009), 4, 202-
204. 
Overgenomen uit Eikels worden bomen, februari 1967, 21-23. 
Over wantoestanden, onderwijs, relikwieën en preutsheid inzake 
schilderijen. 

I. MILITAIRE GESCHIEDENIS 

zie ook het nr. 51 

120 ANDRIES Albert, De bouw van een wachtkazerne aan 
Lovendegembrug. - HBM, 23 (2009), 4, 179-187, 1 kaart. 
18de eeuw, voor bewaking van de Brugse vaart en de Nieuwe Kale; 
ook aandacht voor de bemanning. 

121 BAECKELANDT Roger, Bijdrage tot de geschiedenis van Aalter in 
verband met de Tweede Wereldoorlog. - LvdW, 33 (2010), 3, 3-29, 
zeer lijk geïllustreerd met documenten en foto·s. Namenlijst 
gedeporteerden en geïnterneerden in oktober 1944. 
Over het sluikblad Klaroen. de verzetsman Adhémar De Poorter 
(met brief uit zijn gevangenschap), de collaboratie. een verzetsgroep 
onder gedeporteerden. gegevens over Gerard De Rycke. enz. 

122 BAECKELANDT Roger. Lilyen het Geheim Leger te Aalter. - LvdW. 
33 (2010). 4, 6-15, foto·s. documenten enz. 
LiLy Van Oost uit Huise werd ingezet als verbindingsagente en 
vond een onderkomen in een huis van de familie de Hemricourt de 
Grunne in het Loveld. Ook informatie over andere verzetsstrijders. 

123 BAELDE Gustave. Een burger in oorlogstijd. Uit het dagboek van 
Gustave Baelde. - DED. 19 (2010), 3. 121-134; 4. 191-202. foto's 
en documenten. 
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Gustan." Baelde woonde sinds 1934 in Eeklo. llij hield van bij het 
begin van de 1\veede Wer<:>ldoorlog een dagboek. in het Frans. bij 
met g<:>b<:>urtenissen in zijn g<:>zin. Eeklo en het oorlogsgebeuren 
algemeen. De publicatie omvat uitgebreide fragmenten. vooral over 
de oorlogsfeiten in Eeklo: dag aan dag bij de Duitse inval. 

124 DOBBELAERE Jozef. De gevechten in Burkel en aan het 
Schipdonkkanaal in Adegem en Maldegem in 1918. - JAM. 15 
(2009). 183-229. rijk geïll. 
Het oprukken van de geallieerde troepen. In het Maldegemse werd 
gevochten van 19 oktober tot en met 2 november 1918. Er sneu
velden meer dan 150 Belgische soldaten en enkele burgers. 

125 DOBBELAERE Jozef. Een kroniek van de Grote Oorlog in Adegem . 
. \faldegem en Middelburg. De gesneuvelde soldaten 1914-1918. -
JAM. 15 (2009). 8-181. rijk geïll .. met namenlijst. 
95 inwoners of afkomstig uit de drie gemeenten sneuvelden. 
Chronologisch relaas van de gevechten waar ze sneuvelden. per
soonsgegevens en de gebeurtenissen in de gemeenten. o.a. aan de 
hand van dagboeken. soldatenbrieven ... 

126 LAROY Peter. Nog wat kleine verhalen over de 'Groote oorlog' in 
Aaller. - LvdW, 33 (2010). 1. 51-62, 2 foto's en 1 krantenartikel. 
Het ongemak van de eerst bezettingsdagen, het vaderlands gevoel, 
opeisingen en represailles en de zuivering na de Eerste 
Wereldoorlog. zoals ervaren door gemeentesecretaris Joseph Faut 
en schepen/waarnemende burgemeester August Goeminne. 

127 VAN MALDEGHEM Alex, Ado~{ Van Braeckel. oud-str!jder van twee 
oorlogen. - HLvN, 41 (2010). 3, 67-77, 4 foto's. 
--Nevele 1922, oorlogsvrijwilliger aan het einde van de lWeede 
Wereldoorlog tot mei 1946. I lij bood zich in 1950 aan als vrijwilli
ger voor Korea. Korte beschrijving van zijn 10 maanden dienst. 

,). K[;~~'T, CUL nJUH & WETENSCIIAPPEN 

inclusief onderwijs en pers 

zie ook de nrs. 44. 109, 1 19 en 174 

128 BAECKr:I..ANDT H.oger. Mini ScllOoL<;/r!jd te Aalier rond 1950 ... -
LvdW, 3;j (2010). 4, 27-:jO. 1 doe. 
r:'-~n vcrslag van hel Scll(XJ!{ecsl vall de kal holkke middelbare' 
school als blJvocgsel biJ hel parochieblad en als reactie op het riJks
onderwIJs. 

129 BAI-:TE Frank, i"-l'slumderd .laar kasteel Ter Lqj('Tl. - DTA, 1 H 
(2010). 2, IS-2!-:I. fj foto's. 
B(~hul~de stede In B(J(~kllolJt(' 1111 liet beglll van de ISd(' eeuw. die 
('(~n f~ell w la t er f'v(JIIJ(~('rd(' t ot kast ('('1. Vooral dgellélarsgescl1lede
nis. 

.( I, 
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130 BOLLAERT André, Cyriel Buysse over Nevelse kapellekes. - HLvN, 
41 (2010), 3, 78-82, 2 foto's. 
Er kwamen slechts twee kapelletjes in zijn werk voor. De beschrij
ving is steeds afwijkend of slaat zelfs op een ander kapelletje. 

131 CAMERLINCKX Jan, Een schoolreglement van 1882. - LvdW, 33 
(2010), 4, 40-47. 
Integrale publicatie van een reglement van Sint-Maria-Aalter van 
tijdens de schoolstrijd, dat van kracht bleef tot omstreeks 1950 ... 

132 CAMERLINCKX Jan, Het Kasteel van Schuurlo. Of het verhaal van 
een merkwaardige historische site in Aalter. - Aalter, 2010, 200 p., 
rijk geïllustreerd met foto's, kaarten en afbeeldingen. 
Neogotisch kasteeltje met oranjerie en koetshuis in één van de 
oudst bekende sites van de gemeente, die een referentie is voor de 
evolutie van het landschap in de hele omgeving. Het is een verhaal 
waar de natuur en de mens elk hun eigen rol speelden. De naam 
Schuurlo duikt al in de 14de eeuw in de bronnen op. Het was één 
van de vele Aalterse visvijvers, die tot het einde van de 17de eeuw 
voor het kweken van vis werden gebruikt. Petrus Volckerick start
te in 1769 met het droogleggen en ontginnen van de restanten van 
de vijvers. Hij liet er ook een hoeve en later een woning optrekken. 
In 1829 kwam de Brugse familie De Clercq in het bezit van het 
domein. Ze verbouwde de woning en verbleef er regelmatig tot ze 
het landhuis in 1889 verkocht. Na de Eerste Wereldoorlog kwam 
baron Charles Gilles de Pélichy in het bezit van Schuurlo. Hij liet 
het oude kasteel, dat tijdens de oorlog blijkbaar heel wat schade 
had geleden, afbreken en verbouwde één van de vroegere bijgebou
wen tot het huidige, in neogotische stijl geconcipieerde kasteeltje. 
Andere eigenaars die aan bod komen: Joseph Antoine De Clercq, 
afkomstig uit Brugge, die net voor de Belgische revolutie Schuurlo 
koopt; Jules Van der Heyden en zijn moeder (ca. 1890), die zich 
nauw betrokken voelden bij de parochie St.-Maria-Aalter; Charles 
Mast de Maeght (reeds eigenaar van het domein Blekkervijver in 
St.-Maria-Aalter), die in 1904 eigenaar wordt van het kasteel van 
Schuurlo; de familie Dielen, bewoners van Schuurlo na de Tweede 
Wereldoorlog en de huidige bewoners, de familie Van Parijs-Turck. 
Bespr.: Peter Laroy, LvdW, 33 (2010), 4, 53-54 en in AM, 61 (2010). 
345-346. 

133 DE LEANDER Hubert, Eeuwigdurend Voorrecht. Het grafmonument 
van defamilie De Block te Boekhoute. - DTA, 18 (2010), 2, 105-110. 
2 foto's. 
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Vervallen mausoleum op een groot stuk grond op het kerkhof waar
voor de familie de grond in 1856 aan het gemeentebestuur ver
kocht. Er zijn talrijke familieleden, met een belangrijke staat van 
dienst, bijgezet. 
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134 DOBBELAERE Jozef. DnLkkerij van 't Getrouwe. - HBM, 24 (2010). 
4. 204-205. 2 Hl. 
Over aard drukwerk: boeken zoals Reinaert De Vos, de 
Duimpjesuitgaven. maar ook facturen. bidprentjes, rouw- en 
trouwbrieven enz. 

135 LAROY Peter, De adem van Aalter waait uit zijn werk. Een tentoon
stelling van kunstschilder Adhemar De Poorter (1905-1943). - LvdW. 
33 (2010). 4. 3-5. 
Een recensie over een tentoonstelling in Dendermonde in 1942. 

136 lAROY Peter, De Guide des jorains van Hendrik Van de Genachte. 
- LvdW, 33 (2010). 3. 30-41, 8 ill. 
Aan het lijstje van publicaties van de politiecommissaris kunnen 
twee titels worden toegevoegd. Aanvulling op de biografische 
schets, zie 2010/167. Met bespreking van de gids voor foorkramers 
(zeker 1909-1914) en de vermoedelijk uit het Frans vertaalde 
roversroman. 

137 LUYSSAERT Jan, In d'Ope van Vrede. - HLvN. 41 (2010). 2. 71-73, 
1 foto. 
Café, al dan niet fictief. uit het werk van Cyriel Buysse. 

138 PILLE Freddy, Het Tusschengemeentelijkjonds der Meestbegaajden 
1921-1954. - DEO, 19 (2010). 2. 72-80; 4. 203-210. 7 documenten. 
Oprichting van een intercommunaal fonds voor steun aan secun
daire schoolkinderen door Eeklo, Adegem, Maldegem. OostwinkeI. 
Bassevelde en Sint-Laureins in 1922, in uitvoering van een wet op 
initiatief van Jules Destrée. Naast toelagen van de staat en de pro
vincie, moesten de gemeenten zelf ook bijdragen. De schiftings
commissie legde het eerste jaar de lat voor de kandidaten zeer 
hoog. Iedereen leerde uit het eerste jaar. zodat er werd bijgestuurd 
op meerdere vlakken. Grondige reorganisatie in 1927 met de pro
vincie als organisator en een fonds voor 5 steden en per arrondis
sement. De rol van de gemeenten was beperkt. 

139 SlYNEN L., Virginie Loveling door Willem Geels. - Kunsttijdschrift 
Vlaanderen, 57 (2008). 3. 161-162, geïllustreerd. 
Commentaar bij het portret van Virginie Loveling. tijdskader. gege
vens over kunstenaar en personage. 

140 VAN HOECKE RHa, Julfrouw Louise. Een vergeten episode uit de 
Eeklose onderwljsgeschiedenL~. - DED, 19 (20 I 0). 2. 59-71. 4 foto's 
en 3 documenten. 
Loulse Hoste (1848-1931) stamde af van een herenboer/rentenier 
uit Ruiselede. In 1876 opende zij een kosteloos bewaarschooItje. Ze 
vroeg al na enkele maanden het stadsbestuur de school aan te 
nemen, maar de steun was beperkt. De Schoolstrijd maakte het 
nog erger, maar ook nadien bleef steun uit. Ze runde haar school 
uit IdealIsme en sociaal engagement. Met regelmatig verwijzingen 
naar Dèslré Goethals, die bij haar school liep. Ze stopte vermoede
ItJk In 1892 met haar schooltJe. 
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141 VAN HOECKE Rita, Louis Geirnaert, een architect in het Eeklose 
stadsbeeld. - DED, 19 (2010), 3, 135-153, rijk geïllustreerd. 
Eeklo, 1930-1985. Hij liet zijn creativiteit en ideeën in ongeveer 
175 gebouwen in de stad achter. 

K. TAAL- EN LETTERKUNDE 

naamkunde, dialectologie, toponymie 

zie ook de nrs. 40 en 70 

142 BOLLAERT André, Poesele en Poeselaars in het werk van Cyriel 
Buysse. - HLvN, 40 (2009), 4, 3-39, foto's en documenten. 
Relaties van de familie van Buysse met Poesele en voornamelijk 
August Vermeirsch in zijn werk 

143 DIERlCKX Christ, "Plat Asneeds", uit het groot-Asseneeds dialect
woordenboek. - DTA, 18 (2010), 2, 78-84. Vervolg op 2009/92 
Letter T 

144 LAROY Peter, Aalterse krantentaal (1919-1940). Een bloemlezing. -
LvdW, 32 (2009), 4, 50-59, 1 postkaart. 
Uit het weekblad 't Getrouwe Maldeghem door Aalterse verslagge
vers gebruikte woorden en uitdrukkingen, die vaak bij het dialect 
aanleunen. 

