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Willy JOOS 

1. HET EINDE VAN EEN PUBLIEK GEHEIM 

Gijselbertus, zoon van Christoffel en van Anna Vande Kerckhove, 
werd op 4 december 1622 1 in de parochiekerk van Lovendegem rooms
katholiek gedoopt. Als doopgetuigen traden Carolus Standaert en 
Margarita Steyaert op. Op dat moment waren zijn ouders omwille van 
hun godsdienstige overtuiging zeker geen onbesproken figuren meer 
binnen de Lovendegemse samenleving. 
Het was de 57-jarige Adolph vanden Keere, toentertijd Lovendegems 
dorpspastoor, die enkele jaren nadien hun ware religieuze identiteit in de 
openbaarheid brengen zou. 
Op verzoek van de landvoogdes Isabella, gedateerd 23 juni 1 629, werd 
een algemeen onderzoek ingesteld naar doperse activiteiten in het zoge
heten Contributieland, waardoor hun bijeenkomsten aan het licht kwa
men. 

"dat tsedert Baefmisse herwaerts ende ooc eenighe maenden tevooren ... " 

Appl"llj<>s van het Mecljl'sland. jb. 64 (201��). p. 5 16 5 
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Volgens het testimonium van de pastoor onder ede afgelegd, en de 
advocaat-fiscaal van de Raad van Vlaanderen in Gent op 6 november 
16292 zouden er: 

"t'sedert Baefmisse herwaerts ende ooc eenighe maenden te vooren 
binnen de voors. prochie van Lovendeghem ghehauden syn gheweest 
eenighe vergaederinghen ofte conventiden van herdoopers ten huyse van 
Zegher Clays fs Gherolfs".3 

Maar als aanklager ten dienste van zijn broodheer, de rooms
katholieke kerk, verklapte de pastoor ook nog de namen van een paar 
andere prominente aanwezigen op die doperse bijeenkomsten, te weten: 
Lieven d'Oosterlinck en Christoffel Hebbrecht. 
Door die gang van zaken werd een naar hun idee goed bewaard geheim 
toch in de openbaarheid gebracht, waardoor ze van dan af aan openlijk 
het stigma van doperse ketters droegen. 

2. DE BIEZEN - "HET BELOOFDE LAND" 

Zegher Clays, eertijds schepen, kerk- en armmeester van 
Lovendegem, vertrok, listig als hij was, meteen met zijn gezin en bezit nog 
voor de hoorzittingen aan het Hof aanvingen, richting Aardenburg/ de 
Biezen, "met ende neffens hem ghedreghen hebbende eenen Vlaemschen 
bibel".4 

"Ghedreghen hebbende eenen Vlaemschen bibeL" 

Voor Lieven en Christoffel liep het in die dagen minder goed af. 
Beiden werden enige dagen in Gent gevangengezet, om er nadien een 
door het Gheestelick hof bikkelhard verhoor te moeten ondergaan. 

Hoewel in november 1629 Christoffel beweert terug bekeerd te zijn 
"ende de kercke ghelyck als eenen goeden catholicq man is frequenteren
de", stond hij nochtans al op 24 maart 1633 als poorter der stad 
Aardenburg ingeschreven. Denkelijk vestigde hij zich in het begin van 
dat jaar definitief in de Biezen, de plek waar al een aanzienlijk aantal van 
zijn dorpsgenoten hun toevlucht had genomen. Drie jaar later, op 7 april 
16365, treffen we zijn naam aan op de lijst van lidmaten van de doops
gezinde gemeente Aar�enburg. 

Lieven d'Oosterlinck, wonend op zijn hofstee in de Bredestraat6 en 
ook ex-gevangene, pakte hoogstwaarschijnlijk kort na zijn veroordelin 
door het Hof, samen met zijn gezin, zijn koffers, naar de Biezen. 
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ÜHIJSEL HEBB(E)RECHT. OP EEN NA LAATSTE VLAAMSE DOOPSGEZINDE: VERMANER IN AARDENBURG, VERDACHT VAN SOCINIANISME. 

Getroffen door het noodlot overleed er diens vrouw Joanna Roets korte 
tij d  na hun aankomst. Na dat treurige voorval zou hij ,  althans volgens de 
verklaring van pastoor Moers 7, teruggekeerd zijn naar Lovendegem. Een 
terugkeer die bevestigd werd in de visitatieverslagen van de Gentse bis
schop Antonius Triest. Nochtans stond ook Lieven vanaf 20 oktober 1636 
als een volwaardig lidmaat ingeschreven bij de doopsgezinde gemeente 
Aardenburg. Op zijn minst eigenaardig, maar dat valt te verklaren. Lieven 
was een getormenteerd man inzake zijn ideologische keuze, waardoor hij 
schier permanent met zichzelf in tweestrij d  was. Dat feit werd door die
zelfde Gentse bisschop in zijn visitatieverslagen voor de jaren 1646, 1648 
en 16518 in Lovendegem bevestigd . Daarin typeerde hij Levinus 
Oosterlinck als een hardnekkige, verdorven en ketterse wederdoper. Naar 
alle waarschijnlij kheid behoorde Lieven tot diegenen uit de regio 
Lovendegem-Zomergem, die wekelij ks op zaterdagavond of op zondag
morgen te voet of per kar naar Aardenburg trokken om er de fel gegeer
de doopsgezinde vermaningen bij te wonen. 

Inmiddels wist Christoffel Hebberecht zich met zij n  gezin compleet 
te assimileren in zijn nieuwe leefmilieu en had hij de reputatie van wel
stellend man heropgebouwd. Dat werd enerzijds bevestigd door het feit 
dat het stadsbestuur in die tijd bij hem een lening van 1200 gulden 
afsloot, geld dat het hard nodig had voor de meest dringende instand
houdingwerken aan de gereformeerde Sint-Baafskerk. Anderzijds was hij 
Aardenburgs hoogst aangeslagene belastingbetaler en huwde zijn doch
ter Tanneken Hebberecht, op 21 januari 16559, met Jacob van Eeghen, 
de stichter van het latere van Eeghen & C0-imperium in Amsterdam. 1 0  

Ook binnen d e  hiërarchie van zijn eigen geloofsgemeenschap was hij 
sedert 1641 opgeklommen tot het ambt van diaken en bedienaar der 
armen. Een dubbelambt dat hij naast zijn beroep als lakenhandelaar tot 
aan zijn dood rond 1654/1655 bleef uitoefenen. 

3. DE AANKLACHT 

Ondertussen was zijn zoon Ghijsel tot volwassenheid gekomen, 
hoewel hij op de lijsten der lidmaten van de doopsgezinde gemeente 
Aardenburg die tot 1640 gaan, nog niet geattesteerd staat. Nochtans 
werd hij al in 1651 beroepen tot vermaner of leraar van deze gemeente, 
als voorlaatste die uit eigen Vlaamse kring gekozen werd. 

Ghijsel was een man vol van ambitie en intellect, wat zich vooral 
heeft geuit in de verdere afwerking en inrichting van het nieuwe 
Vermaanhuis het Lam in de Weststraat, onder zijn pastoraat. Ook de 
gemeente op zich kende onder zijn impuls een tot dan toe ongekende 
groei en bloei, wat wijst op de positieve invloed die hij moet gehad heb
ben binnen deze doopsgezinde gemeente. Daartegenover stond hij in 
Aardenburg ook bekend als een koleriek man met een weerbarstig karak
ter, waardoor hij meerdere keren in de problemen kwam ten overstaan 
van de plaatselijke overheid , of met predikanten van andere gezindtes. 1 1  
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Zo weten we dat er in het begin van het jaar 1660 een conflict ont
staan was tussen hem, en de rechtzinnige predikant van de Waalse 
gemeente Pierre Bucée12. Deze laatste betichtte immers Ghijsel 
Heb berecht ervan dat hij openlijk in zijn vermaning het Socinianisme pre
dikte! Al op 16 februari 1660 diende een drietal aanhangers van Bucée 
daarover een aanklacht in bij de magistraat van de stad, als zou Ghijsel 
Heb berecht vanaf de kansel gezegd hebben "dat God een enig Wezen was, 
dat met drie namen genoemd werd". 

Patrimonium Doopsgezinde gemeente Aardenburg en Sluis - gevelsteen in reliëf 
Aardenburg voorstellend. 
De gevelsteen met jaartal 1662 in Cararamarmer is ajkomstig van het voormalig 
riante bankiershuis van Anne Wiliem van Eeghen in Amsterdam 1867 / 1868. Deze 
was bedoeld als een aandenken aan zfjn doopsgezinde voorvader Jacob van 
Eeghenfs Christiaan, de stichter van het latere van Eeghen-imperium, die in 1662 

Aardenburg verliet voor Amsterdam 

Schokkende woorden als deze werden toen geïnterpreteerd als 
puur satanisme, erger zelfs dan vloeken in de kerk, waardoor Ghijsel 
werd geïdentificeerd als de verpersoonlijking van de duivel en het kwaad. 
Trouwens zijn uitspraak ging regelrecht in tegen het plakkaat van 30 
december 165913, toen uitgevaardigd tegen de socinianen. Daarin werd 
gesteld dat buiten de gereformeerde kerk er geen heil bestond. De rooms
katholieke kerk had diezelfde leerstelling al lang voordien verkondigd. 
Geen wonder dus dat de antidoperse getuigen verklaarden dat 
Hebberecht met zijn uitspraak de woorden van Calvijn compleet uit hun 
verband hadden gerukt, wat meteen ook de reden was van hun aan
klacht. 
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4. ONTSTAAN EN ENKELE KENMERKEN VAN HET SOCINIANISME 

De grondlegger van het naar hem genoemde socinianisme, een 
voorloper van het rationalisme, was de Italiaanse theoloog en jurist 
Faustus Socinus of Fausto Sozzini, geboren in Siena op 5 december 1539 
en overleden in Luslawice, in Polen, op 3 maart 1604. Hoewel zijn 
inzichten bij een eerste beschouwing theologisch nogal revolutionair 
ogen, ontdekt men al vlug dat er zekere raakpunten zijn met de oudere 
theologische inzichten van de Katharen uit de 1 1  de eeuw.14 Deze irenisch 
ingestelde christengemeenschap uit de Languedoc werd precies om haar 
rationele inzichten tot de laatste onder hen op bevel van paus 
lnnocentius III op een beestachtige wijze omgebracht. Hun gedachtegoed 
bleef echter sluimerend verder bestaan. 

De Voornaamste grondstellingen door Socinus gepropageerd 

- de leer moet vrij zijn van dogma's; 
- de bijbel bevat niets dat in strijd is met de rede; 
- de Drie-eenheid bestaat niet; . 
- de Heilige Geest is een kracht, geen persoon; 
- de transsubstantiatie in de eucharistie bestaat niet; 
- ontkenning van de leer der erfzonde en 
- mannen en vrouwen zijn evenwaardige wezens.15 

Fausto Sozzini, een van de grondleggers van het socinianisme. 

Het hoeft zeker geen verder betoog dat deze humanistische inzichten, die 
in bepaalde opzichten gelijkenis vertoonden met die van sommige doops
gezinden, zowel door reformatorische als door rooms-katholieke theolo
gen fel bestreden werden. Censuurmaatregelen waren hier het gevolg 
van, zij het op een andere schaal dan in de zestiende eeuw. Socinianen, 
die triniteit en incarnatie verwierpen, plaatsten zich buiten de politieke 
en kerkelijke orde; hun theologie werd net zoals deze van de doperse als 
zeer abject en verwerpelijk gezien, ook in Aardenburg. Op krachtige en 
drastische wijze werden daarom alle bruikbare middelen ingezet om het 
verspreiden en verkopen van sociniaanse, theïstische, blasfemische en 
obscene grouwelboucken te verhinderen.16 

5. DE INFILTRATIE 

Waren doopsgezinden in de Nederlanden aanvankelijk een hecht 
aaneengesloten reformatorisch kerkgenootschap, vanaf 1557 ontstond er 
een grote diversiteit aan stromingen, gevoed vanuit de verschillende the
ologische, morele en ethische zienswijzen of standpunten. 
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Mennonieten vóór 1557 

l557 

1567 

1587 
1589 

1591 

1599 

Bevredigde 
broeders 

1613 Waterlanders Af gedeelden• 

1630 
• Z2chtc Friezen en HoogduitJttS 

Jonge Oude 
Vlamingen Vlamingen 

Groninger Oude 
Vlamingen 

Voornaamste stromingen 

binnen de doopsgezinde 

beweging 1557-163017 

Het zou irrelevant zijn om hier over elk van deze splintergroepen 
een historiografisch beeld te schetsen, wat op zich een reeks van meer
dere boekdelen zou vergen. Na meerdere kerkscheuringen trachtte men 
vanaf 1630 de uiteengevallen kudde weerom te herenigen, wat uiteinde
lijk heeft geleid tot het ontstaan van twee groeperingen, te weten de 
Lamisten en de Zonisten. 

1628 

1630 

1640 

16� 

1660 

1670 

1680 

10 

Groninger 
ude Vbmiogen 

Groninger 
Oude VbminKcn 

Pogingen tot hereniging van 

de doopsgezinden 1 
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De twee overgebleven scheurgroepen gingen omstreeks 17 10 op 
hun beurt ook volledig op in een van de twee grotere groeperingen. De 
Lamisten en de Zonisten vormden op zich dan weer de basis voor het ont
staan van de hedendaagse Doopsgezinde Broederschap. 

Toch wil ik een ogenblik blijven stilstaan bij één van de scheur
groepen, namelijk de Groninger Oude Vlamingen. Onder de doopsgezin
den wonende in de Biezen nabij Aardenburg, telde men enige aanhangers 
van deze groepering. Een van hen, Joos vander Hoeven, een tijdgenoot en 
broeder in het geloof van Ghijsel Hebberechtl9 en was verwant met meer
dere doopsgezinde families uit de Biezen. Als lakenhandelaar behoorde 
Joos tot de upper-class van Aardenburg. In zijn staat van goed van het 
jaar 166620, verwijst men naar zijn eigenhandig geschreven testament. 
Daarin schonk hij de som van 174 lb. 1 7 sch. 4 gr. "aen de gemeenen 
Aermen van de groenfjnckx gesinde in Seelant", waarmee hier de 
Doopsgezinde Gemeente Middelburg bedoeld wordt, daar zij de enige was 
in Zeeland met Groninger Oude Vlamingen onder haar lidmaten. 

Doopsgezinde kerk Het Lm te Aardenburg, zeventiende

achltiende eeuw. Foto vóór 1880. 

De Groninger Oude Vlamingen, ook wel eens Ukewallisten genoemd, 
waren ultra-orthodox en bleven strikt vasthouden aan het oude erfgoed. 
Zij hanteerden de meest strenge normen op vlak van soberheid en leef
den ascetisch. In hun vermaningen ontbrak de preekstoel, die aangezien 
werd als een luxe en dus een ontoelaatbaar meubel. Mannen droegen 
lange baarden en de voetwassing werd voor het avondmaal consequent 
toegepast. 21 Alleen de doop door onderdompeling was voor hen geldig. Zij 
hanteerden ook zeer strenge normen i. v.m. de buitentrouw en de kle
dingstijl. Op den duur konden echter ook zij zich niet meer onttrekken 
aan de vernieuwde tijdsgeest. 

1 1  



WILLY JOOS 

Staat van goed van Joos vander Hoeven, Groninger 
Oude Vlaming - t 1665 (RAG, fonds Middelburg in 
Vlaanderen. 

De bijna eindeloze versnippeiing en het gebrek aan basale eenheid 
verklaart de introductie voor allerlei verwant ideologische en theologische 
theorieën, zoals het socinianisme en de leer der collegianten. Zelfs de 
Engelse quakers deden een poging in 1658 om een voet aan de grond te 
krijgen binnen het versnipperde doperdom. 22 

6. GHIJSEL HEBBERECHTS' CONTEXTUELE PLAATS 

Volgens de zeventiende-eeuwse protestanten verkreeg de mens uit
sluitend de zaligheid door het geloof. De geloofsleer nam in hun leven dan 
ook een allesbepalende plaats in. Daarentegen legden de socinianen, nóg 
veel meer dan de doopsgezinden, de nadruk op niet allen wat men moest 
geloven om zalig te worden, maar ook om wat men moest doen. Volgens 
hen kwam het er op aan als mens te streven naar een zekere volmaakt
heid, waartoe God de mens de volkomen vrijheid gaf. Het spreekt voor 
zich dat door de menselijke vrijheid binnen het socinianisme, er geen 
plaats was voor de leer van de predestinatie of de voorbestemming. 23 
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Bekijken we de overeenkomsten, maar ook de verschillen tussen 
het socinianisme en het doperdom, dan hoeft het ons niet te verbazen dat 
vooral in de meer humanistisch-georiënteerde doopsgezinde kringen het 
socinianisme op veel sympathie mocht rekenen, ook al kon het wel eens 
leiden tot een zekere verontwaardiging. Voor Ghijsel was de klassieke reli
gie een statisch gebeuren, waaraan hij vanuit zijn niet-dogmatisch soci
niaanse gedachtegang een meer humanistische dynamiek wou geven. 
Vandaar ook dat de aanklachten tegen het socinianisme bleven aanhou
den, zelfs tot ver in de l scte eeuw; de stok van de gereformeerden om 
onder meer doopsgezinden te treffen. 

Het is in die context dat we hetgeen zich in Aardenburg had voor
gedaan moeten plaatsen. Was het overigens niet de gereformeerde theo
loog en hoogleraar, Johannes Hoornbeeck, die in 1653 zijn Summa con
troversiarum religionis schreef en zich daarin laatdunkend uitliet over 
alles wat niet-Calvinistisch georiënteerd was! Hij schreef onder meer: 
"Anabaptista indoctus socinianus, socinianus autem doctum anabaptista". 
Ofwel: een doopsgezinde is een ongeleerde sociniaan, of een sociniaan is 
een geleerde mennoniet. 24 

Bekend is dat Ghijsel Hebberecht een man was met een gedegen 
opleiding, een groot moreel verantwoordelijksheidsgevoel en een rijke 
levenservaring. Volgens de classificatie van Hoornbeeck kon hij dus den
kelijk eerder een geleerde mennoniet dan een sociniaan genoemd worden. 
Ghijsel was, gehuwd met Susanna de Meijere, weliswaar op en top men
noniet, maar hield zijn sympathieën voor het ondogmatische en het meer 
humanistisch gerichte socinianisme toch niet verborgen. 

In die tijd verkeerde het garnizoensstadje Aardenburg bijna in een 
permanente crisissituatie. De vele oorlogsdreigingen leidden er toe dat 
het stadsbestuur heel voorzichtig diende om te gaan met het soort van 
aanklachten, zoals die tegen Ghijsel Hebberecht. De bestuurders besef
ten maar al te goed dat elke man, ook al was hij een mennoniet, een 
potentiële kracht betekende die men kon inzetten ter ondersteuning of ter 
verdediging van het stadje. Gehaaid als hij was, wist Ghijsel Hebberecht 
onder andere dat argument in zijn voordeel aan te wenden. 

Staats-Vlaanderen, waar Aardenburg onder viel, behoorde tot de 
Generaliteitslanden en werd door de Algemene Staten, op het punt van 
religie, zeer toegevend bestuurd. Daardoor legde men de doopsgezinden 
bij hun aanneming tot burgers, geen bijzondere moeilijkheden in de 
weg.25 Om maar geen achterdocht te wekken, liet het stadsbestuur toch 
enkele getuigen aantreden en ondervragen, waarna het tot het besluit 
kwam dat er geen enkele gegronde reden bestond voor vervolging inzake 
Ghijsels' gedane uitspraak. In de archiefstukken van de doopsgezinde 
gemeente Aardenburg van 1660 en later wordt zelfs met geen woord 
gerept over dit incident. 

13 
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Ghijsel Hebberecht, doopsgezind leraar, kon dus weer als een vrij 
man spreken en zijn ideologische ideeën verkondigen. Precies om deze 
herwonnen persoonlijke vrijheid, bleef hij de stad Aardenburg zeer dank
baar. Daarom heeft hij met zijn gemeente de stad in die moeilijke tijden 
veel wederdiensten bewezen. 

7. HET EINDE VAN EEN GENERATIE LERAREN 

In 1680 komt de handtekening van Ghijsel Hebberecht voor het 
laatst voor in de armenrekening van zijn gemeente, waaruit we mogen 
aannemen dat hij voor het afsluiten van de armenrekening van het jaar 
1681 moet overleden zijn. Overigens, nog datzelfde jaar nam de toen al 
hoogbejaarde Cornelis Dyserinck26 (01608) de fakkel van zijn overleden 
voorganger over. Lang heeft Cornelis nochtans de gemeente niet geleid, 
hij stierf op 30 april 168827 in zijn woonplaats Heile en werd op 5 mei 
168828 in Aardenburg begraven. 

Blijkbaar had de kleine gemeente na zijn dood niet meer het nodi
ge potentieel in eigen huis om nog zelfstandig een adequaat leraar te 
genereren. Daarmee kwam een eind aan een Vlaams behouden, 
gekoesterd en theologisch gevoed gedachtegoed in de doopsgezinde 
gemeente van Aardenburg. Het irreversibele was een feit geworden, een 
nieuwe episode in haar bestaan brak aan. Voortaan functioneerde de 
gemeente onder de formele bevoegdheid van de in Nederland professio
neel en theologisch gevormde predikanten. Toch heeft de doopsgezinde 
gemeente Het Lam tot op heden haar Zeeuws-Vlaamse eigenheid groten
deels weten te behouden. 

Naar het einde toe van Ghijsels dertigjarig lerarenambt was er in 
zijn doopsgezinde gemeente nog meer veranderd. Veel van de lidmaten, 
ingeschreven op de lijst der donateurs uit 165729, waaronder zelfs leden 
van de families Hebb(e)recht30 en Dyserinck, waren toen al uit 
Aardenburg vertrokken met bestemming Middelburg in Zeeland, 
Haarlem31 of Amsterdam, waar ze zich aansloten bij andere doopsgezin
de gemeenten. Eens ingeburgerd, lieten ze ook daar hun Vlaamse aard, 
inzichten en invloed kennelijk gelden. 
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ÜHIJSEL HEBB(E)RECHT, OP EEN NA LAATSTE VLAAMSE DOOPSGEZINDE: VE:RMANE:R IN AARDE:NBURG, VE:RDACHT VAN SOCINIANISME:. 

NOTEN 

Voorgevel van de doopsgezinde vermaning te 
Aardenburg na 1887. 

(Pentekening op papier, Lucy Klanderman-van Dam, 
Beverwijk, 1986) 

Borden der leraren en predikanten van 
de doopsgezinden kerk 'Het Lam tot 
Ardenburch' (foto W. Joos). 

1 Parochieregisters Lovendegem, geraadpleegd onder de vorm van fotokopieën van 
de vzw Werkgroep Genealogie Melle in het Gemeentelijk Archief- en 
Documentatiecentrum van Melle. 

2 RAG, Raad van Vlaanderen, Enkwesten van de raadsheren, nr. 444 1 ,  f" 2lr0• 
3 RAG, Raad van Vlaanderen, Enkwesten van de raadsheren 1 629- 1630, nr. 444 1 ,  

f" 2 lr°. (translatie) 
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4 RAG, Raad van Vlaanderen, Enkwesten van de raadsheren 1 629- 1 630, nr. 444 1 ,  
f> 2 l r0 •  (translatie) 

5 RAZ, fonds Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, Hantboeck der Ghemeynte het 

Lam onder Aerdenburch, lidmaten vanaf 1 636. 
6 RAG, fonds Lovendegem, Register nr. 1 09, f> 265v0: Verkoop op 30 april 1 67 1  door 

Jan Dhoosterlinck uit Lovendegem, Marten Dhoosterlinck uit Aalter, Gheeraert 
Dhoosterlinck uit Varsenare, allen kinderen van Lieven en, door de kinderen van 
Maeyken Doostelynck, allen samen als erfgenamen van Janneken Roets, aan Jan 
De Cuypere met volmacht van Jacob van Eeghem uit Aardenburg: deel van een 
hofstede en landerijen in de Bredestraat. 

7 A. ANDRIES, e.a.,Geschiedenis van Lovendegem, Enkele bijzondere Lovendegemse 
pastoors, p. 474. 

8 M. CWET, Intinerarium visitationum Antonii Triest, episcopi Gandavensis (1 623-
1 654), Leuven, 1 976. 

9 J. VAN EEGHEN, Geschiedenis van het bankiersgeslacht van Eeghen & C0• 

1 0  S. ZIJLSTRA, Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de 
dopersen in de Nederlanden 1 53 1 - 1 675, 2000, p. 464-474. 

1 1  H.Q. JANSSEN & J.H. VAN DALE, Bouwstoffen voor de geschiedenis der 

Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg, in Bijdragen tot de Oudheidkunde en 
Geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen, deel VI, 1863, p. 46-52. 

1 2  Genealogie familie Hoogesteger. Pierre Bucée (ook vermeld als Petrus Buceus) 0 

Noorden (Nl) 1 6 1 7  ent Aardenburg , januari 1 674. Hij was gehuwd met Susanna 
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29 W. JOOS, Charles Standaert, doopsgezind en eigenwijs, 20 12,  onuitgegeven nrs. 
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30 Doopsgezinde Bijdragen, 1877, jg. 1 7, p. 7-8 & 1840, p. 40. 
31 Nederlands patriciaat: Genealogieën van vooraanstaande ge lachten, 
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'--"Internationale polders aan 

'----weerszij den van de grens in 
Zeeuws-, Oost- en West
Vlaanderen. Een eeuwenoud, 
maar uniek feit in de 
Nederlandse 
waterstaatsgeschiedenis. 

Marc DE VLEESSCHAUWER 

In Zuidwest-Nederland en meer specifiek in de aan België grenzen
de regio Zeeuws-Vlaanderen week de bestuurlijke structuur van de pol
ders vóór 1 januari 19651 nogal af van overig Nederland. Het ging hier 
om vrije of autonome polders die allemaal apart van elkaar een eigen 
beleid voerden en hun eigen geschat ijaarlijkse belasting) bepaalden. Een 
bovenliggende bestuurslaag zoals een (Hoog)heemraadschap die een toe
zichthoudende en juridische taak had, zoals in andere delen van 
Nederland, was hier afwezig. 

Typisch voor deze gr:ensstreek was het groot aantal polders/water
schappen dat zich uitstrekte aan beide zijden van de staatsgrens. Het 
gaat daarbij om een totaal aantal van 23 polders/waterschappen, of ruim 
7% van het totaal dat aan dit criterium voldoet. Uit overig Nederland is 
alleen het internationaal waterschap Van de Duffel uit de literatuur 
bekend. 2 Dit waterschap heeft echter een relatief korte bestaansperiode 
gekend ( 1821- 1906) in tegenstelling tot de polders /waterschappen in 
Zeeuws-Vlaanderen, waar een groot aantal gedurende enkele eeuwen 
heeft bestaan. Op basis hiervan kan worden gesteld dat Zeeuws
Vlaanderen een unieke positie heeft ingenomen in de Nederlandse water
staatshistorie. 

De polders en waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen lagen deels 
ten noorden en deels ten zuiden van de staatsgrens. Voor een aantal van 

Appcllj<·r, van hel Meetjesland, Jb. 64 (2013), p. J 7-26 1 7  
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hen gold, dat ze vanaf het begin bestuurlijk in een Noord-Nederlands en 
een Zuid-Nederlands deel werden opgesplitst. Het waren dus 
polders/waterschappen die zich alleen fysiek over de landsgrens uit
strekten. Er waren echter ook polders/waterschappen die, ondanks de 
aanwezigheid van een staatsgrens, bestuurlijk niet gescheiden werden en 
gedurende eeuwen door één polder /waterschapsbestuur werden 
bestuurd. 

Aan de hand van twee casussen (Moerspui- en Albertpolder) zal 
deze laatste categorie in dit artikel aan een nader onderzoek worden 
onderworpen. Zo zal worden bekeken hoe hun bestuurlijke organisatie 
evolueerde in de periode van de 1 7de tot de 2oste eeuw. Tevens zal wor
den besproken wanneer ze opgehouden zijn te bestaan en hoe het betrok
ken polder /waterschapsbestuur hierop reageerde. 

1 .  HET ONTSTAAN EN AANLEG VAN DE INTERNATIONALE POLDERS 

In de loop van de l 7de eeuw vonden er heel wat bedijkingactivitei
ten plaats in het huidige Zeeuws-Vlaanderen.3 Het gebied lag aan de 
vooravond van de 1 7de eeuw grotendeels onder water, waarvan militaire 
inundaties in de eerste helft van de jaren 1 580 de belangrijkste oorzaak 
waren. Met die inpolderingen begon men direct na het afkondigen van het 
Twaalfjarig Bestand in 1 609, dat politieke en economische stabiliteit 
garandeerde. Tijdens de duur van dit bestand werden er polders ingedijkt 
in de omgeving van Breskens, Biervliet-IJzendijke, Philippine-Sas van 
Gent en Hulst-Kloosterzande. Met het aflopen van dat Bestand in 1 62 1  
en de vijandelijkheden die weer de kop opstaken, nam het animo voor 
bedijkingen sterk af. Pas na de Vrede van Munster ( 1 648) zien we 
opnieuw een duidelijke toename van de bedijkingactiviteiten. 

De polders die na 1 600 werden ingedijkt waren ondernemerspol
ders. Uit onderzoek is gebleken dat voornamelijk rijk geworden kooplie
den hun vergaarde kapitaal wilden investeren in het beverschen of droog
leggen van rijpe schorgronden (venture capita0.4 In de nieuw bedijkte pol
ders werd een bestuur aangesteld bestaande uit een dijkgraaf en een of 
twee gezworenen, die namens de eigenaren van de polder het dagelijks 
bestuur over het beheer en onderhoud van de waterstaatswerken 
moesten uitoefenen. 

De Vrede van Münster, waarbij Spanje de Republiek als onafhanke
lijke staat erkende, had als uitvloeisel dat er een grens moest worden 
getrokken. Hiervoor werd een speciale gemengde commissie in het leven 
geroepen die belast werd met de uitwerking ervan in het terrein. Pas in 
1 664 was de limietscheydinghe een feit. 6 Daarbij werd zoveel ma elijk 
gebruik gemaakt van bestaande grenzen, zoals waterlopen. Waar dit ni t 
mogelijk was, werd de grens willekeurig door al bestaande polders g trok
ken. In de 1 8de en lgde eeuw zou ook nog een aantal polders worden aan
gelegd die zich over beide zijden van de bestaande staatsgrens uit tr 
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TABEL: POLDERS EN WATERSCHAPPEN IN ZEEUWS-VLAANDEREN DIE DOOR DE AAN
WEZIGHEID VAN DE STAATSGRENS IN TWEE VERSCHILLENDE LANDEN LAGEN 7 

NR 1 NAAM POLDER/WATERSCHAP JAAR TOTALE 0PPERVU\KTE 0PPERVU\KTE 
BEDIJKING OPPERV BENOORDEN BEZUIDEN 

LAKTE STAATSGRENS STAATSGRENS 
1 IN HA 

1 Prosperpolder 1847 1100 567 533 
,2 1 Groot-Kieldrechtpolder 1654 ? 598 ? -

3 Saeftine;heoolder 1805 224 206 18 
14 1 Cline;eoolder 1616 1610 1110 500 

15 1 Rieden- en Wlldelanden 1611 124 ? ? 
6 Moerbeke polder 1699 ? 133 ? 

17 Moersouloolder 1767 295 254 41 
8 Albertpolder 1612 943 480 463 
9 1 Groote Oudemanspoider 1652 824 463 361 

1 10 Krakeeloolder 1711 ? 14 ? 
11 1 Brandkreekpolder 1711 ? 105 ? 
12 Kleine Boompolder 1672 209 188 21 
13 Beoostereede- en Hoogeland van 1651/1687 1835 1335 500 

Sint-Krulsoolder � 14 , Godefrol en Burkelpolder ? 56 0,6 55,4 
15 Grevenine;epolder8 ? 812 87 725 16 Br!xusoolder ? 

1 17 1 Mlddelbure;scbe polder 1700 ? 45 ? -1 
18 Papen polder 1700 ? 39 ? 
19 Laoscbuursche Gatoolder 1739 94 ? ? 
20 1 Robbemoreelpolder9 Eind 14d• E 1 21 J Gouvemeurpolder 1716 182 139 43 

1747 22 i Craevens(Kraeyens)polder 
· 23 Wlllem-Leopoldpolder 1873 629 134 495 _I 

? : De juiste oppervlakte is niet bekend. 

2. INTERNATIONALE POLDERS IN DE PRAKTIJK 

2. 1 .  CASUS ALBERTPOLDER 

De Albertpolder heeft zijn internationale status ruim drie eeuwen 
(sinds 1 664) behouden. Hier bestond blijkbaar geen geschreven polder
reglement. Het Middenbestuur, bestaande uit de dijkgraaf, één gezwore
ne en de ontvanger-griffier, was het uitvoeringsorgaan van de besluiten 
van de ingelanden. Dit bestuur vergaderde in de 2oste eeuw beurtelings 
in Sas van Gent of Assenede. Het was gebruikelijk dat de dijkgraaf uit het 
Nederlandse deel van de polder afkomstig was. De reden hiervoor was dat 
uitwatering van de polder via Nederland liep. Door deze stilzwijgende 
overeenkomst kon Maurice Wauters in 1 948 daarom opnieuw tot dijk
graaf worden benoemd. Sinds 1936 was die herbenoeming van de pol
derbestuursleden in werking getreden. Daarvóór werden de bestuursle
den voor het leven benoemd. In 1 954 stelde ir. J.H. van Krevelen, direc
teur van de suikerfabrieklO zich kandidaat voor de post. Omdat hij de 
polder neutraal wilde leiden, had hij zowel bij het provinciebestuur van 
Zeeland als dat van Oost-Vlaanderen inlichtingen ingewonnen. In Gent 
werd hem meegedeeld dat de Albertpolder "een volledig souveraine polder 
is en dat de ingelanden zelf beslissen tot het opstellen der voorwaarden en 
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tot het benoemen van een djjkgraaf en gezworene. Het is dus aan de inge
landen hetzij een Belg of een Nederlander te benoemen".11 In Middelburg 
antwoordde men dat "de ingelanden niet verplicht zijn de Nederlandse wet
ten te volgen, gezien het hier een internationale polder betreft. Doch dat ze dit 
vrijwillig zouden kunnen doen . . .  "12. Met deze verklaringen gaven beide lan
den dus toe dat de polder een soort vrijstaat was. 

Einde van de internationale polders nabij 

De Belgische Polderwet van 1 957 tastte als eerste de autonomie of 
onafhankelij kheid van d e  internationale · polders aan. Voor de 
Albertpolder bleek dit al bij de verkiezing van een nieuwe dij kgraaf in 
1 960. Hany Korst, landbouwer in het Nederlandse deel, was medekandi
daat naast Van Krevelen. 1 3  Eerstgenoemde was als kandidaat voorge
steld door ingeland Audenaert. Voor de verkiezing van start ging, ont
stond er een lange discussie over de kandidatuur van Korst. Volgens de 
Polderwet van 1 957 kwam hij namelij k  als pachter voor deze functie niet 
in aanmerking. 1 4  Tij dens die discussie werd gesteld dat de algemene ver
gadering steeds volstrekt vrij was geweest om zonder onderscheid van 
nationaliteit een Belg of een Nederlander te kiezen. Bij de verkiezing werd 
vervolgens de meerderheid van de stemmen uitgebracht op Korst en dus 
werd hij de nieuwe dij kgraaf. 1 5  Kort nadien werd zijn benoeming bij 
Belgisch Koninklijk besluit van 5 januari 1 96 1  vernietigd. De schorsing 
uit het ambt was al eerder gebeurd door de provinciegouverneur van 
Oost-Vlaanderen. De Belgische Polderwet bleek ook op de internationale 
Albertpolder van toepassing te zijn vanwege de op 20 mei 1 843 gesloten 
conventie tussen de Belgische en Nederlandse overheid. 1 6  Volgens artikel 
37 van die conventie moest de Albertpolder zich onderwerpen aan de 
nieuwe Belgische polderwetgeving. 

Dijkgraaf Korst verzette zich. tegen elke nieuwe verkiezing, omdat 
volgens hem de Belgische wet niet zomaar kon worden opgedrongen aan 
Nederlands poldergebied . Burgemeester Van Hoorebeke van Assenede, 
tevens ingeland, antwoordde hierop dat het Nederlandse deel zich altijd 
kon afsplitsen van het Belgische deel. Deze mogelijkheid was blijkbaar 
opengelaten volgens de meergenoemde Polderwet. Omdat de dijkgraaf 
zich bleef verzetten tegen nieuwe verkiezingen, kwam de vraag van 
afscheiding aan bod. De heer Rottier, gevolmachtigde namens de 
Belgische eigenaar De Gellinck d'Elseghem, wees in dit verband op het 
grote verschil in geschat tussen de Nederlandse en Belgische polders. In 
Nederland bedroeg die gemiddeld 80 gulden per ha. In het Belgisch deel 
van de Albertpolder was dit maar circa 7 gulden! 1 7 Wellicht gaf dit finan
ciële aspect de doorslag bij de stemming die hierop volgde. Iedereen bl ek 
namelijk voor het samenhouden van de polder te zijn, zodat een nieuwe 
verkiezing diende plaats te vinden volgens de door de Belgische Pold rw t 
vastgestelde normen. Korst moest nu de plaats ruimen voor Van 
Krevelen. 18 
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Omdat de Belgische Polderwet toepasbaar bleek, werd de autonomie 
van de Albertpolder flink aangetast. Wat later zou de polder zijn internatio
nale status ook voorgoed kwijtraken. Dit kwam omdat hierop van 
Nederlandse zijde druk werd uitgeoefend. De aanleiding hiertoe vormde de 
aanstaande grote polderconcentratie van de Oost-Zeeuws-Vlaamse polders. 

Grote verwarring 

Uitvoering gevend aan een Koninklijk besluit van 8 december 1 964, 
kondigden Gedeputeerde Staten van Zeeland op 14 december van dat 
j aar een besluit af waardoor de internationale Albertpolder en 
Moerspuipolder werden opgeheven. De Nederlandse gedeelten van de 
Albert- en Moerspuipolder zouden per 1 j anuari 1 965 respectievelij k  wor
den toegevoegd aan de kersverse waterschappen De verenigde 
Braakmanpolders en Axeler Ambacht. 1 9  

D e  ingelanden van d e  Albertpolder werden i n  februari 1 965 van dit 
feit op de hoogte gesteld door dijkgraaf Van Krevelen. Al eerder had de 
polder bij Gedeputeerde Staten en bij het provinciebestuur te Gent tegen 
de dreigende opheffing geprotesteerd en daarbij gewezen op de ingewik
kelde verstrengeling van beide poldergebieden. Na de officiële bekendma
king was de polder direct in het verweer gekomen en had een raadsman 
in de arm genomen. De brieven aan de hogere overheid waren echter tot 
dan toe onbeantwoord gebleven. Bovendien zou het KB nog niet gepubli
ceerd zijn in de Staatscourant. Daardoor was het onmogelijk uit te maken 
of er gevolg aan moest worden gegeven. De dij kgraaf had uit gezagheb
bende kringen vernomen dat hij gewoon in functie kon blijven en zich bij 
een eventuele benadering door het bestuur van waterschap De verenigde 
Braakmanpolders afzijdig moest houden. Volgens het provinciebestuur in 
Gent kon er geen sprake zijn van een splitsing tussen het Nederlandse en 
een Belgische deel van de polder, zolang deze niet eerst bij traktaat was 
geregeld. Kortom, er ontstond een zeer verwarrende situatie. 

Korst verklaarde bang te zijn dat het Nederlandse deel door de 
nieuwe situatie zou worden achtergesteld bij het Belgische deel van de 
polder. Volgens de dijkgraaf was die angst onterecht. Korst vroeg daarop 
een geheime stemming aan, om de mening van de aanwezige Nederlandse 
ingelanden over splitsing en aansluiting bij waterschap De verenigde 
Braakmanpolders te kennen. Vastgesteld werd echter dat dit in tegen
spraak zou zijn met een al eerder genomen resolutie, waarbij de ingelan
den zich hadden uitgesproken voor het samenblijven van beide gedeelten 
van de polder. Spontaan stonden toen vijf Nederlandse ingelanden op die 
verklaarden vóór splitsing te zijn. Deze actie werd door de dijkgraaf ech
ter in de kiem gesmoord en afgedaan als geen rechtsgeldigheid hebben
de.20 
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Definitieve splitsing 

Aan deze verwarrende situatie kwam pas in de loop van 1 966 een 
eind. Over de problematiek was er op 7 december 1 965 een vergadering 
gehouden bij het provinciebestuur te Gent. Hierbij waren afgevaardigden 
van de provinciebesturen Oost-Vlaanderen en Zeeland aanwezig. 
Daarnaast waren er afgevaardigden van de nieuw opgerichte water
schappen en uiteraard ook vertegenwoordigers van de internationale pol
ders- in kwestie. Aan bod kwam hierbij de nieuwe Belgische polderwetge
ving, die alleen kracht van wet had op het Belgisch deel van een interna
tionale polder. Tijdens die vergadering bracht Rottier de mogelijkheid van 
een administratieve scheiding van de internationale polders ter sprake. 
In Nederland behoorde de bevoegdheid over de administratieve organisa
tie van de waterschappen aan Provinciale Staten, onder goedkeuring van 
de Kroon. Indien deze weg zou worden gevolgd, kon dit leiden tot een 
jarenlange juridische procedureslag. Daarom was het volgens hem de 
beste optie om te komen tot een onderlinge regeling. Die regeling hield in 
dat de internationale polders een vertegenwoordiger mochten afvaardigen 
in het waterschapsbestuur. Op de buitengewone algemene vergadering 
van de Albertpolder van 26 augustus 1 966 kwam de definitieve splitsing 
aan de orde. Dijkgraaf van Krevelen betoogde dat weerstand geen zin had 
en men de situatie moest aanvaarden. Hij betreurde de splitsing, omdat 
de polder altijd uitstekend was onderhouden en er nu op een brutale 
manier een einde werd gemaakt aan een eerbiedwaardige organisatie die 
eeuwenlang goed had gefunctioneerd. De opname in het waterschap De 
verenigde Braakmanpolders zou volgens hem een flinke verhoging bete
kenen van de polderlasten, zonder dat daar meer werk aan het water- en 
wegenstelsel in de polder tegenover stond. 21 

Toen over de bestuurlijke scheiding consensus was bereikt, wacht
te nog de splitsing van de gemeenschappelijke bezittingen. Daarbij ging 
het voornamelijk om de bomen op de dijken. Voor deze splitsing zou een 
schattingscommissie worden aangesteld. Tot ieders tevredenheid werd 
dit financiële luik van de splitsing in 1 969 geregeld. 

2.2 CASUS MOERSPUIPOLDER 

Aanvankelijk was over beide delen van de polder één bestuur aange
steld. In 1775 werd door de gezamenlijke ingelanden van de Moerspuipolder 
soo over Staeten als Keijsers bodem22 een intern polderreglement samenge
steld. Hierin was onder meer bepaald dat de grondbelastingen die in beide 
poldergedeelten aangeslagen zouden worden, moesten worden afgedragen aan 
de landsoverheid waartoe het poldergedeelte behoorde. 23 De jaarlijkse alge
mene vergadering diende altijd op Noord-Nederlands grondgebied te worden 
gehouden. 

De opheffing van de internationale status van deze polder erli P 
minder gemoedelijk. Het bestuur van de polder wild zi h nam lijk ni t 
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neerleggen bij het hiervoor genoemde Statenbesluit van 1 4  december 
1 964. Volgens het bestuur misten de Provinciale Staten van Zeeland de 
bevoegdheid om in dit geval tot opheffing te besluiten, omdat de 
Moerspuipolder een internationaal waterschap was en dus geen water
schap in de zin van de Nederlandse waterstaatwetgeving. Het eigenzinni
ge bestuur ging dus gewoon door met het zelfstandig besturen van de pol
der en lapte alle besluiten aan zijn laars. 
Er kwam schot in deze eigenaardige zaak toen het waterschap Axeler 
Ambacht de op Nederlands grondgebied gelegen eigendommen van de 
Moerspuipolder in het kader van de ruilverkaveling Koewacht bij het 
kadaster op de naam van het waterschap lieten overschrijven. Het ging 
om ongeveer 37 ha. De polder claimde hierop zijn eigendomsrechten en 
zo kwam de zaak voor de rechtbank, waarbij de Moerspuipolder in het 
ongelijk werd gesteld. Het polderbestuur ging tegen deze uitspraak in 
cassatie bij de Hoge Raad in Den Haag. Op 1 9  februari 1 97 1 verwierp dit 
hoogste rechtscollege het beroep van de Moerspuipolder. 24 Bij haar 
beslissing stelde het college zich (kort samengevat) op het standpunt dat 
de omstandigheid dat het rechtsgebied van de Moerspuipolder zich uit
strekte tot over de landsgrenzen aan deze polder, gelet op de door hem 
uitgeoefende waterstaatstaken, niet het karakter ontnam van waterschap 
in de zin van de Nederlandse waterstaatswetgeving. Onder .deze omstan
digheden moesten de Staten van Zeeland bevoegd worden geacht om ten 
aanzien van het Nederlands gedeelte van deze internationale polder de 
besluiten te nemen die voor de concentratie van polders in Oost-Zeeuws
Vlaanderen nodig waren. Wars van de besluiten van hogere overheden 
had de Moerspuipolder zich zeven jaar weten te handhaven. Aan het von
nis van de Hoge Raad kon echter niet meer worden getornd. 25 

CONCLUSIE 

In dit artikel werd aandacht geschonken aan het fenomeen van de 
internationale polders en waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen. Die 
waren aanvankelijk ontstaan ten gevolge van de politieke ontwikkelingen 
in de 1 7de eeuw, waarbij de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden in 
1664 defi nitief van elkacµ- werden gescheiden. 26 In totaal zijn er in 
Zeeuws-Vlaanderen 23 polders/waterschappen geweest die deels ten 
noorden en ten zuiden van de in 1 664 getrokken staatsgrens lagen. Het 
waren echter niet allemaal internationale polders/waterschappen in de 
bestuurlijke betekenis van het woord, te weten één bestuur dat bevoegd 
was over beide landsgedeelten. Soms gold deze omschrijving voor een pol
der waarvan slechts een miniem gedeelte aan de overzijde van de lands
grens lag. De Godefroi- en Burkelpolder ten noordwesten van het grens
plaatsje Sint-Anna-ter-Muiden is daarvan een voorbeeld. Slechts 0,6 ha 
van deze polder lag op Noord-Nederlands grondgebied. 

In totaal zijn er in Zeeuws-Vlaanderen tussen 1 664 en 1966 vijf 
internationale polders en drie internationale waterschappen actief 
geweest, die elk bestuurd werden door één bestuur dat bevoegd was voor 

23 



MARc DE VLEESSCHAUWER 

de beide landsgedeelten. Daarnaast waren er nog 1 5  andere polders die 
zich aan beide zijden van de staatsgrens uitstrekten, maar door onaf
hankelijk van elkaar opererende polderbesturen werden beheerd. 

Aan de hand van twee casussen is besproken hoe dergelijke pol
ders/waterschappen bestuurlijk waren georganiseerd, wanneer ze zijn 
opgehouden te bestaan en hoe ze daarop reageerden. 
De Belgische polderwet van 1 957 was de eerste stap in de aantasting van 
de autonomie van de internationale polders. In Nederland luidde het 
Koninklijk Besluit van 8 december 1 964 het einde in van de internatio
nale polders in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 

Kaart van de Albertpolder in 1 620, dus van kort na de inpoldering (1 6 1 2). De kaart 

werd gemaakt door de Gentse landmeter Lucas Ho(o)re(n)bau(l.)t die bij de aanleg 

van de polder nauw betrokken is geweest. Hij bezat in de polder diverse landerijen 

en een boerderij en is er ook nog een aantaljaren dijkgraaf geweest. De limitsche

ydinghe van 1 664 werd dwars door deze polder getrokken en volgde (ten oo ten 

van sas van Gent) de Nieustraete en Geulestraete tot aan de Langhestraete. Vanaf 

hier liep de grens in westelijke richting tot aan de zeedijk. Vandaar liep de gren 

verder in westelijke richting langs de buitenteen van de d!Jk. 

(Rijksarchief Gent, collectie kaarten en plannen) 
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Voor de Albertpolder duurde het nog twee jaar vooraleer de polder 
bestuurlij k  werd opgesplitst in een Nederlands en een Belgisch deel. Als 
compensatie hiervoor mocht een ingeland van het Nederlandse deel van 
deze polder voortaan als hoofdingeland zetelen in het bestuur van het pas 
gevormde waterschap De verenigde Braakmanpolders. 