145 LAROY Peter, Met u moet eenmael Lootenhulle een aerdsche hemel 
zyn! - LvdW, 33 (2010), 3, 56-59, 1 ill. 
Gedicht van Karel Lodewijk Ledeganck uit 1837, opgedragen aan 
de Lootse pastoor Francies Lambrecht. 

146 LUYSSAERT Jan, De ene Kale is de andere niet. - HLvN, 40 (2009), 
4, 67-73, 1 foto en 1 kaart. 
Er waren twee (of zelfs vier) waterlopen met die naam in het Land 
van Nevele, waardoor er verwarring ontstond 

147 LUYSSAERT Jan, Herberg 'De Muite', een bordeel in Landegem? -
HLvN, 41 (2010), 2, 36-38, 1 Hl. 
18de eeuw, vooral taalkundig benaderd, net zoals de naam De 
Wildeman 

148 LUYSSAERT Jan, Toponiemen van Landegem. - Nevele (Stichting 
Achiel De Vos, deel 111 Het Gentse. band 5), 2009, 293 p., met 
kaart. 
Met ongeveer 1100 namen van stukken landbouwgrond, onbe
bouwd land, velden, weiden, wegen, beken, grachten enz. Met 
naamsverklaringen en een kaart met lokalisering van talrijke 
namen. 

149 LUYSSAERT Jan, Wasen om Jnde strate te Legghene: benamingen 
voor houten wegverhardingen in Nevele en Tielt. - De Caluwé J. & 
Van Keymeulen J. (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos 
bij haar afscheid van Universiteit Gent, Gent, 2010. pp. 421-429. 
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150 MUSSCHOOT Anne Marie. Buysse toen en nu. - HLvN. 41 (2010). 
l. 15-22. 
Perceptie over de schrijver Buysse bij het verschijnen van zijn wer
ken en bij de recente heruitgaven en zijn biografie. 

151 NOTIEBOOM Hugo. Huis- en herbergnamen in Sint-Laureins. -
HBM. 24 (2010).1. 1-15; 2. 61-79. foto's en kaarten. 
Namen van hoeven. woningen en herbergen van de 14de tot de 
20ste eeuw. met situering en/of beschrijving. uitbaters enz. 
Inleiding over tijdsgeest i.v.m. drank in de 19de eeuw. 

152 NOTIEBOOM Hugo. Jan Frans Willems en de Oost-Vlaamse topo
nymie. - De Caluwé J. & Van Keymeulen J. (red.). Voor Magda. 
Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van Universiteit Gent. 
Gent. 2010. pp. 467-480. 

153 PILLE Freddy. Straatnaam: meer dan een naam. - DEO, 19 (2010). 
2. 90-95. 2 foto·s. 
De principes gehanteerd in Eeklo (historisch en recent). de proble
men en enkele kemels. 

154 TAELDEMAN Johan. Het 'Land van Nevele' op de dialectkaart. -
HLvN. 41 (2010). 1, 23-33. 4 kaarten. 
Er is geen eenheid in de dialecten van de 13 dorpen. maar er zijn 
evenmin grote verschillen. Ze maken deel uit van het Oost-Vlaams 
dialectgebied. 

155 VAN DE WOESTIJNE Paul. 25 jaar geleden verscheen het Eekloos 
dialectwoordenboek. - HBM. 23 (2009), 4. 157-178; 24 (2010). 1, 
16-23; 2. 53-60. 1 ill. 
Bespreking/kritiek en voornamelijk een aanvullende lijst met ont
brekende woorden of woorden die onvolledig werden opgenomen. 

156 VAN DE WOESTIJNE Paul, DEVOS Magda, Toponiemen van 
Lembeke. - Maldegem (Stichting Achiel De Vos. deel IV De Keuren 
van Eeklo-Lembeke en Kaprijke. band 2), 2010, 106 p., met kaart. 
Plaatsnamen uit de 16de eeuw met betekenisverklaringen 

157 VAN DE WOESTIJNE Paul. Een onbekend gedicht van Victor De 
LUie. - HBM. 23 (2009). 4. 199-201, 1 foto. 
Kerkhofbloempje voor Camiel Van Wassenhove 

158 VAN DURME Luc. De plaatsnaam Ose (nu Oossekouter). - HLvN. 41 
(2010). I. 34-43. I kaart en I tekening. 

159 VAN PAHYS Joris. Onbekende verhalen van Cyriel Buysse. -
Mededelingen van het Cyrlel Buysse Genootschap. 17 (200 I). 

160 VAN PARYS Joris, [Je wereld van Cyrie! Buysse. - (HoutekietJ. 
2009. 192 p .. rijk geïllustreerd. 
F~n kijkboek als aanvulling bij de biografie over Buysse van dezelf
de auteur (2009/94). De collectie foto's (uit familiealbums) en tek
sten geven een mooi beeld van Buysses tijd. De foto's zijn vergezeld 
van fragmenten uit BuysHes Jeugdherinneringen. uil romans. jour
nalistieke t<~kHtcn en dtaten uit hrleven ('n gesprekken van en over 
de auteur. 
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L. FAMILIEKUNDE 

familiegeschiedenis 

161 DE VLEESCHOUWER Daniël, Over de molenaars familie Van de 
Voorde. - HLvN, 40 (2009), 4, 87-103, 2 foto's en 1 document. 
O.a. in Lotenhulle, Poeke en Poesele; molens in Lotenhulle, de 
familienaam en een stukje genealogie 

162 VERVALLE Walter, Familie Cram. Hoveniers in onze streek. - LvdW, 
33 (2010), I, 34-48, rijk geïll. met foto's en documenten. 
Hoveniersfamilie afkomstig uit Duitsland, die via Amsterdam 
omstreeks 1790 in Brugge terechtkwam. Karel Cram werd in 1848 
hovenier op het kasteeldomein van Poeke. Zijn zoon Hendrik zou 
hem opvolgen, maar werd na verkoop van het domein actief op het 
kasteeldomein van Stuivenberg in Bellem. Andere afstammelingen 
beproefden het geluk elders als hovenier. 

163 VERVALLE Walter, Familie De Langhe uit Bellem. - LvdW, 33 
(2010), 3, 42-55, 6 foto's en 1 doc. 
Graatgenealogie met aanvullende gegevens van deze kosters- en 
onderwijzersfamilie (en andere functies) tussen 1700 en 1900 in 
Bellem en Aalter; ook de verwanten de Seille. 

biografieën 

zie ook de nrs. 123 en 140 

164 BASTIAEN Filip, Pieter Bastiaen (1796-1852), kamslager
gemeenteraadslid in Poeke. - LvdW, 33 (2010), 2, 47-57, met 
gezinsfiches. 
Kort verblijf van de Aalterse tak van deze familie in Poeke. Pieter 
Bastiaen was een onopvallende ambachtsman die zich wist op te 
werken. 

165 CLAEYS Jackie, Eenjlamingant uit Oosteeklo. - DTA. 18 (2010), 2, 
77, 1 foto. 
Hubert De Sy, 1921-2010, Vlaams Hekelschrijver 

166 LAMBERT Marc, Leon Lambert. - LvdW, 33 (2010), 1, 3-25: 2, 20-
46, rijk geïll. met foto's en documenten. 
(Bewerkte) versie van het dagboek (met liedjes, poëzie) van een 
Aalterse gedeporteerde (verplichte tewerkstelling) tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, met een biografische schets. 

167 LAROY Peter, Onbemind maakt onbekend. Biografische 
aantekeningen bij Hendrik Van de Genachte. politiecommissaris in 
Aalter van 1890 tot 1920. - AM, 60 (2009), 85-112. 
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Er was over de man weinig bekend, mogelijks omdat hij in een 
slecht daglicht werd gesteld. Hij had nog andere interesses dan het 
politiewerk, meer bepaald lokale geschiedenis. De auteur benadert 
hem op drie manieren, via drie vragen. De man was politiecom
missaris en bleek daarin zeer principieel. Maar hij pikte her en der 
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nog graantjes mee ... en zag graag geld. Hij was o.a. agent-land
verhuizer. verLekeringsagent. sigarenverkoper enz. Daarnaast was 
hij ook correspondent voor 't Getrouwe Maldeghem en auteur. Hij 
schreef namelijk enkele boeken. historische romans of fictie met 
een historische achtergrond. Er zijn vijf titels gepubliceerd en er is 
nog een ongepubliceerd werk. Het meest bekende werk Rond Aalier 
in de F'ranschen tijd verscheen eerst als feuilleton. De auteur gaat 
o.a. in op het genre. Toch blijkt alvast dat de commissaris heel wat 
bronnenonderzoek deed. maar dit niet oversteeg. Hij verplaatst ook 
feiten in de tijd. Ook het gedrag van de politiecommissaris tijdens 
de Eerste Wereldoorlog komt aan bod. Het betekende, ook in com
binatie met de vroegere voorvallen. het einde van zijn carrière. 

168 UPS Willy. Medard Gregoire, een bokser uit Bassevelde. - DTA. 18 
(2010). 2. 34-35. 1 foto. 
1910-1984 

169 NEYf Luc. Een verdacht persoon te Adegem. - DL. 23 (2010). 2. 70-
71. 
Persoonsbeschrijving van Coben den Schoyer of den Craemer. 
1769. n.a.v. het verspreiden van een besmettelijke ziekte onder het 
hoornvee (bij Jan De Rycke). 

170 NOTTEBOOM Hugo. Kanunnik Richard Antonius R!1ffranck. - AM. 
60 (2009). 53-74. foto·s. documenten. kaarten. 
Ryffranck is geboren in 1763 uit een welstellend Eekloos gezin. Hij 
studeerde aan de Latijnse school in Geel. maar blijkbaar niet aan 
de Leuvense universiteit. Zijn doel was alvast om in het klooster te 
treden. Hij komt uiteindelijk in de abdij van Eversam terecht. Voor 
het geestelijk leven zijn het echter moeilijke tijden met de politiek 
van Jozef 11. Hij wordt in 1788 priester gewijd en kanunnik van de 
proosdij. De inval van de Fransen betekent het einde voor de abdij 
van Eversam. De meeste religieuzen weigeren de eed van haat af te 
leggen en duiken onder. Enkel Ryffranck wordt aangehouden en 
verbannen. Hij vluchtte eerst nog naar zijn thuisstad Eeklo. maar 
tijdens een septembernacht werd hij opgepakt en naar Gent over
gebracht. Alle pogingen om hem vrij te krijgen draaiden op niets 
uit. HIJ werd verbannen naar het eiland Ré. De toestand voor de 
gedeporteerden verbetert wel en velen komen begin 1800 vrij. ech
ter niet Richard Hyffranck. In augustus keert hij dan toch terug en 
In 1802 legt hij de eed aan de wetten van de republiek af. Hij trekt 
dan naar Waarschoot. waar hij ook zal overlijden. 

171 RICOURT Rik. Op de praatstoel met een rasechte Assenedenaar: 
Jan Valckx. - lyrA. 18 (20 I 0). 2. 36-41. 4 foto·s. 
01915. zijn oorlogsjaren. de begrafenisonderneming met de corbil
lard van zijn vader. zijn vervoerd lenst naar bedevaarten met de 
koets na de Tweede Wereldoorlog. 

172 VAN [)E': WOESI1JNI<: Paul. [Je Ooslwinkelse humanL<;1 Marlijn De 
Smet (ca. J 52{)· J 567) vader (Jan de epigrq/le. - AM. 60 (2009). 215-
295. riJk geTllustreerd. zie ook 2010/49. 

:n I 
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De opschriftenkunde is een belangrijke hulpwetenschap van de 
geschiedenis. In zijn vakgebied genoot De Smet wereldfaam, maar 
daarbuiten bleef hij bijna onbekend. In het biografische gedeelte 
begint de auteur met zijn Oostwinkelse periode, die liep tot 1541, 
waarna hij in Leuven studeerde en naar Italië trekt. Het verzame
len van opschriften was er een trend onder kerkelijke hoog
waardigheidsbekleders. Smetius kreeg de opdracht bij opgravingen 
opschriften te noteren en kreeg ook toegang tot belangrijke verza
melingen. Hij stelde tekorten vast in de vroeger genoteerde inscrip
ties en ontwikkelde een eigen methode. Ook zijn vrienden in Italië 
komen aan bod. Nog in die periode wordt er een proces gevoerd 
over het pastoorsambt in Oostwinkel. In 1549 kreeg De Smet het 
ambt toegewezen, maar hij kwam pas in 1551 terug. Hij werkte 
voort als epigrafist en Marc Lauweryn was vermoedelijk zijn mece
nas. Een brand in de pastorie verwoestte een groot deel van zijn 
levenswerk. Hij begon echter opnieuw. Hij had ook nood aan een 
nieuw renteboek, om zijn inkomsten te verzekeren en daaruit bleek 
ook zijn dichterlijk talent. In zijn Sleidingse periode zien we hem als 
protestant. In 1566 moest hij die parochie verlaten en trok hij naar 
veiliger oorden, zoals Antwerpen en Walem. In die periode moet hij 
ook in het huwelijk zijn getreden. Hij nam daarenboven actief deel 
aan de Beeldenstorm. Nadien kwamen Alva en de repressie op de 
proppen en werd Smetius gearresteerd. Hij werd opgehangen. Het 
tweede deel handelt over zijn epigrafisch werk. Daarin komen 
meerdere handschriften aan bod, naast een uitgave van Justus 
Lipsius. 

173 VAN DE WOESTIJNE Paul, Polydore De Keyser. in 1887-1888 
burgemeester van Londen, was de zoon van een Eeklose 
onderwijzer. - HBM, 24 (2010), 2, 92-103, 4 foto's en 1 document. 
Zijn vader Constantin was onderwijzer in Eeklo van 1823 tot 1827 
en vertrok dan naar Dendermonde. Hij verhuisde nog meerdere 
maal en belandde in 1842 in Londen. Hij baatte er het Royal Hotel 
uit, dat Polydore in 1856 overnam. Hij bouwde het uit tot het groot
ste in Londen. Hij was ook goed geïntegreerd. Hij overleed in 1898. 

kwartierstaten. stamreeksen 

174 BAETE Frank, Schatten in huis. - DTA, 18 (2010), 2, 111-112, 1 
foto. 
Kwartierstaat - op linnen, met wapenschilden - van vrouw 
Eugenie, abdis van de abdij van Oosteeklo, 17de eeuw. De functie 
vereiste een adellijke afkomst van minstens vier generaties ver. 

M. VOLKSKUNDE & MENTALITEITSGESCHIEDENIS 

ook ontspanning(sverenigingen) 

zie ook de nrs. 34, 105, 112, 114, 117 en 128 
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175 BAECKEl.ANDT Roger. Grotejeesten te Aalter. - LvdW. 33 (2010). 1. 
63-70. foto·s. programma's en documenten. 
De 75ste verjaardag van de onafhankelijkheid in 1905. voorname
lijk de organisatie van de stoet. 

176 BASTIAEN Filip. Sporen van volkscultuur. Huwelijksjubilea in het 
Meeljesland. eind 1 gde eeuw. - AM. 60 (2009). 75-84. met 
namenlijst. 
Huwelijksjubilea waren in de 19de eeuw relatief zeldzaam. wat 
wordt geïllustreerd door het bekijken van de huwelijksduur. dit via 
de huwelijks- en overlijdensleeftijden. De jubileavieringen zelf had
den veel weg van volksfeesten. met bijna steevast een dankrnis als 
begin. Ook de ontvangst door de lokale overheid komt aan bod. 
naast het familieaspect. het geheel kaderend in de cultuurstroming 
de Romantiek. 

177 BASTIAEN Filip. Sporen van volksjustitie. Herroepen van smaad in 
Lotenhulle. 1891. - AM. 60 (2009). 39-42. 
Het herroepen is een weinig bekend fenomeen van de volksjustitie. 
Het gaat hier om een heel laat en uitzonderlijk geval. door een dis
puut tussen August Schaeck en notaris Lippens. met een volledige 
schriftelijke neerslag in een proces-verbaal. Er zijn ook een aantal 
oudere Meetjeslandse gevallen vermeld. 

178 BASTIAEN Filip. Sporen van volks justitie. Volksgerichten in het 
Meeljesland. 1 gde eeuw. - AM. 60 (2009). 43-5l. 
Het woord charivari slaat op een heel gamma van activiteiten waar
bij de gemeenschap zelf een vorm van gerecht en rechtspraak in 
handen neemt. Het gaat om spontane reacties. het afkeuren van 
een bepaald gedrag. waar vaak weinig greep is op te krijgen. Er is 
ook moeilijk een duidelijke lijn te trekken waarom het deze keer 
gebeurt en gene keer niet. Er moeten in feite bezwarende omstan
digheden zijn. Een 15-tal opgespoorde activiteiten konden als dus
danig worden gecatalogeerd. Sommige hebben betrekking op de 
huwelijksmoraal. maar er duiken ook sociale. politieke en andere 
materies op. De meest gangbare naam in het Meetjesland is scham
minkeling. 

179 CLAEYS Jackie. De begrafenis van Victor. - DTA, 18 (2010). 1. 21-
26. 1 ill. 
Verhaal over dood en rouw- en hegrafenisgebruiken in de streek. 
JI',onder datering. 

180 DE Cf{OP Kristien. GRIJP Christa. NOTTEBOOM Etienne. Sssst... 
't Goa beglnn! 50 jaar Aoigemse leude. - Adegem. 2010. 144p .. rijk 
geïllustreerd. Bespr.: HN. AM. 61 (2010). 350. 
Historiek van een lokale toneelvereniging. 

181 Dl': PAUW Rita. [Je vredesstoel te Bassevelde in 1945. - DTA. 18 
(2010).2, 113-128. 
Fotoreportage over de vaderlandse en historische stoet 

182 MAHTENS Albert.. Leopold [)e Hoever, zevende zoon op rij te 
lIan..c;fwke. anno JH74. - IILvN. 41 (20 10). 2. 91-102. foto's en 
documenten. 
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Correspondentie gemeentehuis-koningshuis en enkele latere gege
vens over de familieleden. 

183 NOTIEBOOM Hugo, Feesten in Sint-Laureins. - HBM, 23 (2009), 4, 
188-191, 1 document. Vervolg op 2009/148 
Over bollingen, wielerwedstrijden of velofeesten en de kermis van 
1893 (19de en begin 20ste eeuw). 

184 VAN DE GENACHTE Julien, PILLE Freddy, Eeklo en zijn 
luchtballons. - DED, 19 (2010), 3, 109-120; 4, 181-190,6 foto's en 
8 documenten. 
De Fransman Jean-Baptiste Glorieux zorgde voor een eerste spek
takel tijdens de kermis van 1889. Nadien bleef het wachten tot 
1908. Ook de Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten. Tijdens 
het Interbellum kwamen er, met tussenpozen, meerdere ballon
vaarders en werden daarbij ook andere activiteiten georganiseerd. 
Na de Tweede Wereldoorlog duurde het tot 1952 vooraleer Eeklo 
opnieuw met de vroegere traditie aanknoopte. De ballonvaarder 
was een zekere A. Schaut. Er werd aan de formule gesleuteld, maar 
na 1966 stopte dit kermisgebeuren. De nieuwe start kwam er in 
1986 door lokale ballonvaarders en met de organisatie van een 
jaarlijkse wedstrijd. Kroniek van de 25 edities aan de hand van 
krantenberichten. 

185 VAN DE VElRE Remi, "Flandriens" worden "Eikelvrienden" in 
Oosteeklo. - DTA. 18 (2010), 2, 42-54, 7 foto's. 
Oosteeklonaren sloten omstreeks 1970 aan bij de Eeklose wieler
toeristen, maar richtten in 1975 een eigen vereniging op. 

186 VAN MALDEGHEM Jeroom, Terugblik op de toneelvereniging Idee 
82. - JAM, 15 (2009), 399-406, rijk geïllustreerd. 
Fotoverslag van de stukken gebracht tussen 1982 en 1990, met het 
propagandamateriaal door huistekenaar Marc De Roo. 

187 VEREECKE Kristof, Verliefd, verloofd, getrouwd. Liefdesverhalen in 
het Meetjesland. - Eeklo (Erfgoedcel Meetjesland), 2010, 80p., rijk 
geïllustreerd. 
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De Meetjeslandse tradities en rituelen van het verliefd zijn tot het 
zich verloven om uiteindelijk in het huwelijksbootje te stappen 
(codes in postzegels kleven, veldwachters en schietingen enz.). Drie 
Meetjeslandse koppels, die I, 25 en 70 jaar getrouwd zijn, vertel
len hun bijzondere verhaal. Enkele sleutelfiguren in de 
Meetjeslandse liefde geven hun kijk op de zaak en het 
Vertelgenootschap Meetjesland brengt drie verhalen over de liefde. 
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1. HET GE OOTSCHAP TIJDE S HET WERKJAAR 2009-2010 

. H ET 60STE APPELTJE 

De voor telling van h et zes tigste j aarboek vond plaats in de 
polyvaJente zaaJ van het Sportcentrum van Lembeke op za terdag 13 
februari 20 l O. aa t d e voo rste lling va n h et j aarboek doo r 
redactie e retan en ondervoorzitte r Filip Bastiaen werd ook een korte 
hulde gebracht aan ons oudste be tuurs lid . Os kar Lippens. Het. jaarboek 
opent dan ook met een artikel van Roger Buyck over de boeiend e 
per oonlijkheid di 0 car i . Zoal s teed s le idd e Pe te r La roy de 
voor teUing in goede banen. 

ZoaLs ., tNJr.!H kompn er u or d> ua rs l ' lLln van h I jaarbo Ic h l wal 
~pmgpïnIPN/., ",., pn pdulken. 

({i lQ A. Van Voorr~n) 



REDACTIE 

Erebes iuurslid Oskar Lippens. 
(foto A. Van Vooren) 

Hugo Notteboom verwelkomt de 
aanwezigen. 
(foto A. Van Vooren) 

Hugo Notteboom verwelkomde de aanwezigen en gaf een kort 
overzicht van de geschiedenis van het jaarboek. Hij stelde de nieuwe 
voordrachtenreeks voor, die wordt georganiseerd met vier andere 
Meetjeslandse heemkundige verenigingen. 
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Professor Magda D vos ov r d 
Stichting Achi l D Vo 11 d 
Meetjeslands toponymi h uitga 11. 

(foto A. Van Voor 11) 



Prof d 0 vo I idd P ui V n d Woe lijne in n gaf ee n 
ov r~i ht \ rking van d SU hling Achi I De Vo . die d e 
toponi m n an h t M tj land publi e rt. 

P ui an d lijn . die eerd r al d Toponymie uan Eeklo 
publi rde. i ook d aut ur van de Toponymie uan Lembeke. In zijn 
Ie--Lin af Paul een intere ant overzicht van d vele plaatsnamen die 
Lemb ke rijk i . G lukkig had Paul in een kaart voorzien. zodat h et voor 
de aanwezieren makkelijker om volgen was. Op het gebied van de 
plaat naamkunde peelt het Meetjesland in het Vlaamse. en zelf 

r d rland e taal ebied. een vooraan taande rol. In geen enkele andere 
re io \ ordt op der elijk weten chappelijke manier de plaatsnaamkunde 
beoefend. 

Paul Van cJp Wi 'stljne liJden.,> ziJn Lezing over d Lemb ' /c 'e toponiemen. 
(foto A. Van VOOPrI) 

T n~lott· w rd h t Jaarb k v rg l Id do r Fi lip . Ua n. 

Dam b h r n. 

,I' " 
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Ons 60ste jaarboek is ook een verjaardagsnummer. Van de pioniers 
zijn er niet veel meer onder ons. Dat was dan ook de reden om iemand 
die er toen van dicht bij was, en het nu nog steeds is, voor het voetlicht 
te brengen. Roger Buyck schetst in enkele pagina's OSCAR LIPPENS: EEN 
BOEIENDE PERSOONLIJKHEID. 

Roger opent ook de reeks artikels met ARMOEDE EN ARMENZORG IN 
LEMBEKE (1646-1792). Na zijn monografie over Kaprijke, gooit hij zich nu 
volledig op de buurgemeente Lembeke met een brok sociale geschiedenis. 
Hij kon voor zijn studie beroep doen op een uitgebreide reeks 
armenrekeningen, de bron bij uitstek voor het benaderen van het 
onderwerp. In het eerste luik schetst de auteur ons de bron: de 
presentatie, de ontvangsten en de uitgaven. De ontvangsten bestonden 
uit opbrengsten van landpachten en renten, de omhalingen met de 
schaal en giften in het offerblok en tot slot extraordinaire inkomsten, 
zoals testamentaire giften. Het geheel wordt geïllustreerd met duidelijke 
overzichten in tabellen. De uitgaven waren zeer verscheiden, maar er zijn 
ook een aantal rubrieken te onderscheiden: vergoedingen voor de pastoor 
en koster, het ondersteunen van armen door het uitbesteden of de 
"haudenisse", het leveren van voedsel, kledij en verwarming naast 
administratiekosten. Ook het armbestuur wordt onder de loep genomen, 
met de pastoor, de ontvanger en vooral de armmeesters. 