De internationale Moerspuipolder, die zich als internationaal 
waterschap profileerde, wist door juridische procedures gedurende zeven 
jaar de dans te ontspringen, maar werd uiteindelijk  toch geïncorporeerd 
in het waterschap Axeler Ambacht. 
De in West-Zeeuws-Vlaanderen gelegen internationale polders werden 
pas bij Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 1 2  april 1 966 
opgeheven.27 Dit betekende dat de Nederlandse gedeelten van de polders 
Godefroi, Kleine Boom en Middelburgsche, evenals deze van de water
schappen Greveninge, 28 Robbemoreel, Gouverneur en Craeyens bij het 
waterschap Het Vrije van Sluis werden gevoegd. 

Sinds 197 1 is het fenomeen internationale polder/waterschap defi
nitief verdwenen, wegens achterhaald. De nieuwe tendens in de water
staatswereld is te komen tot een grootschalig - internationaal - samen
werkingsverband tussen een aantal verschillende stroomgebieden. Dit is 
een gevolg van de Europese Kadenichtlfjn Water, volgens welke het beheer 
en bestuur van de Europese wateren vanaf 20 1 5  aan bepaalde eisen 
moeten voldoen. Voor Nederland gaat het hierbij om de internationale 
rivieren Schelde, Maas, Rijn en Eems. Een oud plan uit de tijd van de 
Franse overheersing komt hiermee terug op de voorgrond . De revolutio
naire Fransen waren ook op waterstaatsvlak vooruitstrevend. 

NOTEN 

1 Datum van de grote polderconcentratie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 
2 E. MOSTERT, Internationale waterschappen? Nut, noodzaak en alternatieven', TU 

Delft, 2007, passim. 
3 De benaming Zeeuws-Vlaanderen als geografische omschrijving voor het gebied 

gelegen tussen Sluis en Nieuw-Namen dateert pas van 1 8 1 4. Tussen 1 795- 1 8 14 
behoorde de streek tot het Scheldedepartement en was het ingelijfd bij Frankrijk. 
Vanaf 1 588 sprak men van Staats-Vlaanderen. Samen met Staats-Brabant, 
Staats-Overmaas, Staats-Gelre en Westerwolde en Wedde behoorde het tot de 
Generaliteitslanden, die rechtstreeks werden bestuurd door de Staten-Generaal. 
Het middengedeelte van Staats-Vlaanderen (gebied tussen Biervliet, Terneuzen en 
Axel) werd nog eens apart onderscheiden van het overige Staats-Vlaanderen en 
werd het Committimus genoemd. Over dit gebied hadden de Gecommitteerde 
Raden van Zeeland (voorloper van Gedeputeerde Staten) krachtens de Acte van 
Committimus van 1 3 augustus 1 588 zeggenschap over een aantal zaken, zoals 
dijkzaken en politiezaken. Kortom een ingewikkeld bestuurlijk kluwen. In dit arti
kel zal uitsluitend de benaming Zeeuws-Vlaanderen worden gehanteerd. 

4 Zie hierover A. DE KRAKER en W. BAUWENS, Polders en Waterschappen in het 
Hulster Ambacht (1 600- 1 999), Kloosterzande, 2000. 
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5 In sommige polders sprak men ook over heijnmraden of dijckschepenen. 

6 Zie hierover P.W. STUIJ, Zeeuwsch-Vlannderen. De geschiedenis van een grensge
bied, Zutphen, 1 990, p. 1 8 .  

7 De gegevens uit deze tabel zijn afkomstig uit M . H .  WILDEROM, Tussen 

Afsluitdammen en Deltadijken N. Zeeuwsch-Vlannderen, Middelburg, 1 973. En 
T.T.A.B.M. VAN DER AALST, P.J. BRAND en J . P.B.  ZUURDEEG, 
Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het waterschap Hulster 
Ambacht 1 609- 1 972, Hulst, 1 979. 

8 De internationale Greveningepolder vormde samen met de internationale 
Brixuspolder, de op Zuid-Nederlands grondgebied gelegen Zoutepannepolder en de 
op Noord-Nederlands grondgebied gelegen polders Maneschijn en Brugsche het 
internationale waterschap Greveninge. 

9 De Robbemoreel, - Gouverneur - en Craeyenspolder vormden samen een inter
nationaal waterschap. 

1 0  Bedoeld wordt hier de CBS (Coöperatieve Beetwortel Suikerfabriek) , de voorloper 
van de Suiker Unie. 
Omdat de fabrieksterreinen op het grondgebied van de Albertpolder lagen, was een 
'vertegenwoordiging' in het polderbestuur van de Albertpolder een logisch gevolg. 

1 1  Rijksarchief Gent (RAG) , Algemeen polder en wateringarchief. Grote Albertpolder, 

vergadering van 22 april 1 954. 
1 2  Ibidem. 
1 3  Van Krevelen was directeur van de suikerfabriek CBS (later Suiker Unie) te Sas 

van Gent. 
1 4  Korst was op de algemene vergadering aanwezig omdat hij volmacht had van zijn 

eigenaar K. van Vooren .  
1 5  RAG, Algemeen polder- e n  wateringenarchief. Grote Albertpolder, vergadering van 

1 2  mei 1 960. 
16 Deze conventie regelde de afwatering van de Belgische polders op Nederlands 

grondgebied. 
1 7  Ook in het Nederlandse deel van de Albertpolder lag het geschot beduidend lager 

dan het Nederlandse gemiddelde. 
1 8  RAG, Algemeen polder- en wateringenarchief. Grote Albertpolder, vergadering van 

1 6  februari 1 96 1 .  
1 9  Provinciaal Blad van Zeeland, nr. 5 1  van 1 964. 
20 RAG, Algemeen polder- en wateringenarchief. Grote Albertpolder, vergadering van 4 

februari 1 965 . 
2 1  RAG, Algemeen polder- en wateringenarchief. Grote Albertpolder, buitengewone ver-

gadering van 26 augustus 1 966 . 
22 De Zuidelijke Nederlanden behoorden toen aan de keizer van Oostenrijk. 
23 Zeeuws Archief, Waterschap Axeler Ambacht/ Moerspuipolder, nr. l ,  fo. 74. 
24 Nederlandse Jurisprudentie, 1 97 1 ,  p. 334 en Waterschapsbelangen, 1 97 1 ,  p. 1 08-

1 1 4 .  
2 5  Zie hierover C . J .  BOEIJE, Tien eeuwen waterschapshistorie in Zeeuws-Vlaanderen, 

Terneuzen, 2004, p. 30-34 . 
26 Met uitzondering van de periode 1 794- 1 8 1 3, toen het huidige Zeeuws-Vlaanderen 

een onderdeel vormde van het Franse departement van de Schelde. 
27 In West-Zeeuws-Vlaanderen was in 1 94 1  al een polderconcentratie doorgevoerd. 

Alle vrije polders werden toen samengevoegd in het waterschap Het Vrije van Slui . 
28 Eigenlijk gaat het hier om een watering. Dit is de Vlaamse benaming voor een 

waterschap. De watering Greveninge bestond uit de polders: Maneschijn. Brixu • 

Brugsche en Zoutepanne. 
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Qtrij d  om het bestaan 
� 

EEN PRIMEUR? EXAAM VOOR VELDWACHTER, 

KNESSELARE, 1 899 

Filip BASTIAEN 

In Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-Vlaanderen van 8 
januari 1 899 lezen we tussen het lokaal nieuws volgend bericht: "Te 
Knesselare is de plaats van veldwachter open sedert 1 Januari. 
Jaarwedde 700 fr. Tot hiertoe zijn er nog maar 1 8  kandidaten" . 1 

Voor wie niet vertrouwd is met de instelling veldwachter in de i 9de 

eeuw en de gebruiken errond, lijkt dit niet eigenaardig, tenzij misschien 
de opmerking over het aantal kandidaten. Daarover verder meer. Maar 
zelfs tegen de eeuwwisseling is het namelijk vrij uitzonderlijk  dat een der
gelijke vacature in een persorgaan werd aangekondigd. Strikt genomen 
gaat het hierbij zelfs niet om een bekendmaking. Het initiatief gaat niet 
uit van de desbetreffende gemeente, laat staan dat wordt meegedeeld wat 
de voorwaarden en de modaliteiten zijn. Het is veeleer een redactioneel 
artikel. Een eigenlijke aankondiging zou moeten worden betaald en kwam 
dan doorgaans ook op pagina 3 of 4 van het weekblad terecht, tussen de 
notariële en commerciële berichten. 

Eerst een woordje over het principe van de eerste stap bij de aan
werving van een veldwachter. Over dit onderdeel van een benoeming is 
nog altijd het minst bekend. Uit eigen studie2 bleek dat in de i 9de eeuw 
voornamelijk werd teruggegrepen naar de mondelinge afkondiging, al dan 
niet in combinatie met een aanplakking. Maar zelfs dat bleef soms 
achterwege, zodat enkel het publiek gerucht3 iets kenbaar maakte. In een 
kleine dorpsgemeenschap kon dit zich weliswaar vlug verspreiden. Als 
een gemeenteraad echter al na een tweetal dagen overging tot een aan
duiding van kandidaten (de gouverneur had het laatste woord) , leidde dit 
uiteraard tot een beperkt aantal gegadigden. Afkondiging en aanplakking 
beperkten zich ook vaak tot een éénmalig feit en tot het eigen dorp4, met 

Appdtje� van hel Meetjeslan d ,  Jb.  64 (20 1 3) ,  p .  2 7-38 2 7  
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een gelijkaardig gevolg. Gemeentebesturen deden dit vaak doelbewust: 
een lid had al iemand op het oog of een vooraf bepaalde keuze was om 
diverse redenen financieel interessant, voor individu en gemeenschap. 5 
Met andere woorden: de eigen dorpsgemeenschap primeerde. 

Er waren wel initiatieven genomen om aan die misbruiken een 
einde te stellen, maar telkens liepen die af uit met een sisser. Dit was 
alvast zo met het voorstel in 1849 om alle vacatures in het Staatsblad te 
publiceren.6 In 1890 drong de minister van binnenlandse zaken via een 
zendbrief aan om aan de vacatures de meest mogelijke publiciteit te 
geven. 7 Hij doelde vermoedelijk op inlassingen in kranten en weekbladen. 
In het Meetjesland, en bij uitbreiding zelfs het arrondissement Gent
Eeklo, is dit vermoedelijk voor het eerst gebeurd in Zelzate in 1896.8 Het 
gebruik nam zeker toe, maar was bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog absoluut nog niet veralgemeend. De eerste regionale adver
tentie die we effectief op het spoor kwamen, dateert - net zoals het 
Knesselaarse bericht - uit 1899. Ze betrof de aanstelling van een derde 
job van veldwachter in Maldegem, die weliswaar kort daarop werd afge
schaft, gezien het overlijden van een oudere veldwachter. Ze stond in de 
twee Maldegemse (regionale) weekbladen te lezen. 9 Net het feit van het 
bestaan van een blad in een gemeente - in dit geval zelfs twee - deed loka
le overheden vermoedelijk vlugger naar dit middel grijpen. De adverten
tie verscheen zelfs tweemaal, maar toch bleef de tijd om te solliciteren erg 
beperkt, namelijk vijftien dagen. 

Bij onze noorderburen van Zeeuws-Vlaanderen was dit laatste 
blij kbaar niet veel anders. Maar het gebruik van advertenties in week
bladen is daarentegen minstens een kwarteeuw ouder. Bij een vluchtig 
doornemen van de Middelburgsche Courant stuitten we al op effectieve 
oproepen voor kandidaten in 1874. 10 Al vlug werden naast het loon, 
zoals in de Maldegemse advertentie, ook (de) voorwaarden en andere 
modaliteiten opgenomen (zie ook verder) . 
Ten titel van volledigheid dienen we nog te vermelden dat de stad Eeklo 
toch ook al in 1863 een vacature van politieagent bekendmaakte in De 
Eecloonaer. l l Hierbij speelde vermoedelijk niet alleen het grondgebonden 
aspect op zich, maar ook de betrokkenheid van de redacteur-gemeente
secretaris een belangrijke rol. We hebben geen zekerheid dat dit de eer
ste keer was. 

We keren terug naar de Knesselaarse openstaande plaats. Het 
berichtje stond ook te lezen in het concurrerend weekblad 't Getrouwe 
Maldeghem. 12 Het was identiek, behalve dat er een zinnetje was voorge
voegd, namelijk "De strijd om het bestaan". De betekenis - op dat moment 
- is niet meteen duidelijk. Verwijst dit naar het (ietwat gedwongen) ont
slag van de voorgaande veldwachter? Of slaat het op het aantal kandida
ten? Want ook het woordje "maar" klinkt eigenaardig. We lezen hiero er 
wel letterlijk dezelfde zin in het ander weekblad. Is het pejoratief bedo ld? 
Daar lijkt het alvast op, want 18 kandidaten in een dergelijk em t 
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is niet bepaald weinig te noemen, zeker niet na een week. Veel kandida
ten kan natuurlijk wel betekenen dat velen een bestaan zoeken. 

Of wist de pers, om een gewichtige term te gebruiken, meer? Het 
gemeentebestuur had namelijk nog vóór de officiële vacature een brief 
aan de arrondissementscommissaris geschreven waarin het vermoeden 
had geuit dat het aantal postulanten "buitengewoon groof' zou zijn . 1 3 

Na de verwondering over de persberichtjes, leek een aandachtige 
(her)lezingl4 van het Knesselaarse gebeuren noodzakelijk. We proberen 
ook de informatie aan te vullen vanuit andere officiële bronnen. 

Het verhaal van een vacature start doorgaans met een ontslag. Dit 
was nu niet anders. Of toch. Het ontslag van Francies Lips was toch 
enigszins geforceerd. De man had de respectabele leeftijd van 70 jaar 
bereikt en telde daarenboven 40 dienstj aren als veldwachter. Dat kon tel
len. De bronnen laten uitschijnen dat hij nog niet van plan was een stap 
opzij te zetten. Enkele voorvalletjes beslisten er echter anders over. Kort 
samengevat komt het hier op neer dat hij na ruim 30 j aar dienst in aan
varing kwam met zowel een deel van de inwoners als met raadsleden. De 
problemen scholen deels in het houden van een winkel, weliswaar door 
zijn vrouw. Aan het eind van de 1 9de eeuw was zoiets, in de ogen van de 
(hogere) overheid, niet langer meer evident voor een veldwachter. 1 5 Het 
feit dat de zaak moest worden gesloten, leidde tot ongepast gedrag. Hij 
zou raadsleden beledigd hebben voor dommeriken en domme boeren. Er 
zou ook nog een dispuut gevolgd zijn over flauwe politie, terwijl hij ook 
met een schepen op zijn Lappen zou zijn geweest. Een en ander viel niet 
echt te bewijzen (bijvoorbeeld ook het ronselen van stemmen) , maar dit 
alles gaf aanleiding tot enkele korte schorsingen als veldwachter, waar
mee de gouverneur zich ook bemoeide. Een afstelling werd wel wegge
stemd. We moeten ook opmerken dat eveneens in 1 899 de raad niet 
bepaald positief stond om hem een ereteken te verlenen, terwijl de leden 
tien jaar vroeger zelf verzochten hem te decoreren. Een veroordeling tot 
een geldboete van 10 fr. wegens mishandeling in 1 899 maakte tenslotte 
een kruis over zijn carrièr�. 1 6 

We moeten er wel aan toevoegen dat niet de gemeenteraad hiertoe 
het initiatief nam. In eerste instantie oordeelde de raad dat een bij ko
mende tuchtsanctie niet aan de orde was. Een tuchtprocedure na een 
veroordeling door een rechtbank was een vrij normale zaak. De 
Knesselaarse raadsleden waren echter de mening toegedaan dat hij al 
voldoende was gestraft en dat er verzachtende omstandigheden golden. 

De rechtbank had dit trouwens zelf gesteld. Daarenboven, argu
menteerde de gemeenteraad, zou dit nadelig zijn voor zijn gezag als poli
tiedienaar. 1 7 Bij de goedkeuring van het jaarverslag over de toestand van 
de gemeente viel het op dat enerzijds het verslag op handgeklap werd ont
haald, maar dat anderzijds het thema politie en openbare veiligheid niet 
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aan bod kwam. 18 Enig verband met deze zaak kunnen we enkel ver
onderstellen. De arrondissementscommissaris liet het daar niet bij .  Door 
de ontstane commotie en gezien de veldwachter zijn leeftijd drong die 
ambtenaar aan op het ontslag (en pensioen) van Francies Lips. Eind 
november 1 898 wees de Knesselaarse gemeenteraad dit nog resoluut van 
de hand, daar " het voordeeligst zou wezen voor de gemeentekas het sta
tus quo te behouden". 19 Opnieuw spelen dus financiële motieven of 
anders gezegd de zelfregulerende dorpsgemeenschap, zoals we die al 
zagen bij de veldwachtersproblematiek in Lembeke.20 Het gemeentebe
stuur wist maar al te goed dat het niet onder een zeker pensioen voor de 
oude veldwachter uit kon. De nieuwe veldwachter zou - aanvankelij k  
toch - weliswaar een lagere wedde dan zijn voorganger genieten, maar de 
som was rap gemaakt. Cru gesteld: enkel de dood van een veldwachter in 
activiteit was voor de gemeentefinanciën een goede zaak. 

Op 23 december 1 898, na opnieuw een interval van amper vier 
weken, stuurt het bestuur een briefje aan de arrondissementscommissa
ris. Het deelt hem het ontslag, op eigen verzoek, van Francies Lips mee, 
met de mededeling dat de gemeenteraad enkele dagen later zal beslissen 
over diens pensioen. De brief werd onder de rubriek veldwachters tucht 
ondergebracht.2 1 Het ging plots blij kbaar allemaal zeer snel. Het sche
pencollege had namelijk op die bewuste 23ste december vergaderd en 
besprak er een nieuwe brief van de arrondissementscommissaris. Htj 
drong daarin aan de veldwachter een pensioen te verlenen. Het college 
besliste de gemeenteraad hierover te raadplegen en maakte inderdaad 
ook een agenda voor de raad in die zin op.22 De feiten wijzen er echter op 
dat er achter de schermen nog meer gebeurde, wat leidde tot het (ver
moedelijk voorwaardelijk)23 ontslag. We kunnen niet achterhalen of dit 
vóór of na de vergadering geschiedde. 

De Knesselaarse gemeenteraad zat klaarblijkelijk met de zaak verveeld. Hij 
vond het billijk dat de aftredende veldwachter een jaarlijks rustgeld zou 
bekomen en dat de gevraagde som van 350 fr. voor den ouden dag niet 
overdreven was. De gemeentekas kon dat ook dragen, maar een zekere 
waarborg, "zoo wel in het belang der gemeente als in dit des aanvragers", 
leek toch voorzichtig. Het bestuur wou een zekere controle en eventueel een 
tegenprestatie, of, als dat niet kon, een tijdelijk karakter met optie tot ver
lenging als hij zich "niet onweerdig maakt:'. Daar men zich toch niet zeker 
van zijn stuk voelde, besloot men advies aan de arrondissementscommis
saris te vragen en dan definitief te beslissen. Er werd al vastgelegd dat Lips 
de dienst zou voortdoen tot zijn opvolger was benoemd. 24 Dit laatste is 
toch wel merkwaardig, gezien over diens ontslag, laat staan de aan
vaarding ervan, met geen woord in het verslag wordt gerept. Het punt was 
evenmin als een ontslag geagendeerd, maar als een pensioenregeling. Dit 
zijn nochtans twee ijuridisch, van rechtspositieregeling sprak m n no 
niet) afzonderlijke zaken (die in praktijk wel met elkaar in verband staan) . 
De Knesselaarse bestuurders waren mijns inziens zich hier toch an 
bewust, wat duidelijk wordt uit de terminologie: in verband m t d pen i-
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oenregeling noteert de gemeentesecretaris tot tweemaal toe het woord 
gunst. 

Strikt genomen was er nog geen vacature, want de ontslagvraag 
was niet goedgekeurd. De Knesselaarse geruchtenmolen kwam wel op 
gang, met onder andere het geciteerde weekbladberichtje tot gevolg. De 
geruchten sloegen blijkbaar niet enkel op het ontslag zonder meer, gezien 
de inhoud van het bericht. Er woedde blij kbaar rond de nieuwjaarsdagen 
een drukke correspondentie tussen het Knesselaarse bestuur en de hoge
re overheid, in concreto het provinciebestuur. En die informatie bereikte 
al evenzeer de goegemeente. Van openbaarheid van bestuur gesproken! 

Een poging tot reconstructie om dit duidelijk te maken. De 
registers van briefwisseling bevatten slechts een korte inhoud van de ver
zonden brieven en kort moet hierbij zeer eng worden geïnterpreteerd. 
Inkomende brieven verschaffen ons vaak meer informatie. Bij brief van 
28 december 1 898 werd blijkbaar niet enkel om een advies over het pen
sioen voor Lips gevraagd. Er werd toen al gesuggereerd dat het getal kan
didaten voor zijn opvolging buitengewoon groot zou zijn .  De brief had het 
ook over de moeilijkheid voor de gemeenteraad om te oordelen over de 
bekwaamheid en geschiktheid van allen "om deze belangrijke bediening 
uü te oefenen". Terloops moeten we er toch op wijzen dat lokale overhe
den die functie doorgaans niet zo hoog inschatten25 en evenmin wakker 
lagen over de keuze van de meest geschikte kandidaat. Feit is, dat van
uit het bescheiden Knesselare een ernstige vernieuwing werd naar voor 
geschoven: "ware er geen middel om de talrijke kandidaten vóór de benoe
ming, een onderzoek te doen onderstaan, waarvan de uitslag aan de 
Gemeenteraadsleden zou bekend gemaakt worden? Dan toch ten minste, 
zou men zeker zjjn geene kandidaten ter benoeming voor te dragen, 
gansch ongeschikt voor het ambt van veldwachter'. 

In de marge van het document lezen we het antwoord van de arron
dissementscommissaris. Hij zette het toenmalig gebruik uiteen. Dit 
bestond erin om enkel de twee door de gemeenteraad voorgedragen kan
didaten uit te nodigen vo.or een proef bij de provinciegouverneur. Hij 
voegde er wel fijntjes aan toe dat het de gemeenteraad vrij stond de diver
se postulanten aan een examen te onderwerpen. In een andere brief stel
de hij zelfs voor om dat examen zelf voor te zitten. 26 Hij polste nadien ook 
naar de eventuele datum en stelde er ook zelf een voor, met de opmerking 
" ilfaut laisser aux candidatures [sic] le temps de se produire".27 

Het eerstvolgende - officiële - gebeuren is de opmaak van de agen
dapunten voor de volgende gemeenteraadszitting. Dit gebeurde op 5 
januari en de zitting werd vastgesteld op 1 0  januari 1 899. Als punt 5 
stond de pensioenregeling van Lips geagendeerd. Zijn opvolging maakte 
het onderwerp uit van het zesde punt. 
Bij de overwegingen om tot een beslissing te komen vinden we niet echt 
nieuwe elementen: de huidige veldwachter is oud en kan nog moeilijk de 
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dienst doen; een pensioen ware billijk om hem van gebrek te behoeden; 
en ook dat dit geen plicht is, maar een gunst. Dit leidde tot volgende 
besluit: 
"Het ontslag van den veldwachter Lips wordt aangenomen; 
Een jaarlijksch pensioen, ten bedrage van drij honderd (franks lees:) drij 
honderd vijftig franks wordt hem verleend op de fondsen der gemeentekas. 
Dit pensioen zal aanvang nemen van den dag der indiensttreding des 
opvolgers van den veldwachter en betaald worden tot den dag des overlij
dens van den genieter. 
Evenwel zal de gemeenteraad, onder nadere goedkeuring der Hoogere 
Overheid, dit pensioen mogen afschaffen of verminderen, indien de begun
stigde er zich onweerdig van maakte of ten gevolge van buitengewone 
omstandigheden deze hulp gemakkelijk kon missen. 
De aftredende veldwachter zal in bediening blijven tot den dag der 
indiensttreding van zijnen opvolger. "28 

Het belangrij kste element in dit verhaal is de vaststelling dat het 
ontslag van Francies Lips nu officieel werd aanvaard. Nu pas kon publie
kelijk met diens vervanging worden gestart. Er werd niet mee(r) getalmd. 
De eerst te <loene stap was uiteraard het bekendmaken van de vacature. 
Een mondelinge afkondiging geschiedde traditiegetrouw op zondag. Dit 
was nu niet anders, waardoor er moest worden gewacht tot 1 5  januari. 
De week nadien werd de boodschap nog eens herhaald.  Het bericht werd 
(uiteraard) ook aangeplakt en dit vanaf 1 1  j anuari, de dag na de beslis
sing29, hoogstwaarschijnlijk enkel in Knesselare. In het bericht werden 
ook de voorwaarden opgesomd waaraan kandidaten moesten voldoen. We 
kunnen ons voorstellen dat een aantal vroege kandidaturen, van voor de 
bekendmaking dus, zo uit de boot viel . De desbetreffende raadsbeslissing 
had het namelij k  ook over het grote aantal kandidaten. Dit was in de 
gegeven omstandigheden niet moeilijk (en gaf zelfs een vertekend beeld) , 
gezien er volgens de weekbladen en zonder enige (officiële) vacature al 
minstens 1 8  mannen solliciteerden voor deze job. De eerlijkheid gebiedt 
ons toe te voegen dat een dergelij k  aantal toen vrij normaal was, zelfs wat 
aan de lage kant. 30 De raadsleden oordeelden bijgevolg dat ze dit zouden 
moeten beperken door voorwaarden op te leggen. Dat zou hun keuze 
gemakkelijker maken. We moeten ons daarbij niet veel voorstellen. De 
vereisten waren beperkt in aantal en ook niet bepaald relevant. In het 
geheel van het verhaal lij kt het zelfs dat ze politiek waren geïnspireerd en 
tegen bepaalde personen waren gericht (zie verder) . Concreet zou het 
bestuur "geene personen als kandidaat aanveerden: 
1 )  min dan 25 en meer dan 35 jaar oud; 
2) welke geenen dienst gedaan hebben bij het leger; 
3) welke niet openlijk bekend zijn als van goed gedrag en zeden. " 

De kandidaturen moesten schriftelijk gebeuren. Als laatste element 
werd er aan toegevoegd dat iedereen op 25 januari 1 899 "onder het toe
zicht van den Heer Arrondissements-Commissaris, eene proef [zou] ond r
staan en in oogschouw worden genomen door den gemeenteraad om o r 
hunne bekwaamheid en geschiktheid te oordeelen. "3 1 
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Men liet er dus geen gras over groeien. Geïnteresseerden kregen officieel 
ook maar amper twee weken tijd te solliciteren, terwijl  er geen uiterste 
datum werd vastgesteld . De voorwaarden waren algemeen gangbaar, met 
uitzondering van de leeftijd.  De norm voor de maximumleeftijd lag door
gaans op 40 jaar, maar was toen ook al geen vaste regel meer.32 
Over het exaam zelf vonden we geen informatie terug: wat hield het in, 
hoeveel deelnemers, hoeveel geslaagden . . .  ? Wat was de effectieve rol van 

In het register der ajkondigingen wordt enkel bevestigd dat een bericht werd uitge
lezen en aangeplakt. 

de raadsleden? Mochten ze vragen stellen? Beperkten ze zich tot een 
visuele keuring en het kennis nemen van de examenuitslag? 

Bovenstaande alinea's maken duidelijk dat de toenmalige pers per
fect op de hoogte was van dit revolutionaire idee van het Knesselaarse 
bestuur. We kunnen niets. anders bedenken dat alleen dit vernieuwend 
element tot de oprisping "De strijd om het bestaan" heeft geleid. 
Journalisten, of gebruiken we liever de term berichtgevers, kenden als 
geletterden het begrip examen uiteraard , ook van de proeven voor staats
ambten, maar iets dergelijks voor de functie van champetter, op de boe
renbuiten . . .  Waar ging het naar toe: strijden om zijn bestaan? Niet alleen 
meer door het aantal kandidaten en wie men kende, maar door wat men 
kende. Ongehoord! 

Bij onze noorderburen was dit ondertussen al gemeengoed. 
Bekendmakingen van vacatures in de pers lieten omstreeks 1 885 niet 
aan duidelijkheid te wensen over. 33 Naast een leeftijd hebben vallende 
tussen de 25 en 35 jaar, vereiste de gemeente St. -Maartensdijk dat kan
didaten goed konden lezen en schrijven, in staat waren zelfstandig een 
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proces-verbaal op te maken " waarvan ten overstaan van den 
Burgemeester, over een op te geven onderwerp, eene proeve moet worden 
geleverd" . Ze moesten daarenboven ook bekend zijn met het politievak. In 
Knesselare zal het vermoedelijk, op het laatste punt na, in dezelfde trant 
zij n  gebeurd . 

Hoe actief het gemeentebestuur was voor de bekendmaking van de 
vacature, hoe afzij dig nadien. Enkel in de regionale pers vernemen we 
nog iets vooraleer de raad opnieuw samenkomt. Het exaam vond plaats 
in het gemeentehuis. Er waren slechts tien mededingers, waarvan vier 
van buiten Knesselare. 34 Meer kwam de pers niet te weten. We weten 
evenmin of er zich nog nieuwe postulanten aanboden na 8 januari en na 
de officiële bekendmaking. 
Het woordje maar over het aantal kandidaten in het eerste berichtje krijgt 
hiermee ook een duidelijker betekenis. Vreesde de correspondent dat, 
gezien de geruchten over de proeven, er mogelijks afzagen van sollicita
tie? Er haakten er dus duidelij k  nadien af. 

Op 9 februari daaropvolgend, dus na goed twee weken, ging de 
gemeenteraad al over tot de voordracht van kandidaten. In tegenstelling 
tot de zekere grootspraak vooraf, verliep alles zeer sec: niet eens vermel
ding van het totale aantal postulanten en evenmin de minste verwijzing 
naar de proeven. Of ze dus door de raadsleden letterlijk in oogschouw 
werden genomen, is absoluut niet duidelijk. Volgens de stemrondes zou
den we afleiden dat er minstens vijf geslaagden waren. Victor Strobbe, 
een 26-jarige smidszoon35 uit Kne�selare, kreeg al in de eerste stemron
de een meerderheid achter zich om te worden voorgedragen als eerste 
kandidaat. Voor de tweede kandidaat was een zogenaamde balloteer
stemming36 nodig, waardoor de 3 1 -j arige Alfons De Grauwe37 een kans
je op benoeming maakte. 38 

Victor Strobbe werd als veldwachter benoemd op 22 maart 1 899 
(alhoewel ook 1 7  maart voorkomt) . Het dossier liep toch nog enige ver
traging op, daar er een nieuwe gemeenteraadsbeslissing noodzakelijk was 
waarin, ter vervollediging, de aanvangswedde werd vermeld. 39 Het mag 
enigszins eigenaardig klinken, maar de gouverneur nodigde beide voor
gedragen kandidaten, net zoals in gemeenten waar geen proeven werden 
georganiseerd, uit om zich een beeld te vormen over hun geschiktheid. Of 
ook zij ,  zoals gebruikelijk, toen proeven moesten afleggen, is niet bekend. 
Voor de procureur des Konings voldeden beiden voor de functie, zowel in 
het opzicht van gedrag als moraal . 40 

In het provinciaal benoemingsdossier steekt nog andere, int r -
sante achtergrondinformatie. Zo schreef August Lips, een zoon van d 
aftredende veldwachter, een brief aan de gouverneur met de vraag om 
toch te mogen deelnemen aan het examen onder toezicht van d arron
dissementscommissaris. Hij viel, met zijn 36 jaar, namelijk buiten d 1 -

tijdsvereisten .  De vraag rijst dan of die voorwaarden opzettelijk du -
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danig waren bepaald. Opmerkelijk daarenboven is dat hij tij dens elke 
stemronde minstens op twee van de zeven stemmen kon rekenen. Was hij 
toch tot het examen toegelaten? Of stemden enkele raadsleden ostenta
tief tegendraads? De stemmen voor Lips werden weliswaar niet als ongel
dig beschouwd. Dat er politiek mee was gemoeid, blijkt ook uit een (klein
zielige) brief van de katholieke raadsleden . Zij , vijf  in getale, verzochten, 
met toestemming van E.H. pastoor Van Loo, de gouverneur om Strobbe te 
benoemen. Zij voerden aan dat hun tegenstrevers hen wilden dwarsbo
men en belachelijk maken.4 1  Of dit in relatie stond met de kandidatuur 
van zoon Lips is ons (voorlopig) onduidelijk. De voorgedragen kandidaten 
konden alvast niet rekenen op de steun van drie raadsleden. Spijtig 
genoeg werd geen stemming vermeld bij de beslissing over de aanwer
vingsvoorwaarden, ook niet of dit al dan niet unaniem gebeurde. Een 
grondige kennis van de politieke geschiedenis van Knesselare voor die 
periode zou misschien deels de oplossing bieden. 42 Daarmee komen we 
dan wel op het vlak van politisering van ambten uit. Een interessant, 
maar moeilijk thema, dat ons wel nog meer zou leren over de functione
ring van de rurale dorpsmaatschappij .  

Na dit voorval in Knesselare zou het voor de aanwerving van veld
wachters nooit meer worden wat het geweest was. Toch duurde het nog 
enkele jaren vooraleer het examineren van alle kandidaten gemeengoed 
werd. De voortdurende klachten over de veldwachtersdienst door de cen
trale overheid noopte het provinciale niveau om in te grijpen. Hield de 
gouverneur al tientallen jaren (zeker sinds 1 849) een examentje voor de 
twee voorgedragen kandidaten (of dus kiezen voor de minst slechte, niet 
noodzakelijk geschikt) , dan zou hij vanaf 1 903 een preselectie organise
ren tussen alle kandidaten (kiezen uit geschikten, niet noodzakelijk de 
beste) . Hij pikte hier dus het idee van het bescheiden Knesselare op. Elke 
gemeente moest hem voortaan een lijst bezorgen met alle beschikbare 
gegevens van alle kandidaten. In eerste instantie werden ongewenste ele
menten geschrapt, voornamelijk op basis van de vroegere provinciale nor
men: te jong of te oud, herbergier, al veroordelingen opgelopen, slecht 
gedrag in het leger of stroper . . .  Aldus viel al 35% kandidaten af. De rest 
mocht het examen afleggen. Na de twee schiftingen restte er maar een 
kleine 40% meer.43 Knesselare droeg in 1 899 dus bij tot de reductie van 
de vriendjespolitiek. 

BESLUIT 

De vlag "stryd om het bestaan" kan meerdere ladingen dekken. Op 
het eerste zich lijkt het te gaan om het feit dat er een massale opkomst 
aan kandidaten zou zijn voor de veldwachtersopvolging in Knesselare in 
1899. Bij nader toezien is er iets heel anders aan de hand. Net door de 
talrijke kandidaten, voordat er ook maar officieel sprake is van een vaca
ture, wenst het gemeentebestuur zijn keuze te vereenvoudigen en terzelf
der tijd de kans te vergroten om een echt geschikte kandidaat te kiezen. 
Dit belet niet ook voorwaarden te bepalen zodat mogelijk niet-gewenste 

35 



FILIP BASTIAEN 

Veldwachter Victor Strobbe. 

kandidaten worden geweerd . We durven 
niet stellen dat ze iets hadden van een 
schijnvertoning om een tegenpartij op een 
correcte manier uit te schakelen. 

Toch toont deze veldwachtersopvol
ging enerzij ds ook het wezen van een dorp 
als een zichzelf regulariserende maat
schappij :  

toepassen van een tuchtregel voor de 
oude veldwachter was nergens goed 
voor; 
een vervanging was niet aan de orde 
vanwege, verzwegen, financiële rede
nen; 
als een pensioen toch moet, dan is het 
een gunst en kan het enkel mits voor
waarden of garanties. 

Ze blijkt anderzij ds een emanatie van de transitie van dergelijke gemeen
schappen tegen het eind van de i gde eeuw: een vroege of misschien zelfs 
toevallige veruiterlijking. 
Ons-kent-ons alleen voldoet niet meer altijd, waardoor enkele zogenaam
de objectieve regels, zoals een examen, worden ingevoerd. 

Een dergelijk initiatief is wel het laatste dat men van een echt dorp 
zou verwachten: vrijwillig, niet onder dwang van een hoger bestuur. Het 
zou er dan nog eentje worden met blijvende gevolgen. 

Desondanks blijft een dergelijke opvolging klaarblij kelijk een echt 
dorpsgebeuren dat (in dit geval alvast) heel wat voeten in aarde had. De 
oude veldwachter zette enigszins onder druk de bekende stap opzij .  Het 
provinciebestuur geeft minstens de indruk ernstiger met de functie en 
aanstelling van veldwachters om te gaan. Dit werd duidelijk bij het aspect 
tucht, dat werd verlegd naar pensioen gezien de leeftijd.  

Hierdoor ontstond een drukke correspondentie met het provincie
bestuur en stond de vervanging van de veldwachter in een tijdsspanne 
van amper vier maand maar liefst zeven maal geagendeerd (raad en col
lege samen) . Het is bijgevolg logisch dat het werkelijke een stuk voor was 
op het wettelij ke karakter. De geruchtenmolen kreeg zijn beslag in regio
nale bladen, maar maakt enkel allusie op een examen (de strijd) en uit 
onderhuids kritiek (maar 18 kandidaten) . 
Men was dit voor de benoeming van veldwachters niet gewoon. De lokale 
pers wist vermoedelijk niet dat dit een primeur was. Of toch? Be ft 
Knesselare dat het met dit goedbedoelde initiatief als keerzijde de wijd
verbreide vriendjespolitiek een halt toeriep? 
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Dr. Elisabeth DHANENS 

In 2006 kocht ik in een antiquariaat een klein devotieboekje, geti
teld "Den Boom de levens, gheplant in de lusthof van den heiligen 
Franciscus . . . " Het is geïllustreerd met twee volbladgravures en enkele 
siermotieven werk van J. van den Sanden, lid van de Antwerpse kunste
naarsfamilie. Het is gedrukt te Leuven in 1 70 1 ,  maar vermeldt geen 
auteursnaam: vrucht van de beeldrijke devotie- en emblemataliteratuur 
in de oude Nederlanden. Het draagt de sporen van een intensief gebruik. 
De eerste lezeressen waren nonnetjes in een klooster of gasthuis te Diest, 
die hun namen genoteerd hebben in pen en inkt: de eerste "Anno 7 1 , 

Iouifr Joanna Maria Francken"; de andere, sommige deels geschrapt of 
onleesbaar (zie materiële beschrijving in bijlage) . 

Onze bijzondere belangstellig was echter gewekt door de potlood
aantekeningen van ene Richard Van de Walle, soldaat geboren te Adegem 
op 9 juli 1 896. Terwijl we de Dietse nonnetjes graag aanbevelen aan de 
belangstelling van onze Brabantse collega's, willen we hier een korte bij 
drage leveren aan d e  Meetjeslander. Daarbij ondervonden we heel wat 
hulp. De heer Hugo Notteboom, onze voorzitter, bezorgde ons het adres 
van mevrouw Lieva Schaars, die een doodsprentje van Richard Van de 
Walle in haar collectie bez�t. Ze was zo goed het me mede te delen. Mijn 
neef, ingenieur-architect Filip Dhanens, wist heel wat informatie uit zijn 
computer te toveren, onder meer zijn portret in uniform en de tekst van 
een gedichtje dat hij componeerde in krijgsgevangenschap in Sieburg 
(Duitsland) waar hij stierf op 14  maart 1 944. 

Wanneer zijn boekje in zijn bezit was gekomen, van wie hij het 
had gekregen, weten we niet; evenmin in welke omstandigheden het in 
het antiquariaat is geraakt. Dat is een van die onverklaarbare gelukkige 
toevallen in het leven. Onderzoeken we dan wat we weten, wat we kun
nen vermoeden of veronderstellen . 

Geboortedatum in Adegem en sterfdatum te Sieburg zijn bekend.  
Zijn vader was Petrus Bernard en zijn moeder Amelia De Vlieger. Het 
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echtpaar woonde in de Moerwege in Adegem. Over zijn opleiding en zijn 
studies weten we niets. Vermoedelijk nam hij deel aan de Eerste 
Wereldoorlog, 1 9 1 4- 19 1 8, hetzij opgeroepen, hetzij als vrijwilliger. 

Op 26 augustus 1 920 wordt hij opgenomen in een höpital civil. In 
welke stad en om welke reden, dat heeft hij niet genoteerd. Op 27 mei 
1 922 treedt hij in het huwelijk met Alida De Brabandere. Zij kregen 
negen kinderen, drie zonen en zes dochters. Hun namen zijn vermeld op 
het doodsprentje.  Het was me niet mogelij k  te weten te komen of sommi
ge van hen nog in leven zijn, noch hun verblij fplaats te kennen. 

Richard nam ook deel aan de Tweede Wereldoorlog, maar beleef
de niet het einde ervan, vermits hij op 1 4  maart 1 944 overleed. In welke 
omstandigheden was hij in krijgsgevangenschap geraakt? Dat gebeurde 
blijkbaar op 1 0  mei 1 94 1 ,  datum die genoteerd is onder zijn portret. 

Of hij te Sieburg begraven is, of zijn lichaam naar Adegem werd 
overgebracht, weten we niet. Wel werd een dienst (in zijn geboortedorp?) 
gecelebreerd, zoals blijkt uit het doodsprentje.  

Er kan geen twijf�l over bestaan dat Richard Van de Walle mili
tair was. Hij noemt zichzelf tweemaal soldat, de voertaal in het leger was 
toen Frans.  Zijn portret toont hem in uniform met kepie. Hij hoorde bij 
de Aviation militaire, l üe Escadrille Schaffen (Diest) ; en verder: 1 e 

Compangie de la T.S.F.,  Forest lez Bruxelles. 

Het is dan ook bevreemdend dat hij op het doodsprentje vermeld 
staat als opsteller bij de burgerlijke luchtmacht. Kunnen de toenmalige 
toestanden deze tegenspraak verklaren? De oorlog was nog niet gedaan. 
Heeft men te Adegem zij n  militaire hoedanigheid willen verdoezelen? Dit 
probleem kunnen we niet oplossen. 

AD EGH EM van de ve rloopene week 
Geboorten 

6 x . Richard, Alois Vnnde Y/ale, z .  \'an Petrus, 
Bernard en van An1elia DeVlieger1 �1oerwege. 

62 . Romanic, 1-Iortense De Reu, d. van Perrus en 
\'ttn J ulia Roels, Bnl1:;crboeke. 

Uit deze geboorteaankondiging bl!Jkt dat de ouders van Richard Van de Walle in d 
Moerwege in Adegem woonden ('t Getrouwe Maldeghem. 1 9  juli 1 896) 
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Bidprentje van Richard Van de Walle (verzameling Lieva Schaars) 

Zijn functie is gepreciseerd in zijn aantekeningen: 1 e Compagnie 
de la T.S.F. wat betekent Télégraphie/Téléphonie sansfiJ, dit is een radio
telegrafist. In de "Aviation Milüaire" was hij ook parachutist. 

Of hij promotie heeft gemaakt of eretekens heeft ontvangen, dat 
weten we niet. Evenmin wanneer en hoelang hij te Schaffen en te Forest 
verbonden was en eventueel verbleef. 
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Hij was een vroom man. Getuige daarvan is het devotieboekje dat 
hij wellicht dagelijks gebruikte en waarin hij de titel van een kapittel, 
Dagelijksche Oe.ffeninge kopieerde. Maar vooral het gedichtje dat hij 
gevangenschap schreef en we nu zullen onderzoeken en bespreken. 

HET GEDICIIT 

Men kan het bezwaarlij k  grote kunst noemen. Zelf zegt hij :  "Eeen 
felle dichter ben ik nief' . Maar met de term rijmelarij doet men hem 
onrecht aan. Ook Guido Gezelle noemde sommige van zijn werken 
Dichtoefeningen en, bij gelegenheid, schreef hij ook maakwerk. 

Men moet het gedichtje beschouwen als een product van de rederij
kerskunst. Rederijkerskamers waren er te Eeklo en te Kaprijke, en iets van 
hun tradities is op het platteland blijven leven. En wie zal de invloed van 
K.L. Ledeganck in de streek kunnen schatten? Het is levende volkskunst, 
zoals spreuken en gezegden, met hun zin voor alliteratie en versificatie, met 
een omhaal van woorden, bij wijlen meeslepend. Of hij meer andere gedich
ten geschreven heeft, zo niet of het een unicum is, dat weten we niet. 

Het gedicht bestaat uit acht strofen, elk van acht regels; heilig 
getal als van de Acht Zaligheden (Mt. 5, 3- 1 0) ;  ook getal van volmaakt
heid en harmonie zoals in menig architectuurwerk. Het kan geen toeval 
zijn dat men hetzelfde stramien terugvindt in het kerstlied Het viel een 
hemels dauwe (J . F. Willems, Oude Vlaamsche Liederen, 1 848, 1 43- 1 46) . 
Eveneens acht strofen van acht regels. Hij kan het gekend hebben. Het 
ritme ervan kan in zij n  onderbewustzijn bewaard zijn gebleven. 

Het zijn korte verzen, zes lettergrepen met drie heffingen, een
voudige jamben, min of meer consequent toegepast: 

Ik zit hier in 't gevang 
God weet het voor hoelang. 

Een aanvang die enigszins herinnert aan het manke distiekje onderaan 
de illustratie met het kruisbeeld in het devotieboekje: 

Met wenen en treuren 
Passeren mijn uren. 

Hij herhaalt en varieert: " te treuren en te turen". 

Men mag inderdaad aannemen dat de lectuur van het boekje hem 
een bron van inspiratie is geweest; in de beroering van de gevangen
schap, een troost. Gedachten en beelden zijn verwant. Hij richt zich tot 
God, tot de Heilige Drievuldigheid (opvallend dat hij geen patroonheilige 
aanroept) , tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Vertrooster en 
Schenker van zijn gaven alle zeven (hij kent zijn catechismus) . Ook de 
morele ideeën zijn verwant, verduldigheid en lijdzaamheid. Hij denkt aan 
zijn gezin, aan zijn vrouw en kinderen, zij n kroost, zijn grootste schat. Hij 
denkt vol meevoelen met zijn medegevangenen , zijn medeburen: w zit
ten hier met velen. Het gedicht is een menselijk document. de uitdrukkin 
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Gedenkpl.aal van gevallen valschermspringers en paracommando's in hel Huis van 
de Agenten valschermspringers aan de Kasleleinstraal 1 6  te Elsene. 
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van een persoonlijkheid, van de wil te overleven, zich te bevestigen en een 
spoor na te laten, een boodschap mee te geven. 

Wat hy ons leerde, schreef een onbekende medegevangene boven 
het gedichtje,  waardoor duidelij k  wordt dat hij inderdaad invloed heeft 
uitgeoefend op zijn omgeving, op zijn medegevangenen, aan wie hij sere
niteit heeft geleerd; een onverwoestbaar vertrouwen in de Voorzienigheid 
en in de Goedheid van Jezus, de toevlucht in de dood. Hij eindigt met een 
Amen als in een gebed. 

Hiermede besluiten we onze zoektocht naar de gestalte van 
Richard Van de Walle. Misschien zal een van zij nakomelingen, een heem
kundige of een specialist in militaire geschiedenis iets meer weten te ver
tellen over deze merkwaardige Meetjeslander. 
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MATERIËLE BESCHRIJVING VAN HET BOEKJE 

Den Boom des Levens gheplant in den lusthof der seraphiecke 
Religie van den H. Vader en Patriarch Franciscus der minderbroeders 
capucinen van de Nederlandsche provincie . . .  Leuven, Guiliam Stryckwant, 
1 70 1 .  
In- 1 6° ( 1 4. 5  x 9 x2,5 cm) . 
Illustratie: titelprent: Sint Franciscus bij de levensboom. Burij ngravure, 
J. Van de Sanse scul(psit) . 
Tegenover p. 1 46: Kruisbeeld met urenwijzer. Burij ngravure, J .  Van de 
Sanse scul(psit)O 
p. 1 46: Knielend echtpaar in klein Medaillon. met rAndschrift: WAECKT 
EN BIDT MET VLYT/ GHY WEET UUR NOCH TYT 
Verspreid over het boek, enkele decoratieve en symbolische motieven;  
versierde initialen, haut de page en sluitstukken. 

HANDSCHRIFTELIJKE NOTITITIES IN PEN EN INKT: 

Verso van schutblad: Anno 1 71 Iouffi: Joanna Maria Francken. 
Desen boeck hoort toe suster Clara hoegnet soa lanck als . . .  
Folio i :  Clara Hoegnet Relig( . .  ) diest. Nu sr" .Henderickx . . .  de 
zfjmacker . . .  Antonia. . .  
onderaan titelpagina: Johanna Maria Francken. 
Achterplaat: desen Boeck hoort tot Sr Lucia s 'liege met geliefte van haar 
overste 1 764 
Gedeeltelijk dichtgeplakt: Desen boeck" .suster. "soo lanck als . . .  