Het volgende artikel komt van mezelf en is een echt klein stukje 
met als titel SPOREN VAN VOLKSJUSTITIE. HERROEPEN VAN SMAAD IN LoTENHULLE, 
1891. Het herroepen is een weinig bekend fenomeen van de volksjustitie. 
Het gaat hier om een heel laat en uitzonderlijk geval met een volledige 
schriftelijke neerslag in een proces-verbaal. Er zijn ook een aantal oudere 
Meetjeslandse gevallen vermeld. 

De volgende bijdrage ligt in dezelfde trant: SPOREN VAN VOLKSJUSTITIE. 
VOLKSGERICHTEN IN HET MEETJESLAND, 19DE EEUW. Het woord charivari slaat 
op een heel gamma van activiteiten waarbij de gemeenschap zelf een 
vorm van gerecht en rechtspraak in handen neemt. Het gaat om 
spontane reacties, het afkeuren van een bepaald gedrag. waar vaak 
weinig greep is op te krijgen. Er is ook moeilijk een duidelijke lijn te 
trekken waarom het deze keer gebeurt en gene keer niet. Er moeten in 
feite bezwarende omstandigheden zijn. We vonden een 15-tal activiteiten 
die als dusdanig kunnen worden gecatalogeerd. Sommige hebben 
betrekking op de huwelijksmoraal, maar er duiken ook sociale. politieke 
en andere materies op. De meest gangbare naam in onze streek is 
schamminkeling. 

Hugo Notteboom heeft het over KANUNNIK RICHARD ANTONIUS 
RYFFRANCK. Deze man is geboren in 1763 uit een welstellend Eekloos 
gezin. Hij studeerde aan de Latijnse school in Geel. maar blijkbaar niet 
aan de Leuvense universiteit. Zijn doel was alvast om in het klooster te 
treden. Hij komt uiteindelijk in de abdij van Eversam terecht. Voor het 
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geestelijk leven zijn het echter moeilijke tijden met de politiek van 
Jozef 11. Hij wordt in 1788 priester gewijd en kanunnik van de proosdij. 
De inval van de Fransen betekent het einde voor de abdij van Eversam. 
De meeste religieuzen weigeren de eed van haat af te leggen en duiken 
onder. Enkel Rvffranck wordt aangehouden en verbannen. Hij vluchtte 
eerst nog naar zijn thuisstad Eeklo. maar tijdens een septembernacht 
werd hij opgepakt en naar Gent overgebracht. Alle pogingen om hem vrij 
te krijgen draaiden op niets uit. Hij werd verbannen naar het eiland Ré. 
De toestand voor de gedeporteerden verbetert wel en velen komen begin 
1800 \Tij. echter niet Richard Ryffranck. In augustus keert hij dan toch 
terug en in 1802 legt hij de eed aan de wetten van de republiek af. Hij 
trekt dan naar Waarschoot. waar hij ook zal overlijden. 

Zelf schreef ik dit jaar drie kleine stukjes. Het derde handelt ook 
over volkscultuur. meer bepaald HUWELIJKSJUBILEA IN HET MEETJESLAND. 
EISD 19DE EEUW. Om de relatieve zeldzaamheid van die gebeurtenissen te 
illustreren. bekeken we eerst de huwelijksduur in de 19de eeuw. dit via 
de huwelijks- en overlijdensleeftijden. De jubileavieringen zelf hadden 
veel weg van volksfeesten. met bijna steevast een dankmis als begin. Ook 
de ontvangst door de lokale overheid komt aan bod. naast het 
familieaspect. het geheel kaderend in de cultuurstroming de Romantiek. 

Peter Laroy keert een spreuk om om zijn onderwerp duidelijker te 
stellen. ONBEMIND MAAKT ONBEKEND. BIOGRAFISCHE AANTEKENINGEN BIJ HENDRIK 
VA, ... DE GENACHTE. POLITIECOMMISSARIS IN MLTER VAN 1890 TOT 1920. Het 
openingscitaat maakt direct duidelijk dat de man nog andere interesses 
had dan het politiewerk. meer bepaald lokale geschiedenis. wat ons zou 
moeten verblijden. Er was inderdaad weinig over de man bekend. 
mogelijks omdat hij in een slecht daglicht werd gesteld. Op basis van de 
weinige lectuur over deze man beschreef ikzelf tien jaar geleden hem als 
een charlatan. Peter benadert hem op drie manieren. of beter via drie 
vragen. Wat voor iemand was hij. Hoe moeten we zijn lokaal-historisch 
werk Inschatten en waarom verdween hij quasi uit het collectief 
geheugen van Aalter? De man was politiecommissaris en bleek daarin 
zeer principieel. Maar hij pikte her en der nog graantjes mee ... en zag 
graag geld. Hij was o.a. agent-landverhuizer. verzekeringsagent. 
sigarenverkoper enz. Daarnaast was hij ook correspondent voor 't 
Getrouwe MaLdeghem en auteur. IliJ schreef namelijk enkele boeken. 
historische romans of fictie met een historische achtergrond. Er zijn vijf 
Ulels gepubliceerd en er is nog een ongepubliceerd werk. lIet meest 
bekende werk Hond Aaller in de FrafL<;chen tYd verscheen eerst als 
feuilleton. De auteur gaat o.a. in op het genre. Toch blijkt alvast dat de 
eommlssaris heel wat bronnenonderzoek deed. maar dit niet oversteeg. 
f liJ v(~rplaatst ook feiten In de tiJd. liet boek werd door een van de nestors 
van de Meetjeslandse ges(·hiedenis. Arthur Vcrhoustractc. omstreeks 
HmO krltlS(~h doorw~n()nten rn<~t een. nooit gepubliceerde. r(~rulatle tot 
g("Volg. Ook het W·drag van de poW iecollll1lissarls tijdens cic Eerste 
W(~rdcJ()(Jriog komt aan boel. J f('( tH'(ekende. ook in combinatie met dc 
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vroegere voorvallen, het einde van zijn carrière. Het maakte hem 
onbemind en daardoor ook onbekend. 

Arco Willeboordse lukt er opnieuw in een artikel te brengen over 
een onderwerp waarvan ik nog nooit had gehoord: DIE BEDRAGHEN WORDT 
VAN HAERRAPENE. EEN OUD MISDRIJF IN ENKELE MIDDELEEUWSE NOORD-VLAAMSE 
LOKALE VERORDENINGEN. Het gaat hier om haartje-trek. Wat wij als 
kwajongensstreken zouden omschreven, stond in de Middeleeuwen 
tussen de zware en kapitale misdrijven, want het was een aantasting van 
de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. De auteur schets eerst het 
Vlaamse recht en de maatschappij waarin het haerrapen functioneerde. 
De eerste vermelding dateert van 1190 (Brugse Vrije). Het kwam o.a. ook 
voor in Eeklo, Kaprijke, Watervliet en Aardenburg. Na de situering komen 
11 teksten met de vermelding ervan aan bod. In een derde onderdeel gaat 
Arco in op het woord haerrapen, de spelling, de betekenis en varianten of 
equivalenten, het misdrijf, de sanctie met o.a. hoge geldboetes en tot slot 
het einde van het vergrijp na de veertiende eeuw. Als een afzonderlijk deel 
bekijkt hij ook het afsnijden van haar, maar dan als schandstraf en niet 
als vergrijp. 

Hugo Notteboom stelt, hierbij flink geholpen door Freddy Pille, HET 
EEKLOSE STADSARCHIEF. IN DE KIJKER. De bijdrage handelt over de nieuwe 
huisvesting, de geschiedenis, de uitgave van bronnen onder de noemer 
Eeklose bibliotheek, de bewaarde fondsen en over archiefstukken over 
Eeklo in andere archieven. Het is een dankbaar werkinstrument 
geworden, zoals er nog zullen volgen. 

Filip Bastiaen stelt het zestigste Jaarboek voor. 
(foto A. Van Vooren) 
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We komen tenlg bij Arco Willeboordse. nu met een voor sommigen 
gewaagde bijdrage: FALLUS EN LUNULA. CONTEXT EN HISTORlEK VAN EEN 
RO~tEINSE AMULET UIT MRDENBURG. Andere tijden. andere zeden. In vroegere 
tijdperken keek men soms heel anders aan tegen amuletten dan heden 
ten dage. Arco beschrijft eerst het uiterlijk en de vondstomstandigheden. 
Het gaat om een bronzen relict uit de pnncipia van een Romeins 
cQStelium. Daarna komen de brede magische en cultuurhistorische - zeg 
maar religieuze - achtergronden van de amulet aan bod. naast de 
betekenis van fallus en lunula. en de combinatie. met voorbeelden uit 
diverse oude culturen. Hij gaat ook in op enkele archeologische 
bijzonderheden. Tenslotte vergelijkt hij de Aardenburgse falluslunula
amulet met andere exemplaren. 

Paul Van de Woestijne verdiepte zich in DE OOSlWINKELSE HUMANIST 
MARnJN DE SMET (1520-1567) VADER VAN DE EPIGRAFIE. Een moeilijk woord 
voor de opschriftenkunde. een belangrijke hulpwetenschap van de 
geschiedenis. In zijn vakgebied genoot hij wereldfaam. maar daarbuiten 
bleef hij bijna onbekend. Net hieraan wil Paul verhelpen. In het 
biografische gedeelte begint hij dan ook met zijn Oostwinkelse periode. 
die liep tot 1541. Hij studeerde. vermoedelijk met een kerkelijke beurs. in 
Leuven tot 1545. Dan was hij waarschijnlijk al priester en studeerde hij 
dus minstens kerkelijk recht. Hij trekt dan naar Italië tot 1551. Het 
ver7..amelen van opschriften was er op zijn zachtst gezegd een trend onder 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Smetius kreeg de opdracht bij 
opgravingen opschriften te noteren en kreeg ook toegang tot belangrijke 
ver/..amelingen. Hij stelde tekorten vast in de vroeger genoteerde 
inscripties en ontwikkelde een eigen methode. Ook zijn vrienden in Italië 
komen aan bod. Nog in die periode wordt er een proces gevoerd over het 
pastoorsambt in Oostwinkel. In 1549 kreeg De Smet het ambt 
toegewe'.len. maar kon hij het niet opnemen daar hij in Italië verbleef. Er 
moest dus een vervanger worden aangesteld. Het liep echter anders af. 
Toch kwam Smetius in 1551 terug en dit zelfs als pastoor van 
Oostwinkel. We mogen hier ook niet zijn banden met de familie Lauweryn 
vergeten. HIJ werkte voort als epigraflst en Marc Lauweryn was 
vermoedelijk zijn mecenas. Een brand In de pastorie verwoestte een groot 
deel van zijn levenswerk. HIJ begon echter opnieuw. HIJ had ook nood aan 
een nieuw renleboek. om zijn Inkomsten te verzekeren en daaruit bleek 
ook zijn dichterlijk talent. In zijn Sleldlngse periode zien we hem als 
protestant. In 1566 moest hij die parochie verlaten en trok hiJ naar 
veiliger oorden. 1 .. oals Antwerpen en Walem. In die periode moet hij ook in 
hel huwelijk zijn getreden. Ilij nam daarenboven actief deel aan de 
fkc:Jdenstorm. Nadien kwamen Alva en de repressie op de proppen en 
werd Smetlus gearresteerd. llij werd opgehangen. Tot slot van de 
hlografle weegt Paul af of er nu al dan niet twee personen met de naam 
Martinw; Snwtlw; waren. liet tweede deel handelt over zijn eplgransch 
wf·rk. Daarin komen nwerdere hancJsc'hrlften aan hod. naast ('('n lIltgave 
van .Justw; Ltpslus. 
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We zijn bijna 300 p. ver in ons jaarboek, dus het wordt stilaan tijd 
voor de vaste rubrieken: het HEEMKUNDIG REPERTORIUM en de KRONIEK. Er is 
ook een overzicht te vinden van de MEETJESLANDSE HISTORISCHE LEZINGEN die 
dit jaar plaatsvinden. 

Ik ben ervan overtuigd dat u na lezing van dit jaarboek even 
verheugd zal zijn als ikzelf. 

Het bestuur van het Historisch Genootschap met het 60stejaarboek. 
(foto A. Van Vooren) 

Het was een zeer geslaagde voorstelling, helaas zonder receptie. Door een 
misverstand viel die in het water. Enkele laatblijvers konden toch nog in 
extremis genieten van een drankje in de cafetaria. 

HN 
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B. en lTElTE 

B z k aan Wond tg m. zondag 29 augustus 2010 

\' rti 
\ ond I m. oor 

nd h mln n Cll wind daagden toch een 
op voor h t e r te b zo k van he t Genootscha p aan 

I M etj lander e n totaal onb kende gemeenle. 

Hel b zoek tand ond r de leiding van nie t minder dan drie gidsen : 
Jozef an de eir. Dirk Buy en pa toor Marcel De Bloek. 

On t taan en archief 

oorzitter Hu 0 Notteboom verwelkomde de deelnemers bij hel 
portaal van de kerk. De parochie Wondelgem h eeft een respectabele 
ouderdom. Van de abl van Drongen is een vidimus bewaard van 8 decem
ber 1373 van een akte van bisschop Stephanus van Doornik, waarbij 
deze met instemming van Everdeus , abt van Sint-Baafs, de ka pel van 
Wondel em - tot dan afhankelijk van d e Sint-Michiels kerk van Genl - tot 
zelfs tand i e parochiekerk verheft. De originele a kte dateert van 3 oklober 
1199/1200. In een andere bron vonden we dal de kerk voor h et eerst 
wordt vermeld in 1185 als kapel afhangend van de kerk van Ekkergem . 
En no in een ander do umenl lazen we dal tussen 1105 en 1156 een 
kapel werd gebouwd. lo g wijd aan de H. Calharina. De bronnen dien en . 
kortom. na eens grondig onderzocht te word n om het ontstaan van de 
para hie Wondel em d finili ft bepal n. 

I/ugo N UP m ou rh I on laan n d ~ par rtl ;> Wond I m. 
(foto A. Van Voorpn) 
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p ro hi b zit n z r rijk ar hi f dat wordt bewaa rd in het 
Rijk ar hi f in G nt. fond Sint-Baaf n K rkarchief Wondelgem. 
Int r t zij n d k rk -. di - en ild r k ning n uit de 15de - 16de euw 
al ook d talrijk oorkond n . d nombr m nten. rentebrieven enz. vanaf 
d 13de eU\. 

D 

a d ze kort hi tori he kennismaking was het de beurt aan Jozef 
\ an de Veire. die de e chiedenis van de Vroonstailedries uit d e doeken 
deed en vervol en de bouwge chiedenis van de Catharinakerk aanpak
te. 

Het mooi te waar Wondelge m kan mee pronken is zijn 
roon tailed rie . Dries is een oud en ruim verbreid toponymisch 

be tanddee l met een ingewikkelde beteke nisgeschied enis en d a t 
toe epa t is op uiteenlopende verschijnselen: een openbaar plein in een 
dorp of gehucht (Kaprijke. Doornzele), akker- en weilanden en z. In d e 
vroege Middeleeuwen waren driesen zeer uitgestrekt. 

Drie kan ook verwijzen naar een dorpsplein of gehu chtple in . 
miniatuurver ie van de oude driesen: gras land. houtgewas en een 
tukje akkerland. dat kon worden gebruikt door d e omwonenden. Een 

voorb ld van een dergelijke dri s is de Wondelgem se Dries. 

,Jwpf Van a ~ Vr>l,.:" 0 er de Vro nsLal/ art .. 
(fOLt) A. Val/ Voorpn} 
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Op de kaart van Viglius uit 1576 vinden wij de StaUendriesch terug 
met een groot aantal woningen er rond. Vroegere benamingen waren nog 
Vrouwestalle, SpiUendriesch op een militaire kaart van 1899 en nadat er 
de kerk was gebouwd, Kerkdries. Bij de fusie van Wondelgem met Gent 
werd het Vroonstalledries. 

VroonstalIe betekent erf van de heer van het domein. De 
Vroonstalledries was in de Merovingische tijd het centrum van een 
uitgestrekt koninklijk domein, een fiscus, waartoe ook Ekkergem en 
Evergem behoorden. 

Rond de dries werden heel wat hoeven gebouwd, waarvan alleen de 
hoeve Lootens is overgebleven. De bewoners ervan hadden het 
(boom)plantrecht op een deel van de dries voor hun woning. Zij mochten 
hout en bomen kappen, met de verplichting de gevelde bomen terug te 
planten. Dat plantrecht bestond nog na de Tweede Wereldoorlog en 
wanneer het verdween, moet nog worden onderzocht. 

De Sint -Catharinakerk 

De Catharinakerk is eigenlijk de tweede parochiekerk van 
Wondelgem, de eerste kerk stond in de omgeving van de huidige 
Maïsstraat. De bouw ervan begon in 1683 en in 1687 is de kerk afge
werkt. Op de deurnaald is nog steeds het jaartal 1687 te zien en boven
aan in het fronton het jaartal 1686. Ook zien we er de spreuk van bis
schop Maximilianus Van der Noot: Respice Finem, of: denk na over het 
einde, neem het einde in acht. 

In de kerk werd het gezelschap rondgeleid door Dirk Buys en Jozef 
Van de Veire. 
Binnenin oogt het gebouw zeer luchtig, helder en '" goed onderhouden. 
De aandacht wordt onmiddellijk getrokken naar de zeer talrijke wapen
borden of obiits van leden van adellijke families die hier zijn begraven: 
Mesdach de ter Kiele, Blommaert, de Turck de Keirsbilck, van de 
Woestijne, de la Kethulle, de Kerchove de Denterghem, enz. Diezelfde 
families, maar ook bekende industriëlen, hebben hun grafzerk op het 
kerkhof: Rolin, de Ghellinck de Walle, comte Ernest de Kerchove de 
Denterghem, comte de Hemptinne de Bois d'Aissche en de familie 
Lummerzheim. Vele van die grafmonumenten verkeren in een zeer slech
te toestand, ondanks het feit dat ze beschermd zijn. 

Het zou ons te ver leiden alle bezienswaardigheden van de kerk op 
te sommen, we beperken ons dan ook tot de meest in het oog springen
de. Zo zijn er de vijf artistieke glas-in-loodramen waarvan één uit het ate
lier van Ladon. Zowel het hoofdaltaar. toegewijd aan de H. Catharina. als 
het zijaltaar van O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand en dat van de 
H. Marculphus of Markoen zijn versierd met elk een mooi schilderU en 
rijk voorzien van kandelaars. De eeuwenoude gilden van de H. Catharina 
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Interieur van de Wondelgemse k erk. 
([OLO A. Van Vooren) 

DIrk Buy 1J('r/PLl ou ~r de. inl - 'a/harinak r l . 
({oto A. Van Voorr~n) 
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en dat van de broederschap van Sint-Markoen zijn nog steeds actief, in 
het koor stond een habijt van beide gilden. . 

We zagen ook nog: 
de preekstoel uit 1772 naar een ontwerp van Philippe Begijn, met op 
de kuip afbeeldingen van Catharina, Anna-ten-Drieën en Markoen; 
een eikenhouten communiebank uit 1867 van K. Van Biesbroeck met 
twaalf marmeren medaillons van de apostelen; 
het orgel uit 1930 dat een Van Peteghemorgel uit 1761 vervangt; 
de nieuwe en oude doopkapel met enkele mooie grafstenen; 
een kruisweg (1857-1867) uit het atelier van Vernot (Kortrijk) 
vier biechtstoelen van rond 1750 met medaillons van Petrus, Maria
Magdalena, de Goede herder en de H. Johannes van Nepomuk; 
een memento van pastoor Joannes-Ferdinand Liedts en van pastoor 
De Bruyne, die allebei de eed van haat aan het koningdom aflegden. 

Buitenzicht van de Catharinakerk. 
(foto A. Van Vooren) 

De kerk heeft een traditionele kruisvorm: een schip, twee transep
ten en een veelhoekig koor. In 1903 werd de kerk verlengd. wat nog go d 
te zien is aan de andere kleur van de gebruikte steen. Door die verbou
wing zijn de oorspronkelijke verhoudingen danig verstoord: d tor n lijkt 
zich te verstoppen achter het schip. 
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P torij 

a d ni u\ k rk wordt in 1642 en ni uwe priesteragi.e op de 
roon tall dri bouwd. 0 huidig pastorie dateert chter van 1768 

en \ erd boll' d door pa toor Thomas De Bruyne, in opdracht van 
bi hop Maximiliaan Anloon van der Noot, met het ons reeds bekende 
de\'e in de oor 1: Respice Finem Het gebouw werd opgetrokken als 
zomenrerblijf oor bi schop van der Noot. 

Pastorij van Wondelgem. 
(foto A. Van Vooren) 

In 1970 taal d pastorij r 1 hl bij n d Oost-V1aam gouver
n ur dringt aan op r taurati. Na h t doorwor tin van d ad mini tra
Uev molen n h l finan rikluw n kan op 1 augu tu 2000 gestart. 
word n mld w rkzaamh den. 
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Pastoor Marcel De Bock geeft uitleg over d e lederen muurbeldeding. 
(foto A. Van Vooren) 

In het salon van de pastorij is het leder op ramen gespannen van 
65 - 75 cm en bijgekleurd. De ramen werden dan tegen de muur 
aangebracht. In geval van brand kunnen ze in een minimum van tijd van 
de muur worden gehaald. 

We zijn pastoor Marcel De Bock zeer erkentelijk, niet alleen voor 
het bezoek aan de kerk, maar ook voor het openstellen van zijn pastorij 
en voor de vele wetenswaardigheden die hij wist te vertellen over het 
prachtig gerestaureerde gebouwen zijn kostbare salon. 

In De Voerman, een gezellig volks café , werd druk nagepraat en 
gediscussieerd over de kerk en de pastorie en over hun geschiedenis. 

Het bezoek aan de hoeve Lootens, een typische Meetjeslandse 
langgevelhoeve, die al in 1686 wordt vermeld en al eeuwen eigendom is 
van de familie d'Ursel, heeft nog haar 19de-eeuwse uitzicht en interieur 
bewaard: de Leuvense stoof, betegelde haard, de eigenaardige toegang 
naar de kelder, de boomgaard , enz. De vrouw des huizes gaf bij alles me r 
dan voldoende uitleg. Voor de meeste deelnemers was het alsof ze met een 
teletijdmachine decennia terug naar het verleden werden gebracht. 

De Wondelgemse uitstap werd afgesloten met een bezoek aan het 
museum van de Heemkundige en Historische Kring waar n rijk 
verzameling voorwerpen, boeken en document n, affi h ,k art n n 
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Hoeve Lootens. 
([OLO A. Van Vooren) 

Een rJf'(' / ')(Jfl rif' LJf'r7-Omf'/il ' voorwerp ' /1 lil /ll>( mW;C>Wll. 
(foto A. Van V(KJrèl1) 
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Gezellig nakaarten bij het drinken van een vroontje. 
(foto A. Van Vooren) 

Ondertussen was het beginnen stortregenen en waaien, waardoor 
een bezoek aan twee schuilbunkers uit de Tweede Wereldoorlog letterlijk 
in het water viel. Maar dat werd goedgemaakt door het lekkere maal dat 
aan de 32 ingeschrevenen werd opgediend in Hof te Dries, op de plaats 
van het oude Diksmere. 

De Wondelgemse uitstap mag een buitengewoon succes worden 
genoemd, dankzij de inzet en de medewerking van Jozef Van de Veire, 
Dirk Buys, Nadine Lenssens en pastoor De Bock. 

Alle deelnemers aan de uitstap ontvingen een brochure van 31 
pagina's, samengesteld door Hugo Notteboom en Jozef Van de Veire , met 
tal van historische wetenswaardigheden over Wondelgem. 

HN 
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Hi tarisch zing n 2010 

n di w dit jaar voor de tw de k er organiseerden 
- in am nw rkin C1 m t H t Ambacht Mald gem. Heemkundige Bijdragen 
uit h t M ti land. VVF Meetj land en de Heemkundige kring ArLhur 
VerhaustTa t - \ rd opni uw n groot succes. 

Arco WUleboordse tijdens de rondLeiding in de tentoonstelling over Napoleon in Het 
Bolwerk. 

AR '0 WILLEBOOrmSr: b 
waar hiJ voor n rg lad n vo ll zaal 

ap I on n d por n dl d Fr n 
W . t -Z uws-Vlaand r n n h l M 
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Ook op d e Markt van IJzendijke, en in het gezelschap van zijn lijfwacht, wist Arco 
een en ander te vertellen over Napoleon. 

opvattingen over geschiedenis en de huidige, is er een hemelsbreed 
verschil. Niet alleen qua onderzoekmethodes, maar ook qua 
veranderende visies op het verleden. Geschiedenis wordt niet enkel meer 
gehaald uit perkamenten of papieren bronnen, maar is een 
kruisbestuiving geworden van verschillende disciplines: archeologie, 
toponymie, urbanisatie, kunst en zelfs het milieu. Het resultaat van dit 
alles is te lezen in het nieuwe boek over Gent, Gent: stad van alle tijden. 
Ook in het prachtige museum STAM kan men terecht voor het (nieuwe) 
verhaal van Gent. 