POTLOODAANTEKENINGEN 

Verso van titelblad: Je suis arrivé à l 'hópital civil le 20 Aout 1 920 
p. 4: in de marge: Aviation Militaire 1 oe escadrille Schaffen (Diest) 
p. 1 68:  Dagelf:jksche oejfeninge 
achterplat: Richard Van de WaUe soldat i e  Compagnie de le T.S.F. Forest 
lez Bruxelles. Né à Adeghem le 9 juillet 1 896 

INGEKERFD IN HET VOORPLAT VAN DE BAND: 

Richard Van de Walle soldat 1 e Compagnie T.S.F. Forest Bruxelles 
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Hector Plancquaert 
DAENSIST EN PLANCQUAERTIST 

DE LEEUW VAN ZoMERGEM 

t Daniël DE VEUSSER 

1 .  INDUSTRIEEL EN POLITICUS 

In de reeks Vlaamse historische figuren neemt Hector Plancquaert een 
aparte plaats in. Hij is roman- en toneelschrijver, journalist, uitgever, 
advocaat en industrieel, maar vooral activist en daensisitisch politicus in 
de roerige periode aan het eind van de 1 9de - begin 2oste eeuw. 
Plancquaert is geboren te Wortegem op 2 1  december 1 863 en overlijdt in 
Outer op de Plancquaerthoeve op 3 juni 1 953, bijna 90 jaar oud . Zijn 
vader is Marcellinus Plancquaert, arts en brouwer, katholiek en 
Vlaamsvoelend burgemeester van Wortegem, vanaf 1 885 tot aan zijn 
dood in 1 903 . Aimée Plancquaert, de oudste zus van Hector, huwt met 
Petrus Putman, gemeenteraadslid in Zomergem en uitbater van een 
cichoreibranderij . Putman overlijdt in 1 885. Plancquaert komt zijn zus 
ter hulp in de uitbating van de fabriek en vestigt zich in Zomergem. 

Dejonge, ambitieuze Hector 
Plancquaert. (ADGZ) 

Appf'! 1 J 1·..., v;m f wt Mc·c·tjc·...,J a 1 1d .  Jb .  64 (20 1 �3) .  p .  47-76 4 7  
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Na gemeentelij k  onderwijs te Wortegem te hebben genoten wordt 
hij naar het Franstalig college van Oudenaarde gestuurd en daarna is hij 
op internaat in het Doornikse j ezuïetencollege Notre Dame. In 1 882-83 
studeert hij te Leuven en wordt hij in één jaar kandidaat in de Letteren 
en Wijsbegeerte; hij zou nog een tijdlang rechten gestudeerd hebben tot 
1 884. In Leuven behoort Plancquaert behoort tot liberaal-katholieke 
Vlaamsgezinden met antiklerikale strekking. Hij werkt er mee aan het 
genootschap Met Tijd en Vlijt en neemt deel aan de eerste actie rond de 
vernederlandsing van de Leuvense Universiteit. 

Zalig<> Gccla.çbt.enla 
YA.'C" lCinhuuOt ' ":P.ETRU S  PUTMAN, 

:&crrro�OOT "A!'I DAx:a . 

AOOE PLANCQUAERT; 
lid van het CO.-nlellosluar ea ..., tÎI � 

Rfb01'Wn 10 Z6tlUrgA«nl& ckn -4 Octokr l&tt- "' 
°''"""' c>-ttd•" ""' !!.Mri � 

"�,:���.:::::: ':"��· ::",,&t!" 
J{, -l••· 4. lli. 

�=--:..�p<n1"� ZU:·-=� d�<w1Îfiir1oe1a h>UJlten ""'" ""- ull� 
�d!J. en uvol'lll l<!IQo bU vrièlldea. - Voa ){ebi �JaeD dOA n>M wurl\fld z�a dat1JQ 1>emlllll �n��:�·�·�=-· lt dal aUao ae-. 

�d;cgJi�to 8i1�al: �ffa!• ��:'J:�:.a!�� ��"O:f:= ,.,11§:1• <Il goool. - lk alttt IDUt lllQoo. llef<le tot Il 
•lfrlt- nlet, Il< be.,... - �� no ".,. •<t'-
1'tefr.U.dd 111a Ya.o dco irooii 4Seà I k b\ q_ '1'0a4, -
�Q 1�-s�:i,� =�k.t'tn��·L:!! 
'Vriald \"OtkOJDU..tjD u. nlupAJ Al IO ou oac.. 
rul<-. U. U... - 11. J04.'<, Ict %1!. "'\'aarw«Sl Bcmb1d6-ltladeru. etf1· mbftlthtta•• """'41tr al do dalfll luatt Jonno. - v._, •Il nle• ll> owe "'� U- ia! " Ja dft 1olqlel bollllD�•ttlUk Il< llOP �.".�l11'.6t.'n.c.. 

msn �"Ul\. bmnluttllfl>•IO. (\Ol ...,... all<t<llJ 

Bidprentje van Petrus Putman, getrouwd met Aimée Plancquaert, zus van Hector. 
(DADD) 

Plancquaert onderbreekt zijn studies in 1 885. Hij wil naar India, 
of misschien naar Brazilië, want hij studeert Braziliaans recht. Wat hem 
precies bezighoudt, is niet duidelijk. Zijn familie heeft hem die beslissing 
wellicht uit zij n  hoofd gepraat, vanwege een groot familieprobleem door 
het overlij den te Zomergem op 22 mei 1 885 van Petrus Putman, echtge
noot van zij n  zus Aimé. Waarschijnlijk is het op aandringen van de fami
lie dat Hector naar Zomergem verhuist en er inwoont bij zijn zus, Dorp 
1 8, als tweede verblij fplaats. Wortegem blijft evenwel zijn hoofdr iden
tie. 
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Woning van de weduwe Aimée Putman - Plancquaert in Zomergem. (foto Erik 
Matthys) 

Hector helpt zijn zus bij de uitbating van de Stoom- en cichoreifabriek 
Putman Somerghem die later op zijn naam komt als Stoomsuikery Fabriek 
H. Pla.ncquaert Zomergem In 1 890 laat hij het bedrijf grondig herstellen 
en moderniseren. Hij is echter geen geboren industrieel en hij verkoopt 
de zaak uiteindelijk in 1 899 aan een Brugse daensist, Jules Thijs. In het 
blad Klokke Roeland verschijnt van oktober 1 899 tot juli 1 900 op pagina 
4 wekelijks een reclame voor de cichorei Breydel en De Coninck van het 
huis Hector Plancquaert, opvolger Jules Thys & Cie, fabriek te Zomergem, 
burelen Kruispoort nr. 6 Brugge. 

De Stoom-Suikery fabriek 
van Hector Plancquaert in 
Zomergem. (ADGZ) 
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Van 1 885 gaat de politieke belangstelling van Plancquaert naar de 
Landdagbeweging, die tot 1 893 het toneel is waarop de gelovige en vrij
zinnige flaminganten elkaar vinden. Kort na 1 885 komt hij in contact met 
Leonce Du Catillon uit Waregem, één der voorbereiders van de daensisti
sche beweging. Volgens de belgicistische historicus Lode Wils is er in heel 
het land vermoedelij k  niemand die zozeer en zo openlijk de daensistische 
beweging heeft voorbereid als Hector Plancquaert deed . De 
Vlaamsgezinde geschiedkundige Karel Van Isacker voegt er nog aan toe. 
Het is de bitterheid van Plancquaert die de daensistische beweging inluidt. 

In mei 1 889 wordt de encycliek Rerum Novarum wereldkundig 
gemaakt en enkele maanden later, in september 1 889, verschijnt te 
Ninove het predaensistische en later het daensistische weekblad Klokke 
Roeland. In dit blad leest men in augustus l 898 een stuk van de journa
list-letlerkundige Leonce Du Catillon die Plancquaert citeert: Indien de 
katholieke politici zich niet méér gaan inzetten voor de zaak van het 
Vlaamse volk, dan moet men maar dissidente verkiezingslijsten tegen hen 
indienen in de kiesdistricten waar die politici in gebreke blijven. In De 
Klauwaert (januari 1 889) staat gelijkaardige taal: De ontgoocheling om de 
actieve of passieve tegenwerking van de Katholieke Kerk en de katholieke 
party - en het ongeduld om daartegen te kunnen ingaan - klinken steeds 
luider in een milieu waar strijdend vlaamsgezind en strijdende katholiek 
samengaan. 
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Laat de ouwkes ou maar praten, 
Deil de Christ'oe Democraten ! 

Ondanks laster en geschreeuw . 
Stemmen w'al voor NUIHiUER � ? 
't Zij o de mannen lijk VAN BUNNEN 
Die ons Volk oog redden kunnen ! 

Soort hij soort co Waal hij Waal, 
Lere Land eo Jfoedertaal ! 
Van de kliëk van meester Woeste 
Hebben w'bier ons volle goeste 1 
Op nu 1 Bu rger, \Verkman, Boer, 
Wambeeck zegt bet: Cb11q' son toer ! 

Peerdenketsers en ook 1rekken 
Mogen uil 'l Sen..at 'l'Crlrekkeo ! 
Die zijn slem nnn Woeste geert, 
Is niet weerd dal hij êeo heefl. 

Weg met leugens en met laster, 
Le,·e DAENS, de Vrije Paster 1 

VADER CATs. 

Kiezers, 
!Hen bericht oos dat er o;r 't lontste oogenblik 

een ongehoorde vnlscbhei ml rondgestrooid 
worden door d'oude Partij.  Die VALSCDE 
Brieven durfl ofkondigen, die den k iesbulletijn 
durfl vervalsehen, zijn lot alles in staat. Elk is 
no 'l'erwiuigd. 

Kiespropaganda voor de Volk :party 

van Daens 'in Aalst. (DADD) 
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Eerst nog zijn de doelstellingen van Plancquaert gebaseerd op zui
ver flamingantische motieven en hij zoekt te Antwerpen (februari 1 889) 
vrijzinnigen en gelovigen samen te brengen in een onafhankelijke partij .  
De verminking van d e  taalwet-Coremans in het parlement in mei, maakt 
Plancquaert ongeduldig om politiek op te treden. Op de landdag te 
Kortrijk (augustus 1 889) spreekt hij schande over de Vlaamse parle
mentsleden. Hij ziet maar één uitweg: een Vlaams radicalisme met afzon
derlijke Vlaamse lijsten. Er wordt niet alleen naar hem geluisterd, hij 
wordt ook gevolgd . 

2. SOCIAAL GEËNGAGEERD SCHRIJVER 

Hestor wordt 1 889 geëerd met de driejaarlijkse staatsprijs van de 
Vlaamse Academie met zijn toneelstuk De dood van KAREL DEN GOEDE, 
GRAAF VAN VLAANDEREN, drama in 5 bedrijven. Op de avond van de landdag 
te Kortrijk gaat het stuk in première te Brussel. 

Andere publicaties van hem zijn: 

Lambrecht van Loo, een historische ridderroman die in 1 889 in de 
Gentse krant De Landwacht verschij nt als feuilleton; 
De Dorpsklappeien, een blijspel, 1 893; 
Jan Vleminx, roman gepubliceerd als feuilleton in Het Recht, het 
strijdblad dat eigendom is van Plancquaert sinds 1 894. 

Verder schrijft hij nog enkele sociale drama's en andere toneelspelen. 

Meer politiek georiënteerde bijdragen van hem worden gepubliceerd in: 
Klokke Roeland van de Christene Volkspartij ( 1 89 1 - 1 9 14) ;  
De nieuwe Tijd ( 1 905- 1 909); 
Het Vlaamse Volk (1 894- 1 898); 
De Volkseeuw (Christene Volkspartij Brussel) (1 90 1 - 1 907, 1 9 1 0- 1 9 1 4; 
1 91 9  en 1 92 1); 
De Witte Kaproen (1 9 1 0- 1 9 1 2); 
De Vlaamse Smeder (1 9 1 8- 1 9 1 9: 
Het Recht (1 894- 1 930). 

Cyriel Buysse beschrijft in 'n Leeuw van Vlaanderen ( 1 900) een 
woelige betoging te Gent. Hij vertelt erin over de actie van Plancquaert die 
hij een schuilnaam geeft, Robert, de titelpersonage. Frans-Jos Verdoodt 
weet dat men hem ook "de paus van Zomergem" noemt wegens zijn anti
klerikale en ook antiroomse houding. 

De landdag van december 1 89 1  te Gent wordt anders georgani
seerd dan de vorige. Niet alleen worden culturele eisen gesteld, het gaat 
ook over het algemeen stemrecht, het antimilitarisme, de bestrijding van 
het analfabetisme. De sprekers zijn pluralistisch. Ondertussen (februari 
189 1 )  is te Leuven ook de Belgische Volksbond gesticht, de voorloper van 
het Algemeen Christelijk Werkgeversverbond (ACW) . De socialisten heb-
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ben in 1 889 de vrijheid van vereniging bekomen en ageren als een vak
bond op grond van specifieke eisen. 

Deze fundamentele wijzigingen zij n  Hector Plancquaert ook zeker 
niet ontgaan. Als letterkundige wordt hij uitgenodigd om te spreken op 
het Taal- en Letterkundig Congres te Gent in augustus 1 89 1 .  
Plancquaert tracht zijn actie meer structuur te geven en richt bij komen
de sprekersbonden op naar het voorbeeld van die van Oudenaarde met 
Du Catillon en Karel Van Caenegem. In 1 892 richt hij met Victor De Lille 
van Maldegem de Meetjeslandse Sprekersbond op. Die sprekersbonden 
zorgen voor een sociale inbreng op de landdagen. Zelf stapt hij naar 
katholieke meetings in Zomergem en Gent. Hij bedreigt de katholieken op 
te komen met tegenlijsten. In Zomergem, waar zijn overleden schoon
broer Petrus Putman, katholiek gemeenteraadslid was, is men zeker niet 
gelukkig met zijn actie. Zijn zus Aimée, heeft geen invloed op haar broer, 
en haar dochters Maria en Mageriet, noch minder. Het zijn dan ook nog 
maar kinderen. . .  Alle inspanningen ten spijt  zegevieren de katholieke 
lijsten bij de verkiezingen van l 892. Hij steekt onnodig een vermanende 
vinger op naar de Nederlanders die neerkijken op de teloorgang van de 
Vlamingen. Dit is althans het gevoel dat onder de Gentse vrijzinnige 
Vlaamsgezinde leeft. 

Hector Plancquaert laat zijn politieke actie even rusten en publi
ceert in 1 893 zij n  toneelstuk De Dorpsklappeien, een volks blijspel met 
sociale inslag. Hij is van oordeel dat een Vlaamse kunstenaar zich poli
tiek moet engageren. Dit kluchtig toneel, dat alle diepgang mist, is niet te 
vergelijken met zijn bekroond historisch drama, Karel de Goede. 

In april 1 893 schiet Hector opnieuw in gang met het oog op de tus
sentijdse verkiezingen in het kanton Waarschoot van mei. Waarschoot ligt 
op een boogscheut van de woonst van Plancquaert en hij zoekt onmiddel
lijk een kandidaat als opponent tegen de katholieke en vlaamsvijandige 
advocaat Dut.ry. Hij vindt echter niemand en werpt zichzelf dan maar in 
de strijd.  Plancquaert behaalt op 28 mei 1 893 243 stemmen en zijn 
tegenstrever 360. Het is een precedent voor verdere dissidente optredens 
van Plancquaert. 

De beweging profileert zich als christen en streeft naar welvaart 
voor Vlaanderen. In het archief van R. De Deken uit Petegem vindt men 
een toespraak te Waarschoot van 1 893 die de gevoelens en het demaO'o
gische van Plancquaert goed vertolken. Professor Verdoodt heeft die ook 
gebruikt in zijn verhandeling over deze volksmenner: 

Gij moet zoeken van U te wapenen tegen de onrechtvaardigen. 
Vooreerst omdat het eene schande is voor een redelijk mensch hem te laten 

foppen en ten tweede omdat gij als Christen mens verplicht zijt voor uw 
broeders in 't harnas te springen en het Uwe by te dragen tot verb t ring 
van hun lot. Gy landarbeiders, wevers en alle werkers van Waar hoot 
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moet samen uw vuist tonen en met uw voet een zwaren dreun geven op de 
openbare mening. Gfj moetfabriek en kasteel doen bang worden. En met 
het Algemeen Stemrecht in het vooruitzicht zult gfj het zfjn die de ontslaving 
der werklieden inzet. 

Hij is de radicale, sociale katholieke activist, de geëngageerde rede
naar, een christendemocraat, zonder hypocrisie en tegen de schone 
schijn van het geparfumeerde establishment. 

Het signaal door Plancquaert gegeven in Waarschoot in 1 893, heeft 
gevolgen. De Gentse katholieken beslissen de openingsvergadering na de 
provinciale verkiezingen in het Nederlands te laten gebeuren. Belangrijke 
Vlaamse bladen kiezen de kant van Plancquaert: Klokke Roeland (katho
liek Ninove) , De Kl.auwaert (katholiek Brugge) , Ons Vlaanderen (katholiek 
Waregem) , Het Handelsblad (katholiek Antwerpen) , De Werkman en Het 
Land van Aalst (katholiek en eigendom van Pieter Daens) . Het eigen blad 
van Plancquaert Het Recht, eerst bedacht als Dolle Griet, verschijnt in 
1 894 en bestookt de Brugse katholieken. 

3. HET ONTSTAAN VAN HET DAENSISME EN HET PLANCQUAERTISME 

De oorsprong van het dissidente daensisme ligt bij het Davids 
Genootschap, een katholieke flamingantische cultuurvereniging van 
Aalst waarvan ook de drukker Pieter Daens in 1 865 een stichter was. 
Enkele Roelanders (Ninove) hadden zich ook al aangesloten. De katholie
ke Jan Baptist Van Langenhaeke, advocaat, herenboer en mentor van de 
eerste Roelanders, doet het voorstel om het Davids Genootschap een bre
der bereik te geven en ook sociale doelstellingen na te streven. 

Op 1 5  april 1 893 - dit is drie dagen voor de goedkeuring van het 
algemeen meervoudig stemrecht - is er een bijeenkomst te Okegem met 
de Roelanders van Ninove (De Backer, Van de Velde, Sterck, Lambrecht, 
Vanlangehaeke en de Pelsmaecker) . Pieter Daens de drukker van Aalst is 
ook uitgenodigd . Zij stichten de Christene Volkspartij ,  niet te verwarren 
met de latere Christelijke Volkspartij .  Priester Adolf Daens is niet aanwe
zig op de oprichtingsvergadering, maar hij heeft vlug het programma van 
deze nieuwe Christene Volkspartij opgesteld en in juli wordt het goedge
keurd en op 30.000 exemplaren verspreid in het arrondissement Aalst. 

De conservatieve katholieken (nog geen echte politieke partij toen) 
moeten niets weten van dit soort socialisme. De Christene Volkspartij 
probeert dan een brug te slaan tussen de goddeloze socialisten, de con
servatieve katholieken en de liberalen, tevergeefs. 

Vóór de verkiezing van oktober 1894 was Pieter Daens nog geen 
echt vijandelijk-dissidente katholieke figuur. Bij het indienen van de lijst 
van de nieuwe daensistische partij in 1894 was hij wel kandidaat op de 
lijst van de Christene Volkspartij , maar hij blijft verknocht aan de tradi-
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tionele katholieken. Hij dacht de partij van binnen te kunnen wijzigen in 
de zin van Rerum Novarum. 

De afstandelijkheid ten opzichte van de traditionele katholieken is 
veel groter bij priester Adolf Daens. Hij zit zonder kerkelijke functie en 
wordt politiek aangemoedigd door de stichters van de nieuwe Daenspartij 
van Okegem. Hij is erg gewaardeerd door de bevolking van Aalst en ook 
door de liberale leiders. De socialisten vinden zijn gedurfde aanpak van 
het kerkelijk gezag een stok in het katholieke hoenderhok. 

Deze nieuwe partij kon rekenen op de volle steun van Hector 
Plancquaert en de plancquaertisten. Zijn blad Het Recht is een propa
gandablad van het Verbond der Sprekersbonden en van de Vlaemsche 
Katholieke Landsbond. Hij stelt dit alles volledig ten dienste van de daen
sistische beweging. Ook Klokke Roeland spreekt dezelfde taal. 

Sinds de verkiezingsuitslag van Plancquaert te Waarschoot in 1 893 
en de stichting van de nieuwe partij te Okegem, ook in 1 893, is er geen 
onderscheid meer tussen de Roelanders en de Plancquaertisten. De wel
sprekende Plancquaert en zeker ook Adolf Daens en Aloïs De Backer hou
den vele meetings rond Aalst maar ook elders. Het stokpaardje van de 
sprekers is nu dikwijls de evenredige vertegenwoordiging. 

Te Brugge op een debatavond in De Gilde spreekt Plancquaert 
harde taal over die evenredige vertegenwoordiging:"  Indien de evenredig
heid (betreffende vertegenwoordiging) gestemd wordt, zou de geestelijk
heid losser staan t.o. v. de hogere standen. " De commentaar van Frans
J os Verdoodt bij die uitspraak van Hector Plancquaert is een mooie syn
these van de bedoelingen .van het daensisme en priester Daens. De 
bewust in stand gehouden ajhankelijkheid van de geestelijkheid van de 
rijke klasse ten nadele van de kleine lieden, zal overigen een der thema's 
zijn die H. Plancquaert onverminderd zal hanteren, veertig jaren lang, in 
ontelbare persartikelen, in zijn toespraken, in zijn brieven, in zijn literatuw: 
Aan die ajhankelijkheid verbindt hij de ontwikkeling en de armoede van 
de massa, de Congopolitiek, het gebrekkig functioneren van de instellin
gen. In zijn optiek treedt priester Daens naarvoren als de enige onajhan
kelijke priester - die ondertussen bisschoppelijk verbod gekregen heeft om 
nog mis te lezen - in dit land. 

De Christene Volkspartij van Daens beslist Plancquaert een plaats 
aan te bieden op de lijst van het arrondissement Aalst van 1894. Priester 
Adolf is zeer blij met deze versterking en zoals altijd doet Plancquaert zijn 
reputatie alle eer aan op de meetings. De katholieken rekenen onmiddel
lijk af in de pers met Plancquaert en zijn komst: "Die heerschappen loopen 
op den vreemde om nen kluchteneer en nen heetenkop op te zoeken, zoals 
zfj zelven zijn, en ze komen op met den wereldberoemden (of belachen) 
Plancquaert van Zomergem " 
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Mede dankzij het algemeen meervoudig stemrecht van 1 893 - voor
al afgedwongen door de socialisten - kan priester Adolf Daens in decem
ber 1 894 Kamerlid worden, nadat eerst de Aalsterse verkiezingsuitslag 
was afgekeurd. 

Het succes van de Daensisten is verbluffend: 43.42 % van de uit
gebrachte stemmen. Alles draait nu rond de persoon van de priester die 
echter minder afkerig staat tegenover een vergelijk en integratie met de 
katholieken. Dit is niet de mening van Plancquaert, die staat op de volle
dige autonomie van de Christene Volkspartij :  het Plancquaertisme. 
Bisschop Stillemans van Gent is goed op de hoogte van deze spanning en 
zal steeds trachten de kloof te vergroten. Vanaf nu begint echter de ver
overing van Vlaanderen door Plancquaert en Du CaWlon die overal daen
sisitische partijen stichten en zich ten dienste stellen van de Christene 
Volkspartij .  

Het gevecht met het kerkelijk gezag wordt steeds grimmiger e n  in 
februari 1 896 keurt bisschop Stillemans een tweede keer openlijk de 
daensistische pers af wat een broodroof betekent voor Pieter Daens. 
Plancquaert heeft van bisschop Waffelaert van Brugge ook al een paar 
veroordelingen gekregen voor zijn publicaties in zijn Het Recht, en 
Waffelaert laat de daensisten van op de kansel veroordelen. Persoonlijk  
staat Plancquaert financieel sterk en hij is  dus niet direct genaakbaar. 
Plancquaert laat er bij de start van zijn Het Recht echter geen twijfel over 
bestaan, de godsdienst is de grondslag van de maatschappij :  zijn ken
spreuken zijn "God en Volk! AUes voor Vlaanderen - Vlaanderen voor 
Christus". Die kenspreuken zijn ook al gebruikt in Onze Vane, het blad 
van de Vlaamse Bond van Oudenaarde waarvan Plancquaert medestich
ter en ondervoorzitter was. 

De acties van Plancquaert gaan ook een andere richting uit, dit 
merkt men bij een arbeidsconflict te Deinze in 1 896. Hij betreedt het vak
bondsveld en vecht het ontslag aan van een werknemer. Met pamfletten 
verwijt hij de werkgever van Deinze misbruik van macht en "het heulen 
met de macht van het geld en het kasteel." Deze houding zegt veel over de 
sociale ingesteldheid van Plancquaert. Hij is zelf bedrijfsleider te 
Zomergem en zijn vader is te Wortegem (niet ver van Deinze) brouwer, en 
toch bekent Plancquaert kleur door te kiezen voor de bescherming van de 
zwakste. 

In de Gazette van Kortrijk van 8 maart 1 896 wordt er melding 
gemaakt van een katholieke betoging te Zomergem op 1 maart, gericht 
tegen Hector Plancquaert. Door zijn permanente gestook zowel in zijn Het 
Recht als op de politieke en zelfs sociale meetings en door zijn sociale 
acties is hij het mikpunt van de katholieken . 

Na een mislukte poging tot toenadering in Gent van Plancquaert met 
de katholieke leider, A. Verhaegen, gaan Plancquaert, A. De Backer, H. 
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Lebon, L Beun-De Beer en L Bocquaert, de bestaande Christene Volkspartij 
in 1 897 omvormen tot de Vlaamsch-Kristene Volkspartij ,  die nog steeds een 
volwaardige en autonome partij blijft, maar bedoeld is als een koepel voor 
gans Vlaanderen: een verbond met daensistische vakbonden en diverse ver
enigingen van sociale aard. Plancquaert wordt de voorzitter. 

In 1 896 had Plancquaert zich op aanraden van priester Adolf 
Daens, ingeschreven aan de Rijksuniversiteit te Gent voor het doctoraat 
rechten. In 1 897 schrijft hij zich in voor het tweede doctoraat en in 1 898 
behaalde hij zijn diploma van doctor voor de centrale examencommissie 
te Brussel. In 1 899 is hij opgenomen als advocaat bij de balie te Gent. 

4. PLANCQUAERT EN DE POLITIEK TE ZOMERGEM 

Monseigneur Stillemans stuurt in 1 895 de pastoor van Zomergem, 
Désiré Fordeyn, op missie naar Plancquaert. De pastoor is geen partij 
voor de flamboyante redenaar Plancquaert. Hij rapporteert over zijn 
gesprek in het Frans aan de bisschop: Je lui ai demandé s'il était d'avis 
de suivre les conseils et les préceptes du St-Père. n m'a répondufranche
ment que non ( . . .  ) nadat ik hem gezegd had dat dit schisma en ongehoor
zaamheid is . . .  il a répondµ évasivemement et rien n'a aidé. 

Interessant detail : pastoor Fordeyn zelf is in 1 888 van Wortegem 
gekomen - het dorp van de gezaghebbende ouders van Plancquaert. Hij 
wordt te Zomergem de opvolger van de pastoor Emiel Haegeman met 44 
j aar dienst en is hier gebleven tot 1 906. Dit soort afstappingen opgelegd 
door de bisschop heeft geen enkele invloed op de houding van 
Plancquaert. 

Op 22 augustus 1 897 is er te Zomergem een huldiging van Hector 
Plancquaert door de daensistische beweging. Dit gebeurt met veel trom
geroffel. Priester Daens is er niet bij omdat hij deelneemt aan een congres 
in Zürich. Een week later publiceert Plancquaert de statuten van de 
Vlaamsch-Christene Volkspartij .  

Plancquaert wordt op 1 6  januari 1 898 herkozen tot voorzitter van 
de partij en van de landsbond. Het radicalisme van Klokke Roeland en 
ook van Plancquaerts Het Recht is niet meer van de lucht of beter uit de 
pers: ze bestoken de katholieken en het kerkelijk gezag, wat de positie 
van priester Daens onmogelijk maakt. De katholieke pers reageert echter 
even fel. "De bierpaus van Somerghem stelt zich dan eens te meer boven 
priesters en bisschoppen. " (De Gazette van Kortrijk, 13 jan. 1 898) 
Plancquaert moet het laatste woord hebben en stuurt een tegenverwijt 
uit, zeggend dat de bisschoppen de godsdienst misbruiken om de kapi
talisten tegen de arbeiders te beschermen. De Gazette van Kortrijk kan 
niet achterwege blijven ( 1 9  maart) : "Dat men Leo XIII zijn ontslag geve als 
paus en M. Plancquaert aanstelle als stadhouder van Christus. " 

56 



HECTOR PLANCQUAERT 

In 1 898 wordt Plancquaert zeer ironisch gehuldigd te Zomergem. 
Er verschijnt een pamflet, gedagtekend op 5 juni 1 898, in de vorm van 
een prentkaart met een brullende leeuw en boven de leeuw staat in hand
schrift de melding: "Aan den koenen kamper - Graaf van Buyzegem" (met 
eronder een krakkemikkig kroontje) .  Nog op de voorzijde leest men, 
Collectie Buizen. met verwijzing naar acht plaatsen waar hij als kandide
rend politicus gefaald heeft: Waarschoot, Aalst, Oostende, Kortrijk, 
Roeselare, Oostende, Gent, Oudenaarde, Evergem en Nevele. De tekenaar 
heeft de leeuw van een grote muil en kleine tanden voorzien. Zeer opmer
kelijk ook: zijn staart is afgehakt. Als locatie van de schets is vermeld: de 
Ryversche Bosschen van Zomergem. 

Spotprent die aUudeert op de verschillende verkiezingsnederlagen van Plancquaert. 
(ADGZ) 

.H ur. nx 

-
Op del1 loon : Hllld. M• ü (j� 1'7o!1. 

Gegroet, o scboone velden 1 Heil 1!, o 1.omergém 1 Hier wo<rnt de held aer helden • De pl!á! 'Van BniZl'gem. ' " Ons loflied galmt ten )loogen · ' Wti Vferen �t bnlzen!eestL' -Htl beeft V8'!1 bedrogen ; 'llaai ? zich zei! .bet � 
Leeuw 1 uw manen zijn ge8ó)lorea 1 ' "" Uw tand en klanw , die etaan '1'el:át11mpt _ 11 Leeuw 1  uw Jonpltens zijn mlsbo!1)rrf Uw kntbt en macht - •t is ál gedompt. 

Laat one rtu de ullivMrt )Joaên · 

Nu �;1 �J'g=:�ne v}ág'; 
AB atol: bleef in den elag. • / ZU ����� eoltlen zetel •• .,., Xl=ng riep met klRnk : Bltjf,c broawer f 1!1J uw ketel 1 • istadeot, b Uf op uw bank 1 O Leenw l  eM. 

�i:JJ ..... it. leeuw nog bniJ!en 7 �·.....,.. hU nog hOQg 4eJ1 1cop ?  Ziet ll1f zttn lt.eert nog ktpllen. 'l Oi:h neen , de leen 1s op_. De held berl881' nu 't rouwen Of leer' voor advobat • 
• Uó. beert hU zln l1'J trouwen U6 komt hU nog tot ataät. 0 lMolr 1 tnz. 

Op de keerzijde van de spotprentkaart 
leest men: 

HULDE aan den koenen strijder HECTOR 
PLANCQUAERT 
(Op den toon: Hulde aan de Groene Vlag. ) .  

Gegroet, o schoone velden! 
Heil u, o Zomergem! 
Hier woont de held der helden, 
De graaf van Buyzegem. 

Refrein: 
0 Leeuw! uw manen zijn geschoren! 
Uw tand en klauw, die staan verstompt! 
Leeuw! uw jongskens zijn misboren! 
Uw kracht en macht - 't is al gedompt. 

(Hij) won geen enklen zetel. . . .  

Spotlled op de graaf van Butzegem, Hector Plancquaert. (ADGZ) 
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De kiezing riep met klank: 
Bl!1f. brouwer, by uw keteU 
Student, bl!if op uw bank/ 

De held herleer' nu 't brouwen 
Of leer' voor advokaat; 
Z-óó, heeft hfj zin in trouwen, 
Zóó komt hij nog tot staat. 

Deze honende hulde is chronologisch moeilijk te plaatsen in zijn 
levensloop. In 1 898 heeft hij wel nog iets te maken met de cichoreifabriek 
te Zomergem, die hij een jaar later verkoopt. Zijn ouders in Wortegem 
hebben daar investeringen gedaan in een brouwerij en waarschijnlijk ook 
in een cichoreibranderij .  Verder heeft hij in hetzelfde jaar 1 898 zijn diplo
ma rechten al behaald en hij moet dus, op het ogenblik van zijn ironische 
hulde, niet meer naar de schoolbanken. Cyriel Buysse heeft hem op een 
eerder verdoken wijze, de Leeuw van Zomergem genoemd, maar dit is in 
1 900. Men kan aannemen dat zijn totemnaam leeuw eigenlijk al inge
burgerd is en daardoor ook stof is voor het pamflet met de leeuw. 

Betreffende zijn buizen kunnen wij wat meer precisie aanbrengen. 
Vanaf zijn verblijf te Zomergem 1 885 is hij politiek druk in de weer en 
ijvert met afzonderlijke Vlaams-sociale en christelijke acties.  Hij ageert 
tegen de verfranste en conservatieve katholieke partij .  Zo wordt hij kan
didaat-provincieraadslid in 1 893 in het kanton Waarschoot, maar ver
liest. In 1 894 komt hij in Aalst op de lijst van de Christene Volkspartij ;  
niet hij ,  maar priester Daens wordt gekozen. I n  1 895 is hij kandidaat 
kamerlid te Oostende. In 1 896 te Oostende, Roeselare en Kortrijk. Verder 
ook te Oudenaarde en te Gent in 1 898. Na het verschijnen van de spot
prent komen er nog een reeks buizen bij :  te Dendermonde in 1 902, te 
Kortrijk in 1 906 en in 1 9 1 0, en ten slotte in Aalst in 1 9 14 .  

In 1 895 i s  Adolf Daens naar Rome geroepen en krijgt er een ver
maning. In 1 897 en 1 898 heeft hij verbod gekregen van bisschop 
Stillemans zich nog kandidaat te stellen bij de verkiezingen. Op 4 febru
ari 1 898 schrijft Daens aan zijn bisschop: "J'obéiraijusqu'au bout: . 

Daens krijgt een aanstelling in Schaarbeek, maar kan geen vrede 
nemen met deze verbanning en trekt de priesterkleren uit. Op 3 december 
1898 wordt hij door zijn bisschop geschorst. De radicalen rond Plancquaert 
voelen zich nu ook volledig los van elk kerkelijk gezag en zij kiezen op hun 
congres de ex-priester, hun geliefde martelaar van de Kerk, tot voorzitter van 
hun Vlaams-Christene Volkspartfj, als opvolger van Plancquaert. 

In 1 899 is er in de kerk van Zomergem een missie en de pr dikan

ten kunnen niet nalaten op de onkerkelijke houding van sommig poli

tieke partijen te hameren. Plancquaert van zijn kant kan natuurlijk ni t 

nalaten zijn gal te spuwen op de kerk en haar geza in zijn bl d H t 
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Recht. Het gevolg is dat er een katholieke politicus een verzoek richt tot 
de bisschop om het uitgeven van dit blad te verbieden. Maar zoveel macht 
bezit de bisschop nu ook weer niet. 

5. PRIESTER DAENS ONDER DRUK 

Op electoraal vlak verloopt het eerder wisselvallig met de daen
sisten. Te Oudenaarde kan Plancquaert voor een provinciale verkiezing 
( 1 4  mei 1 899) bijna scoren: hij behaalt er 4.23 1 stemmen - duizend min
der dan de winnende katholieke kandidaat. Te Aalst is de positie van 
Adolf Daens zeer zwak geworden. Hij heeft zich niettegenstaande een bis
schoppelijk verbod toch kandidaat gesteld voor de gemeenteraad ( 1 8  
oktober 1 899) . Hij wordt verplicht door de bisschop zijn priesterkleren af 
te leggen. In een kartel met de liberalen en de socialisten - kartel waar
tegen Plancquaert verwonderlijk niet reageert - halen de daensisten geen 
enkele zetel. Te Brugge heeft priester Florimond Fonteyne het ook moei
lijk met zijn bisschop en hij wordt eveneens geschorst. 

Charles Woeste, de Nederlandsonkundige voorzitter van de katho
lieke partij ,  heeft alle invloed aangewend om via de bisdommen Gent en 
Brugge, Rome aan te zetten tot het uitschakelen van de daensistische 
priesters en hij is daar ook in gelukt. De bisschoppen zelf hebben ook een 
lakse houding aangenomen in de Vlaamse kwestie. Enerzijds erkennen 
zij dat het misprijzen van het Nederlands onchristelijk en antisociaal is, 
maar anderzijds verzetten ze zich wel tegen de vernederlandsing van het 
onderwijs, zelfs wanneer de Gentse universiteit dicht bij een omschake
ling staat. 
In 1 90 1  maakte Plancquaert ophef door te pleiten in het Nederlands als 
verdediger, samen met meester E. Schiltz, van Maurits Josson, kandidaat 
op de lijst van de Vlaamse Volkspartij en later ook activist. De voorzitter 
van de rechtbank van Brussel eist het gebruik van de Franse taal, 
wegens de gebrekkige kennis van het Nederlands van de tegenstrevers. 
Als lid van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent is hij zeer actief. 
Hij houdt de openingsrede op 25 november 1 899 en verkondigt er het 
sociaal gedachtegoed van DÇtens zoals de klimmende belasting als sociaal 
rechtvaardig herverdelingsmechanisme. 

Op het studentencongres van 1 november 1 899 treedt Plancquaert 
op naast August Vermeylen en Paul Fredericq en pleit er voor een 
Nederlandse Hogeschool . In 1 90 1  bezorgt zijn opruiende betoog, met aan
zet tot fysieke acties, voor het algemeen enkelvoudig stemrecht, hem in 
1 90 1  een beschuldiging van persmisdrijf. Het Brugse Assisenhof spreekt 
hem evenwel vrij .  

In 1903 op 30 juni sterft d e  vader van Hector Plancquaert die een 
aanzienlijk fortuin achterlaat en de zoon nog meer financiële onafhanke
lijkheid bezorgt. Nu wordt hij tegen wil en dank zelfs brouwer te 
Wortegem. 
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Als in 1 905 De Galant, de schoonbroer van Adolf Daens, sterft, is 
de priester al geschorst en door Rome veroordeeld en ook uit de kerkelij 
ke  gemeenschap gesloten. Hij mag niet deelnemen aan een kerkelijke 
dienst ter nagedachtenis van zijn schoonbroer te Aalst. Dit wordt Hector 
Plancquaert weer wat te gortig. "Welke duivel van wraakzucht, welke boze 
geest van haat en nijd moet er in het hart onzer katholieken en vooral onzer 
priesters huizen? Een man van in de zestig jaren, een grijsaard. Nooit viel 
er op zijn bijzonder gedrag iets te zeggen; nooit dronk hij zich zelfs zat, 
zoals nochtans aan zovele uwer priesters gebeurt. " 

Op 30 januari 1 906 krijgt priester Daens een tweede hartaanval. 
Hij verzoekt de leiding van de Hoofdraad van de Landsbond en de partij 
om hem te Brussel op 3 februari niet te· kiezen, noch als voorzitter, noch 
als erevoorzitter van de partij .  Hij wordt gedwongen tot deze beslissing: 
"Katholiek priester; willende gehoorzamen aan mijn bisschop, wiens 
inzichten overeenkomen met die van de heilige Vader; verzoek ik de alge
mene vergadering van de Christene Volkspartij mij niet te verkiezen . . .  ". De 
Hoofdraad schrapt hem dan als lid van de beweging. Vier dagen na de 
Hoofdraad schrijft Adolf Daens aan bisschop Stillemans nog dat het zijn 
enig verlangen is te gehoorzamen en trouw priester te zijn tegenover hem 
en tegenover de Heilige Stoel .  

Tussen 3 1  januari, de dag waarop Adolf Daens de sacramenten der 
stervenden toegediend krijgt, en zijn dood op 14 juni 1 907, heeft 
Plancquaert samen met de secretaris van de partij ,  M. Daemen, de zieke 
Daens nog onder druk gezet (brief van 1 8  februari) opdat hij kleur zou 
bekennen ten aanzien van de partij .  Adolf heeft hier niet op gereageerd, 
maar heeft wel zijn broer Pieter aangespoord om zich te verzoenen met de 
katholieken. 

6. DE SCHEURING EN HET PLANCQUAERTISME 

Plancquaert, nog altijd voorzitter van de partij ,  toont zich wrokkig 
omdat Pieter Daens het autonome voortbestaan van de partij wil stoppen. 
De prominenten van de beweging rond Plancquaert hebben dan na de 
uitvaart van Adolf, beslist voortaan het predicaat christen weg te laten en 
de partij als "vrije democraten" door het leven te laten gaan. 

Het conflict tussen Pieter Daens en Hector Plancquaert wordt steeds 

erger. Zeker op 8 september 1 907 te Gent op de bijeenkomst van de 

Landelijke Raad, waar de daensisten rond Pieter Daens voor tumult zor

gen in de herbergzaal van de Parnassus bij een discussie over de toekom

stige kartelvormingen. Plancquaert is hier de verliezende partij en beslist 

zich af te scheuren en wordt gewoon lid van de beweging, zonder m er. Met 

priester Fonteyne botert het al evenmin en Plancquaert schrijft hem dat hij 

door zijn lichtzinnigheid veel schade heeft aangericht. Ongezouten er

woordt hij zijn mening: Als priester maakt g!J geen of weinig effe t nog op 

het volk, en b!J de ontwikkelde standen z!}t g!J geheel en gan ch g vall n. " 
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De parlementaire verkiezingen van mei 1 908 tonen de chaotische 
situatie van het verscheurde daensisme. De Kongoproblematiek is niet 
opgelost en wordt door Plancquaert zwaar op de korrel genomen. De over
name door België van de Kongo, eigendom van koning Leopold I I ,  vindt 
hij een slechte zaak. Vooral te duur en te riskant en zeker te veel eer voor 
de koning met zijn slechte Kongo-imago, die miljoenen zwarten heeft uit
gebuit. De katholieken zijn de overname wel genegen. 

In Dendermonde is Plancquaert de enige kandidaat op de daen
sistische lijst.  Te Aalst is de herverkiezing van Pieter Daens problema
tisch. De liberalen vrezen dat de zetel van Daens zal ingepalmd worden 
door de katholieke Romain Moyersoen. De socialisten hopen dat hij naar 
Camille Huysmans gaat. Pieter Daens wordt echter wel herkozen - de kie
zers zijn blijkbaar priester Daens nog niet vergeten. Plancquaert behaalt 
een bar slecht resultaat. 

ln 1909 heeft de cynische Plancquaert een pennentwist gevoerd in 
zijn tijdschrift Het Recht met Stijn Streuvels, "de grootste platbroek die de 
geestelijkheid hier ooü in Vlaanderen geteeld en gevormd heeft". Hij 
besluit ook theatraal: " 't Vlaamsche volk (dat) niets bekomt omdat het 
niets verdienf' . De Kerk krijgt er ook nog eens goed van langs, zij is niet 
geïnteresseerd in de sociale problematiek, honderd jaar achterop wat door 
ongelovige filosofen is erkend. De boze geest voor Vlaanderen blijft: de cle
rus. 

Het zou verkeerd zijn te veronderstellen dat Plancquaert in die peri
ode van scheuring en chaos stil ·heeft gezeten. Het aantal meetings en 
politieke vergaderingen die hij bijgewoond of georganiseerd heeft, is door 
professor Verdoodt ooit gereleveerd. Voor de parlementsverkiezingen van 
22 mei 1 909: alle zondagen in het arrondissement Kortrijk; tussen 1 6  
januari en 6 februari 14  meetings; tussen 2 4  april en 8 mei 1 8  meetings. 
Voor de gemeenteverkiezingen van 1 9 1 0  bewerkt hij het kanton 
Zomergem en Waarschoot. Hij scoort niet slecht, maar staat alleen en is 
daarom niet machtig genoeg om geloofwaardig te zijn. 

Ook op syndicaal vlak is hij omnipresent, zowel fysisch als in zijn 
weekblad Het Recht. Hij steunt de stakers te Vichte in een loongeschil 
met de firma Stervelynck die hij beschuldigt liever op het platteland te 
investeren omdat de bevolking daar veel meegaander is dan in de stad. 
Vóór de staking heeft hij al een referaat gehouden te Deerlijk op het 
Congres der Vrije Democratische Federatie van Vakbonden. Plancquaert 
is in wezen een militante onafhankelijke vakbondsman geworden. 

Het is de moeite even langer stil te staan bij zijn roman Jan 
Vleminx. Een verhaal uit den tijd van de opkomst der Christene 
Democraten in Vlaanderen ( 1 9 10) .  Hierirt rekent hij af met de pragmati
sche daensisten (die water in hun wijn doen en allerlei coalities vormen) 
en hij schrijft met heimwee over de heroïsche periode van de jaren 1 893-

6 1  



DANIE:L DE VEUSSER 

Heeren Kiezers, : 
"�1i.:.1..,. _.,.,!l. } •• � 11oe- i.. "'-.., . b ..t1 .1 • .,.. ... " �"" .......,. .._ i.. ... ll<�u�."..-. -"l...,. .1t � " ... , �..i......., 81 - u � ,..._,..,., 

M l �- · - � "- � - -""' "a• _" •">• loot .-.lJ<• jlttv- .bl .t-..... -
.lr ""'.., ••rin -.,1·>�- rr .... . ..._ ...,. �-t••«Jw..r.i..-.i...,.111.n.t:.>f\lil"Pn!fl. 
- l<J;f""> -J.l<IÎ�b•....t. 
� .:1!�,:;; ,;!:." ... �':',,.��::-;p ::  � u��.!17:.=:u:=· . . ;� �:=·:.':_: 
�-" hl-". J.oc ...,., " .... �"'J. .... ftnot•._l•&IN \'fil�"''""°'WI' • ..-�;. --.t..1l� oû op bdnücr"� ... " ,._1'.: ... ro.;;..� "  .... t..a...W ..,,._;u<J'"di bl-. �..-�·Jur1..,.,.. ; ot.".iu" ... " 

"-- -".e,.1.-.. •. n.."t.; ............... ";:;,1--1-p:-tddaocl..1•<.;.! 
llc ""'"'*" a-4r,...,. � ,,,_ " ....-=w 1 �•-wol.1tl.au,...--. "..,..., oMt .tl -.  µt.o.!"-" ...... "' '" ..., " � ,  •• twt- � "- "-F  . ..... &ii ....... """' _ ,_.i;.. 

·llcn.(il. ---.:lo!J#Yf&.o..,i -r .1.c ,.,.-.....,., ..... 1.., • kll1,".., _... 11,J." ...... 1o0 1<!*- •-."".""-
,.-�� 11-1 1_,,_ " ..,.. ... ".._. ! " ... " ....... . - �  • .o. 

..... ooit ....,. ..,. �·.,.i. ,,.._..,.�.....,., "qc !< U.,.lçU>1t"il k ""'* �- ·  ... ..,v .... � _.... 
",..._ W• � ·� •.>!.'"" • W� i..�:..... rn .M � ....i ... ,,......,.,..,, .;_......,.-.! J< •lrnolai ....,Mnr1" 
"'"'°""' ......... �� n.rra.J ; ... ....... .... _ ·� .i.... ,_.. ..... J .... �J -- idu�: -.1noc i...1Kn, 
"-""··-.--.i.,,,,_.., " ...a p� .,.... " obi  '"""'"" - ""' 111<1 "�·arrn.wi •11oo...i
,oJ. '1"11 •olpn• lo..,, •; " ,.,,._, _ _... ... "" 

""""'1 .1.� o1 ·� ...,...,, li'c • 1  ........ •"' '""""'""""'•o1.i.�1 .......... ""."� ....,...,.,...,u 
-"'1at..diil aftdit_Jljl._b<olt1u; l!ic ..i ct<1• " .... ,..., J..M u• ..k r-!< � lft •"""'-Ja 
.... "" • ••• ,.-i ""--, "  ..i � ..i... .i. 1 �. - l>j }\!• � � � 

:;!l.':';:, ·.:.. �,.!·_,� 4;,; ::.�..: "7..."'.i<)j.1-".,, ..... llfftt --...C.J." .:i ... " 
,.:ii-.hi� ·"--.� ... --- , ," ..... .,... � ........ ... � .... <q'C"'" 

1w"...i 1 � 1 .,. .n. i). « -1>r"""'qo11..i.... '1<1 mlJ.Jd t"..., fd4 ol.<l •u olkU.1:n1 '••D1ID<f" ",......,, ""......,.._ ..," ,__�tUllo:>I •l1-.t . .i..al -..l U11""" 1..w "" J.  ......... tcpn 
'"',._-...,,,.uu..--�- -.."...,..i. "" ... ..;, .... " __ 

t::.O•oOkwo !!itt p...:C ""' l'lf' .olloo.oN. 1 ll<di ai.1r� .t"'' l""'".W ><�� ..... 