In zaal Pax in Aalter hield onze redactiesecretaris FILIP BASTlAEN op 
op 5 september een lezing over een verdwenen gebruik in het Meetjesland 
(en elders). namelijk het uitlezen. Het bekendmaken van berichten en 
andere mededelingen is een eeuwenoud gebruik. In nagenoeg alle 
parochierekeningen vindt men uitgaven voor het omroepen van 
besluiten, berichten en mededelingen van de magistraat. Dit ó'ebeurde 
van op de kerktichel bij het uitgaan van de mis, maar ook werden 
belangrijke berichten dikwijls de hele parochie rondgetrommeld. H t 
uitlezen kreeg in de 19de eeuw een meer wettelijk kader en was gebond n 
aan allerlei voorschriften en regels . Filip ploos voor zijn lezing de me t 
diverse archieven uit en kon een rijke oogst aan gegevens aanbied n m t 
gegevens uit zowat alle Meetjeslandse gemeenten. In dit jaarboek 
verschijnt een uitgebreid artikel van zijn hand ov r dit to h 
merkwaardige gebruik uit een tijd van z r b p rkt 
communicatiemogelijkheden. 
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De elektrische draadversperring aan de grens ~et Nederland 
tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft voor professor ALEX VANNESTE zeker 
geen geheimen meer. Hij publiceerde er verschillende artikels over, 
waarvan hij de gegevens haalde uit de meest diverse archieven. Maar, de 
professor is ook een boeiend verteller. De Kanunnik Andrieszaal in 
Middelburg zat dan ook afgeladen vol - enkele laatkomers konden zelfs 
niet meer binnen - om gedurende meer dan hvee uur te luisteren en te 
kijken. Alle aspecten van dat verschrikkelijke IJzeren Gordijn kwamen 
daarbij aan bod : aanleg, waar de elektriciteit werd gehaald , de 
doorgangen , de soms dramatische ontsnappingspogingen. Het originele 
foto- en filmmateriaal , en zelfs enkele didactische voorwerpen, maakten 
h et voor de aanwezigen allemaal nog duidelijker. 

B eeld van d e elek trische draad op d e grens tussen B elgië en Nederland. 

De laatste voordracht uit de reeks vond plaa ts in de Koperen Leeuw 
in Eeklo op 5 december. MARc CARLIER kwam er spreken over het ontstaan 
en de vroegste ontwikkeling van de parochies in het graafschap 
Vlaanderen. Uit de lezing bleek dat het niet zo evident is om van een 
parochie te spreken. Een parochie is immers een samenstelling van 
verschillende elementen, die allemaal aanwezig moeten zijn vooraleer van 
een echte parochie kan worden gesproken. Een eenzame vermelding van 
een ecclesia in een oorkonde is onvoldoende om van een echte parochie 
te gewagen. Onontbeerlijk zijn ook: een pastoor, gelovigen, een bidplaats 
en voldoende inkomsten (tienden). Spreker maakte ook gretig gebruik 
van het artikel van Luc Stockman, Kerkelijk en Parochiaal leven in het 
Meetjesland voor 1600 dat verscheen in Appeltjes nr. 33 (1982) en dat no 
steeds up-to-date is. 

HN 
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2. BOEKENNIEUWS 

Jan CAMERLINCKX. Het Kasteel van Schuurlo. Of het verhaal van een 
merkwaardige historische site in Aalter. Aalter. 2010. 200 p. 

In oktober 2010 verscheen een boek over het kasteel van Schuurla 
(St.-Maria-Aalter). Auteur van de publicatie is Jan Camerlinckx. al jaren
lang een van de drijvende krachten van de Heemkundige Kring Arthur 
Verhoustraete én bewoner van een van de huizen die op de Schuurlo-site 
staan. Hij is zonder twijfel de aangewezen persoon om over dit onderwerp 
te schrijven. 

Het boek is te verdelen in een drietal grote stukken. De eerste tien
tallen pagina's behandelen vooral de brede omgeving en het landschap. 
De periode van het Ancien régime werd op dat thema voor Aalter inten
sief bestudeerd door Arthur Verhoustraete en Luc Stockman. Zij legden 
de basis van onze historische kennis over dit onderwerp. vooral op basis 
van archiefonderzoek. Intussen zijn er echter heel wat nieuwe mogelijk
heden beschikbaar (archeologisch onderzoek en de eraan verwante 
natuurwetenschappelijke onderzoeksmethodes). 

Jan Camerlinckx heeft reeds bewezen dat hij openstaat voor deze 
nieuwe methodes en benaderingen. Het is daarom geen toeval dat al 
vanaf het begin van het boek de lezer meer uitleg krijgt over palynologie 
(pollenanalyse) en dat ook recente archeologische bevindingen uit Aalter 
hier in kaart zijn gebracht. Deze bladzijden zijn bijgevolg een verdieping. 
een aanvulling en een correctie op zaken die zowel Verhoustraete als 
Stockman hebben geschreven. 

In het tweede deel van het boek focust Jan Camerlinckx op het 
eigenlijke onderwerp. De auteur heeft gespit in het verleden van de fami
lies die Schuurlo hebben gebouwd. bewoond en uitgebaat (vanaf de late 
lsde eeuw). Hij beperkt zich niet tot het klassieke stamboomonderzoek. 
maar kadert de mensen in de brede historische evoluties die de 19de een 
20ste eeuw 1' .. 0 boeiend maken. Volgende personen passeren de revue: 
Petrus Joannes Volckerick. eerste grote ontginner: Joseph Antoine De 
Clerc:q. afkomstig uit Brugge. die net voor de Belgische revolutie 
Schuurlo koopt: Jules Van der Heyden en zijn moeder (ca. 1890), die zich 
nauw betrokken voelen hij de parochie St.-Maria-Aalter: Charles Mast de 
Maeght (al eigenaar van het domein Blekkervljver In St.-Marla-Aalter), die 
In 1904 eigenaar wordt van het kasteel van Sehuurlo: de familie Gillès de 
l'él1c:hy, na de F~rste Wereldoorlog koper van het verwoeste kasteel: de 
familie Dlelen, hewoners van Schuurln na de Tweede Wereldoorlog. 

Naar hel dnd(~ van het boek (meI o.a. aandachl voor de de kUl1sl
proj(~c:ten van d(~ huidige hewoners, de familie Van Parl.ls-Turck) treedt de 
auteur wat uit ziJn rol als geschiedschriJver. 

.)·Ih 
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Jan Camerlinckx volgde ook lessen fotografie en in het vele foto
materiaal dat wij op de laatste bladzijden terugvinden komt deze passie 
tot haar recht. In het concept van dit boek stoort deze benadering niet. 
Het is een mooie aanvulling op de rijkdom aan historische informatie die 
de lezer reeds krijgt voorgeschoteld. Algemene conclusie: het boek gaat 
veel ruimer dan het kasteel van Schuurlo alleen en is zeker een aanwinst 
voor de geschiedschrijving van Aalter en omgeving. 

PL 

Werkgroep Geschiedenis van Lovendegem, Geschiedenis van 
Lovendegem. Lovendegem, 2010, 742p. + CD-rom met aanvullende 
teksten. 

In februari 2010 verscheen de Geschiedenis van Lovendegem Het 
lijvige werk beslaat exact 742 bladzijden, aangevuld met een CD-rom 
waarop de bibliografie en bijkomende teksten staan. Een tekentje binnen 
de gedrukte teksten duidt aan waar de lezer extra informatie kan vinden 
op de CD-rom. De bibliografie op CD-rom uitgeven heeft zo zijn voordeel: 
je spaart dure gedrukte bladzijden en wie echt wil weten welke werken de 
auteurs hebben geraadpleegd, kan dat op CD-rom lezen. 

Het boek is geschreven door enkele leden van de Werkgroep 
Geschiedenis van Lovendegem, waartoe ook personen behoren die zelf 
niet hebben geschreven, maar op een andere manier hun steentje hebben 
bijgedragen, bijv. door het leveren van fotomateriaal. De eindredactie was 
in handen van Maart je van der Laak. 

Het werd al bewezen met de uitgave van de geschiedenis van 
Deinze, Lotenhulle, Bellem, Aalter, Poeke of Sleidinge dat in een 
werkgroep elke auteur zich kan toeleggen op zijn of haar specialiteit en 
er dus het beste kan van maken. Hierbij dringen zich enkele voorwaarden 
op: het domein van elke auteur moet nauwkeurig worden afgebakend, er 
moet overleg zijn tussen de auteurs onderling en een eindredacteur moet 
de tekst stevig in handen en onder controle houden. Op die manier 
kunnen overlappingen worden vermeden en vergeten of nauwelijks 
uitgewerkte thema's tijdig worden opgespoord en bijgestuurd. Ik kom 
hierop verder nog terug. 

Het boek bestaat uit acht lijvige hoofdsstukken. Bij elk hoofdstuk 
vermelden we tussen haakjes de auteur(s). 
I: Het ontstaan van Lovendegem (Geert Andries); 
11: De vormentaal van het landschap (Antoon Verhoeve); 
III: Archeologische informatie (David Vanhee); 
N: Politieke en bestuurlijke geschiedenis (Geert Andries en Maart je van 
der Laak); 
V: Sociaal-economische geschiedenis (Luc Neyt en Ann Mattheeuws); 
VI: Parochiale geschiedenis (Geert Andries); 
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\'11: Onderwijs (Ann Colpaert); 
VlIl: Bouwkundig erfgoed (Rita Vlaeminck en Johan De Wilde); 
L'X: Cultuur. sport- en verenigingsleven (Antoon Steyaert en Julien Van 
Damme). 

In deze auteurslijst vinden we jammer genoeg niet meer de naam 
terug van de te jong gestorven drijvende kracht achter de Geschiedenis 
pan Lol'endegem: Albert Andries (1931-2009). Al in het begin van de jaren 
1980 begon hij zijn opzoekingen. Jarenlang fietste hij geregeld van 
Lovendegem naar het Rijksarchief in Gent. waar hij zich verdiepte in vele 
bundels Lovendegemse documenten. Zijn notities en basisteksten 
werden o.m. door zijn zoon Geert gebruikt om enkele hoofdstukken van 
de Geschiedenis van Lovendegem te stofferen. 

Aangezien ik het studieparcours van Geert Andries het best ken. 
wil ik aan zijn voorbeeld aantonen dat het toekennen van een bepaald 
hoofdstuk aan één auteur de kwaliteit van dat hoofdstuk ten gunste 
bepaalt. 
Geert is niet alleen de zoon en geestelijke erfgenaam van Albert Andries. 
hij is ook de auteur van het deel Lovendegem in de reeks Meetjeslandse 
Toponiemen tot 1600 (verschenen in 1993). In deze toponymische studie 
heeft hij bewezen dat hij taalkundig geschoold is en een groot gevoel heeft 
voor de heemkundige. geschiedkundige en bodemkundige achtergrond 
van de Lovendegemse toponiemen. Zijn belangstelling voor toponymie is 
niet blijven steken in 1993; als lid van de Stichting Achiel De Vos blijft hij 
de ontwikkelingen van de toponymie op de voet volgen. Puttend uit deze 
ervaring heeft hij de ontstaansgeschiedenis van Lovendegem 
gedetailleerd beschreven. Bovendien is dit hoofdstuk prachtig 
geïllustreerd met fragmenten van oude kaarten. oude prentkaarten en 
recente luchtfoto·s. 
Ik keek echter verbaasd op toen ik op blz. 17 las ..... de Poeke. die voor 
de duidelijkheid de benaming Neerkale (cursivering van J .L.) kreeg". 
Waarom de naam Neerkale duidelijker is dan Poeke. is mij een raadsel. 
We moeten wachten tot op blz. 82 waar David Vanhee verklaart hoe de 
vork In de steel zit: Kale komt uit het Latijn canalis en is een nieuwe 
naam voor gekanaliseerde waterlopen. Was de Geschiedenis van 
Lovendegem achteraf nog eens grondig nagelezen geweest. dan zou al op 
blz. 17 duidelijk hebben gestaan waarom de naam Poeke later (Neer)kale 
werd. 

In het hoofdst uk over Archeologische I'1formalie In Lovendegem legt 
David Vanhee eerst de opeenvolgende periodes uit de prehistorie uit en 
~1 dan dlcp(~r In op de vondsten in Lovendegem. Omdat cr tot op heden 
geen ()nderzo(~k Is gebeurd naar de Romeinse tiJd In Lovendegcm. dient 
de auteur zkh op voorbeelden te richten uit dc ruimere regio (blz. 88-89). 
Voor de Mldddeeuwen komt het recente onc1erzo('k op dc site Supra 
BaJ'..ar In I..ovendegem gCH~d aan hod. 



REDACTIE 

In het hoofdstuk Politieke en bestuurlijke geschiedenis is het weer Geert 
Andries die zich heeft toegelegd op de feodaal-administratieve structuur. 
Terloops vonden we als kopje van een paragraaf de titel Aanhangers van 
het protestantisme. 
Vanuit de kennis dat de gemeenten Lovendegem, Vinderhoute, 
Merendree, Bellem en Hansbeke zeer veel aanhangers van de het pro
testantisme in het algemeen en het doperdom in het bijzonder telden, 
hoopte ik een beklijvend en samenvattend hoofdstuk over deze bijzonder 
belangrijke periode uit de Lovendegemse geschiedenis te kunnen lezen, 
vooral omdat G. A.C. van Vooren (Oostvlaamse immigratie in westelijk 
Staats-Vlaanderen in de eerste helft der zeventiende eeuw, in Liber ami
corum Achiel De Vos, Evergem, 1989, p. 259-266) en N. Kerckhaert (De 
heresie in het Meetjesland tijdens de eerste helft der 17de eeuw, in 
Appeltjes van het Meetjesland, jg. 6 (l954), Eeklo, 1955, p. 5-27) hiervoor 
al veel vroeger een aanzet hadden gegeven. In het hele werk vond ik wel 
geteld vier keer het woord hervorming, anabaptist of reformatie (blz. 108, 
172, 290 en 495), maar er wordt met geen woord gerept over de grote 
impact die de Reformatie had o.m. in Lovendegem of over de honderden 
inwoners uit overigens bekende families die met hun have en goed 
Lovendegem hebben verlaten en naar het Noorden zijn gevlucht, waar 
hen een veilige en vaak betere toekomst wachtte. 

Tijdens de lectuur viel mijn oog op andere blinde vlekken. Is de 
Omwenteling van 1830 in Lovendegem dan zo vreedzaam verlopen als de 
auteur ons wil doen geloven? Wat is er bijv. gebeurd met burgemeester 
Bernardus Bibauw die in 1830 het Lovendegemse schip heeft verlaten? 
Is hij zonder slag of stoot vertrokken en gewoon opgevolgd door Joannes
Frans Van Hecke? In Nevele bijv. waren er in die septemberdagen 1830 
zware rellen en is er een dode gevallen. Niet dat ik ook graag in 
Lovendegem bloed had willen zien vloeien ... Is het en montagefout dat op 
blz. 240 in het hoofdstuk over de Belgische Omwenteling twee foto's van 
hedendaagse bolders staan afgedrukt? 

Over de Schoolstrijd van 1878-1884, die in deze streek bijzonder 
hard heeft gewoed, lees ik enkele verwarde paragrafen. Liever dan de 
paragraaf De Vrije Lagere Aangenomen Jongensschool, waarin af en toe 
naar de schoolstrijd van 1879-1884 wordt verwezen, bijv. met het 
zinnetje "dit alles leidde tot een hevige schoolstrijd", had ik enkele 
bladzijden willen lezen waarin over de die schoolstrijd was uitgeweid. 
En wie het hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog leest - inmiddels ligt 
die vijfenzestig jaar achter ons - krijgt de indruk dat zelfs jonge auteurs 
in een wijde boog rond dit thema heen lopen. Ik vestig de aandacht op 
een cryptisch zinnetje (blz. 247): "toch wilden de Lovendegemse 
oorlogsburgemeester en -schepenen blijkbaar hun sympathie voor 
collaborateurs uitdrukken". Wie waren ze en hoe hebben ze hun 
sympathie uitgedrukt, toch niet enkel door een straat noemen naar 
Reimond Tollenaere? Ik begrijp ook niet waarom op bijvoorbeeld blz. 249 
het woord landverraders tussen aanhalingstekens wordt geschreven en 
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collaborateur niet. Sommige lokale geschiedschrijvers voeren aan dat het 
nog ,,'eel te vroeg is om over de 1Weede wereldoorlog en zijn gevolgen te 
schrijven. omdat sommige betrokkenen nog leven. In Tielt hebben K. 
Ra\y1s en P. Stnlyve met hun boek Het Tieltse 1940-1945. Bedreigd. 
bezet. bel'r!id bewezen dat je zonder je leven in gevaar te brengen. kan 
schrijven over de 1\veede Wereldoorlog. 

Het blijft een verdienste dat bij het begin van elk hoofdstuk 
geschiedkundige- en andere begrippen die in het hoofdstuk worden 
gehanteerd. nauwkeurig worden verklaard, zoals bijv. op blz .. 140 de 
begrippen baljuw. prater. meier. griffier. ontvanger, enz. 
Elk hoofdstuk is een afgewerkt geheel en is een levend bewijs dat de 
verschillende auteurs de juiste man/vrouw op de juist plaats waren. Zo 
is bijv. in het hoofdstuk sociaal-economische geschiedenis de evolutie 
van het grondbezit en grondgebruik (blz. 283) helder en aantrekkelijk 
uitgewerkt: het leest als en roman en brengt ons in het hart van het 
vroegere dorpsleven. In het hoofdstuk Parochiale Geschiedenis waardeer 
ik de oven:ichtelijke structuur, de stapsgewijze verklaring van het 
parochiebestuur (vanaf blz. 443) en de mooie illustraties in het onderdeel 
over kerkgebouwen de kerkschatten. 
In het hoofdstuk Bouwkundig Erfgoed verdient de uiteenzetting over de 
zeven kastelen van Lovendegem onze bijzondere waardering. De 
afbeelding van de oude kaarten en de foto's van de vroegere kastelen 
illustreren dit hoofdstuk zeer aantrekkelijk. 
Over het verenigingsleven schrijven, blijft een avontuur vooral omdat 
veelal de bronnen verloren zijn gegaan. Veel verenigingen houden 
helemaal geen archief bij, zodat geschiedschrijvers vaak genoodzaakt zijn 
over de actuele verenigingen te schrijven. Toch is het mogelijk de 
artikeltjes over de sportverenigingen (voetbal. duivensport. vinkensport. 
wielersport) iets meer aan te bod te brengen. In Het Land van Nevele zijn 
wij er toch in geslaagd aan de hand van oude kranten en tijdschriften 
hierover enkele lange artikelen te publiceren. 

liet siert de auteurs omdat zij erin geslaagd zijn op tien jaar tijd die 
meesterwerk tot. een goed einde te brengen. In tegenstelling tot bijv. De 
GeschiedenL'i van Deinze konden zij nauwelijks teruhJVallen op vroeger 
verschenen artikelen of studies. liet boek is bijzonder verzorgd 
uitgegeven: enkel met de materiële en logistieke steun van het 
gemeentebestuur Is dit mogelijk, wil men het boek tegen een 
aanvaardbare priJS verkopen. 

Voor alle Inlichtingen kunt lJ terecht bij e1lenst Cult uur van de 
gemeente Lovendegem (tel. 09 370 70 13). 

Jan Luyssaert 
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Krtstien DE CROP, Christa GRIJP, Etienne NOTIEBOOM, Sssst ... 't Goa 
beginn! 50Jaar Aoigemse leude!, Adegem, 2010, 144 p. 

Het Adegems Volkstheater vierde in 2010 zijn vijftigste veIjaardag 
en dat gaf aanleiding tot het organiseren van een hele reeks activiteiten. 
Twee ervan springen in het oog: het onthullen van een feestplaket op 
zaterdag 9 januari 2010 aan de feestzaal D'Havé waar eens de wieg stond 
van de toneelbond. De tekst van het plaket gaat als volgt: "In feestzaal 
D'havé werd in 160 door het Adegems Jeugdtheater voor het eerst toneel 
gespeeld Dit was de geboorte van het Adegems Volkstheater. 9 Januari 
2010. "Waarmee de origine en de stichting van het Volkstheater zijn ver
eeuwigd. 
Een tweede activiteit was de uitgave van een rijk geïllustreerd jubileum
boek, 144 pagina's dik en met een bijzonder aparte en opvallende lay-out. 
Het boek doet een beetje denken aan de Panini-albums die men moet vol 
kleven met plaatjes. Het îs ook een beetje een doe-boek, want er is ruim
te voor de lezer om zelf hier en daar een foto in te kleven, een tekening te 
maken of een tekstUe) te schrijven. Hoogst origineel! 
Er wordt een overzicht gegeven van alle gespeelde stukken - meer dan 
501 - , van alle spelers en medewerkers en van alle andere activiteiten. 
Interessant zijn het viertal interviews met gewezen regisseurs en spelers 
waarin de precieze omstandigheden van de stichting van het Adegems 
Volkstheater uit de doeken wordt gedaan. 
Het Adegems Volkstheater is in heel het Meetjesland bekend omwille van 
de opvoering van komische stukken. Wie het boek doorbladert, ziet 
onmiddellijk dat de klucht slechts een zeldzame keer wordt overstegen 
door een ietwat ernstiger stuk. Het enige doel is dat de mensen in het 
dorp buiten de wereld eens hartelijk kunnen lachen en zich kostelijk 
amuseren. En dat gebeurt dan ook. Blijkbaar kon niet iedereen lachen 
met de toneelbond; pastoor Thysbaert met name voelde zich in 1969 in 
zijn eer gekrenkt omdat zijn provocerende afwezigheid de spelers even
eens had gekrenkt en de pastoor schreef daarover een vlammend artikel 
in Kerk en Leven (p. 29-30). Toen lag men daar nog wakker van ... 
Sssst. .. 't Goa beginn! ademt een nostalgische sfeer uit, een hang naar de 
goede oude tijd. Hetjubileumlied, het Adegems Volkslied, de vele foto's en 
zelfs het huldegedicht bij het onthullen van het feestplaket zijn ervan 
doordesemd. Het boek zal dan ongetwijfeld door elke Adegemse toneel
liefhebber met genoegen worden gelezen en ingekeken. 
Vanuit historisch oogpunt is Sssst... 't Goa beginn! een pretentieloos werk 
waarvan de verdiensten te zoeken zijn in de encyclopedische volledigheid 
en de goede kijk die het biedt op het toneelleven in een amateuristisch 
gezelschap. Een aanrader voor elke toneelliefhebber in het Meetjesland! 

Het boek is te verkrijgen bij Christa Grijp, Walland , 9991 Adegem. 
HN 
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3. HISTORISCHE NIEUwrJES 

De website van het Genootschap 

Gedurende jaren werd in nagenoeg in alle bestuursvergaderingen 
geopperd dat het Historisch Genootschap eens werk zou moeten maken 
van een degelijke website. Maar, tussen droom en daad staan wetten en 
praktische bezwaren. in ons geval: gebrek aan kennis en financiële moge
lijkheden. Het bleef bij een vrome wens, tot we midden 2010 via een van 
onze leden een gouden tip kregen: "Neem eens contact op met Geert De 
Baets. webmaster van www.adegem.net. .. Wat we prompt deden. 

Geert De Baets is een zoon van Jozef De Baets, decennialang koster 
in Adegem en trouw lid van ons Genootschap. Al een paar decennia gele
den was Geert een van de eerste bezitters van een computer waarvan hij 
al direct de mogelijkheden inzag, vooral dan voor de hotelsector waarin 
hij werkzaam was. Zoals het een echte De Baets betaamt - zowat de hele 
familie heeft aanleg voor mechaniek en techniek én kunst - specialiseer
de hij zich verder in de computertechnologie, waarin hij ondertussen een 
echte specialist is geworden. De website van de familie De Baets uit 
Adegem (www.debaets.beJ, VVF-Meetjesland (www.vvfmeetjesland.be) en 
vooral van Adegem (www.adegem.net) tonen dit ten overvoede aan. Maar 
niet alleen is hij een degelijk websitearchitect, ook voor het schrijven van 
de meest diverse computerprogramma's kan men bij hem terecht. 

Geert woont echter in Agde, in het diepe Franse zuiden, en werkt 
in Aix-en-Provence, maar dat bleek geen enkel probleem. Gedurende 
wwat elke dag in de maanden juni en juli verliep er een bijzonder druk 
e-mailverkeer tussen Adegem en Agde en werden alle gegevens over het 
Genootschap aan Geert bezorgd. Beetje bij beetje kreeg de website vorm 
en tenslotte zijn definitief uitzicht. 

Eens men op de hoofd pagina van de webiste komt, kan de bezoe
ker doorklikken naar niet minder dan 13 onderliggende pagina's: het 
loont werkelijk de moeite die één voor één aan te klikken. Men vindt er 
een overzicht van de inhoud van alle jaarboeken, van alle uitstappen met 
historische foto's. een volledige catalogus van onze rijke bibliotheek, inte
ressante links en nog veel meer. De wehslte is, kortom, het hart van ons 
GenooL.,chap. 