,.,,,�:ii' )ocd _ J.  ... ._. " ... . "lk.I_ . •  io....Jtt� ·:i-('t . ... ..,...,".,...,""''""''"' ���d"._ ._...,.. �� rii. op l ;�==�=-=:.� 
=�!�:=:.��?.�:::,:=-� �� . -����.:_;�>M:-::=-�� •..-1.., ," .,.........., ,"i "r .!: ti.-r• " ,......, co.lo;,l •lnJ " _ ...,,. ....._ >dloo..ol "l'd"' nd """"'' � ""J.o �-·· ·"TJi.-. ...... .... ... .J ..... o • .;1o, ..... .-",t,.... ... � • .k "'"-!,...,.•""'• ",.,.<Pl"� ..... 1•,PMo • ... k.IA)J f, 
- � --· "·-"""P"""'"""' '"4c-W"-"' .... i .«;• • -"'•"" ... ........... �" dr U.Mn ..... 
tn-wlljlo.- � a .... ._- , -. ,,  . .... -. .t.xt..k l ..... Ja oa b. l:f br'Ao<r!  "'- 0:• •• NllO� 
......... "". � ,..... <k -r•ttb U .... lll, � ... ">Ü<n "  ... � IDO 'rtlt M >OO li: .....,.._. ::·.1c""t.!7.::!::�:.:-..-;..!:'�6"'<'fC< 6-1 1 ���.:.�J:-:....,;� ... """ ,..,. '""" 

i:a, ..,...i. l"'� '• * � ·- .l< W<9>l_ 1i wn oo <i - •C!( - · l · - � •unicft-..,. 
... .... i.c. -- .... _...."� .... - " ..... ..... ·�...,, ..... - Ji< ......i.. . CUl'l,ln ao.oon •·•il-.àlr"'-""°'z.i.-""' ..., 1�01>< ... " .... ..,, -� GIVOJ E- . ul L,,". 
--i.o"""""'r-�'J:" l\,p,.-no .... "" Jlr f"I "..i,:., ...... �"'"-M L,. 

, . ....,. 1•..U ..,_ - " INf'  ioftFW. .., ..,.  ! •0<.SZ:.. ol_d..,· •tt.•-,Jr•oo.ltln•Jiîl

,....._._ _ "'1 MJI. �;. �il:u N " ".., "'1 ..U .Ml' ,- ....--�L 

�.:.:::::::��-:.:�- ....... i .;::.:-_��=;;.:....�".:"'...� 
w
::� · W • � � � - M o<A 10 f ���..:I;:����r::=.� -..: -
o. "  • ..,... _... .>o.J.r...,..lk:-'-'� 1 �·- .- � � "" ""'  ...a ..1r1 

- � � - ....... ..... .... .--- ,..,._..� _  .... ..... " - -- , � "..., .... ��m --ln:l•"'l- . �. ·� -.i obt "  ,.,..� ....... 1 -1 
Li •�......._ a4\ • l • •lt of t....oW "' ,._, "' ...-i-.. ... -..i .... -..btulo[l.c.-01\""h,.._,-J 

_. M 1oo1; ...n.. 1Mt �.W .,.,. • ..io do-. •ani<s ' ,... ..,... ..... .. ," ••• -' roolill � 
W:f••�p: \\�.- � "°" "'"'....,;J Ji.: l>dt- n...- .-• ._- .t.. AovxF'<"'"•\an'f4 "�""'"·-:-"':� ! h."":�.��.�::.�::-"-... ' "" POf  

Geste md  met ee n  dop weg ond,r nummer 

Leest Zondag Yooraleer te gaan stemmen HET RECHT 
.�:':.;Z-oi::�11:.U....�""-�N.rl loctl •Il ,_.�" • .t"tni.-.� 

sti..t ""OOr• •llf<m.1..tcnla.a.l lWllf>Ttl'll ;- iltt �l\,l p:&l"lb19 .,_ �.,. �  �:Il WUmui"lraecidtEf'l..'lln:Alpt�•t»nl•M � I...,........ •l�.�de J!:1'�\«- "1'f"f;9d•ODl'l!Wqrf&.. el.lcl lfo _..,. � -· - Qiiil. 
GU.i.-111\1�•-de � ....,, .i., 1,;.c •••.-.. 2 m l'J -1 ...- "- 111 hr ... Lij 'IUlol:euJtr<'lt.-"'11, lww-ela_ok" h OQ:f. YU "'1"wltl'11jl< HI ....IU•l!.w � nltC -.Jc;..vlwad Wwdcn i11 <br lm.Tmod"i"'�..,.,Gl�.S.-ûi� ��·''olllrtlo uttcft Up.&n .,..alt 1lll •WL � i{j �..._� mctt - W'� .._ wiJ ;  

Kiespamjlet van Hector Plancquaert. (verz. Hugo Notteboom) 

95 toen priester Adolf Daens, Aloïs De Backer en de figuur Jan Vleminx 
de helden waren. 

7. PLANCQUAERT EXIT ZOMERGEM 

Het is in 1 9 1 0  dat Hector Plancquaert Zomergem definitief verlaat 
en zich blijvend vestigt te Gent. Hij heeft de gemeente 25 jaar als een 
voorlopige verblij fplaats beschouwd en was als ambulante politicus 
meestal uithuizig. Hij heeft ook veel gereisd (meestal toeristisch) : 
Zwitserland, Italië, Frankrijk, Nederland, Tirol. 

Arbitrair kan men deze verhuis naar Gent als het einde van 
Plancquaerts Zomergemse periode beschouwen. Er is echter zeer weinig, 
om niet te zeggen niets, veranderd in zijn politieke en sociale agitatie, het
zij via zijn Het Recht of door zijn optredens. Hij blijft present zowel in 
Aalst, Kortrijk, Gent, het Meetjesland en ook elders als hij dit nuttig 
vindt. 

In 1 9 1 1  is Plancquaert en zijn plancquaertlsten (Bernard Minn ba, 
Camiel Moeyaert, Remi Vanderschelden, e.a.)  op het congr s an d 
daensisten te Aalst. Hij verdedigt daar een amendering van h t w on -
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Spottend kiespamjlet waarin de draak wordt gestoken met Hector 
Plancquaert. (verz. Hugo Notteboom) 

werp Schollaert over het invoeren van de schoolplicht tot 1 4  jaar. Hij wil 
bijkomende zekerheden zien die er moeten voor zorgen dat het katholie
ke onderwijs geen dominante positie kan innemen. Hij wil vooral voorko
men dat Pieter Daens in het parlement de katholieken steun geeft. 
Plancquaert dreigt op dit congres zelfs met zijn ontslag en er moet 
opnieuw naar verzoening gezocht worden. 
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De haat van Plancquaert tegen het kerkelijk gezag is zo groot dat 
hij liever steun betuigt aan de socialisten. Hij stapt dan maar mee in de 
massabetoging van de linkerzijde te Brussel op 1 5  augustus 1 9 1 1  die het 
verzet tegen de schoolwet bindt aan de eis voor een Zuiver Algemeen 
Stemrecht. Pieter Daens heeft zich laten overdonderen door Plancquaert 
en stapt mee in deze betoging ofschoon het laatste verzoeningscongres er 
anders had over beslist. Daens heeft achteraf veel kritiek gekregen van 
zijn achterban en ook van de katholieke pers. 

Plancquaert heeft te Gent ook op een kartellijst gestaan bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1 9 1 1  samen met de 
Flaminganten, de Vrije  Socialisten en de Vrije Burgersbond. Deze nieuwe 
zet in de richting van de Vlaamse kwestie heeft echter geen succes 
gekend. De kantons Zomergem en Waarschoot, waar Plancquaert gekend 
is, hebbeen wel een redelijk aandeel in de stemmen van De Vlaamse Blok. 
De socialisten hebben steeds de acties betreffende vernederlandsing van 
de Gentse Universiteit en andere Vlaamse Kwesties links laten liggen. 
Plancquaert kan niet nalaten in Het Recht van 29 december 1 9 1 2 een 
sneer te geven in de richting van de krant Vooruit: "Indien een blad ooit de 
diensten erkend heeft door 't sociaUsmus aan 't werkvolk bewezen, is 't 
we[ Het Recht; doch als gij dunkt dat wij daarvoor verplicht zijn uw gebe
nedijde voeten te kussen en U in alles gelijk te geven, dan hebt gij het mis 
op. " 

Sinds 1 9 1 2  is het algemeen voorzitterschap van de daensistische 
beweging een collegiaal comité samengesteld uit de arrondissementele 
afgevaardigden. Het zal duren tot 1 9 1 3  en 1 9 1 4 vooraleer er weer echt 
leven komt in de oude beweging. De spil is op een zeker ogenblik de 
schoonzoon van Pieter I)aens, Albert Van den Bruele, die Plancquaert 
weer voor de kar wil spannen. Hij probeert Plancquaert als derde verko
zene in het parlement te krijgen. Daarom wordt Plancquaert voorgesteld 
als tweede effectieve kandidaat en als eerste plaatsvervanger te Aalst voor 
de verkiezing van 24 mei 1 9 14 .  

Ondertussen hebben de parlementairen, Pieter Daens en 
Florimond Fonteyne, weerwerk geleverd in het parlement door amende
menten in te dienen ter aanvulling van de schoolwet. Zij eisen een mini
mumloon voor de onderwijzers en tegemoetkomingen voor de behoeftige 
kinderen. Zij hebben ook de eentaligheid geëist van het onderwijs in 
Vlaanderen en Wallonië. Deze amendementen worden verworpen. De 
daensisten waren dus te vroeg op het politieke podium verschenen. Men 
heeft lang moeten wachten om hun eisen gerealiseerd te zien. Zij waren 
de baanbrekers die de katholieken en de liberalen een geweten hebben 
geschopt, om het met de woorden van die andere Aalstenaar, Louis-Paul 
Boon, te zeggen. 

De katholieke pers voert ironisch campagne tegen d kom t an 
Plancquaert als kandidaat voor Aalst. Pieter Daens is de uil ( n lrnip 
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naar de dichter La Fontaine en ook naar het ander daensistische parle
mentslid Fonteyne) die de leeuw Plancquaert naar Aalst heeft gelokt. De 
verkiezingsuitslag van de daensisten is in het arrondissement Aalst wel 
behoorlijk, 28, 1 5% van de stemmen. Dit is een stijging van ongeveer 
1 0%. Zij behalen met hun 20. 1 1 8 stemmen nochtans slechts één zetel; 
de katholieken met 30. 1 39 hebben er drie; de liberalen halen één zetel 
met 1 1 .359 stemmen; de socialisten hebben 3 .832 stemmen en geen 
zetel. Plancquaert behaalt, relatief gesproken, zijn  stemmen in mindere 
mate in Aalst zelf ( 1 62 tegen 309 voor Pieter Daens) en meer in 
Geraardsbergen en Ninove. 

8. DE OORLOG EN HET ACTIVISME 

In oktober 1 9 1 4 breekt de oorlog uit en topfiguren van het daen
sisme moeten onder de wapens, onder andere Van den Bruele en R. 
Vanderschelden. Op 1 2  oktober is Gent al bezet door de Duitsers. De 
heropbloei van de daensistische beweging is stil gevallen. In 1 9 1 4  komt 
Plancquaert in aanraking met het activisme. Op 24 oktober wordt te Gent 
de oprichting beslist van Jong-Vlaanderen, een pro-Duitse vereniging met 
radicale beginselen als: de staat en de naam België moeten verdwijnen; er 
wordt een koninkrijk Vlaanderen opgericht dat ook Frans-Vlaanderen 
omvat. Er komt een herziene versie op 5 december die ondertekend wordt 
door enkele belangrijke Vlamingen en literatoren zoals Felix Timmermans, 
Urbain Van de Voorde, Eugeen Van Oye en Richard De Cneudt. 

Hector Plancquaert wordt ook aangezocht om mee te werken. Hij 
weigert echter in het openbaar. Op 22 februari 1 9 1 5  verschijnt het blad 
De Vlaamsche Post, waarvan hij hoofdredacteur kan worden. Het loopt 
echter anders; het blad verschijnt dankzij Duitse financiering en Leo 
Picard wordt hoofdredacteur. Op een andere bestuursvergadering van 1 2  
december eisen de Jong-Vlamingen het wegzenden van enkele Gentse 
professoren, Henri Pirenne, een Franstalige historicus en belgicist, en 
Paul Fredericq. Zij eisen ook de verwijdering van het Gentse stadsbestuur 
met burgemeester Braun. 

Hector Plancquaert aanvaardt wel het redacteurschap van het 
strijdblad De Vlaamsche Stem, dat op 1 5  januari 1 9 1 5  in Nederland 
wordt uitgegeven. Dit blad wordt gesteund door Cyriel Buysse, Frans Van 
Cauwelaert, René De Clercq, Lodewijk Dosfel, Leonce Du Catillon en 
anderen. Antoon Jacob lanceert in het blad voor het eerst de term 'acti
visme'. Plancquaert voelt maar weinig voor het activisme en blijft scep
tisch. Dit belet niet dat hij in 1 9 1 6  het Manifest van den 
Hoogenschoolbond meeondertekent waarin de door de Duitsers aangebo
den vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent door Vlaanderen 
aanvaard wordt. 

In 1 9 1 7  ziet hij nog steeds het nut niet in van het activisme en hij 
neemt niet deel aan De Vlaamsch-NatiDnale Landdag te Brussel van 4 

65 



DANil':L DE VEUSSER 

februari, noch aan de daaruit voortvloeiende Eerste Raad van Vlaanderen 
- een soort Vlaams parlement. Toch voelt hij zich nog in de loop van het
zelfde jaar 1 9 1  7 moreel verplicht de stap naar het activisme te zetten: de 
Rij ksuniversiteit Gent is ondertussen vernederlandst, de bestuurlijke 
scheiding van Vlaanderen en Wallonië is uitgeroepen en heel wat daen
sistische militanten zijn toegetreden of overwegeri die toetreding. Naar 
eigen zeggen gelooft hij op het ogenblik van zijn toetreding nauwelijks in 
de goede afloop van het activisme en beseft hij dat zijn daad hem zal ver
hinderen na de oorlog als daensist in het Parlement te komen - waar hij 
Pieter Daens, broer van priester Adolf, normaliter zou opvolgen. 

Vanaf januari 1 9 1 8 rolt Plancquaert met zijn omgeving mee in de 
verankering van Vlaanderen en neemt hij deel aan de machtsgreep van 
de politieke partij De Nationalistenraad, waarvan hij medeoprichter is, in 
feite is dit een omvorming van het vroegere pro-Duitse Jong-Vlaanderen. 
Zijn bedenkingen achteraf, geschreven aan R. Verscheiden in 1 920, bei
den in ballingschap, zeggen veel over zijn twijfels van toen over deze wen
ding. "Aan Vlaanderen konden opeens al zfjn rechten gegeven worden. 
Daaraan op dat ogenbWc niet rechtstreeks meehelpen . . .  komt als persoon
lfjke lafheid over. Men zou mfj kunnen zeggen dat ik toch alles zelf zo heb 
gezocht. Maar wie moet het dan doen? Zfj die vrouw en kinderen hadden? 
'k Heb dry jaren tegen mfjn eigen gevochten: ten laatste wierd ik in 171.fjn 
eigen oogen een lafaard; 'k moest, ik kon niet anders; en 't was of het op 
mfj wachtte want weinige maanden nadien was reeds alles ten slechtste 
gekeerd. " 

In januari 1 9 1 8  laat Plancquaert zich verkiezen, samen met de 
daensist Albert Van den Bruele, tot lid van de Tweede Raad van 
Vlaanderen (94 verkozenen) en op 9 maart 1 9 1 8  wordt hij ondervoorzit
ter. Deze Tweede Raad is ontstaan als het resultaat van een betwiste 
volksraadpleging. De Duitsers zien dan al geen echte toekomst meer voor 
de Raad, maar het hek is van de dam: het activisme draait op volle toe
ren en ook Plancquaert wordt meegesleurd en gestuwd in de anti
Belgische richting. De jongere pro-Duitsers willen België zien verdwijnen 
en zij willen zelfs van geen unie met Wallonië weten. De naam België moet 
weg. 

Het pessimisme van Plancquaert is in die periode zeer groot en hij 
probeert het activisme te temperen. Hij gelooft in een slechte afloop van 
de oorlog. Hij beweent Vlaanderen omdat na de oorlog alles waarvoor zo 
hard gestreden is, zal moeten opnieuw gedaan worden. "Als gfj zult terug
keren, diegenen van u die zullen terugkeren, zal het zfjn om dieper en die
per in wildheid en ellende te vervallen, gfj en uw kinderen?" Hij wordt 
terechtgewezen voor dit doemdenken, zelfs door Van den Bruele, die vindt 
dat de zaken gerealiseerd door de Raad van Vlaanderen ve 1 go ds b lo
ven. 
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Op 26 maart 1 9 1 8  sterft Pieter Daens. Hector Plancquaert houdt 
een lijkrede die ingetogen, breedlopend en zeer kritisch is zonder veel lof. 
Hij verwijt de conservatieve katholieken dat zij de familie Daens onrecht 
hebben aangedaan. Hij beweent ook de dood van de zoon van Pieter 
Daens, Franz,  gestorven aan het front. "Hier ligt hij niet doch ginder ver in 
't Westen waar hij met zoveel honderden andere Vlamingen sterven moest 
voor een gevloekten staat. " Frans-Jos Verdoodt verwoordt de rede als een 
aanzet tot toenadering tussen uit elkaar gegroeide passieve en activisti
sche daensisten en een binding aan zijn persoon. Hij sluit de oude peri
ode van het daensisme af, kondigt toch een hernieuwing aan. 

Dan worden burgemeester Braun en schepen De Weert weggevoerd 
naar Duitsland. Op 1 6  april 1 9 1 8  wordt Plancquaert schepen van Gent 
en op 1 juli gedurende enkele dagen waarnemend burgemeester. De 
effectieve burgemeester was Dr. Künzer, tweede burgemeester of onder
burgemeester van de stad Posen. Op uitnodiging van generaal Ludenhoff 
bezoekt Plancquaert samen met August Borms en Van der Spurt, het oor
logsfront te Passendale, van 1 6  tot 1 8  augustus 1 9 18 .  Men kan dus 
moeilijk zeggen dat hij toen geen activist en niet pro-Duits was. De Duitse 
beloften aan de Raad van Vlaanderen van 1 9 1 7, om de Vlaamse krijgs
gevangenen te repatriëren, worden door Ludenhoff echter niet gerespec
teerd wat de Vlamingen meer dan ontgoochelt. Hij brengt nog een bezoek 
aan de gevangenen in Göttingen, maar kan niets bekomen van de 
Duitsers. 

De Commissie van de Zaakgelastigden is ontstaan op 1 oktober na 
de ontbinding van de Raad van Vlaanderen ( 1 6  augustus) en na het aftre
den van de Commissie van Afgevaardigden (22 augustus) . Het is een 
adviesorgaan betreffende Vlaamse aangelegenheden, een Beirat van 1 2  
leden, waaronder Plancquaert. Hij is verantwoordelijk voor Binnenlandse 
Zaken. De commissie komt bijna dagelijks samen van 1 oktober tot 9 
november. Op 6 november reist Plancquaert af naar het Duitse Bad 
Salzuflen om de opvang van vluchtende activisten te organiseren. Op 9 
november neemt Edward Anseele het bestuur van de stad Gent over. 

Begin december reist hij naar Nederland om zich bij het Vlaams 
Nationaal Comité te vervoegen bestaand uit activistische voormannen. 
Tot april 1 9 1 9  werkt hij op een advocatenkantoor in Haarlem. Hij zal het 
verweerschrift Pro Flandria Servanda medeondertekenen om het op te 
sturen naar President Wilson en de Parijse Vredesconferentie.  Hij ver
trekt in de herfst naar Göttingen en daarna naar Tettnang-Bodensee in 
Duitsland. 

9.  HET NAOORLOGSE POLITIEKE LANDSCHAP 

Na de Eerste Wereldoorlog gaat de numerieke populatie van de 
katholieken, liberalen en socialisten een grotere rol spelen in de verdeling 
van de politieke macht die evenwichtiger wordt. Er is voor wat de 
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Vlaamsgezindheid betreft een nieuwe drukkingsgroep ontstaan onder de 
oorlog: de Frontpartij. Verdoodt stelt vast dat die fronters wel een gods
vrede hebben gesloten waardoor gelovigen en ongelovigen vreedzaam 
kunnen samen ijveren voor het Vlaamse doel, maar ze missen voor de 
rest een geoliede structuur om goed te kunnen functioneren wat het 
daensisme wel heeft. Omgekeerd zitten de daensisten zonder nieuw 
bloed, want veel van hun militanten zijn overgelopen naar de socialisti
sche Belgische Werkliedenpartij of naar de katholieke zuil, het ACW. Vele 
oude daensisten zijn niet meer beschikbaar en de antikerkelijke planc
quaertisten zijn niet zeer strijdbaar wegens de afwezigheid van hun voor
man. 

Het samengaan van daensisten en fronters levert in 1 9 1 9  wel een 
electoraal succes op. De fronter G .  De Clercq, die later Vlaams-nationa
list zal worden, is verkozen te Brussel dankzij de aanhang van Adolf 
Daens, weet de geschiedkundige Verdoodt, door een getuigenis van 
Ernest Van de Berghe. Henri Borginon heeft naast de daensist Karel 
Leopold Van Opdenbosch te Aalst een zetel en de vrijzinnige fronter 
Boudewijn Maes behaalt in Gent een zetel dankzij de stemmen van de 
plancquaertisten. Vóór deze verkiezingsperiode droomde men te Aalst 
nog van een vroegtij dige terugkeer van Plancquaert. 

1 0 .  DE VEROORDELING VAN HECTOR PLANCQUAERT 
EN ZIJN BALLINGSCHAP 

Zoals August Borms wordt Hector Plancquaert bij verstek ter dood 
veroordeeld door het Assisenhof van Brabant op 28 februari 1 920. Hij 
wordt ook veroordeeld tot een morele schadevergoeding aan de Belgische 
Staat van 300.000 fr. Hij :i;:noet bovendien instaan voor zes medeveroor
deelde activisten. Vijf ervan zijn onvermogend. Deze som kan betaald 
worden met de gelden uit het sekwester en op termijn door de pachten. 
Door contante betaling te eisen moet echter zelfs het onroerend vermo
gen openbaar verkocht worden in februari-maart van 1 924. Een tiental 
huizen en evenveel landbouwpercelen zijn daardoor naar de fiscus 
gegaan. 

Hector Plancquaert blijft echter waakzaam in zijn ballingschap, 
eerst in Göttingen (tot juli 1 920) en daarna te Tettnang (tot de Goede 
Week van 1 929) aan de Bodensee. Hij waarschuwt voortdurend: de daen
sistische partij mag niet opgaan in één of andere grotere partij maar moet 
zelfstandig blijven. Zijn waarschuwing viseert echter vooral de katholieke 
fronters en de katholieken in het algemeen. 

Politiek kan hij niet veel meer realiseren en hij werpt zich opnieuw 
op de literatuur. Voor zijn vertrek uit Nederland had hij nog een blij p 

geschreven De Graaf van Puyenbroeck. In Duitsland public ert hij D r 

alte Diener, een historisch drama over Kanselier Bismar k, en hij chrijft 
ook de zedenschets Tunis Eburnes. Hij kan ook niet laten omm tar 
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en bitsige uitlatingen te sturen naar de redactie van Het Recht, dat 
opnieuw uitgegeven wordt. Zo neemt hij stelling tegen het flamingantisme 
dat een Vlaams-nationalisme huldigt en noch sociaal noch democratisch 
is. Het daensisme mag ook niet opgaan in het socialisme omdat het niet 
christelijk is. Hij blijft het antiroyalisme verder aanwakkeren :  de 
Vlamingen zullen onvermijdelijk republikein worden. Een Vlaming die 
koningsgezind is, is geen echte Vlaming. Die teksten passen niet meer in 
de nieuwe politieke constellatie en hij wordt zelfs door zijn vrienden 
gecensureerd. 

Hij is ontgoocheld en depressief. Zijn Duitse gastheer, een hotelier 
en brouwer, voor wie hij wat klust, is nochtans zeer hoffelijk. Plancquaert 
smeedt vriendschapsbanden in Duitsland die zullen blijven tot aan zijn 
dood. Hij leeft er zeker sober, geeft muziekles en ontvangt een weinig 
steungeld uit Vlaanderen. 

1 1 . PLANCQUAERT IS VERVREEMD VAN DE NAOORLOGSE 
POLITIEKE WERKELIJKHEID 

Hij kan al vroeger terugkeren naar België maar om discussies met 
het gerecht te vermijden, is hij wat langer weggebleven. Twee dagen vóór 
Pasen 1 929 is hij terug in Vlaanderen. Het is dezelfde Plancquaert niet 
meer. Hij herkent het vroegere politieke veld niet meer, want de strijd
punten zijn gedeeltelijk gerealiseerd : algemeen kiesrecht, Vlaamse uni
versiteit, de militaire dienst voor iedereen. 

Hij wordt nog wel geëerd en verschijnt als spreker bij huldigingen, 
feestelijkheden, en de 1 1 -juli-vieringen. Hij treedt op naast Elias te Gent 
op Vlaamse meetings. Hij is ook een bemiddelaar tussen daensisten en 
andere partijen. Plancquaert kan het niet laten een voortrekkersrol te 
spelen en wordt op 28 december 1 930 leider van de Vlaams-nationale 
gouwraad van Oudenaarde-Ronse die een veertigtal afdelingen telt. Het is 
een mix van daensisten, oud-activisten, frontisten en Vlaams-nationa
listen. Hijzelf beklemtoont dat hij in eerste instantie daensist blijft. Te 
Aalst zal hij zelfs een daensistische lijst indienen tegen het VNV. In Ronse 
zelf moet hij de katholieke en gewaardeerde Vlaamsgezinde Leo 
Vindevogel de teugels in handen geven. Plancquaert wordt meer een ver
wener en wijst de redacteur van Het Recht, Vanderschelden, soms 
terecht wegens zijn strakke daensistische en autonome opstelling. In 
1 930 krijgt hij het tijdschrift opnieuw in handen. 

De verkiezingen van 1 932 zijn een nederlaag voor de verscheurde 
Vlaamse partijen. Deze toestand is de aanleiding tot de oprichting in 
1 933 van het Vlaams Nationaal Verbond en de integratie van de versnip
perde Vlaams-nationale groeperingen, op het Verdinaso na. De leiders 
zijn G. De Clercq (voor Brussel) . H.-J.  Elias (voor Gent) en E. Van den 
Berghe (voor Aalst) . Iedereen vindt zich niet noodzakelijk in deze vrij 
autoritaire organisatie. 
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1 2. DE DAENSISTISCHE VOLKSVERTEGENWOORDIGER VOOR 
AALST VAN OPDENBOSCH EN PLANCQUAERT STAAN 
ZELF AFWIJZEND TEGENOVER HET VNV 

Zij vrezen een fascisme en scheuren zich af. Plancquaert is in 
wezen een democraat gebleven: tegen het autoritarisme van kerk en poli
tiek, ofschoon hij in l 9 1 8  die beginselen heeft verloochend door de poli
tieke macht in Vlaanderen te grijpen met de hulp van de Duitse bezetter. 

In 1 933 schrijft hij aan de weduwe Pieter Daens, die achter het 
VNV staat: "De oude Christene volkspartij van priester Daens is wel dood, 
Mevrouw, en met haar de onderlinge broederlijkheid, de onbaatzuchtig
heid, de rechtzinnigheid enz. Dat weet U wel en ik weet er meer van als 
men denkt. Doch ik ben en blijf christendemocraat tot de dood. Ons ideaal 
is té schoon en onze strijd was te (h)eerlijk. Ik blijf, al stonde ik gansch 
alleen. " 

Plancquaert en Van Opdenbosch richtten nog een anti-VNV partij 
op, de Vlaamsch-Nationale Democratische Partij .  Zij maken gebruik van 
het Kortrijkse partijblad, De Vl.aamsche Volkseeuw, en stichten ook een 
vakbond en een ziekenfonds te Aalst. De nieuwe partij vindt weinig 
gehoor. Plancquaert doet nog enkele wanhoopspogingen volgens zijn 
oude stijl  om de oude daensisten te winnen. Hij krijgt tijdens een meeting 
te Aspelare bijna handgemeen met VNV-kopman D'Haese en te Welle 
wordt hij uitgejouwd door jonge VNV-ers, ondermeer kinderen van oude 
daensisten, die totaal vervreemd zijn van de oude beweging. 
Na de verkiezingsnederlaag van Van Opdenbosch in 1 936 komt een einde 
aan de droom van de daensisten en plancquaertistenl Enkele weer
standsnesten zoals te Moe::;kroen zullen nog wat vegeteren. Plancquaert 
zal die anti-VNV kernen blijvend steunen. 

1 3. PLANCQUAERT OP RUST 

Vanaf 1 936 verblij ft hij onafgebroken te Outer. Hij leidt er een 
rustig leven bij zijn gastheer D .  Ceuterick en zijn echtgenote L. 
Beeckman, op wat men daar noemt de Plancquaerthoeve, een zeer ruime 
en authentieke woonst. Hij heeft niets meer te maken met de politiek en 
zal zeker niet in de collaboratie stappen. Voor de lieve vrede in Outer gaat 
hij opnieuw naar de mis en dit na veertig jaar onkerkelijkheid. 

Het is uitgemaakt dat hij zich nooit van de christelijke leer h ft 

losgemaakt, wel van de priesters en de leiding van de katholieke kerk. 

Protestanten van Kortrijk en Sint-Maria-Horebeke hebben hem af en toe 

gezien op een protestantse eredienst. Dit was al het geval in 1 929 maar 

wellicht al vroeger op de Vlaamse zendingsdag te Sint-Maria-Horeb k . 

van 1 5  augustus. 
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Op zeer hoge leeftijd,  wanneer hij nog altijd te Outer woont, is hij 
terug zichtbaar in Zomergem om de erfenis te regelen van zij n nichten, 
dochters van de overleden zuster Aimée; nicht Maria Putman is al over
leden in 1 948 en Marguerite op 3 april 1 952. Na de Tweede Wereldoorlog 
is hij af en toe nog te zien in de riante hovingen van zijn nichten. Hij bleef 
spijts zijn hoge leeftijd,  een rijzige grijze man en liep met flinke stap over 
het boogvormig ijzeren sierbrugje. midden de grote vijver, naar het speel
huisje toe, achteraan op een kunstmatige heuvel. Hij had voor niemand 
een blik en sprak meestal luidop als was hij een spreekbeurt aan het 
voorbereiden. 

De eigendommen van de familie Putman besloegen een deel van de 
dorpskern van Zomergem. Zij bezaten echter ook hoeven met landerijen 
in Nekke, Haagstraat en Hoetsel en eigendommen her en der in de 
gemeente. Op de hoek van het Dorp en de Kleitstraat stond - en staat nog 
altijd - het statige herenhuis waar hij zijn domicilie heeft gehad geduren
de 25 jaar met de riante hovingen langs de Kleitstraat. Die tuin liep tot 
aan de woonst van de kolenhandel René Dobbelaere, het tweede huis 
vóór het Azijnwegeltje.  

Alle huizen links in de Diepestraat (nu Luitenant Dobbelaerestraat) 
vanaf de toegangsweg, gemeenzaam de slag van de familie De Moor 
genoemd , tot aan de kolenhandel van de ouders van luitenant 
Dobbelaere waren hun bezit. Deze bezittingen te Zomergem werden open
baar verkocht met enkele uitzonderingen zoals het herenhuis op het dorp 
en de hovingen. 

Er zijn na de Tweede Wereldoorlog nog restanten te zien van de 
cichoreibranderij in de Diepestrr-at, waar later het huis van Jéröme Wille 
gebouwd is. In de oorlogsjaren van 1 940-45 en erna zijn de buren nog 
getuige van het branden van gedroogde cichoreiwortels in de Diepestraat 
door de al lang gepensioneerde knecht, Goeghebeur. De geur was niet te 
harden. 

14 .  ULTIEME TUSSENKOMST VAN CAMILLE HUYSMANS 

Eerder, in 1 929, had de amnestiewet heeft geen positieve gevolgen 
voor Hector Plancquaert. Hij heeft geen teruggave gekregen van de grote 
boetes die hij heeft betaald voor zichzelf en ten behoeve van insolvabele 
medeveroordeelde activisten. Bovendien vreest hij uit de erfenis van zijn 
nicht Margeriet Putman nog aanvullend te moeten betalen voor de ver
oordeling van 1 922. Hij is bijna 89 jaar oud en de erfenis van een nicht 
zal in ieder geval via successierechten bijna helemaal in handen komen 
van de staat. 

Ten einde raad stapt hij met de medewerking van de socialist en 
letterkundige, Ger Schmook, met zijn dossier naar de politicus Camille 
Huysmans. Huysmans kent Plancquaert uiteraard niet alleen als politie-
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ke tegenstrever, maar ook als gelijkgestemde Vlaamsgezinde door hun 
contacten op spreekbeurten van vóór de Eerste Wereldoorlog. Het gevolg 
van deze ontmoeting is dat Plancquaert geen bijkomende boetes meer 
moet betalen en er dus geen beslag wordt gelegd op de erfenis. Om de 
normale erfenisrechten te kunnen betalen moet de verarmde Plancquaert 
bijna alle onroerende bezittingen te Zomergem verkopen. Twee maanden 
na het overlijden van zijn nicht Margeriet sterft hij zelf. Hij is rijk gebo
ren en arm gestorven. 

1 5. NAGEDACHTENIS 

Te Wortegem wordt Hector Plancquaert duidelijk geëerd. In de zit
ting van de gemeenteraad van 23 januari 1 985 wordt met algemeenheid 
van stemmen beslist: "De weg gelegen in de verkaveling langs de 
Oudenaardsesteenweg wordt Rector Plancquaertstraat genoemd." Op 6 
j uni 1 970 is er al hulde gebracht aan Plancquaert in de kloostertuin van 
de Zusters Apostolinen bij de oprichting van een eiken gedenkzuil met de 
initialen HP, een Vlaamse leeuw en de woorden "Vlaanderen" en 
"Democratie". Een gedenksteen vermeldt ook: "Rector Plancquaert, vech
ter voor Vlaanderen". De initiatiefnemers zijn VTB, het gemeentebestuur, 
het Davidsfonds, het Priester Daensfonds en het Willemsfonds. In 1 992 
krijgt deze creatie van · Paul De Wilde en Georges Leroy haar huidige 
bestemming aan de kerk. 

In Zomergem is Hector Plancquaert totaal onbekend. Nochtans was 
hij een uitzonderlij k  man met edele bedoelingen en mooie idealen die met 
tegenzin gedurig de verkeerde weg heeft bewandeld om zijn doel te berei
ken. Het doel heiligt de middelen niet. In 1 943-44 denkt hij aan het ver
leden en overweegt de vercl).ensten van de daensistische beweging: "Door 
de katholieke gemeenschap te dwingen naar de democratisering, hebben 
wy hun onrechtstreeks een grote dienst bewezen, waarvoor ze ons toch 
nooit dankbaar zullen zyn. Wy hebben met onze kleine party een aanzien
l!jk deel van het slaafse Vlaamse volk mondig en stoutmoedig gemaakt, 
een houding waartoe het door de almacht der katholieken ontoegankel!jk 
was. Voeg daarby dat wy het meest hebben b!jgedragen om het volk actief 
Vlaamsgezind te maken. Zonder de Christene Democratie was de 
Vlaamsnationale Party nooit zo machtig geworden. " 

Plancquaert is als christene enigszins vergelijkbaar met de andere 
vechter van Zomergem, Martinus Steyaert, de bestrijder van het janse
nisme. Hun doelen en bedoelingen zijn duidelijk bepaald,  hun strijdlust is 
zeer vergelijkbaar. Steyaert heeft zich zoals priester Adolf Daens aan de 
macht van de kerk onderworpen, Plancquaert heeft die macht willen bre
ken. Als we de houding van het Vaticaan in de geschiedenis bekijken, heeft 
het blijkbaar wel iets geleerd van het sociaalchristianisme van de daen
sisten en het heeft zijn denk- en handelwijzen, betreffende de be trijdin 
van het pauperisme, onder meer met Rerum Novarum, bijgestuurd. 
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BESLUIT 

De Leeuw van Zomergem zoals hij ooit genoemd werd, heeft geen 
ankerplaats in het geschiedkundig geheugen van Zomergem. Gedurende 
zijn Zomergemse periode, die start bij het overlijden van zijn schoonbroer 
Petrus Putman in 1 885, heeft hij zich moeten inlaten met het onderne
merschap van de cichoreibranderij van zijn zus Aimée. Hij investeert in 
de zaak maar zijn echte belangstelling ligt elders. 

Zijn grote verdienste ligt in zijn sociale bewogenheid en in zijn mili
tant optreden voor de arbeiders in de strijd tegen de armoede en de uit
buiting. Die strijd tegen het pauperisme is voor hem ook een strijd tegen 
de gevestigde politieke en kerkelijke machten die geen oog hebben voor 
de wantoestanden in de Vlaamse textielfabrieken. Het daensisme van 
priester Alfons Daens en van drukker Pieter Daens lijkt hem de goede 
weg om iets te doen bewegen. 

De socialisten zijn in opmars om materiële verbeteringen af te 
dwingen en de cultuur en de taal zijn hun zaak niet. Anseele interesseert 
zich zelfs niet aan de oprichting van een standbeeld voor Jan-Frans 
Willems op het Sint-Baafsplein te Gent in 1 897: eerst de strijd voor 
"brood en vleesch" . De strijd van Plancquaert ging tegen de gevestigde 
machten was ook een strijd tegen de dominante francofonie in 
Vlaanderen. 

Hector Plancquaert heeft in zijn Zomergemse periode (tussen 1 885 
en 1 9 1 0) een reputatie opgebouwd als Vlaamse cultuurdrager, kunste
naar en politicus. Na zijn literaire bekroning met de driejaarlijkse staats
prijs in 1 889 voor toneel en door zijn actie voor een onafhankelijke 
Vlaamse politieke partij .  staat hij in het midden van de belangstelling. 
Die idee van een autonome Vlaamse partij had hij al geopperd in 1 888 op 
een vergadering van het Gentse studentengenootschap De 
Rodenbachvrienden. Het is in 1 894, met de stichting van zijn weekblad 
Het Recht, en na de turbulente verkiezing van de priester Alfons Daens 
dat Plancquaert voortdurend de clerus, de koning en de katholieke rege
ring bestookt. Hij blijft als daensist hameren op het algemeen stemrecht 
en de vernederlandsing van de Hogeschool te Gent. 

In 1 899 is hij de spil van een groep Gentse flaminganten en mal
contenten die meestal politiek dakloos zijn: afgescheurde socialisten, ont
goochelde katholieken, liberalen, academici, vrijzinnigen. Zij zullen ech
ter niet veel betekenen. De welstellende Plancquaert kan door zijn finan
ciële onafhankelijkheid zijn agitatie steeds verder zetten , ook via zijn tijd
schrift Het Recht. Met persoonlijke oproepen tot openbaar protest met 
fysiek geweld wil hij de katholieke regering dwingen het algemeen stem
recht toe te staan. In zijn artikelen "Is een omwenteling nog mogelijk? 
"verschenen in Het Recht van 7 juli en 14  juli 1 90 1 ,  schrijft hij dat "alleen 
woeLtge wanorde de regering kan dwingen''. 
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Hij krijgt het in de beginjaren van de twintigste eeuw aan de stok 
met de gematigde pragmaticus en daensist van het eerste uur, Pieter 
Daens, die in het parlement geen voldoende weerwerk biedt. Erger nog: 
Plancquaert sluit de zieke priester Adolf Daens uit de beweging omdat hij 
zich totaal onderwerpt aan het kerkelijk gezag. Plancquaert blijft ook weg 
van het verzoeningscongres en tracht in 1 909 een nieuwe partij op te 
richten zonder en zelfs tegen Pieter Daens, maar ook zonder succes. Hij 
kan toch een grote groep jongere daensistische militanten rond zich ver
zamelen en zo zal hij de Vlaamsche Kristen Volkspartij opnieuw oprichten. 

De oorlogsjaren 1 9 1 4-48 zijn een zwarte periode voor Plancquaert 
en zijn aanhangers. Hij wil zich eerst niet pro-Duits opstellen, maar hij 
wordt door zijn beweging meegesleurd en belandt in 1 9 1 8  in de collabo
ratie. Hij wordt ondervoorzitter van de Tweede Raad van Vlaanderen (een 
Vlaams parlement) , wordt schepen van de stad Gent en een tijdlang 
waarnemend burgemeester. In de Raad van Vlaanderen behoort hij tot de 
groep antiunionisten, maar pleit er vooral voor sociale thema's als de 
pachtwetgeving en de arbeidsongevallen. In de Commissie van de 
Vlaamse Zaakgelastigden bezet hij de belangrijke post Binnenlandse 
Zaken. 

Het programma der Vlaamsche Kristen Volkspartij. (DADD) 
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HECTOR PU\NCQUAERT 

De tuin in 7-omergem waarin Hector zijn laatste levensdagen sleet. (foto Erik 
Matthys) 

Vlaamsgezinden, daensisten en niet-daensisten verzoeken hem al in 
1 928, in het vooruitzicht van de amnestie, om een lij st aan te voeren in 
Aalst. Hij gaat er niet op in, onder druk van de volksvertegenwoordiger 
Van Opdenbosch. Terug in België sympathiseert hij nog met het kartel 
Kristen Volkspartij en Vlaams Front, maar hij komt niet op de lijst. Een 
belangrijk gegeven is ook dat hij zich verzet tegen de vorming van het 
VNV om democratische redenen en hij heeft zelfs in 1 936 een afzonder
lijke lijst ingediend van Christene Democraten gericht tegen het VNV, 
zonder succes evenwel .  Dit betekent meteen ook het einde van zijn poli
tieke activiteit. 

Deze gedreven man met zijn uitzonderlijke en voorbeeldige sociaal
christelijke bewogenheid die zijn leven lang gestreden heeft tegen de 
onrechtvaardigheid, de uitbuiting van de arbeiders en de miskenning van 
de volkse taal, verdient meer en mooier eerbetuigingen dan hij nu krijgt 
van het volk dat hem zo dierbaar was 

Ll'TERATIJUR 

DAENS P. . Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel. zijn 
leven, zyn strfjden, zyn Lyden, zijn dood en verheerlijking, Aalst, 1 909 
DE DEKEN R. . Archieven, Briefwisseling tussen Plancquaert en R. Vanderschelden 
van 1 9 1 9  tot 1 925 
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DELAFORTERIE L. , Priester en Pieter Daens, mannen van de doorbraak, Hasselt, 
1 973 
DELAFORTERIE L. , Brief van Plancquaert aan Fonteyne, Gent 6 juli 1 908, Archief 
Langendorp 
DU CATILLON L. in: Klokke Roeland, augustus 1 898 
ELlAS H.J" Priester Daens en de Christene Volkspartij: 1 893-1 907, Aalst 1 940 
ELlAS, H.J . ,  VY.fentwintigjaar Vlaamse Beweging. 1 9 1 4- 1 939, Deel 3, Antwerpen 
1 974 
FAIGNAERT, A. , Verraad of zelfverdediging?, Kapellen, 1 932, 
KERCKHOFS, R. , Léonce Du Castillon 1 889- 1 90 1 - Levensschets en literair profiel, 
licentiaatsverhandeling, Gent 1 977 
LANGENDRIES, E., De Weerslag van de Vlaamse Beweging op de Gentse politiek 
1 900- 1 9 1 2, licentiaatsverhandeling, Gent 
LUYCKS Th. ,  Politieke geschiedenis van België - 1 789 tot 1 944, Brussel 1 977 
MAES, H . ,  De Daensisten te Deinze in: Bijdragen tot de geschiedenis van de stad 
Deinze 
PLANCQUAERT H . ,  Jan Vleminx, Brugge, 1 9 1 0  
ROTSAERT K. , Priester Fonteyne e n  het Fonteynisme te Brugge, Brugge, 1 975 
SCHOLL S. H . ,  De geschiedenis van de Arbeidersbeweging in West-Vlaanderen 
(1 875- 1 9 1 4), Brussel, 1 953 
STORMS S. ,  Pieter Daens, zijn leven en zijn werken, Ninove 1 9 1 9  
SWILLENS E . ,  Hector Plancquaert 1 863- l f!53, licentiaatsverhandeling, Gent, 1 966 
VAN DEN BRUELE, A. in De Nieuwe Tijd, 3 maart 1 9 1 8  
VAN ISACKER K. Het daensisme. 1 893-1 9 1 4, Antwerpen, 1 965 
VAN ISACKER K. Herderlijke brieven over politiek 1 830-1 966, Antwerpen, 1 969 
VAN CAMPENHOUT F. , 'Hector Plancquaert', reclame in Klokke Roeland, oktober 
1 899 tot 1 900 
VERDOODT, Frans-Jos, Hector Plancquaert, de daensistische beweging en het 
plancquaertisme 
Id. Hector Plancquaert ( 1 863- 1 953) - van cultuurbewuste naar sociaal-politiek age
rende Vlaamsgezindheid, Erembodegem, s.d. 
Id. Hector Plancquaert, Baardegem, 1 978 
Id. Hector Plancquaert, daensistische politicus voor; tijdens en na Daens, Aalst, 
20 1 3  
WILS L. , De Oorsprong van de Kristen-Democratie. Het aandeel van de Vlaams
Democratische stroming, Antwerpen, 1 963 
WOESTE Ch. , Mémoires pour servir à l'histoire contemporaine de la Belgique, Deel 
I, Brussel, 1 933, p. 90. 
HET BELFORT, jg 8, 1 893 (bespreking van 'De Dorpsklappeien) 
HET RECHT (alle jaargangen) 
DE KLAUWAERT, januari 1 889; citaat van Plancquaert 
DE STANDAARD, krant arrondissement Aalst, 7 oktober 1 894 
MILAC ZOMERGEM, nr. 1 van 1 5  februari 1 984 

BISSCHOPPELIJK ARCHIEF GENT, Dossier Daens 
ARCHIEVEN VAN DE VLAAMSE RAAD, Brussel, , 1 928, 
ARCHIEF Bossier W. , Grimbergen (brief van Plancquaert aan A. Bossier, 22 janu
ari 1 944) 
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�� l___.Prosper Bernard Aloïse 
'-- Van Acker 

dichter en dagbladschrijver 

PAUL VAN DE WOESTIJNE 

1 .  BIOGRAFIE 

Prosper Bernard Aloïse Van Acker werd op 26 februari 1 868 gebo
ren als zoon van Pieter Bernard Van Acker ( 1 830- 1 907) en diens derde 
vrouw Sophia Vormezeele. Pieter Van Acker was kloefkapper, . herbergier 
en kolenhandelaar in de herberg Het Boerenhol in de Prinsenhofstraat 1 .  
Hij was de broer van August Van Acker ( 1 827- 1 902) , stadssecretaris, 
novellenschrijver, historicus en hoofdredacteur-uitgever van De 
Eecloonaer/Eecloonaar (van 1 849 tot 1 867) en van Gazette van Eecloo en 
het District (van 1 867 tot 1 898) . Een andere broer was Leopold Jan Van 
Acker ( 1 832- 1 906) , legerkapitein en schrijver /vertaler van tientallen 
novellen en romans, die hij publiceerde in de weekbladen van zijn broers. 
Ook Pieter Van Acker zou dagbladschrijver geweest zijn en mede-auteur 
van een komische sketch De herbakking te Eekloo. In oktober 1 876 ver
huisde hij naar de vanouds bekende herberg De Gouden Appel op de 
zuidhoek van de Collegestraat en de Vlamingstraat. 
Prosper Van Acker deed zijn lager onderwijs in de stadsschool, toen de 
enige lagere school voor jongens, waar hij les kreeg van Bernard Steyaert 
en van hoofdonderwijzer Maurits Minne, die beiden een diepgaande 
invloed op hem wuden uitoefenen. Hij maakte daar in het schooljaar 
1 879- 1 880 het hoogtepunt van de schoolstrijd mee, toen de stadsschool 
onder klerikale druk leegliep in de richting van de pas opgerichte paro
chiale school, die in 1 886 door de broeders van liefde werd overgenomen. 
Hij was een jeugdvriend van Herman en Alfred Bogaerd , die naam maak
ten in de literatuur en later naar Laken uitweken. 
Vanaf het schooljaar 1 876- 1 877 volgde Van Acker notenleer bij Bernard 
Steyaert en Ferdinand Van den Heuvel aan de stedelijke muziekschool. 
Hij haalde in 1 884 bij Henri Van Boeckxsel zijn diploma met grote onder
scheiding. Bij Louis De Ghendt volgde hij viool van september 1 880 tot 
de afschaffing van de leergang in 1 883 . Onder leiding van Bernard 
Steyaert speelde hij viool in een symfonisch ensemble waaruit de libera
le symfonie Peter Benoit ontstond . 
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Wat Van Acker na zij n  lager onderwijs deed, is niet bekend. Middelbaar 
onderwijs volgde hij niet, dus ging hij dan vermoedelijk werken op het 
bureau van de wolververij van Desiré Borré in de Stationsstraat
Zuidmoerstraat, waar hij in augustus 1 884 als bureel.bediende vermeld 
wordt. Toen Borré, die betrokken was in het faillissement van de Lokerse 
Volksbank, in 1 887 in vereffening ging, stond Van Acker op straat. Werd 
hij toen opgevist door de gebroeders De Schryver en Cie die de stoffen
ververij verderzetten en kwam hij uiteindelijk terecht op het bureau bij 
Hermann Enke die vanaf 1 89 1  de huidenvetterij had overgenomen? 
Al in zijn jeugd was Prosper Van Acker actief in een aantal liberale vere
nigingen .  In 1 88 1  werd hij aangenomen als leerling bij de harmonie Sint
Cecilia, waarvan zich eerder dat jaar de katholieke leden hadden afge
scheurd om de fanfare van de Schoolpenning, later Amicitia, te stichten. 
Hij moet een goed muzikant zijn geweest. In het schooljaar 1 885- 1 886 
volgde hij in de muziekschool een cursus harmonie bij Henri Van 
Boeckxsel. In 1 885 werd hij secretaris van Sint-Cecilia en in 1 889 volg-

' 
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de hij Gustaaf Bastien op als dirigent van die harmonie. Na het overlij 
den van Bernard Steyaert in 1 902 werd hij dirigent van d e  symfonie Peter 
Benoit. 
In 1 886 was hij met Maurits Minne stichter van de liberale turnkring 
Vroom en Vrij, eerst gevestigd in De Gouden Appel, nadien in een lokaal 
op de Gentsesteenweg en nog later in Werkmanswelzijn (de latere Astrid) 
in de Stationsstraat, vanaf 1 899 het lokaal van de meeste liberale vere
nigingen. 

Van zijn prille literaire activiteiten is weinig bekend. Misschien was 
Prosper Van Acker lid van Vlaamsch Vooral en van Ledegancksvrienden, 
toneelverenigingen die ook literaire avonden organiseerden, maar beide 
geen lang leven beschoren waren. In elk geval moet de leergierige Van 
Acker veel gelezen hebben en had hij literaire aspiraties als dichter. 
Leesvoer vond hij in de Volksboeker!j die in Eeklo werd in stand gehou
den door Isidoor Daneels, toegevoegd bestuurslid van het Willemsfonds 
(Gent) , met de steun van Eeklose liberale fabrikanten, van de Gentse libe
rale vereniging L'avenir en van het Willemsfonds. Of hij in de jaren 1 880 
meewerkte aan de uitgave van liberale weekbladen, zoals De 
Meetjeslander, die door Lodewijk De Vriese in Gent werd gedrukt, is niet 
bekend. Zeker is dat hij in die periode plannen opvatte om in Eeklo een 
liberaal weekblad uit te geven. Met het oog daarop moet hij de stiel van 
drukker geleerd hebben. Misschien ging hij wel in de leer in de drukkerij 
van Gazette van Eecloo in de Prinsenhofstraat, het weekblad van zijn oom 
August Van Acker, in wiens voetsporen hij alleszins trad. 

In de militielijst van 1 888, het jaar waarin hij moest gaan loten, 
staat hij vermeld als nijverheidsbediende, met een lijfgestalte van 1 ,62 
meter. Hij lootte er zich vermoedelijk uit en moest niet in het leger. 
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In januari 1 890, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober begon drukker-uitgever Pieter Van Acker en zoon (Prosper) , 
Collegestraat in Eeklo het liberale weekblad De Stad Eecloo uit te geven. 
Vermoedelijk had hij zich met de financiële steun van de Eeklose libera
len een drukpers aangeschaft. Het blad verscheen onder het motto van 
K. L. Ledeganck Eer; genot en roem verbeiden/ Al, die weldoend licht ver
spreiden. Prosper Van Acker was de opsteller /hoofdredacteur van het 
blad en ontpopte zich als een Vlaamsgezinde, gematigde, progressief-libe
rale intellectueel. Hij was anti-klerikaal, maar niet anti-godsdienstig en 
wel enigszins religieus.  Hij was een self-made man, die naast Frans ook 
goed Engels en wat Duits kende, hij toonde een brede interesse voor lite
ratuur en schreef en dichtte meer dan behoorlijk. De jonge redacteur 
volgde de nationale politiek en de internationale gebeurtenissen op de 
voet en mengde zich ook in het plaatselijk politiek debat. Hij was als hevig 
flamingant toch een overtuigd Belgicist en royalist. 
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De stichtende leden van de Eeklose afdeling van het Willemsfonds, v. l. n. r.  Alfred 
Daneels, Julius Büge, Bernard Steyaert, Prosper Van Acker en Arthur Gillis. (Verz. 
Liberaal Archief Gent) . 

In zijn weekblad bracht hij naast binnen- en buitenlands nieuws 
ook stadsnieuws met vooral verslagen van de activiteiten van de liberale 
verenigingen. Hij kreeg hulp, vooral voor artikels over de lokale politiek, 
van de liberale kopstukken van Eeklo Arthur Locufier, Jan Daneels en 
advocaat Julien De Schryver. Hoewel De Stad Eecloo zich niet uitgespro
ken combattief opstelde, waren polemieken met klerikale bladen niet te 
vermijden. Vader en zoon Van Acker werden in 1 89 1  na een klacht van 
Pius Ryffranck veroordeeld wegens laster en eerroof, omdat ze hun lezers 
hadden opgeroepen geen zaken te doen met Pius Ryffranck, de uitgever 
van het klerikale weekblad Het Welzijn van Eecloo. 
Recht voor Allen, het weekblad van de Eeklose christen-democraten, 
noemde redacteur Prosper Van Acker lichtverspreiderken, naar het motto 
van De Stad Eecloo, danskothouderken, omdat hij op de hoek van de 
Collegestraat en de Vlamingstraat de herberg De Gouden Appel uitbaat
te en paus van 't Lindeken, 't Lindeken is de populaire naam van 't 
Vlamingstraatje.  Geregeld verschenen er in het weekblad ook artikels van 
historische aard, meestal gebaseerd op bij dragen van August Van Acker 
over de geschiedenis van Eel;tlo. Sommige van die artikelreeksen werden 
gebundeld en verschenen afzonderltjk in druk: Levensschets van K. L. 
Ledeganck ( 1 897) ,  en over de drie eeuwelingen van Eeklo: Herinneringen 
aan Wanne-Mie [Boxtael] ( 1 897) , Het leven van den heer A. J. Commergo 
( 1907) en Jan André Van Doorsselaere ( 1 9 1 1 ) .  

Prosper Van Acker was een fijnbesnaard dichter en htj hechtte veel 
belang aan kunst en cultuur, taalkwesties, de Vlaamse Beweging en de 
werking van het Willemsfonds. Evenals zijn oom, August Van Acker, had 
hij interesse voor de geschiedenis van Eeklo en schreef hij enkele histo
rische bijdragen, o.m. de Memoriën van Pieter Arens, de geschiedenis van 
de harmonie Sint-Cecilia en artikels over de straten van Eeklo, die hij 
publiceerde in zijn weekblad . Voor zijn wekelijks feuilleton vertaalde hij 
enkele verhalen uit het Frans en uit het Engels. 
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In 1 899 was Prosper Van Acker medestichter van de literaire kring Het 
Ledeganckgezelschap, dat zich tot doel stelde de leden wederzijds te 
ondenichten door lezingen, besprekingen, voordrachten over ondenverpen 
van wetenschap, kunst, staathuishoudkunde, enz. en het beoefenen van 
alles wat tot de verstandelijke ontwikkeling kan bijdragen. De leden ver
gaderden elke dinsdag in hun lokaal, De Gouden Appel, bij Prosper Van 
Acker. 
Op 2 februari 1 902 werd door de leden van Het Ledeganckgezelschap de 
Eeklose afdeling van het Willemsfonds boven de doopvont gehouden. 
Naast Bernard Steyaert, Julius Büge, Alfred Daneels en Arthur Gillis 
maakte Prosper Van Acker deel uit van het bestuur. Hij was belast met 
de bibliotheek, die gevestigd was het liberale verenigingslokaal 
Werkmanswelzijn, en drukte er in 1 906 een Kataloog van. Hij werd ook 
lid van het hoofdbestuur van het Willemfonds in Gent. 
Na het overlijden van Bernard Steyaert in 1 902 was Van Acker een van 
de stichtende leden van Steyaert Fonds, een comité van vrienden om 
diens nagedachtenis in eer te houden en een gedenkteken op te richten. 

Prosper Van Acker. foto afgedrukt in 
zijn dichtbundel Eikeloof uit 1 907. 

Prosper Van Acker behoorde met o.m. Richard Heysse, Plus 

Ryffranck en Desiré Goethals tot de oprichters en eerste bestuursleden 

van de Burgersbond , die in 1 903 werd opgericht als Bond der 

Neringdoenden van Eedoo om de stoffelijke belangen der Neringdoenden 

van Eedoo te behartigen. Hij stond in de Eeklose bevolkingsregi ter toen 

nog ingeschreven al kantoorbediende, maar zou zi h na h t ov rlijd 

van zijn vader in 1 907, als zelfstandige nog alleen bezighoud n m t d 
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drukkerij en samen met zijn moeder en zijn zus het uitbaten van De 
Gouden Appel. De drukkerij Pieter Van Acker en zoon beschikte over een 
grote cilinderpers voor het drukken van groot drukwerk (weekbladen en 
affiches) en over een kleinere degelpers voor het drukken van familie- en 
handelsdrukwerk. Ook neef Albert Van Acker, zoon van Prospers zus 
Emerence, werkte in de drukkerij .  

In 1 909 gaf Prosper Van Acker in eigen beheer zijn eerste dicht
bundel Eikeloof ( 1 88 blz. )  uit, waarin o.m.  de gedichten Sonnet op een 
ongelukskind, Doe wel en zie niet om, Voor den vriend Herman Bogaerd en 
Onze Vlaamsche Taalwet. 

. ' 

E i li E L O O F -

C!EDICHTEN V l\ N  

fROSf'Eft Vl\N 
� f\CKER <et1 

E E C L O O  
P. VAN ACKE!t & ZOON, DRUKK.ERS-UlTGltVl!.RS 

1909 

Vanaf 1 909 was hij lid van de Eeklose afdeling van het Nationaal 
Vlaamsch Verbond en van de plaatselijke Commissie tot Vervlaamsching 
der Gentsche Hoogeschool . Daar ontmoette hij tal van prominente 
Vlaamsvoelende Eeklonaars zoals de schilder Arthur Locufier, de athe
neumleraar Alfred Biltris, de journalist Oktaaf Steghers, de schoolopzie
ner Karel Van Toortelboom, de industrieel Robert Standaert, dokter 
Achiel Haemers, ook Georges Ryffranck, redacteur van De Eecloonaar, en 
Desiré De Poortere, onderwijzer en latere redacteur van Recht voor Allen. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 24 januari 1 9 1 2 was Prosper Van 
Acker kandidaat op de liberale lijst; hij haalde 884 stemmen, maar werd 
niet verkozen .  
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De Stad Eecloo verscheen voor de laatste keer op zaterdag 5 sep
tember 1 9 1 4 .  Het weekblad telt exact 25 jaargangen onder redacteur
schap van Prosper Van Acker. " Ontelbaar zijn de bijdragen, novellen, ver
talingen, welke hij ten dien tijde . . .  liet verschijnen. Even talrijk waren zijn 

folkloristische en geschiedkundige bijdragen, bijzonder over onze stad 
Eekloo, allen gekenmerkt met den stempel eener diepdoordachte en 
volledige dokumen[ta]tie. ", schreef Karel Locufier in zijn in memoriam. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield Prosper Van Acker een oor
logsdagboek bij ,  dat hij schreef met de bedoeling het naderhand te publi
ceren in zijn weekblad. Hij drukte in die periode heel wat affiches op last 
van het stadsbestuur en van de Duitse bezetter. In 1 9 1 6  werd hij lid van 
de plaatselijke afdeling van de Provinciale Bevoorradingscommissie. 
Tij dens de oorlog bleef hij dirigent van de liberale symfonie Peter Benoit 
en van de liberale harmonie Sint-Cecilia, die alle twee tijdens de bezet
ting enkele keren optraden. In 1 9 1 9  nam hij ontslag als dirigent van 
beide orkesten. Na de oorlog kon De Stad Eecloo niet opnieuw verschij
nen, vermoedelijk omdat het de  uitgever ontbrak aan financiële steun 
van de Eeklose liberalen. 
Prosper Van Acker bleef tot zijn 55ste vrijgezel, maar trouwde op 30 juli 
1 923 dan toch met de modiste (Seraphina) Camilla Verstraete en kreeg 
drie kinderen: Suzanna ( 1 924) , Hilda ( 1 926) en Maurits ( 1 928) . Hij ging 
inwonen bij zijn schoonfamilie in de Stationsstraat 92 (later 90, naast de 
herberg Oranjeboom) en bracht daar zijn drukkerij over (met uitzonde
ring van de cilinderpers die in de Collegestraat bleef staan) . 
Vanaf 1 925 werkte hij mee aan het weekblad Het Liberale Noorden. Hij 
leverde bijdragen over het Willemfonds, waarvan hij nog steeds bestuurs
lid was, en zijn bibliotheek, schreef over historische faits divers, over 
Napoleon en intredes van koningen in Eeklo, over heemkunde en folklo
re. Hij publiceerde uit het l 8de- /begin l 9de-eeuwse Journal van Jacques 
Van Damme en dook in het stadsarchief (Inflatie in de Middeleeuwen -
Sporen daarvan in Eekloosche stads rekeningen) . Hij herschreef Karel 
ende Elegast in een moderne bewerking om het te publiceren als feuille
ton.  

In 1 927 gaf Prosper Van Acker zijn tweede dichtbundel Looverval 

( 1 58 pp) uit, met o .m.  de gedichten Aan Hippoliet Meert en Uit moeders 

nagedachtenis. In datzelfde jaar nam hij ontslag als bibliothecaris van de 

boekerij van het Willemsfonds, die hij gedurende 25 jaar met de meeste 

ijver had uitgebaat. 
In 1 930 won hij een wedstrijd voor kinderliederen, uitgeschreven door de 

Brusselse toneelvereniging De Morgenstar. Van dan af publiceerde hij 

geregeld oude en nieuwe gedichten in Het Morgenrood, een onpartijdig 

tijdschrift, gewijd aan volksopvoeding, kunst en letteren, wetenschappen. 

reizen, geschiedenis enz" dat tussen 1 9 1 8  en 1 943 in Ledeberg werd uit

gegeven.  Daarin verschenen o.m.  De Halletoren van Brugge (een v rtalin<r 

van het gedicht van Longfellow) , Bfj het afsterven van Peter Benoit, D 

Koekoek (folklore in het Meetjesland) en Taalzuivering. 
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Prosper Van Acker volgde in 1930 Noël Van Doorne op als voorzit
ter van het Eeklose Willemsfonds. Hij nodigde Vlaamse auteurs uit en 
ontving de sprekers in zijn huis, zo o .m.  Abraham Hans. In augustus van 
datzelfde jaar werd hij ridder. in de Kroonorde benoemd en werd hij door 
het Willemsfonds gehuldigd . Hij was ook lid (ondervoorzitter) van het 
organisatiecomité van de Eeuwfeesten der Belgische Onafhankelijkheid, 
dat o.m. een tentoonstelling Honderd jaar Kunstleven te Eekloo organi
seerde. Prosper Van Acker, letterkundige, stelde de Katalogus samen met 
een overzicht van het werk van overleden en levende schilders en een 
overzicht van 1 00 jaar Kunst te Eekloo, waarin een hoofdstuk Toonkunde 
en Letterkunde. Daarin schreef hij over zichzelf: 

PROSPER VAN ACKER (Eekloo 1 868) - "Dichter en Dagbladschrijver. 
Bekroond in den p,-Yskamp voor kinderliederen der Morgenstar" te Brussel 
(1 930). Werkte mede aan letterkundige tfjdschriften. Schreef "Uit het 
Verleden" en andere bfjdragen tot de plaatselfjke geschiedenis, opgenomen 
in z{jn blad De Stad Eekloo. 
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Gaf gelegenheidsschriften uü waaronder levensschetsen van Ledeganck 
( 1 897) en van onze drie honderdjarigen, en liet twee Dichtbundels ver
schijnen: Eikeloof (1 909), Looverval (1 927). Een derde is in voorbereiding. 
Die derde dichtbundel Vorstentrits verscheen in 1 93 1 .  

3 1 COG/T 
14 /.E P T  
1 9 3 0 

ii •• "... . . . .... . .... .... , . . .. •. , . .•. ... • . . . • . · • · · · · • ·  . . . . 

! ' · 
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1 :  �' 
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E E N  VO RST E N T R I TS ; 
· · · • · • • • • •  R IJ M K R A N S  • • • • • • • • •  

1830 om Belgiè's Jubelviering J!30 
gevolgd van andere Gedichten door 

P R O S P E R  VAN AC K E R  

UJ..l.Otl 

On.1U:er1J V.-o Acllr-\Pcr11r�lè 
193t 

;� !Il 
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�. �= 

� � � .. . . . ..... . . . .. . . . -� · · · · · · · · · ....... " . . · • · · · . • .. . " . . . . • . . 

Het was vooral Prosper Van Acker die waakte over het 
Vlaamsgezinde karakter van Het Liberale Noorden. Hij maakte schoon 
schip met het liberale franskiljonisme en schreef over nieuwe taalwetten, 
Elf-julivieringen, literatuur, kunst en lokale geschiedenis. Hij was een 
voorstander van het officieel onderwijs en ijverde voor de oprichting van 
een rijksmiddelbare school in Eeklo (Onze Strijd voor een Rijksmiddelbare 
School te Eekloo) . Prosper Van Acker begon met zijn graag gelezen reek
sen Plaatselijke Portrettengalerij en Honderdjaar Kunst te Eekloo (1 830-
1 930). Hij liet ook af en toe een gedicht afdrukken. Vanaf 1 8  augustus 
1 935 publiceerde hij onder de titel (Het treurspel der) Nevelingen weke
lij ks een aflevering van zijn vertaling van het Oudduitse Nibelungenlied. 
Prosper Van Acker was tot zijn overlijden in 1 937 ook een van de belang
rijkste medewerkers aan Ons Blad , het liberale weekblad dat vanaf 1 936 
Het Liberale Noorden verving. Enkele bijdragen waren anoniem, maar d 
meeste waren toch ondertekend met P. V. A. Hij publiceerde erd r 
gedichten (De Nevelingen in 3 1  afleveringen) . historis he bijdra . d 
reeks De straten van Eekloo en af en toe een vertaald feuill ton. 
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In december 1 936 nam Pr�er Van Acker ontslag als voorzitter 
van het Willemsfonds en werd opgevolgd door notaris Roger Van 
Biesbroeck. 
Prosper Van Acker overleed op 8 maart 1 937. Hij werd kerkelijk  begra
ven. Op zijn graf sprak zijn vriend Alfred Bogaerd een rede uit, die nadien 
ook in Ons Blad verscheen. Karel Locufier schreef een in memoriam in 
Ons Blad en Desiré Goethals liet in De Eecloonaar een in memoriam ver
schijnen: "De afgestoroene deed graag en met kennis van zaken aan 
muziek en beoefende niet min graag de Nederlandsche letterkunde; zyn 
pennevrucht is veelzydig, zoo in proza als in vers. In zyn jeugd stond hy 
onmiddeUyk onder den invloed der Tachtigers; hy studeerde veel op eigen 
hand en, hartstochtelyk boekenworm als hy was, groeide hy op als 
romantieker". 

Prosper Van Acker omstreeks 1 930. 

2. ZIJN OORLOGSDAGBOEK 1 9 1 4- 1 9 1 8  

In februari 2000 bezorgde erenotaris Maurits Van Acker aan Rudolf 
Declercq de volledige bundel met de oorlogsdagboeken van zijn vader, 
Prosper Van Acker, met het doel deze te ontrukken aan de vergetelheid . 
Declercq typte het handschrift zo getrouw mogelijk over, voor raadpleging 
door vorsers of voor eventuele publicatie. Ik heb zijn tekst vergeleken met 
(de fotokopieÎn van) het handschrift en waar nodig aangevuld en verbe
terd . 

Prosper Van Acker moest bij de mobilisatie in augustus 1 9 1 4 geen 
dienst nemen, vermoedelijk omdat hij geen legerdienst had gedaan, (had 
hij er zich in 1 888 uitgeloot?) . ofwel omdat hij de 45 voorbij was. Hij bleef 
dus heel de oorlog in Eeklo. Als opsteller van De Stad Eecloo was hij 
gewoon wekelijks de gebeurtenissen in Eeklo te verslaan. Aangezien zijn 
weekblad na 5 september 1 9 1 4  niet meer verscheen, was hij als journa-
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list werkloos, maar voelde hij toch de noodzaak te noteren wat er in Eeklo 
gebeurde. Op bladzijde 2 van zijn dagboek staat een geschrapte opmer
king over het beschrijven van de gebeurtenissen tussen het uitbreken 
van de oorlog (4 augustus 1 9 1 4) en de bezetting door Duitse soldaten: 
" Wij doen dit volledigheidshalve omdat ons door velen naar eene beschrij
ving van de plaatselijke toestanden in den oorlogstijd gevraagd werd en 
onze wekelijkse bijdragen daarover dus door velen zullen bewaard wor
den. " Hieruit blij kt duidelijk dat Prosper Van Acker zijn oorlogsaanteke
ningen bedoeld had voor publicatie in zijn weekblad De Stad Eecloo, dat 
echter bij gebrek aan geld en financiële steun na de oorlog niet meer ver
schenen is. 
Aanvankelij k  maakte hij bijna dagelijks korte aantekeningen, die hij later 
herwerkte tot een leesbare tekst. Hij schreef zijn oorlogsaantekeningen in 
publiceerbare vorm over in enkele schriftjes en liet die voorafgaan door 
een korte inleiding die blijkbaar geschreven is toen de oorlog al enkele 
jaren bezig was, maar nog niet gedaan was, nl. in juli 1 9 1 6. Hij schrijft 
onder 10 oktober 1 9 1 4 :  " ' t  is 2 1  maanden later dat ik dit in schrift stel". 
Dat de aantekeningen tot 1 6  oktober 1 9 1 4  later in de huidige vorm zijn 
gegoten, bewijst ook de (geschrapte) passage op 6 oktober 1 9 1 4  over de 
koning. "Hij spaart zich zelven niet. Het gemak versmaadt hij voor de opof
feringen en ontberingen die aan den strijd verbonden zijn; in de loop
grachten stond hij met zijn soldaten bloot aan het vuur van den vijand met 
zijn soldaten voor wie hij eerder een kameraad dan de opperbevelhebber 
is en die hem zonder aarzelen het offer huns levens voor het vaderland en 
voor "hem" zouden geven." Uiteraard kon Prosper Van Acker begin okto
ber 1 9 1 4  nog niet weten dat de militaire operatie zou vastlopen in een 
stellingoorlog aan de IJzer en allerminst vermoeden welke rol koning 
Albert daar zou spelen. 
De gebeurtenissen van 1 6  9ktober 1 9 1 4  tot 2 november 1 9 1 5  ontbreken. 
Ze werden wellicht alleen in korte dagboeknotities opgetekend en nadien 
niet meer door Prosper Van Acker herwerkt, omdat een publicatie er toch 
niet meer inzat. De notities van die periode zijn niet bewaard gebleven. 
Vanaf 3 november 1 9 1 5  noteert hij de gebeurtenissen in een doorlopen
de tekst met vloeiende zinnen. 

Prosper Van Acker schreef zijn oorlogsdagboek op elk denkbaar 
stuk papier waarop nog blancoruimte was. Het was oorlog en daardoor 
moeilijk aan papier te geraken. Bovendien was papier duur en moest het 
voor hem dienen om op te drukken, zeker niet om op te schrijven. In 
totaal gebruikte hij 1 4  sarnengenaaide of geniete bundels. De nummering 
is van Rudolf Declercq. 
Het eerste schrift/bundel ( 1 / 1  tot 1 /26; van 3 1  juli tot 9 oktober 1 9 1 4) ,  

is  recto/verso geschreven op 1 3  samengeniete formulieren van de 

Gendarmerie Nationale, gedrukt door Eedoo P. Van Acker & Fïls, impr. de 

la Gendarmerie, dus op losse formulieren die door Prosper Van A 

gedrukt, maar niet geleverd werden, omdat er iets verkeerd me wa 

die nog in de drukkerij lagen. 
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Daarna volgt een niet-genummerde bijlage ( l a/ 1 tot l a/28; van 1 0  tot 1 3  
oktober 1 9 1 4) ,  geschreven o p  d e  binnenkant van 1 4  omslagen van 
schoolschriften van Albert Van Acker, de zoon van Prospers zus 
Emerence. 
Bundel 2 (2/ 1  tot 2/ 19 ;  van 1 3  tot 1 5  oktober 1 9 1 4) is slordig ingebon
den, met losse bladen en veel onbeschreven bladzijden, o .m.  mandaten 
die hij gedrukt had voor de gemeente Kaprijke en briefpapier van La 
Populaire, Société Coöpérative d'Assurances sur la Vie. Was Prosper van 
Acker ook verzekeringsagent of had hij die briefhoofden gedrukt? Verder 
gebruikte hij de binnenzijde van doodsbrieven en de blanco achterzijde 
van hem begin 1 9 1 4 gestuurde berichten voor zijn weekblad (2/ 1 7  tot 
2/ 1 9) .  
Deel 3 met de gebeurtenissen van 1 6  oktober 1 9 1 4  tot 2 november 1 9 1 5  
ontbreekt. 
Schrift 4 ( 4 / 1 tot 4 / 60; van 3 november 1 9 1 5  tot 4 februari 1 9 1 6) is 
gedeeltelijk door Prosper Van Acker genummerd van bladzijde 46 tot 49. 
Bladzijden 1 tot 45 ontbreken. Ze bevatten wellicht zijn kladnotities van 
1 6  oktober 1 9 1 4  tot 2 november 1 9 1 5. Op blz. 46 begint woensdag 3 
november 19 1 5. De aantekeningen zijn geschreven op blancoluiken van 
doodsbrieven. 
Deel vijf (5/ 1 tot 5/58; van 5 februari tot 20 juni 1 9 1 6) is recto/verso 
geschreven in een leeg genummerd stalenboek voor facturen in octavo
formaat (ongeveer A5; nrs. 1 tot nr. 10) en in quartoformaat (ongeveer A4; 
nrs. 1 1  tot 24) en nog enkele blancobladen. 
Deel 6 (6/ 1 tot 6/75; van 22 juni tot 3 augustus l 9 1 6) is geschreven op 
de keerzijde van versneden ( 1 9  bij 9 cm) samengeniete reclamefolders van 
Vandeputte Manèges, Ecrémeuses en Batteuses, dus landbouwmachines 
die Pieter Vandeputte en co in de Stationsstraat produceerde. 
Bundel 7 (7 / 1 tot 7 / 83; van 3 augustus (vervolg) tot 22 november 1 9 1 6) 
bevat notities ook geschreven op de blancozijde van versneden ( 1 5, 5  bij 
1 0, 5  cm) samengeniete reclamefolders van Vandeputte Manèges, 
Ecrémeuses en Batteuses, blaadjes (drukproeven) die Prosper Van Acker 
gedrukt had. Het stuk van donderdag 2 november 1 9 1 6  (vervolg) tot (het 
vervolg van) vrijdag 1 7  november 1 9 1 6  ontbreekt. 
Deel acht (8/ 1 tot 8/48; van 22 november (vervolg) tot 3 1  dec 1 9 1 6) 
geschreven op bestelbons van Vandeputte. 
Schrift 9 (9/ 1 tot 9/ 16 ;  van 1 tot 18 januari 1 9 1 7) geschreven op allerlei 
papier, o.m. kiespamfletten van 1 9 12 ,  bestelbons en staalboeken. 
Bundel 10 ( 1 0/ 1 tot 10/24; tot 1 januari tot 2 maart 1 9 1 7) geschreven 
op blanco-luiken van doodsbrieven.  Hier herschrijft Prosper Van Acker 
zijn dagboek gedeeltelijk, hij beschrijft de gebeurtenissen tussen 1 en 1 8  
januari 1 9 1 7  tweemaal, nl . van 9/ 1 tot 9/ 1 6  en van 10/ 1 tot 10/8, zon
der nochtans in herhaling te vallen. 
Schrift 1 1  ( 1 1 / l  tot 1 1 /62; van 5 maart tot 1 1  juni 1 9 1 7) bevat 62 
samengeniete bladen: drukproeven van allerlei werk uit de drukkerij ,  nl. 
van facturen voor o.m. fotograaf Henri Smitz-Verheugen en van het 
Stadsverslag 1893- 1 894, de achterzijden van circulaires en versneden 
affiches (o.m. van een Festival in Gent) , een leeg genummerd stalenboek 
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voor facturen en kiespamfletten van Sint-Laureins. 
Deel 1 2  ( 1 2/ l  tot 1 2/9;  van 1 9  j uni tot 1 2  augustus 1 9 1 7) werd geschre
ven op binnenkanten van omslagen van schriften. 
Deel 1 3  ( 1 3/ 1 tot 1 3/69; van 1 2  augustus 1 9 1 7  (vervolg) tot 1 3  februari 
1 9 1 8) werd geschreven op de achterzij den van ingevulde formulieren 
(Stad Eecloo - Markt van den . . .  1 89.) en overschotten van gelinieerd 
papier. 
Schrift 1 4  ( 1 4/ l tot 1 4/42; van 1 4  februari tot 1 6  sep 1 9 1 8) werd 
geschreven op drukproeven van bestelbons (A. Van Damme, Tissage 
méchanique) en briefhoofden (Eduard Hoste, Granen, Bloem, Kems, 
Balgerhoeke; Alfred De Roo, Magasin de la Bourse, confectie; H.  Enke, 
Manufacture de Matières Premières pour la Chapellerie; Henri Smitz-De 
Smet, Persiennen, Schrynwerk, Meubelen in alle slag; Grand Hötel 
Spittael; V. Smitz-Van Landschoot, fabriek van houten poulies; Edouard 
Heene, Entreprises de travaux publics; Evr. Gillebeert en zonen, 
Wagenmakerf:j, Schrynwerkerf:j, Meubelmakerf:j; August Gabriël, naaima
chienen en velo's; De Bruycker, Dépot de tapis de table; A. & N. De Facq, 
Fréres, sièges de voitures, Maldegem; Eduard Heene, aannemer van alle 
werken; D .  Steyaert-Heene, IJzer en allerhande Metalen) 
1 4/42 is een los blaadje dat thuishoort in schrift 4 en genummerd is als 
bladzij de 25; het bevat de gebeurtenissen van 1 6  oktober 1 9 1 5. 

Bundel 1 4  is de laatste die bewaard is van wat Prosper Van Acker 
noteerde over zij n  groote oorlog. Was er nog een vfjftiende schriftje? Of was 
de oorlog voor hem voorbij, en dus ook het voorgenomen noteren van de 
plaatselijke gebeurtenissen? In ieder geval bedank ik hem, en vooral zijn 
zoon die me dit manuscript ter beschikking stelde, zodat het voor elke vor
ser beschikbaar is, schrijft Rudolf Declercq in zijn notities. Vermoedelijk 
heeft Prosper Van Acker zij_n aantekeningen wel verdergezet tot de bevrij
ding van Eeklo begin november 1 9 1 8, aangezien hij ze wou publiceren in 
zijn weekblad. Ze zijn dan, wellicht nog niet gebundeld, verlorengegaan, 
toen bleek dat een publicatie er niet in zat. 

Prosper Van Acker hechtte als journalist en dichter veel belang aan 
stijl en taal. In zijn tekst komen veel schrappingen voor van woorden 
waarvoor hij een synoniem verkoos, zinswendingen die hij stilistisch 
anders wou of zinnen die hij overbodig of achterhaald achtte. Enkele 
geschrapte zinnen die we toch interessant vonden, hebben we tussen 
vierkante haaltjes in de tekst gezet. Zoals de afspraak met de zetter was, 
onderstreepte Van Acker de woorden die cursief moesten worden gezet. 
Dat is in onze publicatie ook zo gebeurd. Hij begon zijn aantekeningen in 
de onvoltooid verleden tijd en veranderde die nadien, maar niet altijd on
sequent, in de tegenwoordige tijd .  
Van Acker was een taalpurist, hij vernederlandste vaak Franse woorden 
en titels: carte d'identité wordt eenzelvigheidskaart, Société Anonym 
Anonieme Vereeniging, Textile d'Eecloo Eecloosch Textiel en d bank 
Société Générale de Belgique de Algemeene Maatschappij van B lgC 

Soms moet hij toch een Frans woord of een diale twoord bruik 
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omdat hij het algemeen Nederlandse woord niet kent. Zo gebruikt hij fik
fak, periket varkenskotten, zich aventuren, gaaien, achterrote, kloefen, 
een vierendeet sayette, uitwaartkomende, kaak.smeten, e.d.m. Hij herin
nert er ons aan dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog nog tal van oude 
gebruiken gangbaar waren, zoals buitenwevers die thuis op handgetou
wen werken, en nieuws dat in de stad wordt uitgebeld. 

Prosper Van Acker hanteert een kleurrijke en beeldrijke taal, waarbij hij 
vaak zegswijzen, ook typisch Eeklose, niet schuwt: 

dan dient men nog een kop te hebben gelijk een register om alles te 
onthouden; 
maar een hoofd en een gat groot; 
vtif gaaien achterrote stekken; 
men kan nog te slim zijn in de wereld ook; 
ze krijgen nu van het zelfde laken een broek, 
men wordt aan alles gewoon gelijk de duivels aan het branden; 
daarom mag Duitschland geen haring roepen, zoolang het niet aan 
wal is. 

Van Acker schrijft in een directe, levendige stijl,  vaak met dialogen .  
Als dichter wordt hij soms lyrisch e n  gaat hij i n  poëtische bewoordingen 
aan het mijmeren of schildert hij natuurtaferelen in de beste impres
sionistische traditie van de Tachtigers. Uit meerdere lyrische ont
boezemingen blijkt dat, hoewel hij liberaal en antiklerikaal was, hij niet 
vrijzinnig, maar gelovig was: "De stond scheen heilig en daar ter plaatse 
hadden wij kunnen bidden voor het behoud van dien knappen man en van 
het geliefde vaderland", schrijft hij op 8 oktober 1 9 1 4  en op 1 9  november 
1 9 1 5  "God behoede ons voor zulken winter in zulken tijd!" 

Om op de hoogte te blijven van de situatie las Prosper Van Acker 
kranten. Hij verwijst naar de bladen, die hier onder Duitsche censuur ver
schijnen, zoals Vooruit, maar ook, bij het begin van de oorlog, Engelse 
kranten, zoals Daily Mirror, The Times, Weekly Despatch en Financial 
News. Naarmate de oorlog vorderde, kon hij nog alleen Duitse kranten in 
handen krijgen: Die Freie Presse, Braunschweiger Allgemeiner Anzeiger, 
Berliner Lokal Anzeiger en Berliner Tagesblatt. Als drukker moest hij 
voor de Duitsers af en toe affiches drukken en ook vertalingen van die 
Duitse teksten maken. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat er 
hier en daar germanismen in zijn taal slopen: dat er iets moet los zijn (aan 
de hand) ; in het slimste geval (in het slechtste geval) ; kranken (zieken) ; 
vele rookers beschranken zich (beperken) ; de beschranking (beperking) ; 
beslagname (beslaglegging) ; vonkentelegraphie (draadloze telegrafie) ; von
kentelegram (radiogram) ; zlj hadden het recht goed (heel goed) . 

Prosper Van Acker legt er meermaals de nadruk op dat hij de 
gebeurtenissen beschrijft zoals hij ze meemaakt of zoals hij ze verneemt 
uit tweede hand: "Zoo zal men het den schrijver dezes niet euvel duiden, 
hoop ik, dat hiJ hier bijna uitsluitend zfjn eigene ervaring heeft geboekt. " . . .  
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"Wat volgt is slechts de omgewerkte vrucht van eigene bevindingen of van 
wat wfj uit den mond van anderen opvingen. " . . . "Van zulke dingen nemen 
wfj nota gelfjk zfj ons worden medegedeeld, zonder de juistheid ervan te 
waarborgen, daar het zeer moeilfjk, zoo niet onmogelfjk is, door de groote 
belemmering van het verkeer, om de echtheid van de feiten na te gaan. " 

Slechts zelden heeft hij het over zijn privéleven of gebeurtenissen ten 
huize Van Acker. "Thuis hebben wfj voor den zooveelsten keer weer goed 
ons deel van de inkwartiering: vilftien soldaten in huis en 30 paarden op 
stal. " (dinsdag 9 januari 1 9 1 7) .  Over zichzelf als lid van de Provinciale 
Bevoorradingscommissie schrijft hij in de derde persoon, zo ook als diri
gent van Sint-Cecilia en redenaar bij de begrafenis van Eduard De Greve. 
Hij noemt zelden namen, gebruikt vaak initialen of onbepaalde voor
naamwoorden ( iemand van het Hulpcomiteit, . . .  van Balgerhoeke, etc.) . In 
heel zijn dagboek komt geen enkele keer Aegidi voor, wel de (Duitsche) 
Kommandant, hoewel die man hier drie jaar verbleef en in Eeklo alge
meen onder zijn naam bekend was. 
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Beschrijving van de plaatselijke 
� t�estanden in den oorlogstijd ( 1 ) 

Prosper VAN ACKER 

1 9 1 4 

(Schrift 1 / 1 ) 

Het zou zeker zeer interessant zijn  een volledige, omstandige 
beschrijving te· bezitten van al de wederwaardigheden, die België heeft 
moeten beleven in den zwaren oorlogstijd,  waardoor het zoo jammerlijk  
verrast werd. Edoch, al deze wederwaardigheden zullen wel nimmer in 
een geheel beschreven worden; want op alle punten van het door de 
Duitschers overrompelde grondgebied is er zoo oneindig veel gebeurd, 
welk buiten den gewonen sleur der zaken treedt, dat alles onmogelijk in 
een algemeen werk zou kunnen samengevat worden. Wel zouden wij hier 
mogen uitroepen met Badeloch uit Gysbrecht van Aemstel: "Wat toren is 
zoo hoog vanwaar men deze baren en zee kan overzien van al ons weder
varen?" Maar zullen al deze gebeurtenissen in hun geheel niet beschre
ven worden, zij zullen per gemeente, of, ten minste per gewest worden 
verhaald. Toen de oorlog uitbrak, immers, had iedereen het bewustzijn,  
dat België in eene reeks van beslissende gebeurtenissen zou gewikkeld 
worden. Iedereen, die iet of wat van geschiedenis of van staatkundige 
aangelegenheden wist, zag duidelijk dat België hier weer, gelijk vroeger 
zoo menigmaal, het lang begeerde goed was, welks zelfbestaan dreigde 
verloren te loopen. De moord op den aartshertog van Oostenrijk, ondanks 
Servië's plechtigste beloften tot voldoening van de Oostenrijksche drei
gende aanmatigingen, vormde maar een lang gezocht voorwendsel en 
nauwelijks was de Servische strijdmacht gemobiliseerd of de kanonnen
donder op de heuvelen en de dalen rond Luik kondigde aan dat het hier 
geen lokale oorlog gold tusschen Oostenrijk en Servië, maar dat de krijgs
brand feitelijk gansch Europa had aangetast. 
De hooge en gansch uitzonderlijke ernst der gebeurtenissen ontroerde de 
onverschilligsten en geen gemeente, of er werd toch iemand gevonden die 
zich gedrongen achtte tot het nemen van aanteekeningen, hetzij tot eigen 
memorie, hetzij tot memorie van anderen, vooral toen de bezetting door 
den vijand een voldongen feit was en de gewone dag- en weekbladpers 
ophield te verschijnen. 
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Wij ook namen nota's over wat in onzes onmiddellijke omgeving gebeur
de. Men zal er ons geen grief ( 1  /2) van maken, zoo zij onnauwkeurig of 
onvolledig blij ken; want onmogelijk kan men alles zelf waarnemen. Wat 
volgt is slechts de omgewerkte vrucht van eigene bevindingen of van wat 
wij uit den mond van anderen opvingen. 
Eerst een woord over wat er meldenswaardig te Eecloo voorviel in de tijd
ruimte tusschen het uitbreken van den oorlog en de bezetting door de 
Duitsche soldaten. [Wij doen dit volledigheidshalve omdat ons door velen 
naar eene beschrijving van de plaatselijke toestanden in den oorlogstijd 
gevraagd werd en onze wekelij ksche bijdragen daarover dus door velen 
zullen bewaard worden. ]  

Vrijdag 3 1  Juli 1 9 1 4  
' s  Avonds komt gansch het Kaaistraatje overhoop door de groote bewe
ging in en voor de gendarrnerie. 1 De dépêche's vliegen langs alle kanten. 
Gansch het leger moet gereed gemaakt worden. Al de klassen van de 
reserve, negen in getal , worden opgeroepen. 
1 1  ure: de nationale vlag op het stadhuis geheschen. Menschen die 
paarden hebben krijgen aanzeg deze voor het leger te leveren. De reser
vesoldaten, waaronder een priester, · 3 broeders van liefde en 3 politiea
genten, werden opgeklopt: met den eersten trein moeten zij hun leger
korps gaan vervoegen. Onmisbare personen in fabrieken, gelij k  stokers 
en andere moeten, op goed valle 't uit, onverwijld door anderen vervan
gen worden. 
De mannen der ruiterij worden per staatstelegram verwittigd, dat zij de 
volgende morgen op de Graanmarkt moesten zijn. Ook verscheidene 
paardeknechten krijgen deze verwittiging. 

Zaterdag 1 Augustus 
Om 4 ure 's morgens is men op de Markt bezig met de palen te slaan, 
waaraan de paarden zullen vastgebonden worden, die om 6 ure alle ter 
plaatse moeten zijn. In het Krijgsdistrict Eecloo zijn 70 paarden opge
ëischt en behalve enkele afgekeurde, worden zij alle aangeslagen, zonder 
overweging of het een eenig paard was, een paard voor onmisbare brood
winning of wat ook. ( 1 /3) Bij ieder paard moest er voeder zijn voor eenen 
dag. 
Alle houders van automobielen moeten deze ter beschikking van het leger 
houden. 
Een groot aantal soldaten trekken met den eersten trein op. 
Als bij toverslag worden de levensmiddelen duurder. voor de bloem, die 
verleden week 24 fr. gold, vroeg men gisteren te Gent 50 fr. 
6 uur: De Markt vol beweging. De nationale vlag waait niet alleen aan den 
stadhuisgevel, maar ook op den toren. 
Om 6112 ure wordt de stadhuisbel geluid, De luitenant-bevelhebber der 
gendarmerie met andere overheden zit voor het stadhuis aan een tafel 
met papieren. 
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Op 1 augustus 1914 werden paarden opgeëist voor het Belgisch leger. De paarden
bezitters moesten hun dieren voor het stadhuis voorleiden en laten keuren door de 
militaire overheid (Verz. SAE). 

Om 7 ure is er zooveel volk op de Markt als op de drukste marktdagen. 
Alle straten staan uit: overal worden de op handen zijnde gebeurtenissen 
besproken. 
Intrest coupons van vreemde waarden worden voorloopiglijk niet meer 
uitgewisseld. 

· 

Zondag 2 Augustus 1 9 1 4  
Te middernacht vliegt het eerste oorlogs-vliegtuig hier over, van het 
Westen naar het Oosten. 

Maandag 3 Augustus 1 9 1 4  
De manschappen der Burgerwacht krijgen de tijding dat ze de stad niet 
mogen verlaten. Niemand die werken kan. Iedereen bespreekt met jagend 
hart de valsche of echte tijdingen die hier aankomen. 
's Avonds rijden hier onmiddellijk na elkaar 12 helder verlichte militaire 
auto's voorbij in de richting naar Brugge. 
Ultimatum van Duitschland aan België. 
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Dinsdag 4 Augustus 
Bijzondere uitgaven van dagbladen brengen de tijding dat het groote 
Duitschland aan het kleine België den oorlog verklaarde, [omdat wij de 
Duitschers op hun weg naar Frankrijk niet doorlieten. 
Maar de Engelschen, zoo zei men, kwamen ons ter hulp en zouden te 
Zeebrugge ontschepen. Groote geestdrift voor Engeland!] 
De Belgische kamers stemmen een crediet van 200 millioen voor den oor
log, na een electriserende rede des Koning. 
's Avonds staat een zwarte hoop van honderden menschen voor het stad
huis, waarvan het licht op gansch de breedte door de vensters straalt. De 
Burgemeester staat op de pui en maakt met bewogen stem den aanslag 
der Duitschers op ons kleine land bekend; maar zoo voegt hij erbij ,  wij 
mogen de Engelschen verwachten, misschien nog dezen nacht, en hij 
doet een oproep tot de bevolking om de Engelschen gastvrij ,  met liefde en 
hartelijkheid te onthalen, daar ze niet komen als ( 1 /4) vijanden, maar als 
vrienden, als helpers. 2 Hij eindigt met den kreet: "Leve de Koning! Leve 
het Leger!" De mannen, die rond hem de gewapende macht vertegen
woordigen, zwaaien met de kepi's. Donder van toejuichingen uit het volk 
en een wedloop naar de bakkerijen:  "Allez, jongens, bakken, bakken! 
Vannacht kan de Engelschman hier al zijn."  
Vol ijver sloofden de bakkers de mouwen op,  trokken den voorschoot aan, 
stookten den oven en kneedden en bakten in 't zweet huns aanschijns. 
Vele burgers dekten de tafel, haalden hesp of kaas, zetten bier- of wijn
flessen gereed. De Engelschman mocht komen: Eecloo zou toonen hoe 
het zij ne vrienden wist te onthalen.  De officieren der Burgerwacht ston
den gereed in tenue . . .  
Daar verscheen een nationale vlag aan een gevel en in minder dan geen 
tijd hing het driekleurig vlaggedoek aan alle gevels op de Markt en in de 
hoofdstraten ter eere van den Engelschman. 
Men liep naar alle afspanningen: "De stallen ontruimen voor de paarden 
der Engelschen. Op de Markt manifesteerde een bende jongelingen met 
nationale vlaggen zwaaiend, onder 't gezang van de Brabançonne en den 
Vlaamschen Leeuw. Meer dan iemand hoorden wij zeggen: "Ik ga in mijn 
bed niet. 't Is nu geen tijd om te slapen. Ik moet er bij zijn."  
Maar de groote voorraad brood begon reeds goed oud-bakken te worden, 
en nog werd er geen Engelsch leger aangemeld. Het is nooit gekomen ook 
. . .  [en hoe de bakkers het toen aan boord gelegd hebben om hun brood 
kwijt te spelen weten wij niet. In al onze ellende was dit nog een grappi
ge afwisseling, waaraan meer dan eens met een glimlach herinnerd 
werd] . 
Dien zelfden nacht kwam de Belgische maalboot te Oostende aan, bege
leid door twee Engelsche torpedobooten, Deze laatsten legden echter niet 
aan, maar kozen weder het ruime sop. 

Duitschland verklaart den oorlog aan Frankrijk. 
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Buiten de reserve werden heden nog 2 klassen binnengeroepen, deze van 
1 900 en 1 899. Zoo zijn er dus 1 5  klassen onder de wapens. Alle duiven
melkers worden vermaand hunne hokken dag en nacht open te laten. 

( 1 /5) Woensdag 5 Augustus 1 9 1 4  
Engeland stemt 2 112  milliard voor den oorlog, Duitschland 5 milliard. Het 
7e en het 1 oe Duitsche legerkorps worden voor Luik verslagen. 
Onbeschrijfelijke geestdrift. Als onze mannen het nog eenige dagen kun
nen uithouden zullen zij van de Franschen en Engelschen hulp en ver
sterking ontvangen, zoo is de algemeene roep. 
De Burgerwacht is onder de wapens geroepen. In het stadhuis is een 
bestendige post voor den dienst ingericht. Alle auto's en motocycletten 
kunnen slechts verder na vertoon van papieren. Pelotons van de 
Burgerwacht bewaken de bruggen te Balgerhoeke en het spoorwegbrug
je over de Burggravenstroom tusschen Eecloo en Waarschoot. Als nacht
verblijf wordt hun een overdekte wagen stroo ter beschikking gesteld . 
Alle dagen, meest door vrouwen en kinderen, bedevaart van de 
Paterskerk naar de Kapel der Arme Klaren of naar het klooster der 
Zusters van Liefde. 
Op den watertoren van dit klooster is de vlag van het Rood Kruis gehe
schen, ook aan den gevel van het Gesticht van den H. Vincentius [in de 
Brugschestraat] . 