We mO{~ten Geert De Baets, onze webmaster, hijzonder hartelijk 
danken voor zijn belangloze inzet. de talloze uren werk en de vlotte 
samenwerking. Niet alleen bouwde hij de hele website op. hij onderhoudt 
h(~m daarcnb()V(~n nog ook. Elk bericht staat In een mum van tijd op onze 
slt(:! Geert hed! nog steeds een hart voor Adegern en voor het Meetjesland 
In hel bIIJf,onder. vandaar. En. als h IJ eens een of andere activiteit van 
AppdIJ<!S kan bijwonen. zul1en we hem zeker en vast eens extra In de 
blc}(·metjcs Jf .. dkn. 
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Misschien kan een van onze leden ons helpen om. de eerste 25 
jaargangen van Appeltjes op het web te plaatsen. Wie daaromtrent een tip 
heeft, laat ons dat gerust weten. En wie interessante foto's bezit over de 
werking van ons Genootschap, mag die ons ook bezorgen. Na inscannen 
worden ze direct terugbezorgd. 

Iedereen kan de website bezoeken via www.appeltjes-meetjes
land.org. 

HN 

' t Getrouwe Maldegem digitaal 

Het eerste nummer van het weekblad 't Getrouwe Maldeghem 
verscheen op 29 juli 1888. Het werd gedrukt in Eeklo en had een oplage 
van 275 exemplaren. Victor De Lille (1863-1940), gemeenteontvanger van 
Maldegem, maar ook drukker, journalist, auteur, uitgever etc., liep al 
enkele tijd rond met de idee een geheel nieuw Maldegems weekblad op te 
richten, nieuw naar vorm, nieuw naar inhoud. Dankzij zijn stoute, doch 
vaardige pen, groeide het blad tot wekelijks 3 000 exemplaren om in 1903 
een oplage te bereiken van 10 000 exemplaren, een fenomenaal hoog 
aantal. Tijdens de zogenaamde zaken van Beernem zou het aantal 
Getrouwes boven de 40 000 stijgen. Het laatste nummer verscheen op 3 
september 1944. 

Schepen van cultuur Frank Sierens schetst het ontstaan van d digital v r i van 
't Getrouwe Maldeghem. 
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KRONIEK 

In zijn lang en turbulent bestaan heeft het weekblad nooit de 
hechte band met het regionale lezerspubliek uit het oog verloren, wat 
trouwens een van de redenen van het succes uitmaakte. 't Getrouwe 
Maldeghem biedt ons een getrouwe spiegel van de wensen, verzuchtingen 
en belevenissen van de plattelandsbevolking van Maldegem en omstreken 
en zijn entree in de moderne, technische tijd. Men treft er een mix aan 
van alle gebeurtenissen, groot en klein, faits-divers, politieke 
beschouwingen, literaire wetenswaardigheden, sport, nieuwsjes en 
curieuzigheden als de Duimkes en nog veel meer. Een onuitputtelijke bron 
voor de vorser, de genealoog, de volkskundige, de literatuurhistoricus, ... 
Dat bewees bijvoorbeeld Peter Laroy met zijn boek Aalter in oude kranten. 
dat vrijwel geheel gebaseerd is op het Maldegemse weekblad. Een 
voorbeeld voor andere Meetjeslandse dorpen! 

Voorlopig hoort Victor De Lille nog steeds niet thuis in de galerij der 
grote Vlamingen. een beetje onbegrijpelijk. Desalniettemin is hij een der 
grootste Maldegemnaren uit de vorige eeuw. Dankzij zijn inzet en 
idealisme werd 't Getrouwe Maldeghem een van de populairste 
weekbladen in Vlaanderen: van De Panne tot in Hasselt werd het gretig 
gelezen. 

Het raadplegen van deze rijke geschiedenisbron was bijzonder 
moeilijk. Het papier waarop het blad werd gedrukt. was niet altijd van 
perfecte kwaliteit. het scheurde gemakkelijk. waardoor stukjes voor altijd 
verloren gingen. 

Het Maldegemse gemeentebestuur. dat de volledige collectie in 
1993 kon aankopen van de familie De Lille, liet de hele verzameling in 
2000 op microfilm zetten. waardoor raadpleging van het origineel niet 
meer nodig was en het zo gespaard bleef voor verdere aftakeling. Toch 
was dit nog verre van ideaal. vandaar dat de werkgroep die de publicatie 
van de Maldegemse geschiedenis voorbereidt. ervoor pleitte 't Getrouwe 
raadpleegbaar te maken via internet. 

Dit werd eind novemher 20 I 0 gerealiseerd. Om de digitale versie te 
verwezenlijken, werd een heroep gedaan op NOVADO, online solutions 
van de firma Vanden Broele uit Brugge. 't Getrouwe is nu door iedereen 
te raadplegen via www.maldegem.he, doorklikken op 't Getrouwe 
Ma1deghem nu digitaal doorzoekbaar. 

Het Maldegemse gemeentehestuur, en vooral hurgemeester De Roo 
en schepen Frank Sierens, verdienen het hartelijk te worden gefeliciteerd 
voor de goede afloop van dit project. Hopelijk volgen nu ook andere 
gemeenten. Vooral de stad Eeklo, die een hijzonder rijke krantencollectie 
be'/.:lt, ;!,OU er eens serieus moeten over denken om die ook allemaal te 
digitaliseren. Kranten zijn en hlijven een belangrijk deel van ons aller 
erfgoed. 
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REDACTIE 

De 'ploeg ' die de digitale versie van 't Getrouwe realiseerde en/oJ financieel 
mogelijk maakte: schepenen Frank Sierens en Remi De Jaegher achter het scherm, 
SteJaan van Assche van Novado, cultuurambtenaar [sabel Ginneberge, IT
verantwoordelijke Christine Blondeel en burgemeester Johan De Roo 

De voorstelling van het digitale 't Getrouwe vond plaats op zaterdag 27 
november 2010 in het Kasteeltje van Maldegem. Symbolischer kan het 
niet, want ooit bruiste het Kasteeltje van het leven: de drukkerij was er 
immers gevestigd en de familie De Lille woonde er. En Victor zou beslist 
tevreden geweest zijn over het resultaat! 

HN 
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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 voorolitter van 1989 tot 1999. 

HET BESTUUR 

VOORZITrER 
Hugo NO'ITEBOOM 
Prins Boudewijnlaan 9B - 9991 Adegem 
Tel. 050 71 29 12 
e-mail: hugo.notteboom@appeltjes-meetjesland.org 

OXDERVOORZITfER-REDACTIESECRETARIS 
Filip BASTIAEN 
Oostmolenstraat 216 - 9880 Aalter 
Tel. 09 375 08 38 
e-mail: filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org 

PENNINGMEESTER 

LEDEN 

Maria DE LAERE 
Prins Boudewijnlaan 9B - 9991 Adegem 
Tel. 050 71 29 12 

Roger BUYCK. Plein 66 - 9970 Kaprijke 
Tel. 09 373 90 93 - e-mail: roger.buyck@appeltjes-meetjesland.org 
Frederik DE COCKER, Industrielaan 3 - 9900 Eeklo 
Tel. 09 377 13 1 I 
e-mail: frederik.decocker@appeltjes-meetjesland.org 
Peter LAHOY. Brouwerijstraat 84 - 9880 Aalter 
Tel. 09 375 14 86 - e-mail: peter.laroy@appeltjes-meetjesland.org 
Oskar L!PPfo:NS, Gentstraat 13 - 9971 Lembeke 
Tel. 09 377 28 54 
Walter NOTJl-:BOOM, Noordstraal 196 - 9990 Maldegem 
Tel. 050 71 30 25 
e-mail: wal ter. nottehoom@appeItjes-meetjesland.org 
Wilfrled Sn:fo':GIIF-I<.":i. Vurstjen 21 - 9940 Evergem 
PauJ VAN Ufo: Wm::snJNE, TlcJtsesteenwcg 12 - 9900 Eeklo 
Tel. 09 377 16 55 
e-mail: paul.vancJewncstyne@appeltjes-mectjesland.org 
Aren WII,I,I';U()()IWSI':, Verloren KoslJe 5 - NI., 4527 Bil Aardcnhurg 
Tel. OO:H -117-49550H 
e-mail: aren.wlllenoordsc@app<.l t,jes-mcetjcslalld .org 
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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: filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org 

Leden: Hugo Notteboom, Peter Laroy en Roger Buyck 

Alle artikels dienen uiterlijk 31 oktober in het bezit te zijn van de redac
tiesecretaris, bij wie ook de auteursrichtlijnen zijn te bekomen. 

Boeken ter bespreking aangeboden, worden op hetzelfde adres verwacht 
en worden nadien in de bibliotheek van het Genootschap ondergebracht. 

RUILDIENST 

Bestellingen, ook van vorige jaarboeken, gebeuren uitsluitend via 
Hugo Notteboom, Prins Boudewijnlaan 9B - 9991 Adegem 
Tel.: 050 71 29 12 
e-mail: hugo.notteboom@appeltjes-meetjesland.org 

Appeltjes in voorraad (toestand op 1 januari 2011) 

NR. JAAR AANTAL EX. PRIJS 
13 1962 5 10 € 
19 1968 2 10 € 
20 1968 1 10 € 
21 1970 14 5€ 
25 1974 18 5€ 
27 1976 4 10 € 
29 1978 27 5€ 
30 1979 1 10 € 
31 1980 24 5€ 
32 1981 9 5€ 
35 1984 3 10 € 
36 1985 21 5€ 
38 1987 7 10 € 
40 1989 1 10 € 
42 1991 1 10 € 
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-l3 1992 1 
-l-l 1993 32 
-l5 1994 23 
-l6 1995 33 
-l7 1996 46 
-l8 1997 74 
-l9 1998 14 
50 1999 3 
51 2000 42 
52 2001 59 
53 2002 10 
55 2004 24 
56 2005 23 
57 2006 32 
58 2007 35 
59 2008 24 
60 2009 33 

Oude indices (eerste 25 jaargangen): 18 ex. 2 € 
Indices van de eerste 50 jaargangen: 35 ex. 2 € 

10 € 
5€ 
5€ 
5€ 
5€ 
5€ 
5€ 
5€ 

18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 
18 € 

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 in 9991 
Maldegem met vermelding "nieuw lid" of de gewenste Jaarboeken. 

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. 
G(~/-Ien de wet op de bescherming van de persoonliJke levenssfeer kunnen 
we modlijk uw nieuw adres a('hterhalen. 



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: filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org. 
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MET DANK AAN ... 

ERELEDEN 2010 (vanaf 50 €) 

AxelDANNEELS - Coppet (CH) 
Andre DE SCHEPPER - Evergem 
Svlvain JANSSEN - VAN DAMME Liliane (+) - Vlijtingen-Riemst 
Jan LIPPENS - Lembeke 
Christiane STOCKMAN - Niel 

STEUNENDE LEDEN 2010 

Geert BAERT - Gent 
Andre BAUDTS - Eeklo 
Odette BLONDEEL - VAN HAMME 

Eeklo 
Leo BRAL - Sint-Kruis (Brugge) 
Herwig CARTON - Aalter 
Marijn CLAEYS - Lovendegem 
Roger DE BACKER - Evergem 
Stichting PATRlCK DE BEIR - Gent 
Antoine DE BOEVER - Eeklo 
Anna DE BUYSERE - Eeklo 
Daniël DE BUYSERE - Eeklo 
Dirk DE REUCK - Bellem 
Johan DE RYCKE-COCgUYT -

Evergem 
Kristien DE VOS - Sleidinge 
Magda DEVOS-

Si n t -DeniJ s-Wes trem 
Robert DHONT - Knesselare 
Angela DUMEZ - VAN VOOREN -

A.,senede 
Walter en Yvette DU PRE -

BOUDONCK - Slnt-Laure1ns 
Willy ENGl':LS - Beveren-Waas 
Gerard G YSSEL.'3 - f:cklo 
Pal riek IIAESEVOf:--rS - Dlest 
Gilbert LACAI':YSf: - As sc 
Eric IAHOY-I{OI':LS - Lovendegcm 
Eric MArrlll.JS - E('klo 

Ann MEIRESONNE - DELCOURT -
Sleidinge 

Xavier PlENS - Nivelles 
Werner ROELANDTS - Ursel 
Lieve RYSERHOVE - Veurne 
STAD EEKLO. archief - Eeklo 
Dirk SCHOCKAERT -STEEL -

Lembeke 
Wilfried STAELENS - Ede (Nl.) 
Raymond STRYMES - DE NEVE -

Sint-Laureins 
Jozef STRYBOL - Knokke-Heist 
François VAN DAMME - Eeklo 
Julien VAN DE KERCKHOVE -

Adegem 
Alexander VAN DEN 

BRAEMBUSSCHE - Adegem 
Maria VANDERBRUGGEN -

Lembeke 
Willy VAN IIOECKE-VERSTRAETE 

Rotselaar 
Jaak VAN PASSEL - Aalter 
Philippe VERLB:YEN - Aalter 
Amede VERTENTEN - Eeklo 
André VAN RENTEH.GHEM -

Evergem 
Fellx WALDACK - Laarne 
Lieve Wfo:LVAERT - LoC'hristi 
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