Donderdag 6 Augustus 
Een Duitsch kantoorbediende, door het volk bedreigd, wordt per auto, 
onder geleide van de Burgerwacht, weggevoerd. 
Er wordt een Vaderlandsch Steuncomiteit gesticht, bestaande uit de hh 
L. Pussemier, voorzitter; Wynand, secretaris; Alf. Baudts, Jules Daneels, 
René De Beir, Arth . Gillis, Firmin Roegiers, leden. 3 Doel:  
Vergemakkelijken van het uitkeeren der vergoedingen van regeeringswe
ge verleend aan de nabestaanden der dienstplichtigen, bestrijden van 
werkloosheid enz. 
Olieslagers . . .  4 

Vrijdag 7 Augustus 
Andermaal worden twee alhier verblijvende Duitschers weggevoerd . 
Naphte en gazoline in winkels en magazijnen worden verzegeld: niet meer 
te verkoopen zonder toelating der militaire overheid. 

Zaterdag 8 Augustus 
Drie toestellen tot het opvangen van marconigrammen, bij bijzonderen 
geplaatst, worden, op bevel der militaire overheid, ten stadhuize inge
diend. 
De groote staf van het Belgisch leger deelt mede, dat ons grondgebied, ten 
gevolge der bezetting door Fransche soldaten, voor den inval der 
Duitschers beveiligd is. 
De stad Luik wordt door de Fransche regeertng gedecoreerd. 36 Duitsche 
schepen worden in de haven van Antwerpen aangeslagen. 
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Zondag 9 Augustus 
Koning Albert met de Fransche militaire medaille gedecoreerd. 
( 1 /6) Er wordt verzekerd dat de forten van Luik nog immer stand houden 
en tevens vernemen wij dat de Duitschers Luik bezet hebben en dat de 
de4ren er dag en nacht moeten open blijven. 

Maandag 1 0  Augustus 
De Burgerwacht heeft het lastig. Zij moet dag- en nachtdienst doen. Alle 
twee uren worden de van dienst zijnden afgelost. 

Dinsdag 1 1  Augustus 
Er rijden bijna geen trams meer. 

· ( 1 /6') Woensdag 1 2  Augustus 
Slag van Halen bij Diest. Belgische zegepraal. Edmond Smitz van Eecloo 
laat er zijn leven. 5 

Donderdag 1 3  Augustus 
Donderdagmorgen komen er van Brussel een groot aantal vluchtelingen 
toe per automobiel. [Wat beduidt dat, dat men nu ook al uit Brussel 
begint te vluchten?) 
( 1 /6 vervolg) Een generaal komt hier over de Burgerwacht inspectie hou
den. Niemand mag meer dan 1 0  kilo bloem verkoopen zonder machtiging 
van den Burgemeester. Voor aankoop in 't groot moet men zich eveneens 
tot den Burgemeester wenden. De prijs is op 28 fr. per 1 00 kilo bepaald. 
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Vrijdag 14 Augustus 
Ten stadhuize zijn tableau's uitgehangen met de afbeelding der unifor
men van het Fransch en van het Engelsch leger. 

Zaterdag 1 3  (= 1 5) Augustus 
Iedereen is vol van Duitsche gruwelen in het Oosten van het land, gru
welen door de dagbladpers bekendgemaakt. 

Maandag 1 5  (= 1 7) Augustus 
De Belgische regeering verhuist naar Antwerpen. Men begint zich een 
ongunstiger oordeel te vormen, wat betreft dat de Duitschers België niet 
zullen bezetten. Diest en Thienen door de Duitschers beschoten. 
Ultimatum van Japan aan Duitschland. 
Men begint te beseffen, ondanks alle officieele loocheningen, dat de 
Maasforten wel stellig gevallen zijn.  

Woensdag 1 9  en Donderdag 20 Augustus 
Ongelooflijk veel vluchtelingen komen hier toe, meest per automobiel. De 
menschen komen meest van Thienen, Diest, Aarschot, Leuven enz. Er 
zijn auto's waar de menschen tegen elkaar geprest zijn gelijk haringen in 
de ton. Op andere automobiels ziet men wiegen en zuigelingen. zoowel als 
stokoude menschen. Ook auto's met militairen. Auto's van het Rood 
Kruis. Velo-rijders, met groote pakken beladen. Vrouwen, mannen en 
kinderen, aan de statie opgestapt. gansche huishoudens die hier een 
onderkomen zoeken. Er zijn hier ingezetenen, wier gezin met 20 vreem
delingen vermeerderd is. Sommige komen toe op wagens en karren. Allen 
vertellen dat het er zoo schuw toegaat langs den oostkant. [Menschen van 

. Aarschot vertellen dat al wat zij bezaten verbrand of vernield is. )  Hun 
kleederen en het weinige dat zij konden medenemen is het eenige dat 
sommigen nog hebben. Dag en nacht zijn zij voortgereisd om aan die hel 
van den oorlog te ontkomen. In hunne streek hangt een dikke rook van 
brandende huizen, die men hier en daar in brand ziet staan. [Aarschot is 
grootendeels verwoest en de burgemeester en zijn zoon zijn doodgescho
ten voor de ogen van zijn vrouw en van andere menschen die de handen 
omhoog moesten houden. BiJ dat verhaal heeft menigeen de tranen in de 
oogen. Goedhartige menschen voorzien die arme vluchtelingen van slaap
gerief. Er wordt ook een inzameling gedaan ten hunnen behoeve. )  
( 1 /7) Het zijn dagen van ongewoone beweging en het tooneel verandert 
alle minuten. Daar zoo even was 't een Engelsche kolonel. die hier voor
bijreed in de richting van Brugge. Ook gekwetste officieren, met de lijk
kleur op het gelaat, werden hier voorbijgevoerd . 
Den woensdag was er nog een andere groote beroering. Van Waarschoot 
was bericht gekomen, dat verscheidene automobiels aldaar waren door
gereden zonder voor de (geïmproviseerde) Burgerwacht te willen blijven 
staan. Men had het getelefoneerd. Als een bliksem sloeg het nieuws voort. 
Zouden dat wel Duitschers zijn, of spionnen in Duitschen dienst? 
Dadelijk werd de Statiestraat op haar volle breedte afgezet met wagens, 
eenige manschappen der Burgerwacht, met het geweer in de vuist, vat-
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ten post om zoo noodig, de geleiders tot stilstaan te dwingen. Daar kwa
men zij aangesnord. Al het volk naar de versperring toe. De auto's hiel
den stil. De papieren werden nagezien,  zij waren in orde. 't Waren auto
mobiels, die van een andere kap moesten voorzien worden. 
Hoe op zoo'n korten tij d  zulke dichte menschenmassa samenkwam is 
onbegrij pelijk: 't geleek wel aan een kleine revolutie. 
- Alles is in de hospitalen in gereedheid gebracht voor de verpleging der 
gekwetsten. Alle dagen wordt er door een dokter les gegeven in het leggen 
van verbanden. In het klooster der Zusters van Liefde alleen is plaats 
voor duizend zieken. 

Vrijdag 1 9  Augustus 
's Morgens reeds zijn de wachthuisjes, voor den dienst der Burgerwacht 
langs de groote baan geplaatst, op hooger bevel verdwenen. 
- Het bureau van den gemeenteontvanger is voorloopig naar het Stadhuis 
gebracht, als maatregel van voorzichtigheid, waarschijnlijk, tegen een 
mogelijken inval van den vijand. 6 
- Ongewone beroering, heden, als men verneemt dat het Belgisch leger, 
na een moorddadig gevecht tusschen Aarschot en Leuven, was moeten 
naar Antwerpen achteruitwijken en dat de Duitschers, met muziek aan 't 
hoofd, bezit van Brussel hadden genomen. 
Er kwam daarbij een verrassend spoedbericht, waaraan niemand noch 
kop noch staart vond: De Burgerwacht namelijk, moest haar wapens 
indienen, om naar Antwerpen te worden gezonden. 
Om 1 ure namiddag werden de geweren, riemen enz. ,  naarmate zij wer
den ingediend, op een wagen rechtover ( 1 /8) het stadhuis geladen. 
Op gansch de Markt staat een groote menigte in groepen verspreid. Op 
alle gezichten zijn bezorgdheid en verslagenheid te lezen. De Duitschers 
zouden reeds te Wetteren ?:ijn.  Om 4 ure zegt men dat zij reeds te Gent 
zijn. 't Zijn zoogezegde welweters, die dit vertellen. Ook wordt dat nieuws 
betwijfeld. 
Menschen, die de trein van 1 u.20 naar Gent willen nemen, kunnen met 
dien trein vertrekken, maar er wordt hun geen verzekering gegeven, dat 
zij dien zelfden dag nog zullen kunnen terugkomen. Dus blijven zij maar 
thuis. 
Even voor 5 uur rijdt hier een auto voorbij met Fransche luchtvliegers in 
dienstkleedij en zwart van 't stof. [Dat het wel luchtvliegers waren zag 
men aan het opschrift "Aviateur militaire" op den auto. ]  Hij kwam uit de 
Kerkstraat gereden, waarschijnlijk van Antwerpen, en sloeg de richting 
naar Brugge in. 
- Er wordt niet gewerkt. Alle menschen staan aan hun deur de gebeurte
nissen te bespreken. Op den trottoir van de Markt, rechtover het stad
huis, zitten of liggen jonge gasten, gretig naar het nieuws der gebeurte
nissen van den dag. 
Op den toren, aan 't stadhuis en aan 't Vredegerecht wappert de natio
nale driekleur. Hoe lang nog? 
- Aan het lokaal van den Katholieken Kring hangt de rouwvla uit, t 

gevolge van het afsterven van den Paus, iets waarover weinig prok 
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wordt, daar alle geesten meer dan vol zijn met de andere gebeurtenissen. 7 
- Om 5 ure rijdt hier een bijzondere trein voorbij met groote, nieuwe 
kisten, recht van Oostende.  De trein blijft hier staan. Hij moet op het 
spoor naar Antwerpen en de inzittenden, Engelschen, weriken het perso
neel van de statie en toonen dat die kisten mitrailleusen bevatten. Men 
verstaat niet wat zij zeggen, maar men ziet en begrijpt genoeg dat het oor
logstuigen zijn, waarmee de Engelschen de Duitschers hopen te 'tractee
ren', te meer daar zij met handen en armen vlugge bewegingen maken, 
over en weder, zooveel als te zeggen dat zij daarmede vele vijanden in 't 
stof zullen doen bijten. Toen de trein voortreed, wuifden zij nog hartelijk 
met witte zakdoeltjes door de raampjes. 
- De telegrafische verbinding met Brussel is afgebroken. 

Zaterdag 20 Augustus 
Geen enkel dagblad, hetzij van Brussel of van elders. 
- De nationale vlag op den toren is ingetrokken. Men zegt ons, dat er in 
den 'Leeuw' twee witte vlaggen gereed liggen, om bij een eventueelen vij
andelijken inval, op de toren geheschen te worden. 8 
- Telegram, dat er te Thielt 2 1  Duitsche soldaten zouden aangekomen 
zijn. 
( 1 /8') 's Namiddags komt hier onder andere een gansche groep volk toe 
op een wagen. De wagen houdt in de Molenstraat stil. Al wie naderbij 
komt, wordt tot in het diepste van 't gemoed getroffen door de nameloze 
ellende van die menschen. De druk is er uit te scheppen. Er zijn 9 kin
deren bij ,  waaronder dolende kinderen, die men onderwege opgenomen 
had en die niet wisten waar naar toe. Eene vrouw uit die groep vertelt dat 
de Duitschers de madame van den burgemeester van Aarschot met de 
handen omhoog hebben doen staan, terwijl zij haren man en haren zoon 
voor haar oogen doodschoten, dat de stad een puinhoop gelijkt en dat 
hun huis, toen zij vluchtten en er nog eens naar omkeken, ook reeds in 
brand stond. Medelijdende menschen geven hun slaapgerief, geld en 
andere benoodigdheden. Naar het schijnt zullen die beklagenswaardige 
lieden een onderkomen vinden in de school. 

( 1 /9) Zondag 2 1  Augustus 
Japan verklaart den oorlog aan Duitsland. 
- De krijgsgouverneur van Oostvlaanderen, Lauwers, zou afgesteld zijn. 
Men voegt er aan toe, dat hij het is,  die de Burgerwacht deed ontwape
nen. 

Maandag 24 Augustus 
Wiedsters, in het veld , hooren tot hier toe het dof gedreun van kanon
schoten uit het Zuid-oosten. [Is men bezig met Namen of de Fransche 
vesting Maubeuge?J 
's Avonds komen hier wel 200 vluchtende wielrijders aan, sommigen 
slechts met hemd en broek gekleed en blootsvoets, gelijk zij op het veld 
werkten. Zij komen aangesneld van Hansbeke, Lovendeghem, Meerendre, 
Deinze enz. De roep was er, dat een machtig Duitsch leger in aantocht 
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was en dat alle mannen van 1 5  tot 50 jaar door de Duitschers opgeëischt 
en voor hen voortgedreven werden als levend schild tegen alle onraad of 
mogelijke aanvallen. "Vlucht, vlucht!" was de roep. "Zij zijn daar!" En alle 
mannen aan 't loopen! Wie een velo had, wipte erop en ging aan 't trap
pen alsof hem alle duivels op de hielen zaten. De eene sleepte den ande
ren mede en dat was zoo van gemeente tot gemeente: de massa nam in 
omvang toe gelijk een wentelende sneeuwbal. Aan mannen van verschil
lende gemeenten vragen wij , of zij de Duitschers gezien hebben. Allen 
antwoorden dat zij zelve de Duitschers niet gezien hebben, maar dat zij 
het slechts weten van hooren zeggen. 
Van overheidswege worden die vluchtelingen aangemaand kalm naar 
huis te keeren, wat de meesten dan ook doen. 
In de andere naburige gemeenten, verderop naar het westen en naar de 
grens liep het ook vol van zulke vluchtelingen. 

Dinsdag 25 Augustus 
Volgens een Hollandsch blad is generaal Leman, de moedige bevelhebber 
van Luik, door de Duitschers krijgsgevangen genomen en naar Duitsch
land gevoerd. Men weigert het te gelooven. Vele heethoofden houden er 
een zonderling oordeel op na. Wie kalm den toestand inziet en succes 
voor de Duitschers mogelijk acht, wordt met verontwaardiging de rug toe
gekeerd, ja, als een vijand zijns land, een vriend van de Duitschers, enz. 
uitgekreten. Zekere lieden willen of kunnen geen ander dan 'goed nieuws' 
vernemen. 

Woensdag 26 Augustus 
De Duitschers zijn meester van Namen, dat ons beschreven werd als veel 
beter dan Luik op den strijd voorbereid. Zij hebben er geen dag werk mee 
gehad. Er wordt openlijk op omkooping en verraad gewezen. Zeker een 
treurig iets! 
- Treinen dag en nacht, van Brugge over Eecloo, St. Gillis en verder naar 
Antwerpen. 

Donderdag 27 Augustus 
Bericht, dat alhier en in andere gemeenten, die voor den inval der 

Duitschers beveiligd bleven, verblijf  moet worden verleend aan eenige 

honderden Mechelaars, die hunne stad voor de beschieting der 

Duitschers hebben ontvlucht. Dit getal is berekend op 5 per 1 00 der 

bevolking; zoodat er ( 1 / 1 0) voor Eecloo 650 zijn aangegeven, voor Gent 

zijn er meer dan 5,000 enz. 
Heden namiddag kwam het eerste konvooi toe en de helft van Eecloo was 

te been, maar wie bij die aankomst tegenwoordig was, vond het geen ver

kwikkend schouwspel: 't Waren meest geringe lieden, beladen met pak

ken en zakken, moeders met schreiende kinderen op den arm, stokoud 

menschen, die zich met moeite voortsleepten. 
Deze inwij kelingen werden geherbergd in de Werkmanskrin , in d 
Feestzaal, Werkmanswelzijn, het klooster en and re lokalen. 9 Ook d 
ruime spijszaal der fabriek Enke werd bezet. 
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( 1 / 1 2) Vrijdag 28 Augustus 
Leuven is door de Duitschers verwoest. Meer dan 800 huizen zijn afge

brand en zoowat 600 inwoners doodgeschoten. [De beschrijving van die 

gruwelen doen de haren ten berge rijzen] 

( 1 / 1 0 vervolg) Zaterdag 29 Augustus 
Heden moeten al de trekhonden en hondekarren van Eecloo in de kazer
ne der gendarmerie bijeengebracht worden, om verder voor krijgsdoel
einden (vooral vervoer van mitrailleusen aangewend te worden) . 

Zondag 30 Augustus 
De eerste kompanie vrijwilligers komt hier in den namiddag toe van 
Oostende. 't Zien er vastberaden jongens uit en met kloeken stap defilee
ren zij over de Markt, om eindelijk in 't midden van den steenweg te blij 
ven staan. Sommige omstanders geven hun tabak, sigaren en sigaretten. 
Een vrijwilliger houdt ons een stuk brood voor de neus. "Ruik eens," zegt 
hij ,  "dat hebben wij moeten opeten."  Het brood had een walgelij ken zuren 
reuk. Hij had dit meegebracht van Le Hävre. 1 0 

- Met het grootste genoegen, wordt het bericht ontvangen eener groote 
zegepraal van de Engelsche vloot, voor Helgoland. 
- De kermisweek begint . . .  zonder kermis. 

Maandag 3 1  Augustus 
De Fransche regeering heeft haren zetel van Parijs naar Bordeaux over
gebracht. 

Dinsdag 1 7ber 
Voor den tweeden keer wordt Antwerpen door een Zeppelin uit de hoogte 
gebombardeerd. 
- Opvolglijk krijgt men hier bericht van het overlijden van 3 Eekloosche 
soldaten, die hun leven ten offer brachten voor het vaderland. 
1 ° Louis Sandyck, pas getrouwd, zoon van August en van Maria De 
Munnynck; 2° Edmond Smitz, zoon van beide wijlen Emiel en Louise Van 
Hecke, gesneuveld in den slag van Halen op 1 2  augustus;  3° Jozef 
Vermeulen, zoon van Alfons en van Camilla Van Hecke, tusschen Brussel 
en Mechelen gevallen. 1 1  Over het heldhaftig einde van hunnen jongen 
ontvingen de echtelingen Vermeulen van kommandant Debbrassine een 
treff enden brief. 

Woensdag 2 7ber 
Niet alleen de dagbladpers, maar ook de plaatselijke weekbladpers wordt 
onder censuur gesteld . 
- Er komen steeds meer vrijwilligers toe. 

( 1 / 1 1 ) Donderdag 3 7ber 
[Wij zijn de kermisweek uitgegaan zonder kermis en toch) Nooit is er zoo
veel beweging geweest als op deze dagen. Alle herbergen, vooral in de 
hoofdstraten, zijn helder verlicht en overal ziet men soldaten, in winkels, 
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in herbergen, overal. Men kan niet buitenkomen, zonder op een soldaat 
te botsen. Men zegt dat er meer dan 6,000 vrijwilligers alhier ingekwar
tierd zijn, in de groote lokalen, in de scholen, in den Appel, in de Leeuw, 
in 't college, bij Boelens, overal waar plaats is. 1 2  Voeg daarbij meer dan 
1 000 vluchtelingen van Mechelen en andere plaatsen en men mag veilig 
aannemen dat de bevolking van 13 ,500 tot meer dan 20,000 is geklom
men. 
De herbergen op hooger bevel om 9 ure gesloten. Gewapende patrouilles 
gaan rond. Om 1 0  ure zijn alle straten doodsch en verlaten. 

Vrijdag 4 7ber 
De vluchtelingen van Mechelen drukken bij middel der plaatselijke bla
den hunne innige dankbaarheid uit aan de "edele zielen der stad Eecloo" 
voor de genoten ondersteuning en het goed onthaal. 
- Er beginnen nu ook vluchtelingen te komen van Dendermonde. Zij zeg
gen dat er in het veld aldaar verschillende hofsteden in brand stonden. 
- Rond 1 1  uur drijft hier een vliegmachine over. Te oordeelen naar het 
daverend gerucht, komt zij uit het Zuiden; maar wat men ook kijkt, nie
mand kan ze zien, zoo hoog is zij .  Op den Gentschen steenweg staan ook 
vele menschen in de hoogte te kijken, wanneer eensklaps, ruischend en 
schuifelend, eene bom uit de lucht valt en diep in den grond dringt op 
korten afstand van de mouterij . 1 3 Er volgt geene 

·
ontploffing. De bom 

wordt behoedzaam uitgedolven door een officier. Deze verklaart dat zij 
van zeer gevaarlijken aard is. 
Aangezien de mouterij de voornaamste kazerne is der vrijwilligers alhier, 
denkt men dat die bom voor de mouterij of voor de daaraan palende 
spoorweglijnen bestemd was. 

. Zaterdag 5 7ber 
Een vrijwilliger uit Frankrijk verkoopt hier aan de andere vrijwilligers en 
aan de burgers een Fransch liedje der vrijwilligers, door hem gedicht, aan 
den prijs van 1 0  centiem. Op zijn verzoek maken wij ook een Vlaamschen 
tekst voor de Vlaamsche vrijwilligers. Gaarne hadden wij beide liederen 
hier opgenomen als blijvende herinnering uit dien tijd.  Maar ondanks al 
ons zoeken is het ons niet meer gelukt ze te vinden. Bij een lateren inval 
der Duitschers zullen wij ze ongetwijfeld te goed weggestopt hebben en 
daar was wel eenigzins reden toe, want het Fransche lied, volgens wij ons 
herinneren, begon met de woorden: 

Guillame le Sauvage 
l' Attila chrétien 

en het overige was op den zelfden leest geschoeid. 
[Hadde een Duitscher dat in handen moeten krijgen, . . . ] 

( 1 / 1 5) Zondag 6 September 
De Duitschers dringen steeds dieper Frankrijk binnen. zij rukken op 
naar Parijs.  Eensklaps komt de tijding, dat zij Parijs ten Westen hebb n 
laten liggen en in Zuid-Oostelijke richting voortgaan. 
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De kans in Oost-Pruisen, waar de Russen dapper vooruitkwamen, begint 
te keeren. 
Von der Goltz is als Duitsch gouverneur over België aangesteld en heeft 
te Brussel zijnen intrek genomen. 1 4  

Kroning van den nieuwen Paus Benedictus XV te Rome. 

Maandag 7 September 
De tijding komt hier toe dat een machtig Duitsch leger voor Gent ligt. De 
Duitsche bevelhebber wil met het bestuur van de stad onderhandelen. In 
geval van weigering of niet overeenkomst zal de stad beschoten worden. 
Voor de verdediging van Antwerpen zijn aldaar 4 groote Fransche Creusot 
kanonnen van 1 1 2 toegekomen. 1 5  

Veel automobiels met vluchtende Gentenaren, ook veel Gentsche voet
gangers en wielrijders, wagens en rijtuigen, geladen met pakken en zak
ken en al wat men denken kan, komen hier voorbij en wenden zich naar 
de kust of in de richting van Holland. 
Lijkdienst in de Parochiale kerk ter intentie van de gesneuvelde Eecloo
naren J. Vermeulen en E. Smitz, twee gezusters kinderen. De kerk vol 
volk. 

· 

( 1 / 1 6) 's Avonds komen hier een heele reeks kanonnen op de Markt. Dat 
begint er vies uit te zien, des te meer daar een opperofficier, alhier inge
kwartierd, verklaart de stad kost wat kost tegen den vij and te zullen ver
dedigen. 
Van kanonniers der Brusselsche Burgerwacht, alhier aangekomen, ver
nemen wij , dat er bij Quatrecht een bloedig gevecht plaats had, waarin 
ten minste 1 200 Duitschers sneuvelden. Zij hadden een lastige dag 
gehad, zeggen zij . Ook de Belgen hadden verliezen, maar bij lange niet 
woveel als de Duitschers, die vooral door de mitrailleusen gedund wer
den. 
En thans waren zij hier, blijde van de vermoeienissen van den strijd te 
kunnen uitrusten. 
Sedert een geruimen tijd hadden vele burgers in hun huis op hunnen bij 
vang, geheime bergplaatsen gemaakt, bestemd o m  er i n  tijd van nood 
hun sieraden, handelsboeken, geld, wijn, enz. in weg te steken. 1 6 

't Is vooral op dezen avond, dat men in die bergplaatsen alles wegstopt, 
in 't vooruitzicht eener overrompeling door den vijand. 

( 1 /  1 5  vervolg) Dinsdag 8 September 
De Duitschers zijn met den Gentschen burgemeester overeengekomen: 
laten Gent liggen en vervolgen hunnen tocht naar Frankrijk. De kanon
nen zijn van de Markt vertrokken naar het westen toe. Zeker een ver
lichting voor de bevolking. 

Woensdag 9 September 
8 uur 's avonds. Ongewone beweging op straat; wij gaan zien wat dat 
beduidt: Er wordt geroepen: "De Uhlanen zijn op de Route!" 1 7  Deuren 
vliegen open en toe. "De Duitschers zij n daar!" 
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Sommigen waren den zelfden dag naar Melle geweest en hadden vandaar 
de vreeselij kste verhalen medegebracht over de gruweldaden van de 
Duitschers, die 40 huizen in brand hadden gestoken, die menschen uit 
hun kelder hadden gehaald en doodgeschoten en zelfs onschuldige kin
deren niet gespaard hadden; die dan nog anderen zich geheel hadden 
doen uitkleeden en naakt hadden weggej aagd. 
En nu waren de Uhlanen ook hier. Vele inwoners hebben den dood op 
den nek en loopen als verloren. 
Wij zien er verschij nen, die den steeds gereed staanden reiszak met het 
kostbaarste en onmisbaarste hadden gevat, om maar dadelijk in de 
duisternis weg te vluchten. (Anderen manen de menschen aan om kalm 
binnen te gaan en niet meer op straat te verschijnen. )  
Vrijwilligers komen hijgend aanloopen: "ze zijn daar, ze zijn daar!" 
Edoch, na eenige minuten komt er geruststellend nieuws: geen Uhlanen 
te zien. Al dat rumoer is 't werk van een grappenmaker. Men mag gerust 
gaan slapen. Maar algemeen is het oordeel der opgeschrikte bevolking: 
"ze moesten den dienen, die dat uitstuikt, ophangen!" 1 8 

( 1 / 1 6') Donderdag 1 0  September 
De nationale wordt terug geheschen op den toren en aan het 
Vredegerecht. 
- Nagenoeg geheel het Belgisch treinenverkeer is opgeschorst. Er is nog 
enkel gemeenschap tusschen Gent-Eecloo-Brugge en de kust, en Eecloo
Zelzate. 
Sedert meer dan eene maand volgen de treinen van Brugge over Eecloo
Zelzate naar Antwerpen elkaar op, dag en nacht, met soldaten, met 
mitrailleusen en ander oorlogsgerief, met prikdraad en wat weten wij al. 
Oostende-Brugge-Eecloo-Zelzate is een voorname lijn geworden van 
krijgskundige beteekenis . .  

Vrijdag 1 1  September 
Wie in den laatsten tijd den vooruitgang der Duitsche legers in Frankrijk 
met benauwd gemoed in de dagbladen volgden, beginnen ruimer adem te 
halen. De kans schijnt daar gekeerd : de Duitschers deinzen niet achter
uit, neen zij vliegen terug, sneller dan zij gekomen waren. (Hoezee voor de 
dappere Franschen!) 

Zaterdag 1 2  September 
Dendermonde moet het eene bombardement na het andere onderstaan 
en is eindelijk geheel verwoest. De stad is een groote puinhoop. 

Maandag 1 3  September 
Eecloo is eene garnizoenstad geworden. Op het geschal der klaro nen 
stappen de vrijwilligers-soldaten, gehoorzaam aan de luid klinkende 
bevelen van hunnen overste, door de straten naar het oefeningsplein d r 
Burgerwacht of naar den buiten. 1 9 Velen zijn vol ongeduld om en m r 
actieve rol tegenover den vijand te spelen, maar men is geen old at op 
eene maand en half tijds! 
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Dinsdag 1 4  September 
De prijzen der eetwaren en andere artikelen van dagelijksch gebruik zijn 
aan 't opslaan, suiker 20 cmen per kilo, petrool 2 tot 3 cmen per liter. Er 
wordt nog opslag voorzien op den prijs van koffie, cichorei, zeep, zout 
enz. , maar daarentegen stipt men eene vermindering aan op den prijs 
van het varkenvleesch. 
Bij sommige kleine bakkers geraakt de voorraad bloem uitgeput en het 
vraagt hun heel wat achterloop om hun klanten te kunnen gerieven. 

Belgische soldaten in de Stationsstraat. Van begin september tot 13 oktober trok
ken bifna iedere dag Belgische troepen door Eeklo, eerst richting Antwerpen, dan 
richting Brugge en de IJzer (Verz. SAE 1 91 x- 1 4). 

Donderdag 1 6  September 
In den Burgerlijken Stand nog wel geboorten en overlijdens maar geene 
huwelijken meer. · 

Duidelijk hoort men, vooral in het veld,  den verwijderden donder van het 
kanongeschut uit het Oosten. 
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( 1 / 1  7) Donderdag 24 7ber 
[Dendermonde bestaat niet meer. ] 
Oostende wordt door een Zeppelin gebombardeerd. Er vallen 4 bommen. 
- 's Avonds zien wij in de Statiestraat een stuk of 3 soldaten in Engelsche 
uniform. Zij maken weinig praats met dezen die hun het woord toerich
ten en geven ontwijkende antwoorden op de vragen waar zij vandaan 
komen en waar zij naartoe moeten. 

Zondag 4 October 
Om 1 0  uur voormiddag komt er eensklaps een ongewone beweging op 
den steenweg van Brugge. Een groote Engelsche auto-omnibus en dan 
nog een, nog een, nog, nog, nog, komen aanrollen. Men kan ze niet tel
len. 't Is een onafzienbare rij, en als men meent dat het gedaan is, ziet 
men ginder verder weer de hooge kap verschijnen van andere zulke omni
bussen die een oogenblik later voorbijrollen. Te oordeelen naar de 
opschriften komen zij van Manchester, Leeds en andere steden. Iedereen 
daar naar toe, langs weerzijden van den steenweg, die de stadskom in 
haar grootste lengte doorsnijdt. Dreunend rijden de zware rijtuigen voor
bij, naar Gent toe. 't Is twee maanden geleden dat men ons de aankomst 
der Engelschen voorspelde. Zijn 't geen Engelsche soldaten, 't zijn toch 
Engelsche voertuigen. Dat zij nog vol zaten met soldaten, 't zou nog iet of 
wat zijn, maar alle zijn ledig. Edoch met de zakdoeken wordt welkom 
gewaaid. Sommige geleiders wuiven en roepen terug, anderen slaan fleg
matisch aan en daar, ja, daar zien wij er waarachtig bij een mitrailleuse 
staan, waarvan zij den loop richten en vlugge nabootsende bewegingen 
met de handen maken, terwijl de moed en de wakkerheid hun uit de 
oogen stralen, als wilden zij zeggen: "Laat ze maar komen! daarmede zul
len wij er doorheen vegen gelijk een bezem!" 

Maandag 5 October 
Een bejaarde vrouw, van officieele getuigschriften voorzien, gaat alhier 
rond met een inschrijvingslijst, waarvan de opbrengst dienen moet tot 
ondersteuning der kinderen van behoeftige vluchtelingen. Overal bekomt 
zij een goed onthaal. [Iedereen geeft naar vermogen. ] 

Dinsdag 6 October 
Nooit zijn de brievendragers meer welkom geweest dan nu bij de ouders 
van soldaten, wanneer zij met brieven komen. 
De inhoud van die brieven wordt letterlijk verslonden. men leest er de 
wederwaardigheden in van onze strijders, den bijval of den ( 1 / 1 9) tegen
spoed hunner wapenen, maar van de plaats waar zij verblijven mogen zij 
geen melding maken. Men heeft deernis met hun lot of hun toekomst en 
de verzuchting stijgt ten hemel: "mogen zij ons behouden terugkomen!"  
De gunstige einduitslag van ons onwankelbaar goed recht, lijdt bij nie
mand twijfel. België doorstaat zijn vuurproef en nooit is de Koning m r 
de lieveling geweest van het Belgische volk dan in dezen vreeselijken tijd, 
omdat hij aan allen het voorbeeld geeft van plichtsbesef. mo d en dood -
verachting. [Hij spaart zich zelven niet. Het gemak ver maadt hij oor d 
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opofferingen en ontberingen die aan den strijd verbonden zijn;  in de loop
grachten stond hij met zijn soldaten bloot aan het vuur van den vijand 
met zijn soldaten voor wie hij eerder een kameraad dan de opperbevel
hebber is en die hem zonder aarzelen het offer huns levens voor het 
vaderland en voor "hem" zouden geven 
Geen held uit de oudheid schittert met grooter glans dan hij ,  die den voet 
dwars zette voor den Duitschen bulderenden reus waarvoor, de gansche 
weeld schrikte en beefde. ]  
En de Koningin? Na hare kinderen in Engeland in veiligheid gebracht te 
hebben, is zij naar Antwerpen, de sterk bedreigde veste teruggekeerd om 
er als een engel met teeder gebaar en zachte hand aan zieken en ver
minkten de verkwikkende gunst harer koninklijke liefdadigheid te bewij
zen. 
Beiden geven het voorbeeld aan de weifelmoedigen, die vluchten en alles 
in den brand laten. Door hun koninklijke daden wijzen zij eenieder op 
zijn plichten en gansch de natie ziet in vereering naar hen op. 
Leve de Koning! leve de Koningin! 
Maar zou het waar zijn? Ouders, die een strijdenden zoon bezocht had
den. kwamen terug met de melding dat enkele officieren, parademannen, 
lafaards, die in vredestijd met eere willen pralen. maar in de ure des 
gevaars den strijd ontvluchten, door den Koning vervloekt werden en dat 
hij ,  in het bijzijn van soldaten, hun degens stuk brak en hun de stukken 
in 't gezicht wierp. 
Er wordt ook gezegd, dat een gewetenloos automobielgeleider, met 
Duitsch geld bezoldigd. den Koning, ondanks zijne bevelen en ondanks 
zijn kloppen en vermanen, in een verkeerde richting reed, recht naar het 
Duitsche leger toe, dat de Koning hem met zijn revolver doodschoot, en 
dat men op den automobielgeleider een fortuin van Duitsch geld, zijn ver
radersloon of een gedeelte daarvan, gevonden had. 
Praatjes waarschijnlijk. Er wordt veel verteld, dat effenaf verzonnen is, 
[maar zeker is het dat er na den oorlog veel aan het licht zal komen, waar
van wij thans zelfs geen flauw vermoeden hebben. ]  
Zijn er  in ons leger ook deserteurs? 
[Natuurlijk!] Er zijn er in alle legers; maar het was zeker een gansch onge
wone deserteur, die verleden week onverwachts thuis kwam op een klein 
uurken afstand van Eecloo: 't was geen soldaat, 't was een hond! ( 1 /20) 
De bewoners waren binnen. Zij hoorden blaffen aan de deur maar haast
ten zich niet om een vreemden hond binnen te laten, tot iemand zei : "  't 
Is alsof dat onze hond was. Hij bast juist eender. " Daarbij werd er aan de 
deur gekrabt en toen deed men open. Springend, blaffend, jankend van 
vreugde sprong de hond binnen. Hij wist niet wat hij deed van 'wellig
heid'. Hij wentelde zich over den vloer, sprong naar de aangezichten om 
ze te likken. Kortom, 't was te veel! 
De hond was ook voor het leger opgeëischt geworden. Hij werd gekwetst 
aan den rug en na vele ontberingen en andere wederwaardigheden poet
ste hij de plaat. Hij had genoeg van den oorlog en kwam naar huis, van 
Antwerpen of misschien nog van verder. Verbazend, dat dit dier van op 
zoo'n afstand zijn voormaligen thuis kon terugvinden. 
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( 1 / 1 7  vervolg) Woensdag 7 Oktober 
Tot in de bebouwde stp.dskom hoort men sedert maandag het kanonge
donder, uit oostelijke richting. Al de dagen van de week ook veel vlieg
machinen, altijd op groote hoogte. 
( 1 / 1 8) Met den trein van Zelzate zijn 4 Duitsche krijgsgevangenen aan
gekomen, onder geleide van Belgische soldaten. Zij zagen er afgemat uit, 
met verwilderden baard en vuile gelaatskleur. Zij werden per trein naar 
een onbekende bestemming overgevoerd. 

( 1 /20 vervolg) Donderdag 8 Oktober 
In de twee laatste maanden steeds veel beweging, doch nooit meer dan in 
de laatste dagen en bijna uitsluitend van militairen aard. 't Zijn Belgische 
soldaten van alle wapens, 't Zijn wagens, 't zijn  paarden, 't zijn karava
nen van wielrij ders. Dat begon den 3 oktober met soldaten van het dépöt 
van Lier en wellicht van andere plaatsen, rond Antwerpen gelegen. Van 
de beteekenis dezer beweging weet niemand zich juiste rekenschap te 
geven. [Men vermoedde dat het een verplaatsing van troepen was, in aan
sluiting met de Franschen of Engelschen, om samen een "beslissenden" 
(?) strij d  tegen de Duitschers te leveren. ]  Men vermoedde van alles behal
ve, dat dit het begin was van den aftocht van het Belgisch leger uit 
Antwerpen; want zoo goed was ons de oninneembaarheid van Antwerpen 
[voorgelogen] voorgespiegeld; zoo duchtig was Antwerpen versterkt, vol
gens getuigenis van personen die de versterkingen met eigen oogen 
gezien hadden, dat de vijand de Scheldestad nooit of nooit zou kunnen 
binnendringen. "Ge moet dat gezien hebben, om er een denkbeeld te kun
nen van geven", zei men. Overigens, de regeering had daar haren zetel 
overgebracht; de koninklijke familie, de ministers verbleven er; de natio
nale schatkist was er geborgen; Antwerpen was de uiterste toevlucht der 
Belgische onafhankelijkheid, maar die veste zou niet ingenomen worden, 
daar hadde men zijn kop op durven verwedden. 
Na den snellen val van Luik en den nog snelleren val van Namen [over 
welke vestingen men ons even mooie verzekeringen had gegeven] , waren 
wij ten opzichte van de oninneembaarheid [van Antwerpen toch] wat twij
felzuchtiger geworden, op gevaar af van uitgelachen te worden door dezen, 
die alles in de beste kleuren beschouwden en wel ( 1 /2 1 )  beter wisten. 
Het bliksemsnelle der ongewone gebeurtenissen, de ronkende geruchten 
onzer dagbladpers, de koortsige gejaagdheid waarin eenieder verkeert, de 
plotselinge opvlamming van vaderlandsliefde [zelfs bij dezen die vroeger 
het woord vaderlandsliefde als een ijdel iets, iets uit den ouden tijd,  iets 
uit den prondelhoek der oudheden beschouwden] , dit alles had de 
geesten als met een sluier beneveld, kortom men zou alles aangenomen 
hebben behalve een vlucht van het Belgisch leger uit Antwerpen. 
Aan de paarden vooral was het te zien, dat men een zware karwei achter 
de rug had. Sommige dieren waren letterlijk op en lagen met be ende 

ledematen, gerekt van vermoeidheid . Soldaten zeiden ons, dat dit r mon

te-paarden waren, paarden, vroeger in dienst van burgers, bij wi zij 

betrekkelijk een goed leven hadden genoten en die nu tegen d mo i

enissen van den veldtocht niet bestand waren gebl ken. In d n "App l" 
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werd aan het lijdensbestaan van zoo'n paard, een mooi zwart dier, dat 
"af' was en niet verder meer kon, met een revolverschot een einde 
gemaakt. 
Heden donderdag vooral kwamen honderden ruiters hier aan. De stallen 
der afspanningen en van bijzonderen waren overvol en de paarden, voor 
wie er geen onderkomen meer was, werden eenvoudig buiten aan een stijl 
gebonden, of aan een boom, of aan een kar of wat men maar vond. En 
toen wij de arme dieren, die nuttige en gewillige helpers van den mensch, 
daar zagen staan met geduldig hangenden kop, naar niets vragende dan 
naar de rust, staande slapende, werd ons hart door een innig gevoel van 
medelijden bewogen. De mannen ook luisterden niet, maar kropen 
ergens in 't hooi of in 't stroo, of in een bed, zoo hun dit werd aangebo
den, maar al te gelukkig dat zij de vermoeide leden konden uitstrekken 
en in den slaap verkwikking zoeken en vergetelheid van hun dagelijksch 
lot. 
Door het feit dat moeder en zuster afspanning houden [terwijl de zoon 
drukker-uitgever is) hebben wij in dezen bewogen tijd veel van het mili
taire leven van nabij gezien en meer dan eens kwam er bitterheid in ons 
gemoed bij het overdenken van zekere onhebbelijke toestanden, vooral 
wanneer men zekere voorwaarden van het soldaat zijn in het Belgische 
leger vergelijkt bij de groote tucht in den flink geordenden Duitschen 
legerdienst, die ons naderhand is opgevallen. 
Toen de aankomst der Engelschen in het begin van augustus hier werd 
aangekondigd, werd de bevolking verzocht deze vrienden goed te ontha
len. Iedereen deed zijn best: de tafel werd gedekt als voor een kermis en 
kamers en bedden werden in gereedheid gebracht. 
Waarom werd dat zelfde woord niet uitgesproken nu ons eigen volk, onze 
eigen landskinderen, hier vermoeid ( 1  /22) en versleefd aankwamen? Wat 
vonden officieren en manschappen veelal na hun reis in de goede stad 
Eecloo? Gesloten deuren of een uitgedoofden haard. 't Schijnt in ons 
leger een stelsel te zijn, dat de mannen hun plan maar moeten trekken. 
't Is immers oorlog, maar moet dit zekere gemakkelijk te verhelpen wan
toestanden verrechtvaardigen? 
Zoo verre ging het, dat zij in zekere zaal op den planken vloer moesten 
gaan slapen en dat de meeste. soldaten uitriepen: "Liever dan op de plan
ken te slapen, slaap ik buiten op den trottoir!" 
En zonder de bereidwilligheid van goedhartige menschen, meest geringe 
burgers en werklieden, die onze strijders naar hun huis medetrokken om 
hen daar onder dak te brengen, zou het waarachtig zoo verre gekomen 
zijn ook. Bij deze gelegenheid hebben wij kunnen vaststellen, dat harte
lijkheid en deelneming vooral onder den lageren en onder den midden
stand worden aangetroffen maar de rijke huizen bleven gesloten, die zelf
de huizen, die zelfde kamers, die eenige weken later, hetzij uit vrijwillig
heid, hetzij gedwongen zouden openstaan voor de Duitschers, waarmede 
wij in oorlog zijn. 
[Ziedaar het onthaal dat de verdedigers van ons land te Eecloo vonden en 
't schijnt wel dat het in andere steden al niet veel beter is geweest.) 
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Beknibbel of verschoon nu de legerinrichting zooveel gij wilt, maar moet 
ge niet bekennen, dat de educatie buiten het leger in zekere opzichten 
veel te wenschen overlaat? Vermindert het de geestdrift niet van den strij
denden soldaat bij het verdedigen van zijn land, wanneer hij er  zoo wei
nig gastvrijheid vond? 
Wij hebben hooren zeggen, dat zekere soldaten te Dendermonde het 
water, dat zij vroegen, moesten betalen . . .  zou dat waar zijn? 't Is niet te 
gelooven. 
Toen wij dat hoorden van dat slapen op den trottoir trokken wij onze 
overjas aan en gingen wij er op uit, om zoo mogelijk eenige onzer jongens' 
op te scheppen en in een bed te stoppen. [Wat? Buiten slapen op den trot
toir als verdediger van 't vaderland, wanneer er aan en bij zooveel bedden 
ongebruikt staan. Was 't geen schande?] 
't Was 9 uur geworden en er waren nog slechts weinige menschen op 
straat. Wij vonden nog slechts een soldaat, die daar rondzworf en namen 
hem mee. 't Was een jongen van Kluizen-Terdonk. En 's anderendaags bij 
het afscheid was hij onuitputtelijk in bedankingen. Een paar dagen vroe
ger ook hadden wij zoo'n soldaat slapend buiten gevonden, maar waar
schijnlijk was hij stalwacht, om op de plaats te letten. 
( 1 / 1 3 vervolg) Vooraleer ter ruste te gaan, waren wij nog eens naar ach
teren gaan zien. 't Was. een schoone, maar koude nacht, met overvloedi
ge maneschijn. Aan den ingang van een der stallen, half binnen en half 
buiten, waarschijnlijk om uit het bereik der paardevoeten te zijn, zagen 
wij een gestalte liggen. 't Was een soldaat, die daar op wat stroo lag uit
gestrekt, gedekt met een deken, die, waarschijnlijk in den slaap, half was 
afgesmeten, zoodat de breede borst en de armen vrij waren. De mane
glans viel vol op het aangezicht, dat door een wemeling van blonde haren 
was omlijst, de oogen waren gesloten, de borst ging rustig ademhalend op 
en neder. 

"Zie eens, die duts ligt daar zoo te slapen. "  
"Stil, maak hem niet wakker. � 
"O, geen nood. Zo'n klein gerucht zal hem niet storen." 

Inderdaad, hij lag geheel en al in den slaap vermast, gelijk een blok. Met 
verteedering zagen wij neer op dat schoon gelaat met zijn geloken oogen. 
't Was toch ook een moederskind; wellicht de trots en de hoop van een 
liefhebbend ouderpaar; het voorwerp der liefde van een gansche familie
kring. En hier lag hij ,  als krijger, te slapen in de koude buitenlucht, na 
een dag van vermoeienis, bewusteloos van al wat hier om hem heen 
gebeurde, dromend misschien, een zoeten droom, of een droom van ver
schrikking, want hoevelen zijner gezellen waren reeds gevallen in de bloe
dige botsing, waartoe onze legermacht door de onverbiddelijke staatkun
de gedwongen werd! En wat zou zijn lot zijn? Was hij door zijn go d 
gesternte voorbeschikt om eervol den langen en afmattenden strijd uit t 
komen? Of zou ook hij ,  badend in zijn bloed nedervallen en begraven wor
den, onder kanonnengebulder en musketvuur, ergens in een onbekend 
streek, met niemand om een traan op zijn graf te storten? D tond 
scheen heilig en daar ter plaatse hadden wij kunnen bidd n oor h t 
behoud van dien knappen man en van het geliefde vaderland. Zachtj 
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legden wij de deken over zijn armen en borst en lieten hem in zijn slaap 
alleen met de vreedzamen bleeken manelach op zijn rustig beweegloos 
gelaat. 
( 1 /22 vervolg) Daarmede zijn wij de gebeurtenissen eenige dagen voor-
uitgeloopen. 
Op dien donderdag avond dus, vernamen wij van een Leuvenaar, een jon
gen van de genie, dat de koning altijd was waar zij waren. 

"Dan moet de koning thans ook te Eecloo zijn?" 
"Ja, of is hij hier nog niet, dan komt hij morgen. Daar moogt ge staat 
op maken. "  

( 1 / 1 3 vervolg) Wij namen ons voor, ' s  anderendaags morgens vroeg op 
inlichting uit te gaan. De koning, de held van den dag, in dezen tijd te 
Eecloo, dat was voorzeker een merkwaardige gebeurtenis. 

( 1 / 14) Vrijdag 9 Oktober 

H.H. Mqjesteüen de Koning en de Koningin te Eedoo. 

De morgen brak aan, koud en nevelachtig, met betrokken lucht [en al 
vroeg waren wij op de Markt om uit te vorschen of Z. M. de Koning hier 
te Eecloo had vernacht, zooniet, of hij verwacht werd] . Voor het stadhuis 
stond het vol met rijen paarden. Soldaten liepen over en weer met 
emmers, met haverzakken, of waren aan het poetsen van hun getuig. 
Door de politie werden de nieuwsgierigen op afstand gehouden: niemand 
mocht het cordon overschrijden. Toch braken wij door en gingen een sol
daat aanspreken, een flinken, beleefden jongen, die, met politiemuts op 
en de donkerblauwe kapotte aan, bij den kop van zijn paard stond. 20 

"Kunt ge mij ook zeggen, vriend , of de Koning hier is?" 
"De Koning, mijnheer? ik zou het niet kunnen zeggen. Wacht een oog
enbliksken, mijnheer, als 't u belieft, 'k zal 't daar eens vragen. Zeg!" 
riep hij een anderen soldaat toe, die hij bij zijnen naam noemde, "kunt 
gij dezen heer zeggen of de Koning hier is?" 

"Watte!" riep de aangeroepene, en zijne uitspraak verried den 
Brusselaar; maar 't zag er een lummel uit, bleek van gelaat en blijkbaar 
gereed om zelfs in de plechtig�te omstandigheden te zwansen: "Watte? De 
Koning?" riep hij en dit op een toon, alsof hij een groot seigneur was en 
de Koning maar een alledaags manneken, waaraan zijn Brusselsch kie
kenhart zich niet gelegen moest laten. En 't kwam er uit: dat hij zich om 
den Koning niet bekommerde, maar op een toon, zoo grof, zoo plat, zoo 
onkiesch, dat wij hier niet herhalen zullen wat hij zeide. Die onverwach
te gemeenheid als antwoord op een beleefde vraag deed ons een oogen
blik verbluft staan. 

"Wel jao", ging de Brusselaar voort: "De keunink rijdt per automobiel 
en weille moeten te voet goon". 
"En moet ge daarom op zulke toon over de Koning spreken? Doet hij 
misschien zijn plicht niet?" 
"Wa . . .  watte? Mijnheer," zei nu de eerste soldaat; "hij is van Brussel en 
hij verstaat niet al te wel Vlaamsch ."  Hij wist blijkbaar niet wat het 
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woordje 'plicht' beduidde. 
( 1 /23) Daarom gingen wij in 't Fransch voort: "Est-ce que par hasard Ie 
Roi ne ferait pas son devoir?" 

" Mais si . . .  ", [Hij zag dat het bloed ons naar het hoofd begon te stijgen 
en viel door de mand.) 
"Je vous crois. Il  me semble que vous respectez d'une façon singulière 
Ie Chef suprême de l'armée, qui est votre compagnon d'armes, qui a 
fait Ie coup de feu dans les tranchées, peut-être a cöté de vous . . .  " 

[De andere droop bedremmeld af. Hij had genoeg gehad. Er stond daar 
ook een politieagent omtrent.)  De ander keek met een paar karpelogen.2 1  

" Le  language que vous tenez est indigne d'un soldat beige,"  [beten wij 
hem nog toe . )  Hierop trok de Brusselaar sprakeloos af. 
Van dit feit maken wij melding om twee redenen. Toen de Brusselaar op 
zijn gemeenen toon over den Koning begon, stond daar ook een politie
agent bij ,  die zich rustig verwijderde, na ons een oog getrokken te heb
ben, als wilde hij zeggen: "Hoort gij hem bezig?" Hij was kiesch genoeg om 
zich te verwijderen, edoch hij deed het zonder het minste protest. In 
Duitschland zou een politie-agent hem wel bij den nek gehad hebben om 
proces-verbaal op te maken. Hier kon de soldaat veilig zijn gemeene taal 
ten opzichte van den opperbevelhebber van ons leger uitbulderen. 0, wij 
vragen zijn hoofd niet . . Vooraleer iemand te veroordeelen moet men zich 
eerst afvragen hoe hij opgebracht werd. En hoe was de opvoeding, wij 
zeggen niet van dien soldaat of van die agent, maar wel: hoe was de 
opvoeding van ons geheele volk? 
Hoe werd vaderlandsliefde en plichtsgevoel hier aangekweekt? Op zeer 
gebrekkige en zeer ondoeltreffende wijze. 
Hoe werd vaderlandsliefde aangemoedigd? Met verachting van onze 
landsverdediging, die men in zekere middens als 'kazernedwang" hatelijk 
maken, veelal met miskenning van de nationale vlag, met achterstelling 
of beleediging van ons vorstenhuis, en . . .  met ongelijkheid van taalrech-
ten. 

· 

Men moet keizers en koningen niet aanbidden als goden; zeker niet. [Wij 
komen volstrekt op tegen de al te ver gedreven dweepzucht, die bvb. in 
Duitschland soldaten en burgers hunnen keizer als een god doet veree
ren en aanbidden, )  maar eerbied moet er zijn, zooniet voor den mensch, 
dan toch voor den dignitaris, voor de waardigheid die bekleed wordt door 
den vorst, waarin men de verpersoonlijking van de geheele natie eert. 
( 1  /24) En in dit opzicht kon het verleden hier geen borg zijn voor de toe

komst. Wij zouden een massa bijtende voorbeelden kunnen aanhalen. 

[Mocht men tegen het vorstenhuis niet straffeloos een veldtocht van 

laster en allerhande gemeenheden voeren, toen de koning in 1 879 de 

regelmatig gestemde schoolwet met zijn handteeken had bekrachtigd? 

Ging in zekere partijen de roode vlag niet voor de nationale vlag? Ging de 

internationale niet voor het vaderland? Werd in een andere partij de 

koning niet stelselmatig achter den paus, het burgerlijk niet achter h t 

geestelijk gezag geplaatst? Bleven bij vaderlandsche feesten de national 

vlaggen der bevolking niet geborgen, om als bij tooverslag te voor chijn t 

komen, wanneer het gold eene processie of een partijdag te vi ren?) 
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Weigerde het gemeentebestuur van zekere stad niet - wij gelooven dat het 
Eecloo was - den afgevaardigde van de Koning te onthalen op het stad
huis, toen hij kwam om aan de oud-soldaten de nationale vlag (geschenk 
des Konings) te overhandigen en, onder vo01wendsel dat het 'iedereen 
gelijk voor den legerdienst' in het programma stond der oud-soldaten? 
Maar genoeg . . .  Wij laten aan iedere partij haar recht, maar het opperge
zag dient geëerbiedigd. 
Voegen wij er billijkheidshalve aan toe, dat dit de eerste en de eenige keer 
is geweest, dat wij dergelijke misplaatste grofheid uit den mond van een 
Belgischen soldaat in oorlogstijd, te hooren kregen. 
( 1 /25) Eindelijk werd ons officieel bevestigd , dat het koningspaar te 1 0  
uur of daaromtrent hier verwacht werd . Aangezien de ontvangstzalen van 
het stadhuis niet convenable genoeg waren, zou de receptie plaats heb
ben in de benedenzaal van het vredegerecht en daar moest in vliegende 
haast alles in gereedheid worden gebracht. In dien tusschentijd,  konden 
wij onze oogen volop den kost geven met het schouwspel der ongewone 
drukte: uit de Kerkstraat (richting Antwerpen) en uit de Statiestraat 
(richting Gent) was het een opeenvolging van ratelende rijtuigen, schok
kende wagens en karren van alle slag en van allen vorm en grootte ( enke
le zagen wij zelfs met een ezeltje bespannen) . van vliegende auto's, die 
bruischend aansnorden om eenige oogenblikken later in eene stofwolk 
uit het gezicht te verdwijnen, van soldaten van verscheidene regimenten, 
te voet, te paard of per fiets, den ransel op den rug en met stof bedekt. 
Sommigen bleven op de Markt staan, die overvol was, of trokken verder 
op, of de beweging kruiste door elkaar. Nu wordt zij doorsneden door een 
motocyclist, die den harigen dolman op het hoofd, met geruchtmakend 
geklets als een bliksem door de Statiestraat vliegt, waar een peloton zwie
rige lansiers te paard komt aanstappen en ginder langs de noordkant van 
de straat komen mannen uit het huis van den heer schepene A. Euerard 
geloopen met gebourreerde zetels en stoelen, naar 't Vredegerecht toe. 22 

't Is blijkbaar dat zij tot spoed werden aangezet, want anders zouden zij 
zich niet zoo haasten: De Koning zal gaan komen en er is nog niets 
gereed. Men is ook bezig, zegt men, in 't Vredegerecht een telefoon te leg
gen, en er alles in te richten voor gasverlichting. Intusschen groeit de 
menigte nieuwsgierigen aan . . Soldaten doen hen met breed gebaar het 
midden van de straat verlaten. 
Staande rechtover het Vredegerecht hooren we op de Varkensmarkt een 
luid gejubel opstijgen. Leven en beweging onder de menigte. Boven de 
hoofden een wemeling van handen met hoeden en zakdoeken: De 
Koningin! ,  zij rijdt voorbij in auto. 
Eenige minuten later, nieuw en nog sterker geroep en gejuich:  Koning te 
paard, in generaalsuniform, voorafgegaan door een peloton soldaten en 
omringd door de officieren van den generalen staf. Van ver zien wij zijn 
rijzige gestalte boven allen uitsteken, de hand groetend aan den kepi, en 
aan het gejubel en heilgeroep komt geen einde. Een oogenblik van teleur
stelling: De Koning komt niet naar 't Vredegerecht, hij rijdt naar 't 
Stadhuis. Soldaten houden het volk tegen, maar daar is geen tegenhou
den aan. Juichend snelt de menigte den koninklijken stoet achterna, 
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gelijk een zee, die een zwakken dijk doorbreekt en alles overrompelt. 
De Koning en zijn gevolg stegen de trap van het stadhuis op. De deuren 
der schepenzaal werden opengeworpen, de aide-de-camp generaal 
Jungbluth en andere generalen vatten post bij den ingang en Z. M. de 
Koning trad geheel alleen de schepenzaal binnen, waar de vorst met eer
bied en in de fransche taal onthaald werd door het gemeentebestuur, ver
tegenwoordigd door de heeren Dauwe, burgemeester, A. Euerard, sche
pene en D. Goethals, gemeenteraadslid. Na de eerste plichtplegingen zei 
de Koning onder meer: 
( 1 /26) "Messieurs, votre pays n'a pas encore soujfert. Je vous plains, 
comme je plains man pays" . (Mijne Heeren, uwe streek heeft nog niet gele
den. Ik beklaag u ,  gelijk ik mijn land beklaag) . 
Na zijn bezoek aan het stadhuis, bezocht de Koning, in automobiel, het 
kwartier van den algemeenen staf in het Vredegerecht. De Koningin was 
naar het klooster gegaan, waar de invaliden verbleven, om ze met hoogst
deszelfs woorden van deelneming en aanmoedigingen op te beuren. Wat 
later kwamen de kranken naar het vredegerecht, om den Koning te 
begroeten: een deerniswekkende stoet van jonge lieden, misschien een 
50-tal, met verbonden hoofd, of de hand in een zwachtel, of hinkend of 
steunend op een kruk. Langzaam kwamen zij uit de Patersstraat en sta
ken den steenweg der Statiestraat over. Uit de huizen werden stoelen en 
zetels aangebracht, terwijl de opeengepakte menigte een bemoedigend 
gejuich liet hooren en met hoeden en zakdoeken zwaaiden. Op het voet
pad, langs den noordkant der straat, namen zij plaats. Wat later ver
scheen de Koning weer in de poort van 't vredegerecht, maar eer hij in de 
automobiel kon stijgen, werd hij eerbiediglijk aangesproken door een 
vreemdeling (men zegt: een reporter van een Engelsch blad) die hem de 
gunst verzocht, dat hij een oogenblik voor hem zou willen poseeren. 
Gelaten liet de Koning zijne photographie nemen; dit duurde maar een 
oogwenk. De Koning steeg in en snorrend reed de automobiel 
Marktwaarts, terwijl de invaliden en het volk de lucht met gejuich en 
gejubel vervulden. 
De heer Pussemier, lid der Bestendige Deputatie, genoot de uitstekende 
eer Hunne Majesteiten te mogen herbergen. 
In den loop van den dag zag men den Koning herhaaldelijk op de meest 
democratische wijze te voet van de Boelaarstraat naar het stadhuis of het 
vredegerecht gaan, in gesprek met een generaal van zijn gevolg. 
(Zekere Duitschers, toen zij naderhand alhier in bezetting waren, konden 

dit nauwelijks geloven, gewoon als zij zijn aan de pracht en praal en voor

naamheid en de complimenten zonder einde, waarmee elke verschijning 

van hunnen 'Kaiser', hunnen 'god'. gepaard gaat. En de Koning gin<1 hier 

zoo maar als een gewoon burger te voet, zonder gevolg, als de eenvoudig

ste sterveling onder de andere burgers! Dit ging hun begrip te bo en. 

Iemand, aan wie zij hun ongeloof hierover lieten blijken, moest bij hoo<1 

en bij laag staande houden, dat het wel waar was en als teeken nd bij

zonderheid deelde hij mede, dat onze Koning, die een lang vent i , zich 

bij het komen uit de Boelaarstraat moest buigen, om ond r d uit -

spannen 'pardeizen' der winkels te kunnen gaan, en dan m er op zijd 
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ging om die hindernissen te ontwijken. 23 

(bijlage l a/ l )  [Zaterdag 1 0  Octoberl 
De Koning verbleef slechts een dag te Eecloo. Den Zaterdagmorgen, 1 0  
October, reed hij verder, de Brugschestraat in, voorafgegaan door . . .  
Op de Ledeganckplaats stond een groote massa volk, die weer juichend 
met hoeden en zakdoeken aan een vorst een grootsche ovatie bracht. De 
Koning sloeg aan. Weemoedige ernst lag op zijne trekken. Ten einde van 
de Brugschestraat gekomen sloeg hij de Raverschootsche straat, den 
alouden weg naar Brugge in. Toen rookte hij een sigaretje.  
H. M. de Koningin was langs den steenweg per auto naar Balgerhoeke en 
verder gereden. Op Balgerhoeke gaf zij aan een luitenant der Eecloosche 
Burgerwacht, die aldaar met zijn manschappen dienst deed, eenige pak
jes sigaretten, om ze onder de wachten te verdeelen. De verdeeling van 
die sigaretten verwekte later nog oneenigheid en hooge woorden. 
( la/2) Over dat bezoek van ons geëerbiedigd vorstenpaar heb ik nader
hand het stadsverslag te vergeefs geraadpleegd: Geen woord, geen letter 
over die heuglijke gebeurtenis, die er nogthans eene eereplaats had 
mogen, ja moeten bekleeden, des te meer daar er zoovele zaken in behan
deld worden, die zoo weinig belang opleveren dat ze negen op tien keeren 
ongelezen blijven. 
Over die onbegrijpelijke vergetelheid heb ik dan ook later mijne verwon
dering laten blijken bij een der plaatsvervangende schepenen, die niets 
anders kon dan de schouders erover ophalen. 
( la/ 1 vervolg) Intusschen bleef de beweging in onze straten aanhouden. 
Ze scheen eerder toe dan af te nemen, en vertoonde een bonte wemeling 
van wagens, auto's en rijwielen, paarden, soldaten en burgers. 
( l a/3) Rond den middag was de Markt letterlijk met paarden overdekt. 
Het stadhuis of het Kerkplein kon men niet of slechts zeer moeilijk nade
ren. Men kon niet loopen waar men wilde; op vele plaatsen werd de door
gang door de politie verboden. 
Alle uren waren het gansch andere tooneelen van vertrekkende en aan
komende troepen. En de burgerlijke bevolking had geen oogen genoeg om 
dat te bekijken en woonde dat bij , zonder te weten wat het beduidde. 
Enkelen meenden hoofdschuddend dat het een aftocht moest zijn; maar 
zij vonden weinig gehoor: ongewenschte geruchten vinden moeilijk 
ingang. 
's Avonds was de grootste hoop weg; maar toen stonden er verschillende 
automobielen met Engelschen (verkenners) voor het stadhuis. 
Terwijl ik op den trottoir van den Zuidkant over en weer wandelde om dat 
alles in oogenschouw te nemen, gingen mij twee Engelsche soldaten voor
bij .  De eene stak als plagend de hand uit, om mij bij de kin te nemen. Die 
man scheen halfgek en riep tot iedereen woorden die onverstaanbaar 
klonken en die de voorbijgangers zich deden afvragen, wat hij zeggen 
wilde. Later zag ik dezelfde mannen in de Collegestraat en nog steeds riep 
de eene iedereen aan, natuurlijk zonder verstaan te worden . Ik ging naar 
hem toe en vroeg wat hij verlangde en zonder complimenten nam hij mij 
vast en gaf mij twee kussen dat het klonk. 
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"He, he, neemt gij mij voor een meisje?" Maar de andere zei niets 
anders dan gedurig: "Souvenir? souvenir?" 

Eindelijk vatte ik wat hij bedoelde. Hij was waarschijnlijk regelrecht van 
Engeland gekomen. Na geland te zijn was het de eerste plaats waar hij 
was afgestapt en hij was zijne vreugde niet meester van zich onder Belgen 
te bevinden. Hij wilde een souvenir, een gedachtenis hebben. Ik door
zocht mijn zakken en vond daar mijn geldbeugel, een sleutelbos, die kon 
ik hem toch niet geven, evenmin de sigaar, die ik in den mond had. 
Intusschen had de Engelsman mij zijn brandende pijp in de hand 
gestopt, met het herhaalde woord: "Souvenir, Souvenir!" 
( la/ 4) In mijn ondervestzakje vond ik een luciferdoosje van 1 centiem en 
met gemaakte ernstigheid, met edelmoedig gebaar gaf ik het hem over, 
als een voorwerp van groote waarde. Nog moet ik lachen om den nuchte
ren blik, waarmede hij dat luciferdoosje bekeek op het platte van zijn 
hand. Toch stak hij het in zijn zak. 

"Come along, boys! komt meê naar mijn huis!" 
Daarop trok de Engelschman zijn makker, die liever voort gegaan ware, 
met geweld mede en eenige minuten later waren zij aan mijn huisgenoo
ten voorgesteld. De eerste en de luidruchtigste was een Schot en heette 
Gibson. De andere, die veel kalmer en stijver was, was een Ier en heette 
Fitzpatrick. 
Hadden zij reeds geavondmaald? 

Never mind! Zij zouden in hun wagen op de Markt wel eten. 
"Neen, gij moet hier iets gebruiken. Wat wilt ge hebben? Spek en 
ei ers?" 
"O, but that's luxwy!" zei de Schot. 

Het spek en de eiers werden gereed gemaakt en welhaast zaten beiden te 
smullen. Twee Belgische soldaten, kanonniers, gehoord hebbende dat er 
Engelschen binnen waren; kwamen hun vervoegen toen de tafel pas afge
diend was, en verbroederden met hen. Het verschil tusschen de 
Engelschen en de Belgen was in het oog vallend. De kleedij der 
Engelschen was grijs,  eenvoudig en zonder versierselen, maar stevig en 
op de borst, van zakken voorzien. De kleedij der Belgen was meer voor
zien van galon en ornamenten, maar niet zoo degelijk. De kanonniers 
droegen een donkerblauwen 'Mac Ferlan' en toen ik de stof der 
Engelschen en der Belgen vergelijkend tusschen de vingeren wreef, 
scheelde het nogal veel. 24 Onze kanonniers hadden reeds veel uitge
maakt ook. Van den eenen was de mantel vol scheuren. 't Waren goede 
jongens. Wij gaven hun ook wat te eten en daarna trachtten zij ( l a/5) met 
de Engelschen een gesprek aan te knoopen wat natuurlijk maar slecht 
ging. De Engelschen klopten op hun zakken en toonden zilvergeld. De 
Belgen klopten ook op hun zakken en keerden ze zelfs lachend om, maar 
er kwam geen zilvergeld te voorschijn: zij waren platzak: nog e n ver chil 
ten nadele onzer jongens. 

Onze soldaten zijn maar al te lang als paria's behandeld gew t en m t 

minachting door de burgerlijke bevolking bejegend, vooral in d oo 

steden. Die minachting dagteekent van den tijd, toen alle n d dut n, 

die geen geld genoeg hadden om zich vrij te koopen, soldaat mo t 
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den en eenige koperen centiemen per dag als soldij ontvingen. En als er 
dan een oogenblik komt, waarop zij zien dat de wapenbroeders van ande
re landen in zilver betaald worden, dan kan dit er slechts toe bijdragen, 
om hun de inferioriteit van hunnen toestand te doen gevoelen en hen te 
benijden. 
Nu, die onaangenaamheid daargelaten, ging de avond gezellig voorbij . De 
Englishmen zongen het liedje van Tipperary, de Belgen zongen ook.25 

Een Gentenaar, toevallig tegenwoordig, tracteerde met glas op glas en 
toen men scheidde was de vriendschap langs beide zijden volledig. De 
Schot haalde uit een portefeuille, die op zijn borst zat, de photographie 
van zijn kind, een lief gezichtje, welks onschuldigen glimlach men van 
over de zee tot hier genoot. Deze photographie had hij daar als een relik
wie bewaard en . . .  hij gaf ze mij ook als 'souvenir' . Tevens rukte hij een 
koperen versiersel met de letters A.S.C .  van zijn uniform en hechtte het 
op mijn vest. 26 Ik heb vergeten wat ik hem in ruil gaf ('t is 2 1  maanden 
later dat ik dit in schrift stel) en eindelijk, met veel luidruchtigheid en ste
vige handshake's, nam men afscheid, met de belofte, dat men bij elke 
gelegenheid zou terugkomen. 
Om het verslag over dezen dag te volledigen, zal ik nog zeggen, dat vele 
Eecloosche soldaten, bij het doortrekken of ophouden der troepen alhier 
door bloedverwanten en vrienden werden opgewacht, aan sommigen 
werd door bedrukte ( la/6) moeders een dubbele frank of eenig ander 
hulpgeld in de hand gestopt; anderen trokken met of zonder toelating 
naar hun thuis in eene of andere omliggende gemeente en kwamen terug 
of . . .  bleven waar zij waren, om wat later de grens over te steken. En dan, 
eindelijk, toen het vertrekuur was aangebroken, veel ontroering, tranen, 
vooral bij de vrouwen, "Goede reis! God beware ui  Tot wederziens!" Zoo 
klonk het door elkaar en de troep trok verder westwaarts, waarhenen, dat 
giste niemand, nieuwe avonturen te gemoet, om eindelijk aan den IJzer 
de eer der nationale vlag op te houden in een roemrijken en glorievollen 
strijd, waarvan echter zoovelen, helaas! niet meer zouden terugkeeren.  

Zondag 1 1  October 
De grootste massa der Belgische troepen is nu voorbij ; maar toch komen 
er nog gedurig aan. Men begir.it te denken dat de toekomst toch niet pluis 
moet zijn. Sommige ingezetenen maken voorbereidselen om te vertrek
ken. Anderen zijn reeds weg; nadat men hun voornaamste meubelen 
sedert eenige dagen per voermanswagen is komen ophalen. De aangewe
zen richting is vooral het Noorden. 
's Namiddags word ik verzocht eens op de Markt te gaan. 't Zijn onze 
Engelschen, die er van hun verkenningstocht per automobiel terug zijn. 
Ze kunnen moeilijk weg. Daarom hebben zij om mij gezonden. Ik vraag 
hen mee binnen in 'de 3 koningen' , waar wij samen een glas drinken.27 

Zij zijn nu met hun drieën. Er is een Londenaar bij hen, met wien wij ken
nis maken. Iemand merkt op, dat het zoo jammer is, dat er hier geen 
Engelsche vlaggen zijn, om die te laten waaien ter eere onzer bondgenoo
ten, eens dat zij hier in massa zullen aankomen en ook dat het zoo moei
lijk is om de Engelsche vlag te maken, daar zij zoo veel meer ingewikkeld 

1 1 9 



PROSPER VAN ACKER 

" /  Comitei·t van -Vaderlandslievende Hulp 

.l aam, Voornaam, Ouderdom : ef.,,, � 
Voor de Vrouw idem : W-�9� V'k VllJL{ � '-- ��J 
Getal Kinders en ouderderdom : /1 V� � � . 1 ---- 4 � 
Woonplaats : /J!/A.. �-hi_ � . 

Werkbaas : � 
�,;er Ludo .  J� 
\Vin. t der Vrouw � 
Winst der Kinders : é) 

Land in gebruik : L? 

Het Comiteit van Vaderlandslievende Hulp werd op 5 augustus opgericht en steun
de de behoeftigen en werklozen. Emma Driessens, een weduwe met twee jonge kin
deren, kreeg in september 1 9 1 4  tien.frank 'van den armen' (armbureel) (Verz. SAE). 

is dan de eenvoudige Driekleur van België, Frankrijk of Nederland; maar 
dadelijk is de Londenaar bezig met op een stuk papier te schetsen hoe 
men de Engelsche vlag, de Union Jack maken moet. Van hun dienst zeg
gen zij niets, maar de Schot geeft mij toch te verstaan, dat zij alle oogen
blikken voor goed van Eecloo kunnen vertrekken. 
( l a/ 7) "O, maar dan moet ge nog eens mee naar mijn huis. Kom, we zul
len samen koffie drinken." 
Vlug eens rondgekeken, of zij voor den dienst nog niet noodig waren en 
samen met gezwinden stap meegetrokken, de Schot, de Ier en de 
Engelschman, een vertegenwoordiger van ieder der drie landen, die the 
United Kingdom, het Vereenigd Koninkrijk samenstellen. 
Zij lieten zich de koffie met de korintenboterhammen goed smaken, maar 
't was te zien dat de Ier en de Schot op heete kolen zaten; na weinige minu
ten stonden zij op, om terug Marktwaarts te gaan.28 De Londenaar bleef wat 
langer, maar verliet ons eindelijk ook met een hartelijk: "Gocxl bye!" 
Deze bijzonderheden zijn op zich zelf wellicht niets beteekenend, maar zij 
dragen ertoe bij ,  om een duidelijk beeld van den algemeenen toestand t 
geven. Daarom dan ook ben ik er bij stil gebleven. 
Wat is er van die Britse verkenners geworden? Ik heb van hen niet m 
gehoord noch gezien. Wellicht zijn zij gesneuveld gelijk zoo v 1 and n .  
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Maandag 1 2  October 1 9 1 4  
Personen te voet alhier van Antwerpen, vertellen dat het vreeselijk bom
bardement daar iedereen op de vlucht gejaagd heeft en dat Antwerpen 
gevallen is . . .  
Meer en meer inwoners maken toebereidselen om te vertrekken. De 
Duitschers zijn reeds te Gent, zegt men. Er heerscht een ongewone span
ning. Sommigen kunneri moeilijk een besluit nemen. Vertrekken? Zij 
weten niet waar naartoe. En dan, vertrekken met pakken kleederen, 
slaapgoed, geld en levensmiddelen, levert zooveel moeilijkheden, zorg en 
last op . . .  Blijven? Maar de vreeselijke tijdingen van de moorderijen, 
brandstichting en andere bandietenstreken doen hun hart bijna stil 
staan van angst. Anderen, verre het minste aantal, hebben het besluit 
genomen niet te vertrekken, zeggende: "Weldoen doet niet vreezen!" en 
slechts dan hunnen inboedel in den brand te laten, wanneer zij door het 
gevaar of door een bevel tot vluchten worden gedwongen. "Maar dan zal 
het reeds te laat zijn om te vluchten," wordt er opgeworpen. "Als men 
begint te bombardeeren met de kanonnen, als men met de mitrailleusen 
werkt, als alles met soldaten ( l a/8) afgezet is, probeer dan maar om te 
vluchten . . .  " 

" 't Is gelijk. Ik ga niet weg. En moet ik sterven, ik zal gaan als mijn 
doodsuur slaat. Ik heb niets misdaan."  
"Wat ik zeker weet, is ,  dat ik toch niet blijven zal tot den laatsten" zegt 
een ander. 

Dan tracht een derde de verzekering te geven dat het beste zal zijn, geene 
huizen te verlaten of op te sluiten bij nadering der Duitschers, maar 
integendeel de deuren gastvrij open te laten, daar dit het beste middel is 
om van plundering verschoond te blijven, gelijk men in sommige bladen 
overigens had kunnen lezen. 
Zoo wist iedereen het zijne te zeggen, maar zelfs de moedigsten hadden 
het gemoed beklemd door een groote zorg die hun hart bedrukte, een 
benauwend gevoel van onveiligheid , dat verlammend op de zenuwen 
werkte en door geen woorden is weer te geven. 
Een gendarm, een fraaie jongen van Beernem, die bij ons den nacht had 
doorgebracht, vertrouwde ons zijn 'koolbak' toe.29 "Ik heb hem nu toch 
niet meer noodig," zei hij ,  "en. dat ware maar ballast op mijn reis. Gelief 
wo goed te zijn hem te bewaren, want 't is een kostelijk stuk. " 'k Geloof 
dat hij zei, dat zoo'n koolbak 60 tot 70 frank kostte. "Als ik 't geluk heb 
van te blijven leven," ging hij voort, "zal ik hem komen halen en u voor 
uwe goedheid bedanken. Als ik dood geschoten word, wel, dan moogt gij 
ermee doen wat ge wilt. Ge kunt hem dan als gedachtenis bewaren, of 
hem verkoopen of er een moffel van maken. "30 Was dat niet treffend? Die 
man in de volle levenskracht, zoo flink uit de kluiten gegroeid, die woor
den te hooren uiten; "als ik doodgeschoten word . . .  " En niemand iets 
misdaan hebben " .  
"Het moge de Hemel believen, dat gij niet doodgeschoten wordt," zei ik 
bewogen. Wat uw koolbak betreft, die is hier in goede handen, en 't is te 
hopen, dat gij hem in volle victorie ( l a/9) zult mogen terughalen."  
Een handdruk voor allen en daarmee was hij vertrokken, om zijne 
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wapenbroeders te gaan vervoegen op hun onzekeren tocht naar het 
Westen. 
Intusschen was de middag voorbijgegaan en pas na één uur waren de 
werklieden- van het atelier der statie daar reeds terug met de melding: "Nu 
wordt het tijd! De locomotiven staan onder stoom, gereed om op het eer
ste teeken weg te vluchten!" 
( la/ 1 0) Daarmede waren alle treinen op de lijnen Eecloo-Gent, Eecloo
Brugge en Eecloo-Zelzate feitelijk opgeschort. 's Morgens was de laatste 
trein naar Brugge gereden. De trein naar Zelzate was nog gereden tot 
Bassevelde, maar daar was hij moeten terugkeeren. Wat de trein naar 
Gent betreft, dien had men reeds den 9 october opgeschorst. 
( l a/9 vervolg) Op de groote baan, intusschen, was het een ongewoon rij 
den en rotsen van automobielen, verhuiswagens, sjeezen en karren, ter
wijl de wegen verder ook overdekt waren met voetgangers met pakken en 
zakken. 3 1 Ditmaal waren het menschen van Gent, ook van tusschenlig
gende gemeenten, die de wijk namen hetzij naar de Hollandsche grens, 
hetzij naar de kust. 
Hier en daar zag men matrassen uit de bovenvensters der huizen naar 
beneden laten en op karren of wagens geladen worden en af en toe kwam 
zoo'n gespan in beweging, om over de hobbelige kasseide voort te rollen, 
naar het Noorden toe. 
's Avonds liepen hier zwermen Gentsche Burgerwachten rond, om te zien 
of zij ergens konden eten en slapen, typen van de grootste verscheiden
heid, van den krachtigen man met vurige blik, tot den bleken aamborsti
ge, of den blazenden, dikbuikigen burger, die last voor zich zelven is. 't Is 
in zulke omstandigheden, dat men al de waarde kan schatten van de 
Belgische Burgerwacht, die ons hoopen gelds gekost heeft, zonder dat 
hare doeltreffendheid ooit gebleken is of bewezen kon worden en dus aan 
de burgerij nutteloozen last en aan de schatkist nuttelooze onkosten 
oplegt. 
Tevens waren er weer militaire wielrijders aangekomen in ( l a/ 1 1 ) onge
looflijk getal. Hun rijwielen stonden in een lange reeks achter elkaar op 
de Markt. Nu en dan steeg verwijderd gebrom van naderende kanonnen 
op als een bedreiging of waarschuwing voor de aan haar zelven overgela
ten bevolking. 
Bij mij thuis stonden verschillende automobielen en motocycles van 
Brusselaars, die slechts Fransch spraken, of, zoo zij al Vlaamsch kenden, 
met veel voornaamheid gebaarden het niet te verstaan. Die zouden bij 
ons, overigens, den nacht doorbrengen. 
De avond was killig en het vuur deed deugd. Achter de kachel zat ook een 

grenadier, doodmoe en af, een Gentenaar. Hij scheen meer lust te hebben 

tot slapen dan tot vertellen. Toch vernamen wij genoeg van hem om te 

weten, dat hij tot een troep verkenners behoorde, dat hij in de 3 laat t 

nachten schier niet geslapen had, dat de eene na den anderen dood -

schoten was, tot er slechts twee overbleven, hij en zijn boezemvriend, en 

dat deze laatste eindelijk ook door een vijandelijken kogel was ne r eld. 

zoodat hij de eenige overlevend was van den ganschen tro p. Di ukk -

laar met bleek gezicht had ons dat in weinige woorden m d d ld. in 
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zijn Gentsche gewestspraak, op tragen, slependen toon en iedereen 
gevoelde deernis met zijn lot. Wij vragen hem of hij niet wat wilde eten. 
"Ge zijt wel bedankt," zei hij ,  "Ik heb reeds geëten. "  Wat, of waar, of wan
neer? Dat zei hij niet. Wij drongen niet aan. Maar een bed zou hij toch 
wel verlangen? Daar zou hij het toch gemakkelijker hebben dan op dien 
harden stoel. "Neen, laat mij hier maar zitten, als 't u belieft. Ik zit hier 
gemakkelijk en goed. "  En zoo zat de arme jongen daar achter de warme 
kachel op zijn stoel te knikkebollen en genoot hij in die welverdiende rust 
de vergeteligheid der hardheid van het lot, dat op hem gevallen was. 
(2/ 1 2) Een paar uur verliepen, de Brusselaars waren reeds naar boven 
getrokken. De grenadier zat nog steeds op zijn stoel te slapen. Zoo kon 
hij daar toch den ganschen nacht niet blijven. Ik schudde hem wakker. 
"Kom mee naar boven, jongen. Ik zal u een bed geven."  Hij mompelde iets 
van dat het niet noodig was, van last en van dérangement. 32 "Daar is 
geen last aan verbonden. 't Wordt gaarne gedaan en het bed staat daar 
toch!" En daar hij nog steeds aarzelde, schoot het mij te binnen, dat geld
gebrek wellicht de oorzaak was zijner verlegenheid. "Kom mee, ge moet 
daar niet voor betalen. 't Is gansch kosteloos." Hij strompelde naar boven. 
"Kijk, daar hebt ge een goed bed . Rust nu maar eens goed en degelijk uit, 
want gij hebt het noodig en morgen zijt gij frisch man."  Terug beneden 
gekomen, verdiepte ik mij nog eenigen tijd in de lezing van een boek toen 
op eens - het kon zoo wat een half uur later zijn - iemand de deur open
wierp en binnenstormde. 't Was ook een grenadier en hij zag er gejaagd 
en verwilderd uit. 

"Zijn hier mannen?" vroeg hij hijgend in 't Fransch? 
"Soldaten, meent ge?" 
"Ja," 
"Zeker." 
"Ge moet ze dadelijk wekken!" 
"Ze zijn nog maar pas boven!" 
"'t Is gelijk. Ze moeten gewekt worden. Ze moeten onmiddellijk ver
trekken."  

( l a/ 1 3) En met die woorden was hij weer de deur uit en ik hoorde het 
gerucht zijner verder snellende voetstappen. 
Dat begon inderdaad aangeb�and te rieken. 
De mannen waren, na de uitgestane vermoeienissen, allen in diepe slaap, 
wodat er herhaaldelijk en hard aan hun deur moest geklopt worden eer 
zij wakker schoten en vernamen dat zij vertrekken moesten. Grommelend 
stonden zij op, schoten hun kleeren aan en kwamen naar beneden. 
Eenige minuten later waren de motors hunner automobilen in werking 
gebracht, de rijtuigen bruischten en daverden in de stilte van den nacht, 
de wnnelampen werden ontstoken en herschiepen het duister in hellen 
dag en langzaam zwenkend reden de auto's - er waren er een stuk of vier 
- het hof af en de straat op. 
Het was alsof er uit de lucht een benauwend dreigement nederhing, dat 
alles bedrukte. In mijn verbauwereering hád ik nog den grenadier verge
ten. Dadelijk naar hem toe gegaan: hij mocht in de handen van den vij
and niet vallen! Maar ik mocht kloppen wat ik wilde, hij hoorde het niet, 
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hij sliep gelijk een boom. Gelukkig had hij zijn deur op slot niet gedaan. 
Ik trad de kamer binnen, vatte hem bij zijn knie en begon hem te schud
den, tot hij met een verschrikten kreet ontwaakte. Wie weet of de arme 
drommel niet droomde, dat hij in Duitsche handen gevallen en dat zijn 
laatste uur verschenen was. 

"Allé, jongen, sta op. Men is daar komen zeggen, dat gij dadelijk moet 
vertrekken." 
"A ja,  goed, mijnheer." En vol onderwerping wierp hij de dekens van 
zich af en stond op. 
" 't Is wel jammer, voor eenmaal dat ge mocht uitrusten, dat uwe rust 
zoo kort van duur is ."  
"Daar is toch niets aan te doen, mijnheer." 

( l a/ 1 4) Vijf minuten later nam de grenadier afscheid met duizend uit
drukkingen van dankbaarheid over de genoten gastvrijheid en de verze
kering dat hij het nimmer vergeten zou en dat hij zou terugkomen als hij 
in leven bleef enz. 

"Kom, kom, ge moet daar zooveel niet van maken. Zie maar dat ge u 
niet laat knippen. Goede reis en God beware u!" 

Ondertusschen was het middernacht geworden. Ik was alleen nog op. De 
poort stond nóg open en juist toen ik ze sloot, donderde in de stilte van 
den nacht opeens een luide ontploffing; 't was maar één slag, maar zoo 
scherp en zoo geweldig, dat hij eenigen tijd lang door al de echo's uit de 
omtrek herhaald werd. 
Op straat hoorde ik stappen van voortsnellende menschen, die, door een 
plotselingen schrik aangegrepen, aan anderen met ongeduldig vloeken 
toeriepen dat zij zich moesten haasten, dat het tijd werd, of zij niet hoor
den! en eenige minuten nadien het geratel van rijdende karren, die, waar
schijnlijk met huisraad of ander gerief geladen, wegreden. Vijf minuten 
waren nog niet verloopen, toen er eensklaps op de voordeur gebatterd 
werd.33 

"Wiedaar?" 
"Goed volk! Doe maar open!" 

't Was een familie van Landeghem, bestaande uit 4 personen en een 

knecht, die een onderkomen vroegen voor den nacht. Zij waren voorne

mens geweest bij een vriend alhier te logeeren, maar deze was reeds met 

gansch zijn gezin vertrokken. Per gerij waren zij van Landeghem geko

men. De knecht zou 's anderendaags terugrijden; maar de familie zou den 

eersten tram nemen en naar Vlissingen reizen. "Hebt ge daar die ont

ploffing niet gehoord?" vroegen die menschen. "Ja, wat zou dat geweest 

zijn?" "De Brug van Landeghem, die gesprongen is. 't Zijn de Engelschen, 

die ze in de lucht hebben doen vliegen. Alles was daartoe gereed, toen wij 

afreisden."  En zoo was de eene drukte rriaar pas uit de voeten, to n r 

reeds een andere in de plaats was. 
( l a/ 15) Een uur later stond ik vol gedachten boven door mijn venster. D 

wolken dreven, de wind suisde door het Octoberloover gelijk in vrede tijd 

en strooide hier en daar een blad naar beneden . Nu en dan kwamen t r

ren te voorschijn, die, zoo hoog verheven boven het nietig m n h ijk 

bestaan, de eerste worstelingen op de wereld gezien hebben en zull blij -
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en schitteren, tot ook de laatste worstelingen voltrokken zal wezen . En 

waar zal dan de uitslag te zoeken zijn van den bittersten aller oorlogen, 
die thans ontbrand is? Wat is er overgebleven van de overwinningen van 
Alexander de Groote, van Cezar, van Atilla, van Napoleon, die halve 
werelden veroverden en aan hun gezag onderwierpen? De grenzen, die zij 
rond de overwonnen landen trokken zijn weer uitgewischt; het bloed dat 
zij hebben vergoten heeft dus nutteloos gevloeid . De overwonnenen van 
vroeger werden op hun beurt overwinnaars, om dan weer door anderen 
onderjukt te worden in eene wisseling van winnen en verliezen. Niets is 
immers bestendig op deze aarde en alle volk heeft zijn tijd van voor- en 
tegenspoed, van bloei en van verval . 
De natuur, die de waarheid zelve is, blijft onveranderlijk  getrouw aan het 
levenwekkend beginsel dat haar bezielt, maar de menschen, de groote 
koppen vooral vergeten de wet van liefde en broederlijkheid, die den vrede 
zou verzekeren indien allen als broeders handelden en leefden. Waarom 
toch moet een duurzaam en algemeen rijk van vrede op deze wereld een 
ondenkbaar iets zijn en blijven? 
Met deze gedachten ging ik te bed. De 1 3e October was feitelijk reeds aan
gebroken. Wat zou de volgende dag ons brengen? 

( l a/ 16) Dinsdag 1 3  October 1 9 14 
Het kan wel niet anders of dit verslag van gebeurtenissen voor en tijdens 
de eerste dagen der Duitsche overrompeling moet een gansch persoonlijk 
karakter dragen. In die dagen, immers leefde men minder voor de 
gemeenschap dan voor zich zelven:  men had overigens genoeg te doen 
met het beredderen van zijn eigen zaken. Zooveel hoofden, zooveel zin
nen, zegt het spreekwoord, en in die dagen hadde men wel mogen zeggen: 
"Zooveel hoofden, zooveel ervaringen."  Ware men van persoon tot persoon 
gegaan, dan zou het van persoon tot persoon een ander verhaal geweest 
zijn van wat men beleefd had, meer of min sterk gekleurd volgens de 
omstandigheden of volgens het temperament van den verteller. 
Zoo zal men het den schrijver dezes niet euvel duiden, hoop ik, dat hij 
hier bijna uitsluitend zijn eigene ervaring heeft geboekt. 
Reeds van bij het aanbreken van den dag was het duidelijk, dat al of bijna 
al wat beenen had de vlucht. zou nemen, sommigen naar Holland, de 
meesten naar de Belgische grensgemeenten, die, zoo dacht men, buiten 
den weg der Duitschers lagen en waar men dan ook van hen verschoond 
hoopte te blijven. 't Werd een vloed van vluchtelingen niet alleen van 
Eecloo maar van al de omliggende gemeenten naar Eede, St. Laureins, 
ste Marguerite, Waterland, Watervliet, Bouchaute enz. 
Zoo min als iemand wisten wij thuis wat er gebeuren kon. Wij waren 
besloten te blijven zoolang tot er geen onmiddellijke en rechtstreeksche 
aanleiding tot vluchten zou gegeven worden. Wellicht zou de verwachte 
aankomst der Duitschers niet zoo slecht vergaan als men vreesde. Men 
had immers gelezen, dat Ninove, Geraardsbergen, Ronse en andere plaat
sen ( l a/ 1 7) waar zij waren doorgetrokken niet het minste hadden gele
den. Waarom dan zou Eecloo te lijden hebben? 

"Jamaar," zoo werd er dan van een anderen kant geoordeeld, "wanneer 
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zij geenen tegenslag ontmoeten gaat alles goed, maar wie zegt u, dat 
er geen botsing zal plaats hebben tusschen Duitsche en Belgische 
troepen?" 
"Belgische troepen? Die zijn nu toch voor 't grootste gedeelte over . . .  " 
"Weet gij waar ze zijn? En kunnen er nog geene achterkomen? En 
zoudt gij durven bevestigen dat er geene botsing zal plaats hebben, dat 
er niet zal gebombardeerd worden?" 

Natuurlijk, dat durfde niemand bevestigen. Om het kort te maken, een 
vriend van Waterland had ons eene kamer aangeboden en dankbaar was 
het aanbod aanvaard, onder voorbehoud nogthans, dat wij slechts zou
den komen, wanneer het volstrekt niet anders kon. 
Maar toen wij in de laatste dagen dien algemeenen roep: "Naar de grens! 
naar de grens!" hoorden en zagen hoe een echte menschenvloed naar het 
Noorden begon af te zakken; en toen wij overwogen hoe die kleine grens
gemeenten, waarvan sommige nauwelijks grooter zijn dan een gehucht 
met enkele tientallen van huizen, stonden ingenomen te worden door 
honderden, ja, duizenden vluchtelingen, begonnen wij onzeker te wor
den, of de ons beloofde kamer niet door anderen zou worden ingenomen. 
Er werd besloten dat ik dezen morgen nog met den tram naar Waterland 
zou rijden, om daarover volle zekerheid te hebben. 

"Even na den middag hoop ik terug te zijn!" 
( l a/ 1 8) Aan de Tramstatie stonden reeds honderden menschen te wach
ten op den tram, die maar niet afkwam. 34 
Intusschen werd daar gesproken over een mooie zaak: dien zelfden mor
gen vroeg was de winkel van tabak en sigaren van Mejuffer Pelagie 
Staelens in de Statiestraat gedeeltelijk geplunderd geworden. 35 De luiken 
en de deur waren gesloten gebleven; natuurlijk, de bewoners waren 
gevlucht. Nu was er iemand aan de deur komen trekken en de deur was 
opengegaan of . . .  opengebro�en, men wist het niet zeker. Belgische sol
daten en burgers waren binnengedrongen, zeggende: "Als de Duitschers 
hier komen wordt alles toch geplunderd. 't Is nog beter dat het in onze 
handen valt dan in die van de Duitschers. "  En daarop was men beginnen 
stelen, tabak, sigaren, pijpen en verder gerief. 
Dit was de eerste daad van plundering en . . .  dan nog door eigen volk . . .  
De tram was reeds een half uur en meer over tijd. In de laatste dagen kon 
er nog weinig stiptheid bij het vertrek in acht genomen worden. Men 
haalde vertragingen aan van een uur, van twee uren . . .  

"Wie weet hoe lang wij hier nog zullen wachten!" 
"Dan ga ik maar te voet . . .  " 

De herfstzonne scheen heerlijk over 't laatste schoon der verwelkte 
natuur, maar uit het Oosten en Zuid-Oosten klonk maar steeds het 
onheilspellend kanonnengedommel.  In de lange Peperstraat zag ik hier 
en daar troepjes van menschen met pakken en zakken, rijtuigen reden 
in, andere kwamen uit de richting van Holland, de laatste waarschijnltjk 
om nieuwe ladingen aan te voeren. 
Het kwam mij voor, dat de beweging hier nog niet zeer druk was, maar 

toch moest zij reeds indruk gemaakt hebben op den geest der land lijk 

bevolking, want ik hoorde een boereknecht, die aan de balie van e n hof-
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stede stond te kijken, zijn gebuur aan de overzijde toeroepen: "Daar is 
toch volk in Eecloo, eb?" 
( l a/ 1 9) Ik was reeds dichtbij Bentille, toen ik eindelijk den tram hoorde 
fluiten. Een minuut later bruischte hij mij voorbij ;  't was een danig lange 
tram, bestaande uit ik weet niet hoeveel rijtuigen, en bijna vol bezet. 
Gelukkig was ik niet ver van de halte meer en door het op een loopje te 
zetten, kon ik den tram nog inhalen. In den eersten den besten wagon liet 
ik mij op een bank neervallen en daar zat ik opeens in gezelschap van 
eenige Eecloosche volksvrouwen,  die zeiden dat het toch nog wél was, dat 
men voor die reis per tram niet betalen moest. 
Inderdaad, niemand kwam ons voor het nemen van een reiskoepon lastig 
vallen. 
Verder vormde de oorlog, natuurlijk, het onderwerp aller gesprekken:  
oorlog en Duitschers, Duitschers en oorlog, ' t  was om er duizelig van te 
worden. 
Te Watervliet waren 't bijna al Eecloosche gezichten die ik zag. Niet zoo 
haast was ik daar afgestapt of vier, vijf bekenden, die daar sedert den 
vorigen dag waren, kwamen mij te gemoet. 

"Hoe is 't te Eecloo?" 
Nooit was de belangstelling in de geboorteplaats grooter geweest, dan op 
dit oogenblik, nu men ze door een onmiddellijken inval van den vijand 
bedreigd zag. 
Het nieuws der plundering van den winkel van Staelens liep voort gelijk 
vuur, maar ik onttrok mij aan de nieuwsgierigheid en sloeg vlug den weg 
naar den Oudenman in, vertelde den diefstal op hunne vraag naar 
nieuws aan een paar bekenden die mij tegenkwamen, "kruiste" op den 
Oudenman zelve den eenen Eecloonaar na den anderen en viel eindelijk 
bij mijnen "man" binnen. De beloofde kamer bleef stellig ter onzer 
beschikking, komen of niet komen. Er mochten er honderd komen naar 
vragen; zij was voor ons. 
( l a/20) Dat was dus afgedaan. 
Nog even rondgekuierd (op den Oudenman is men gauw rond geloopen) 
hier en daar een glas gedronken en wat gepraat, want 't was hier ook al 
Eecloosch volk dat men zag, en gedurig zag men nieuwe aankomenden. 
Onder andere bemerkte ik çlaar ook den meester-schoenmaker, een man 
van omtrent 60 jaar oud, hijgende en stekende aan een volgeladen stoot
kar. Hij was haast dood . 'k Geloof het wel, van 3 tot 4 uren verre met 
zoo'n zwaar geladen stootkar over een doorslechten hobbeligen steenweg 
komen, 't was genoeg om naar de rest niet meer te vragen. 
Opeens hoor ik een geplof als van dravende hengsten. Ik keer mij om en 
eenige stappen voor mij komen boerepaarden aangevlogen in een wolk 
van stof, met draaiende oogen, de blonde manen wapperden om den nek. 
Knechten hebben ze bij den stalband en loopen mede. 

"Wat is gaande, dan?" 
"De Duitschers!" klonk het hijgend. 

Wat verder knikte men dat het waar was, dat de Duitschers wezenlijk te 
Watervliet verschenen waren, slechts een half uur hier vandaan. Men 
keek elkander aan. Men stond paf. Dat was toch iets waaraan niemand 

1 27 



PROSPER VAN ACKER 

zich hier verwacht had. 
Ik liep no� eens bij den vriend in kwestie binnen en hoorde hoe de doch
ter haar vader met dringende woorden aanzette, om toch het paard uit 
den stal te halen en over de grens te brengen. Elders maakten jonge 
meisjes zich gereed om op Hollandschen bodem te loopen. Den 
Oudenman was met den schok van dat nieuws, opeens, in volle opschud
ding geraakt, en de vreemdelingen, die herwaarts gekomen waren, om de 
Duitschers te ontloopen, zagen zich op het punt door hen overrompeld te 
worden. 
Het was op den middag, het uurwerk wees juist twaalf uur aan. Ik sloeg 
den weg naar Eecloo weer in. 
( l a/ 2 1 )  's Morgens was ik langs Watervliet gekomen; ditmaal koos ik den 
weg, die over St. Jan's brug en Bentille naar Eecloo voert. 
Hier ook kwam ik gansche familiën tegen. Sommigen riepen: "Waar gaat 
gij nu nog naartoe?" 

"Naar Eecloo!"  
" 't Joos!" met een blik van verwondering "gansch Eecloo is  gevlucht." 
"Dat kan mij niet schelen!" 
"Zijt gij niet benauwd van de Duitschers?" 
"Pas maar op, dat ge niet eerder bij ·de Duitschers zit dan ik. Ze zitten 
al in Watervliet en op den Oudenman brengt men reeds paarden over 
de grens!" 
"Zwijg toch!" 

En toen ik, mijn weg voortzette, omkeek, zag ik hen in 't midden van den 
weg staan, besluiteloos, klaarblij kend elkander raadplegende, om te 
weten wat zij doen zouden. 
Hier werd de weg nu wat eenzamer. Ik hoorde het geratel van een rijtuig 
achter mij .  Ik keek om: 't was Fientje Branteghem met zijn bierkar. 36 

"Zeg, hebt ge geen plaats�ken voor mij?" 
"Zeker!" 

Het volgende oogenblik zat ik op de kar. "Jul" Fientje klapte met de 
zweep, het paardje lei aan en weg waren wij . Nu zou ik in alle gevalle wat 
sneller en wat gemakkelijker thuiskomen, dan indien ik die 3 uren te voet 
hadde moeten afleggen. Af en toe ontmoetten wij karren, voetgangers, 
wielrijders, die wij welhaast verre achter ons lieten, terwijl ons paardje 
kopschuddend en brieschend zijn weg vervolgde. 
Tot dan toe had het weder zich goed gehouden. De zon, echter, was ver
dwenen. De lucht was langzamerhand met loodblauwe wolken betrokken. 
Wij zouden nog regen krijgen. 
( la/22) Aan de brug van St. Jan stonden groepen landlieden die onge
wone beweging met de handen in de zakken vol belangstelling na te gaan; 
maar 't was eerst te Bentille, waar wij op de baan naar Watervliet kwa
men, dat wij de volle drukte te zien kregen. Het gehucht was overvol, net 
als op een kermis, ofschoon het alles behalve een kermisdrukte was. D 
menigte was samengesteld uit groepen, iedere groep een familie of n 
buurt uitmakende, die afzakte naar het Noorden, een mengelin van 
menschen van allen ouderdom, arm en rijk, bijna allen de handen ol 

met de vrachten, die zij te dragen hadden, hier en daar afgewi d door 
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een stootkar, of een wagen of een driewielkar, volgeladen met matrassen 
en al wat mondvoorraad en krakend voortdokkerend over den ongelijken 
steenweg. 
Bij dat onvergetelijk zicht zag men ook koddige tooneelen: dandy's 
schaamden zich nu niet op een schamele hondenkar te zitten en daar 
voor mij is eene nog jonge moeder, die een kinderrijtuigje voortsteekt; zij 
ziet zwart van 't stof, hare muts staat scheef gezakt en zoo stapt zij dap
per aan, terwijl  een kind, dat haar bij den rok houdt, achteraan komt 
getrippeld. 37 En - nieuwe oorzaak van bezorgdheid - nu begint het te 
regenen ook en velen hebben nog zoo'n langen weg af te leggen . . .  
Uit een paar huizen van het gehucht zie ik door de bovenvensters matras
sen naar beneden halen: men maakt zich daar dus ook tot de vlucht 
gereed. 't Is als eene besmetting van vrees, die in de lucht hangt, la con
tagion de l' exemple, de besmetting van het voorbeeld.  
Ik heb mij tegen overdreven vrees gepantserd en toch onderga ik den ont
zenuwenden indruk van die algemeene vlucht. Weemoed komt bij mij nu 
op. 't Is een gansche bevolking, die hare woonsteden heeft verlaten en 
zoo, door dien drom van vluchtelingen alleen naar huis gaan, naar een 
verlaten plaats . . .  Maar komaan, wij staan ervoor en wij moeten erdoor. 
Vooruit! En ons trouw paardje snelt moedig voort, nu en dan uitsteken
de voor andere rijtuigen, die vooral met matrassen zijn geladen, waar
tusschen men hier en daar een zieken of een valen, rimpeligen ouden 
mensch ziet zitten. Eene kar vol leder rijdt ons voorbij ,  dan een wagen 
met beeldhouwwerk, zelfs een bijna afgewerkt altaar. Iedereen vlucht het 
draag- of vervoerbare waaraan hij het meest prijs hecht. Landlieden drij
ven in die woeling koeien voor zich uit. Een schril gefluit: ginder is  de 
tram. Snuivend en dampend, trekkend wat hij trekken kan, komt ( l a/23) 
hij aangerold. Hij bruischt ons voorbij : 't is een lange, lange trein,  over
vol, tot stikkens toe; in de wagens en op de buitenvakken staan men
schen op elkaar geprest, gelijk de haringen in de ton. Hadde men gekun
nen, men hadde plaats genomen op de daken der wagons, geloof ik. 
En wo is het de eene afwisseling na de andere. Zoover wij zien kunnen, 
blijft de baan overdekt met aankomende vluchtelingen, personen van alle 
rang en stand, welstellende burgers en schamele armen, politieagenten, 
ambtenaren, bedelaars, ar�e Claren zelfs. 
Met elkander wisselen wij de opmerking, dat geheel Eecloo leeggeloopen 
is, dat daar geen volk meer zal te vinden zijn. Sommigen roepen wij toe, 
dat de Duitschers van het Noorden naderen, dat zij langs de grens waren 
gekomen en reeds te Watervliet waren. Enkelen blijven verrast staan, 
maar de meesten meenen dat wij hen voor de aap houden en gaan voort. 
Ten langen laatste zien wij toch het einde van den vluchtenden men
schenstroom, juist aan 't begin van de Peperstraat. De heer schepene 
Vermast en eenige andere notabelen zijn de laatsten . 't Is alsof zij er naar 
gewacht hadden om als achterhoede den stoet te sluiten . . .  38 
En dan, als bij tooverslag, is de weg waar wij komen, eenzaam. 
Het weder is weer opgeklaard. Wij rijden een hoek om en daar strekt zich 
opeens de lange, breede Boelaarstraat voor ons uit, zoo treurig in hare 
verlatenheid. Slechts een paar achterblijvers krijgen wij te zien . 
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Overigens, alle deuren zijn gesloten. 
Ik spring van de kar af, bedank den vriendelijken geleider en zet mijnen 
weg voort. Op de Ledeganckplaats staan enkele personen een stuk of vier, 
maar anders in de Molenstraat, in de Brugschestraat, zoover wij zien 
kunnen, de Markt over en de Statiestraat in, geen teeken van leven. 't Is 
alsof de onzichtbare hand des doods over Eecloo nedergekomen ware. 
Men kan het zich niet beter voorstellen dan 's morgens vroeg in den lan
gen zomertijd,  wanneer het reeds helder dag is, maar alles nog slaapt. 
Te Waterland had een handelaar, die hier op de Markt woont, ( la/24) mij 
verzocht eene boodschap af te geven ten zij nen huize aan de meid, die 
voor de bewaking van het huis gebleven was. Maar jawel, ik kwam voor 
een gesloten deur. Herhaaldelijk  klopte ik aan, maar niemand kwam 
opendoen: de meid was dus ook weg. 
Ik sloeg de Collegestraat in en mijne stappen klonken er klaar en scherp 
als bij nachte. Geen ander huis was er open dan het onze. Door de mij 
nen werd i k  er met een uitroep van tevredenheid ontvangen. Het kon toen 
zoowat 1 V2 uur zijn.  Men zat aan de koffie. De huiskring was met 3 per
sonen vermeerderd: een geburendochter, die, met de tranen in de oogen, 
gansch gekleed en opgetooid de wijk hierheen had genomen, nadat zij op 
den tram geen plaats meer had kunnen vinden en overigens niet wist 
waar zij naartoe hadde moeten gaan; een oude vrouw van de familie en 
een vriend, die Antwerpen ontvlucht was. 
Ik ging zitten om te middagmalen en vertelde mijne wederwaardigheden 
onder het nutten van de soep en hoe de vijand reeds te Watervliet gezien 
was, toen wij op straat een klabetteren van kloefen hoorden: 't waren 
twee jongens, die, hoorende, dat de Duitschers hier te paard waren aan
gekomen, naar den hoek waren komen geloopen en daar, verborgen ach
ter den gevel, met het hoofd voorzichtig uitpiepten en naar de Markt 
keken.39 

"Ze zijn daar! ze zijn daar!" 
Ik snelde naar de Markt. Die aankomst wilde ik bijwonen. 
De tram van Watervliet was juist teruggekeerd en tusschen de wagons 
zag ik er een groep ruiters voor het stadhuis staan, uhlanen in khaki
kleur, zoowat 30 in getal. Het gevreesde oogenblik was dus gekomen. De 
overste van de bende stond vooraan, voor de pui, waarop onder meer drie 
gemeenteraadsleden hadden plaats genomen: de heeren V. Roegiers, D.  
Goethals en R.  Van Brabandt. 40 Dat was al  wat er van het gemeentebe
stuur alhier overbleef. Om dat getal te volmaken, hadden zij inderhaast 
eenige politieke vrienden, de eerste de besten, aangeworven zoodat een 
groep van misschien tien of twaalf personen de Duitschers te woord 
stond. 

l a/25 De bevelvoerder sprak Fransch. Hij drukte zijne verwondering uit 
over de vlucht der bewoners van Eecloo en zei dat zij de Duitschers niet 
moesten vreezen, daar zij alleen oorlog voeren tegen erkende krijgslieden 
en niet tegen vreedzame burgers, dat de Duitschers alles wat zij opei
schen betalen, dat hij de bevolking dus aanspoorde terug te komen enz. 
Langer dan een paar minuten duurde het niet. De overste sloeg aan en 
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de soldaten reden verder de Varkensmarkt op. 
Nu werden enkele inwoners, die hier en daar van verre stonden te kijken, 
door de heeren van 't stadhuis met groote gebaren toegewenkt, dat zij 
zouden naderkomen. Ik sprong dwars door de wachtenden tram heen; de 
kloefen der aansnellende nieuwsgierigen kletterden op de straatsteenen. 
Dit gekletter deed de Duitschers, die, te paard, met de lans gewapend en 
met den helm op, er uitzagen als een grijze bende 'kruiswegjoden", nog 
even nieuwsgierig het hoofd omwenden, doch waren zij het volgende oog
enblik achter den hoek der Varkensmarkt verdwenen. De heer Roegiers 
wenkte mij toe om boven te komen, maar reeds had de heer Van 
Brabandt het woord genomen om verslag te doen over de aanspraak van 

Victor Roegiers, Desiré Goethals en Remy van Brabandt waren de enige gemeente
raadsleden die eerste Duitse soldaten in Eeklo aan het stadhuis te woord stonden 
(Verz. auteur) . 

den Duitschen officier en hij eindigde met de woorden: "Laat ons vrien
den en kennissen aanzett�n om terug te keeren en Donderdag zullen wij 
de markt hebben gelijk vroeger!" 
Een gejuich steeg op uit de volksgroep voor het stadhuis, alles samenge
nomen misschien een 30-tal menschen . Bij allen scheen er een pak van 
het hart afgevallen en men achtte zich nu gelukkig gebleven te zijn, daar 
er met de verklaring van den officier een betrekkelijke rust in de gemoe
deren gekomen was. 
( l a/26) Terwijl ik aan het schrijven ben, verdringen zich de gedachten en 
visioenen in mijnen geest. Wilde men alles in schrift stellen, er zou zoo 
veel zijn, dat de geregelde voortgang van dit verhaal er onder lijden zou. 
Bijvoorbeeld de laatste zitting van den gemeenteraad, of zeg ik liever het 
conciliabuul, om 1 1  ure 's morgens, dus een paar uren, voor de aan
komst der Duitschers, ten stadhuize gehouden door eenige gemeente
raadsleden en toevallige burgers, die tot die 'zitting' uitgenodigd waren.4 1  
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De burgemeester zelf had reeds den dag te voren de vlucht ondernomen 
en in zijn  afwezigheid nam de heer schepene Vermast het voorzitterschap 
waar. Als opgekomen gemeenteraadsleden stipt men mij de namen aan 
der heeren Van Hoorebeke en Van Brabandt. 42 Het burgerlijk element 
was er onder meer vertegenwoordigd door de hh. Dr. Van Kerkvoorde, 
Aimé Vande Putte, J. Vermast, J. De Schrijver, O. Lehoucq.43 

Er werd besloten een plakbrief uit te hangen, met zware straffen bedrei
gende al wie zich aan diefstal zou schuldig maken, dit naar aanleiding 
der plundering van den tabakswinkel van Mej .  Staelens. 
Terwijl men bezig was met te beraadslagen, hoorde men buiten hoeven
gekletter van voorbijsnellende paarden: 't Waren een gansche troep lan
siers, die te vierklauw in de richting van Brugge reden. Iemand der aan
wezigen liep naar beneden, om te gaan vragen wat dit beduidde en eeni
ge minuten later kwam hij gejaagd terug: hij had den kapitein gesproken 
en deze had hem medegedeeld dat zij vervolgd werden door een bende 
Duitschers met mitrailleusen gewapend en dat zij ieder oogenblik konden 
aankomen. 
't Was gedaan met beraadslagen.  De heer Vermast schorste de zitting op 
en elk greep naar zijn hoed en stormde de trappen af, de meesten om zich 
tot de vlucht gereed te maken. 

* * * 

( l a/27) De grootste oorzaak van de nagenoeg algemeene vlucht der 
Eecloosche bevolking was de bangmakerij :  bangmakerij met schriften, 
bangmakerij met woorden. 
Zeker is het dat de eerste intocht der Duitschers in België in zekere ste
den en gemeenten met gruwelen gepaard ging, waarvan het verhaal de 
harten deed beven. Visé, Dinant, Aarschot, Leuven hebben dingen zien 
gebeuren, die men in dezen tijd van beschaving onmogelijk zou geacht 
hebben. De lichtontvlambare geest van velen zag daarin een stelselmati
ge uitmoorderij :  zij meenden dat de Duitschers in de burgerlijke bevol
king van België schoten gelijk in de .musschen en dat hunne intrede over
al in de steden en gemeenten, gekenmerkt werd door foltering, brand
stichting en verkrachtingen. 
Een Gentsch orgaan viel 'De Stad Eecloo', in een kras artikel, zelfs lastig, 
omdat dit blad, in koelen bloede, de bevolking tegen overdreven schrik 
had durven waarschuwen. 44 Zoo groot immers, was die vrees, dat ik een 
vrouw hoorde zeggen: "Zie, moest hier opeens een Duitscher in huis 
komen, ik geloof dat ik bots zou vallen, zoo lang als ik ben."  Inderdaad, 
ik zou verschillende personen kunnen noemen, die een voorbarigen dood 
gestorven zijn, enkel en alleen uit schrik voor de Duitsche oorlogvoerders. 
Daarbij kwam dan nog de taal van zekere onzer soldaten en officieren, die 
uitdrukkelijk den raad gaven, te vluchten en de aankomst der Duitschers 
niet af te wachten. 
Daardoor is de zenuwachtige schrik, waarin de bevolking van hier en van 
elders verkeerde, te verklaren. 
't Is in dien gespannen geestestoestand dat de vluchtelingen, waar ik 

doorheen gereden was, gelijk ( l a/28) men hiervoren zal gelezen hebb 

op den weg naar Watervliet, plotseling een gewapende bende Duit 
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soldaten te paard hen zagen te gemoet komen. 
Oordeel over de gemoedsgesteltenis van die duizenden menschenl 
Er steeg een geschreeuw en gehuil op, dat voor al wie ter plaatse was wel 
immer onvergetelijk zal blijven. De honderde malen herhaalde angst
kreet: "Ze zijn daar! ze zijn daar!" galmde door de lucht als de vreeselijk
ste mare. "Loopt! Laat ons vluchten! Och God! Och Heere! Waar naar toe!" 
Dergelijke uitroepen, kruisten de angstkreten van vaders, moeders en 
kinderen, die elkander toeriepen en alles smolt samen tot een verward 
gerucht van schrik en ontzetting, dat ver in 't ronde over de akkers galm
de. Men liep van weerszijden de 'stukken' op, men drong struiken en 
gewassen, de jongeren sprongen over de grachten en snelden vooruit 
door den vetten akkergrond, tot zij niet meer konden en hijgend bleven 
staan of ergens in een eenzaam huis binnenvluchtten.  45 De ouders volg
den langzamer of bleven staan met den dood in het hart en den bleeken 
schrik op de ontstelde wezenstrekken. 
De Duitschers, die van achter een bocht van den weg waren opgedoken, 
op " 't Wisken" namelijk, schenen zelf zoo verrast door dit tooneel, dat zij 
bleven staan. De hoofdman deed van verre herhaaldelijk een bedarende, 
geruststellende beweging met de hand, ten einde de kalmte te doen terug
keeren. 
Eindelijk kwamen zij stapvoets weer vooruit en lieten iedereen onge
moeid. Toen zij voorbij waren, kwam men uit de hoeken en kanten te 
voorschijn en liepen de huizen van de wijk, die door de vluchtelingen 
stormenderhand waren ingenomen, weder leeg. Men keek elkander aan 
met een zucht van verlichting en nu was het een gekakel en getater van 
ontlasting, terwijl  de vijandelijke bende daar ginds in haar grijze mantels 
te paard den weg naar Eecloo voortzette. 

(Schrift 2/ 1 )  Dinsdag 1 3  October 1 9 1 4  (vervolg) 
Nog enkele woorden over die ontmoeting: Later kon men er misschien wel 
om lachen, maar op dat oogenblik zelve was de tegenwoordigheid eener 
gewapende bende Duitsche ruiters daar op den openbaren weg niet zon
der gevaar: de baan was voor hun krijgsbedrijven immers nog niet volko
men vrij .  De vluchtelingen zagen nu en dan uit bosschen en wegen groep
jes Belgische soldaten verschijnen, omzichtig rondkijken, vragen of de vij
and nog niet gezien was en dan vlug hunnen weg westwaarts vervolgen, 
ten einde ginder zich met hun wapenbroeders te kunnen vereenigen. 
Sommigen, die te laat waren en zich afgesloten zagen, verwisselden gauw 
hun soldatenuniform voor een burgerspak en konden in die verkleeding 
gemakkelijk de Hollandsche grens bereiken. Hier en daar, nogthans, wer
den den zelfden namiddag kogels gewisseld, vooral te St. Laureins. Geen 
wonder dat de Duitsche bevelvoerder bij elke gelegenheid vroeg of men 
geen Belgische soldaten gezien had. Van weerszijden was men vol wan
trouwen. 
Hoe het kwam weet ik niet, maar er waren zoowat overal van die ver
dwaalde Belgen. Er zaten er ook op den tram van Eecloo naar Watervliet, 
dien ik dien zelfden namiddag met zijn volle lading volk voorbijgereden 
was. Onder de passagiers van de tram, nu , deed het gerucht de ronde, 

1 33 



PROSPER VAN ACKER 

dat de vijand te Watervliet verschenen was. Wellicht was die tijding naar 
de tramstatie getelefoneerd geworden en hadden de reizigers er van dien 
kant lucht van gekregen. Toch had men hoopvol de reis aangevangen: de 
tram zou licht tot aan het Hoogkasteel rijden; daar was men maar een 
stap van de grens verwijderd en zou men gauw overgewipt zijn,  op den 
vrijen grond van Nederland. Ondanks de gedrukte stemming waren er 
toch spotvogels, die geestig meenden te zijn door nu en dan liegend uit te 
roepen: "Ze zijn daar! De Duitschers zijn daar!" tot men op den duur naar 
hen niet meer luisterde en hen liet praten. In de wagons heerschten 
drukke, levendige gesprekken, want men babbelt nooit meer dan wan
neer men gejaagd is hetzij van vreugde of van vrees. Doch eensklaps 
stopte de tram en de kreet: "Ze zijn daar!" was ditmaal waarheid. Al wie 
in den tram zaten, schoten hun kleur. De vijand stond op den steenweg 
ter zijde van de tramlijn en wie kon van de vluchtelingen sprong langs 
den anderen kant buiten. 
Door de Duitschers werd iedere wagon onderzocht en doodstil was het, 
terwijl  zij tusschen de knieën der inzittenden doorgingen; het kwam er 
(2/2) voor hen op aan om te weten of er ook Belgische soldaten onder de 
reizigers waren . . .  
Ja, er waren er enkele; doch in de gauwte hadden zij zich onherkenbaar 
gemaakt: hun soldatenmuts werd weggefoefeld. Hier kregen zij een pet of 
een hoed, die hun wat te groot was; maar dat kwam er niet op aan; daar 
deed men hun een overjas aantrekken en zoo ingeduffeld en de kleur van 
hun broek zorgvuldig verborgen houdende, zagen zij ,  met kloppend hart 
den vij and hen voorbijgaan. Het moet gezegd worden, dat het onderzoek 
niet zeer nauwkeurig gedaan werd en het liep dan ook op bevredigende 
wijze af: men had geen enkele Belgische soldaat gezien. Toen men de 
Duitschers hunnen weg weer zag voortzetten, kwamen de wegloopers 
terug en kort daarop reed de tram met een schril gefluit verder. 
Intusschen, gelijk het water, dat in breede golven heenvliedt langs weers
zijden van den boeg van een varend schip, zoo vlood de volksmassa over
al bij het zien van de Duitschers. Er waren menschen die er hun dood 
aan haalden. Men stipt mij het geval aan van een jongen, die zich danig 
af en in 't zweet geloopen had, en in dien toestand bij misslag in een 
gracht vol water was gesprongen, later moest hij klappertandend en 
koortsig in 't hospitaal gebracht worden, waar hij weken lang, lijdend aan 
longontstekeing tusschen dood en leven bleef. Nederige, naarstige men
schen verloren in 't vluchten hun geld, hunnen schat: zeven honderd 
frank! een ruïne voor hem! En hoeveel, dat ik niet weet, blijft hier onver
meld! 
Niet allen, natuurlijk, gaven blijk van zulke dolzinnige vrees. 
De gebroeders Aloïes en August Vandeputte, . bijvoorbeeld, gingen vooruit 
en vertelden mij later hun wedervaren als volgt:46 

Bij het naderen der groep Duitsche ruiters was iedereen langs weerszij
den van de baan de akkers opgeloopen. Op eene lengte van wel vijf hon
derd meter vóór de Duitschers was er geen mensch meer te bemerk n. 
Op den weg zag men alleen de karren en wagens, die de vluchtelin n in 
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den brand gelaten hadden, benevens pakken van alle vorm en grootte, 
die zij hadden laten vallen, om te sneller te kunnen vluchten. 
Aloïes en August waagden het dus, vooruit te gaan, in het bewustzijn van 
hun goed recht, daar zij niemand misdeden of misdaan hadden, maar 
toch met kloppend hart en beklemd gemoed. Toen zij op eenige passen 
van den hoofdman der bende gekomen waren, riep deze hun toe in het 
fransch: 

"Messieurs. "  
(2/3) "Zij hebben ons al  te pakken," mompelden zij tot elkander, ter
wijl zij met bevend hart van den zijkant naar het midden van den weg 
overstaken,  vol angst over wat er het volgende oogenblik gebeuren 
kon. Tevens hoorden zij de achterblijvers roepen: "Kijk, ze hebben 
Aloïes en August Vandeputte vast!" 

Voor den officier gekomen, sloegen zij aan. 
"Parlez-vous français, Messieurs?" 
"Oui, un petit peu parler," zei Aloïes. 
"Eecloo?" vroeg de officier en hij wees naar den toren, die daar boven 
het geboomte uitkwam. 
"Oui, Monsieur." 
"Beaucoup de belges soldats à Eecloo?" 
"Non Monsieur." 
"Si, si, si. " 
"Monsieur," zei August, "non pas un."  
"Attention, attention, quand il  y a beaucoup de soldats à Eecloo."  

De anderen hielden staande dat er volstrekt geene soldaten waren. 
Toen wees de officier in de straat en vraagde wat al die pakken en karren 
te beteekenen hadden en waarom die lieden weggevlucht waren. 
Zij antwoordden dat het was uit vrees voor de Duitschers. De officier 
schudde het hoofd en gaf hun te verstaan, dat de Duitschers, wanneer de 
menschen braaf bleven, niemand kwaad zouden doen. Tevens verzocht 
hij hun iedereen gerust te stellen en aan te zetten, om terug te keerenl 
Dan sloeg hij weer aan en met een "Bonjour, Messieurs,"  van den officier 
reed de troep verder. 
Eenige minuten later klonken de hoeven der Duitsche paarden in de een
zame en verlatene Boelaar�traat en tien minuten daarna stonden zij voor 
het stadhuis, gelijk men reeds gezien heeft. 
"Den zelf den avond," vertelde Aloïes Vandeputte verder, "kwam ik te 
Eecloo terug, doornat, want het had goed geregend. De lucht was inkt
zwart en in alle straten was het helledonker. Alle deuren waren gesloten 
en niet de minste lichtschijn kwam u tegen, noch van de lantarens, noch 
uit de ramen der woningen. Zoo strompelde ik naar mijn verlaten huis in 
de Kerkstraat, liep daar eenige stoelen om, zocht naar lucifers, zonder ze 
te vinden; ging op den tast naar de schapraai, waar ik niets vond om mij
nen grooten honger te stillen en eindelijk trok ik  mijn natte kleeren uit 
en ging zonder eten te bed . Zoo eindigde voor mij de dag der intrede van 
de Duitschers te Eecloo." 
(2/4) Op alle wegen, die naar het Noorden leiden was de drukte van den 
uittocht der bevolking, niet alleen van Eecloo maar van andere gemeen-
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ten, even groot. Van ons volk zaten er in alle gemeenten langs dezen en 
langs den anderen kant der grens. St. Jan, Waterland, Watervliet, 
Bouchaute, St. Laureins, Eede wemelden van vluchtelingen. En verder, 
over de grens zaten ze in IJzendij ke, Biervliet, Hoofdplaat, Schoondijke, 
Aardenburg, Oostburg, tot in Sluis toe. In deze laatste gemeente, zoo ver
telt mij een vriend, die er geweest was, lag het kanaal vol booten en deze 
booten waren met vluchtelingen opgepropt. Alle karren en wagens waren 
er in beslag genomen voor het vervoer van menschen verder-op. Belgen, 
die er met paard en wagen waren, verdienden zoo tot honderd frank per 
dag. Gedurig kwamen er trams aangevlogen, stikkens vol. En al duizen
den werden daar afgestort in dat kleine nest, dat wellicht slechts 300 hui
zen telt. Tempels en kapellen, zolders en kelders van stadhuis en andere 
plaatsen waren, ten dienste der vluchtelingen met stroo belegd, maar hoe 
menigen brachten den nacht in de opene lucht over, achter een houtmijt 
of zoo iets. Hoe menigen zochten met geld in de hand naar voedsel, dat 
zij niet vinden konden. Te IJzendijke, te Oostburg was 't het zelfde met 
de trams, die overvol toekwamen en overal verder snelden, dieper Holland 
in. Een groot gedeelte der burgerlijke bevolking wedijverde in gedienstig
heid en offervaardigheid om de vluchtelingen te helpen en hun een 
onderkomen te verschaffen. De soldaten der bezetting vooral onder
scheidden zich voor hun pogingen om de inwijkelingen behulpzaam te 
zijn en hun, waar het mogelijk  was, van mondvoorraad, bier enz. te voor
zien. Hoe dankbaar was men voor hunne hulp in deze oogenblikken van 
nood en beproeving! 
Maar tegenover deze schoone voorbeelden wordt ook de handelwijze 
gesteld van laaghartige schraapzuchtigen van versteende gevoelloozen, 
die in hun hart dezen nood eener vluchtende bevolking toejuichen, omdat 
zij de gelegenheid hadden hem uit te buiten en hunne 'hulp' overdreven 
duur tegen klinkend zilver te yerkoopen. Er waren er, die van arme drom
mels geld eischten voor een plaatsje in een bouwvallige en tochtige 
schuur, bij ratten en muizen, zonder dat zij hun het minste voedsel had
den verstrekt. Er waren er, die er niet tegen opzagen, om met dekens en 
het slaapgerief van ingewekene 'nare' familieleden geld te verdienen, die 
deze zelfde familieleden hen lieten helpen bij het gereedmaken van het 
eten voor al die vreemdelingen, en tevens aan die zelfde 'familieleden' 3 
fr. per dag en per kop rekenden, terwijl zij te Eecloo steeds bij een gast
vrij ,  hartelijk en kosteloos onthaal hadden genoten. 
(2/ 5) Sommigen, op weg naar het Noorden, die hier groote gebouwen en 
eigendommen nalieten, kregen, bij het overwegen der verlatenheid hun
ner belangen, spijt over hun vertrek en maakten een half voornemen van 
terug te keeren; maar zij werden als het ware voortgestuurd door den 
algemeenen drang, door de algemeene vrees van de massa. 
Een nijveraar, op weg naar St. Laureins, sprak inderdaad van terug te 

keeren aan een ander, die hem pas vervoegd had, maar deze zeide: "Dat 

ware zeer gevaarlijk; want te Balgerhoeke heb ik kanonnen zien staan en 

ze staan met den mond naar Eeclool"  In de stadskom van Eecloo z 1 
had men mitrailleuzen zien staan. Neen, men achtte terugkeeren t 

gewaagd en men ging verder, zonder natuurlijk te vermoeden, dat m t 
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St.  Laureins eerder dan te Eecloo door wapengeweld zou bedreigd zijn.  
Doch daarover later. 

Te Eecloo was er verder niet de minste stoornis. Doch het hing maar aan 
een zijden draadje of er hadden ontmoetingen tusschen beide gewapen
de machten plaats. De Duitschers kwamen niet alleen uit het Noorden, 
maar ook uit het Zuid-Oosten, uit de richting van Gent. Zij sloegen de 
Zuidmoerstraat in en kwamen uit op de Thieltersteenweg en daar, rechts 
van hen, op het einde der Brugschestraat, waren nog Belgische troepen, 
die den weg naar Raverschoot insloegen! Zoo kort waren de Duitschers 
hen op de hielen. 
Onder meer zag men in de Zuidmoerstraat een Duitsch peloton, in welks 
midden Belgische krijgsgevangenen werden opgemerkt. Deze laatsten 
zetten een oolijk gezicht en trokken oogen naar de voorbijgangers. Op 
eene buitenwijk werden zij in een kot gesloten, maar toen men later 
kwam om ze verder mede te nemen, waren zij uitgebroken: de vogels 
waren gaan vliegen. 
In zekere gemeenten van den omtrek stipte men toch eenige tusschenge
vallen aan. Zoo tusschen Zomerghem en Ursel, bleef een Belgisch soldaat 
te paard wachten. Men vroeg hem waarom hij niet (2/6) vooruitging. 

"Ik wacht hier," zei hij ,  "tot ik er eenen kan omver lappen, en 't moet 
er een groote zijn!" 

Hij stond half verscholen tusschen het gebladerte en hij kende goed den 
weg langs waar hij moest ontsnappen. Op eens zag hij een Duitschen 
troep verschijnen. Hij schouderde 't geweer en lei aan. 'Pan! '  en zijn kogel 
ging den hoofdman van de bende treffen, den bevelvoerenden officier die 
van zijn paard tuimelde, waarna de Belg zijn paard de sporen gaf en te 
vierklauw verder snelde. De officier ligt te Ursel begraven.  
Te Ursel zelve hadden schermutselingen plaats. Duitschers werden er 
gedood en gekwetst; zij hebben een geruimen tijd in 't poortaal van de 
kerk gelegen. Een Belgisch soldaat werd er krijgsgevangen genomen. 
Zijne tegenstanders zetten hem een pinhelm op met de lachende bemer
king: "Nu zijt gij ook een Duitsch soldaat!" 

"Wat! Ik een Duitsch soldaat?" en de Belg rukte den helm af en stamp
te hem onder zijn voeten kapot. 

Tusschen Sleidinge en Everghem werden enkele Duitschers door mitrail
levuur van de Belgen geveld. Zij werden ter plaats, op Sleidingsch grond
gebied begraven.  Het scheelde niet veel of eene bedelvrouw, van een 
gemeen karakter deed de gemeente met dat geval nog last aan. Zij zei, 
aan de Duitschers dat er daar van hunne soldaten gedood en begraven 
waren. Het werd bewezen, dat zij in kamp van soldaat tegen soldaat 
waren gevallen en daarmede bleef de gemeente voor zeer ernstige gevol
gen behoed. 
Te Meerendré zijn er meer dan honderd Duitschers in regelmatigen kamp 
gedood . Vele lijken werden later in de vaart drijvende gevonden. De 
Belgen die meerendeels verschanst hadden gelegen, hadden maar enke
le dooden. 
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Te St. Laureins hadden den Dinsdag 30 tot 40 Belgische jagers geslapen 
bij H. Verstraete over de brug.47 Daar waren zij tegen de grens, maar zij 
wilden niet overgaan zonder zich eerst met den vijand gemeten te hebben. 
Den volgenden dag kwamen de eerste Duitschers in de gemeente aan en 
ten gemeentehuize vernamen zij dat er nog Belgische soldaten waren. Zij 
maakten zich tot de vervolging gereed, terwijl de burgemeester zich naar 
den Belgischen bevelvoerenden officier haastte om hem kennis van 's vij
ands aankomst te geven, tevens met verzoek de gemeente niet bloot te 
stellen aan bloedstortingen, die gemakkelijk konden vermeden worden, 
daar anders de vreeselijke gevolgen voor St. Laureins niet te overzien 
waren.48 

"Hier wachten wij den vijand aft" zei de kapitein, een Leuvenaar, zoo 
ik mij niet vergis, "en nimmer zullen wij ons overgeven. Bovendien, ik 
weet wat ik te doen heb en heb van u geene bevelen te ontvangen!" 

Met een dreunenden voetstamp op de brug riep hij (2/7) zijne mannen te 
wapen. De Duitschers naderden omzichtiglijk. De geweerschoten knet
terden los van weerszijden waar de mannen stonden te schieten achter 
boom en en struiken. Maar de kapitein bleef vrij en onbeschut midden op 
de brug staan en gaf zijne bevelen. Eensklaps zag men hem vallen: hij 
had een schot in de bil gekregen. Zijne mannen schoten toe en droegen 
hem weg en de Hollandsche soldaten over de grens openden hunne gele
deren en ontvingen de Belgen in hun midden, daar waren zij vrij; ten 
minste, vrij wel niet, aangezien zij voor de Nederlandsche krijgsmacht 
moesten ontwapenen en in verzekerde bewaring genomen worden, maar 
toch buiten 's vijands bereik. 
In allen gevalle kon men niet zeggen, dat zij uit lafheid waren overgelo
open: Hun bevelvoerder had een verheven bewijs gegeven van moed en 
doodsverachting en deze zelfs met zijn bloed bezegeld. 

(2/9) Nu kom ik weder op Eècloo terug. 
Wij hebben gezien hoe een Duitsche patrouille (zij bestond uit 30 man te 
paard) voor het stadhuis stand hield en na aanspraak van den hoofdman 
tot het gemeentebestuur verder reed (met achterlating van vijf soldaten
wielrijders, die in den 'Gouden Leeuw' hun kwartier namen.) 
Ik werd nogmaals gewenkt bij de heeren gemeenteraadsleden en steeg de 
trap op. 't Was om twee plakbrieven te drukken: Een om de bevolking tot 
den terugtocht aan te zetten en een tot beteugeling van mogelijke dief
stallen. 
Hoe ik, die nog nooit een plakbrief voor het Gemeentebestuur van Eecloo 
heb moeten drukken, zoo opeens met de kalandisie van dat zelfde 
gemeentebestuur werd begunstigd? Dit is gemakkelijk te verklaren: er 
was op dat oogenblik niemand anders, die dat werk aannemen kon, te 
Eecloo te vinden; er was zelfs geen enkele drukkersgast meer en in die 
voorwaarden kreeg ik genadiglijk de bestelling; maar later, met de terug
komst der andere drukkers, veranderde dat weer.49 Wat er van zij, ik 
schoot zelf den voorschot aan en 's avonds was de eerste plakbrief gereed. 
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Hij luidde als volgt: 
"Stad Eecloo. 
Medeburgers 
De bevelhebber der Duitsche soldaten, die heden om 2 3 / 4 ure 

namiddag hier zyn geweest, heeft ons verklaard: Dat zy betreuren, 

dat zooveel Eecloonaren de stad zonder reden hebben verlaten. 

S T A D  E E C L O O  

MEDEBURGERS ! 
De Bevelhebber der Dultsche solda,;. 

ten, die heden om 2 ure namiddag 
hier zijn geweest;,B·EEFT ONS. VER
KLAARD : 

dat zij betreuren dat zooveel Eecloonaren de 
stad zonder reden hebben verlaten ; 

dat Duit.scha �oldater. ENKEL SOLDATEN 
bestrij den en GEEN BU RGERS :en zij dezen 
met vrede laten ; 

dat, in geval een burger eenen soldaat aan
valt. HEEL .. DE STAD - VERNIELD· ial vyör
den ; 

dat hij · hoopt dat alle Eecloonaren zullen 
TERUGKEEREN en hunnen handel en huntle 
nijverheid :zullen voortzetten ; 

dat de· duitscb.e soldaten alles betalen wat 
zij opeischen. 

MEDEBURGERS 1 
Betrouwen hebbende in het woord van den 

Bevelhebber. zeggen wij u· : 

Blijft kalm eµ zonder vrees 1 
Verwekt de Eecloonaren. die ons verlieten, TERUG TE 

llB88 en onthoudt u van elke mjandelijke daad. 
ZOO gij /iel befwud der SUld efi UW . ei den /.even lief hebt. ':!' 

F"ecloo, i!l Octol I' HH ,f"  

Vlctot> Riieglets 
Délllr6 Goethals Re!IJY� Va.n..Bra.bandt Plus 1;\yft"ranoll:. 
Z.É.H. D" TAmmerml\n 

""tM-•r" 'ilttl E. H. De W.olf 
F!Ol'. 'Vn.ode W°"'t;yno 
Octaaf Leholll!IJ 

Het Raadgevend 
Komiteit, gevormd uit 
gemeenteraadsleden 
en burgers die de 
Duitsers in Eeklo 
opwachtten, vroeg 
aan drukker Prosper 
Van Acker. een pamflet 
te drukken om bij de 
gevluchte Eeklonaars 
aan te dringen naar 
huis terug te keren 
(Verz. SAE). 
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Dat Duitsche soldaten enkel soldaten bestrijden en geen burgers en 
zy dezen met vrede laten; 
dat, ingeval een burger een soldaat aanvalt, heel de stad vernield 
zal worden, 

dat hy hoopt dat alle Eecloonaren zullen terugkeeren en hunnen han
del en hunne nijverheid zullen voortzetten; 
dat Duitsche soldaten alles betalen wat zy opeischen. 
Medeburgers! 
Betrouwen hebbende in het woord van den bevelhebber, zeggen wy 
u: Bl!ift kalm en zonder vrees! 
Verzoekt de Eecloonaren, die ons verlieten, terug te keeren en ont
houdt u van elke vyandelyke daad, zoo gy het behoud der stad en 
uw eigen leven liejhebt. 
Eecloo, 1 5  October 1 9 1 4  

(get.) Victor Roegiers, Désiré Goethals, Remi Van Brabandt, Pius 
Ryffranck, Remi De Temmerman (pastoor-deken}, Emmanuel De 
Wolf, Florent Vande Woestyne, Octaaf Lehoucq. "50 

Deze plakbrief, door wielrijders in al de gemeenten van het Noorden ver
spreid, had voor gevolg, dat reeds een · paar dagen later de eerste vluch
telingen terugkeerden.  
(2/ 1 0) Om 5 ure namiddag vergaderden ten Stadhuize de heeren V. 
Roegiers, D .  Goethals, R. Van Brabandt (gemeenteraadsleden) , P. 
Ryffranck (gemeente-ontvanger) , De Temmerman (pastoor-deken) , 
Leroux (vrederechter) , De Wolf (onderpastoor) , Edmond Goethals, H .  
Enke (oudste) , W.  Standaert, F .  Nicodème (bestuurder der gasfabriek) , 
Th. Baele, J .  De Schrijver, Fl . Vande Woestijne,  0. Lehoucq, H .  Reychler, 
Edg. Van Damme en G. Willems. 5 1  

D e  gemeenteraadsleden Bau_wens en Maenhout hadden zich doen ver
ontschuldigen. 52 

Aangezien er slechts 5 leden van het Gemeentebestuur waren overgeble
ven, werd er uit bovengemelde heeren een raadgevend comiteit gevormd, 
dat voorloopiglijk het stadsbestuur zou waarnemen. De heeren V. 
Roegiers, D.  Goethals en R. Van Brabandt werden wederzijds als burge
meester en schepenen aangeduid. 
Verder kwamen in bespreking a/ de Politie, b/ de volksvoeding. 
Daar van gansch de politie slechts 3 man waren overgebleven, namelijk 
de agent Delannoy en de nachtwakers Buyck en Coppenholle, werd er 
besloten den veiligheidsdienst te volledigen, zoo mogelijk met 4 ploegen 
van 6 man ieder en daarvoor 0.35fr. per man en per uur te betalen, als
ook de bestaande verordening op het sluiten der herbergen, den verkoop 
van sterken drank enz. te handhaven. 53 Verbod zal gedaan worden 
levensmiddelen buiten de stad te brengen. 

Dien avond, terwijl  op straat alles helledonker en doodstil was, brandde 

bij mij thuis het vuur gezellig in de goed verlichte woonkamer. Op e n 

meldde zich een werkman aan met eene vrouw, om voor dez laat t d 

gastvrijheid te verzoeken. Zij had hier en daar gesukkeld, had all d u-
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ren gesloten gevonden en kon niet meer voort. Zij strompelde naar eenen 
stoel en liet klagend zich erop nedervallen. Het was een nog jonge dame 
van Brussel [die moeilijk Vlaamsch sprak] , en verklaarde dat haar man 
in het leger was, dat zij hem was gevolgd en dat zij nu te voet kwam van 
Oostende, negen, tien uren ver. Zij trok de hooggehakte, spannende 
modeschoentjes van haar gezwollen voeten: 't was een ware lijdensweg 
geweest. Die vreemdelingen herbergen was hier, ja, een werk van barm
hartigheid en wij lieten haar eten en drinken. 
Ik was even naar de voordeur gegaan en keek naar de zwarte lucht, waar
op de donkere dakenlijn der huizen zich nauwelijks afteekenden. Daar 
hoor ik zware stappen in de verlatene straat naderkomen. 

"Wij brengen u hier 'nen Duitschman' ,  zegt eene stem. 
't Waren inderdaad twee werklieden uit de buurt en in hun midden stond 
een soldaat. Wat moet deze van mij hebben? vraag ik mij af, niet zonder 
eenige zorg. 

"Komt binnen!" 
Knipoogend traden zij uit de duisternis in het heldere gaslicht der keu
ken. De soldaat had echter met mij niets te maken. 't Was maar bij toe
val dat zij het eerste huis, welk zij in de straat open vonden waren 
binnengekomen. Zij hadden elkaar ontmoet, hadden vriendschap 
gemaakt, samen eenige glazen verorberd, ja,  alle drie zagen er enigzins 
bedronken uit. De soldaat vatte onze hand, klopte ons op rug en schou
der, zei dat wij niet bang moesten zijn en (2/ 1 1 ) putte al zijne welspre
kendheid uit, om ons aan het verstand te brengen, dat wij van de 
Duitschers niet te vreezen hadden. 
Dat was mijn eerste ontmoeting van man tot man met een Duitsche sol
daat. Later vernam ik dat hij bij de vrouw van eenen der werklieden zij 
nen geldbeugel had uitgehaald (die vol gouden ringen stak, waarop hij 
waarschijnlijk in eenen of anderen goudsmidswinkel de hand had gelegd) 
en dat hij haar een van die ringen had geschonken. 
Zoo eindigde voor mij de eerste dag van de intrede der Duitschers en met 
een stille bede voor het behoud van moederstad en volk, ging ik ter rust. 

Woensdag 1 4  October 1 9 14 
Hoe stil was het 's morge,ns, bij mijn ontwaken.  Vroeger werden wij 
gewekt door klokkenklank van kerken en kapellen, door het gefluit van 
locomotieven en van de stoomhoorns der fabrieken . Nu niets: zelfs geen 
stap, geen geluid in de verlatene straten. Alles scheen dood . De torenklok 
kondigde zelfs het uur niet meer aan: de wijzers op de uurplaat stonden 
stil. 
Volgens schatting, gesteund op opgaven van achtergeblevenen, huis per 
huis en straat per straat, waren er van de 12 .000 inwoners, die de 
bebouwde stadskom ongeveer tellen moet, zoowat 1 1 .500 gevlucht! Dan 
spreek ik niet van de vluchtelingen der buitenwijken, maar hun aantal 
was in evenredigheid geringer. 
Nu moest ik nog gauw voor den tweede'n plakbrief zorgen. Hij was van 
den volgenden inhoud: 
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"Stad Eedoo. 

Medeburgers! 

Bij deze wordt aan alle inwoners der Stad Eecloo ter kennis 
gebracht, dat de Krijgswet toepasselijk is op al dezen, die zich schul
dig maken aan diefstal of plunderingen. 
Dezen die op heeterdaad worden betrapt, zullen door den Krijgsraad 
gevonnist worden. 
De Doodstraf 
kan in zulke gevallen toegepast worden. 

Het Gemeentebestuur. " 

Nietwaar, dat zag er bijzonder erg uit voor de dieven. Doch er moest wel 
iets gedaan worden, om gevallen van winkelplundertng, gelijk er gisteren 
een plaats had, te beletten. 
Toen ik aan den plakbrief zou gaan beginnen, hoorde ik opeens kanon
nengedonder, zoo luid en krachtig, als wij het hier nog niet gehoord had
den. De galm spatte scherp in de slapende stilte uiteen en rolde door de 
straten en over stad en velden: 't Was het veldgeschut der (2/ 1 2) 
Duitschers rond Ursel, bij hunne schermutselingen met de achteruitwij
kende Belgen. Het duurde echter niet lang: slechts twee of drie schoten. 
(zie A voorgaande blz. en B) 
(los blad 1) A. Voor eene begraving met inhaling door de geestelijken, was 
er maar een vaandeldrager op zijnen post. Burgers moesten bijspringen, 
onder andere de h .  Louis Boufflers, om ook een vaandel te dragen. 54 
B .  Te 101.4 uur hield het nieuw gemeentebestuur een tweede zitting onder 
voorzitterschap van den heer Victor Roegiers. Nog vier andere gemeente
raadsleden namen aan deze .zitting deel, namelijk de hh. D. Goethals, R. 
Van Brabandt, G. Van Hoorebeke en B. Smitz; verder de andere leden van 
het Raadgevend Comiteit. 55 
De Heer August Van den Neste, bediende voor den burgerlijken stand 
nam tijdelijk het ambt van stadssecretaris waar. 56 
De volgende maatregelen werden genomen: 
Huizen en herbergen moeten te 7 uur 's avonds gesloten zijn; voedings
waren mogen niet buiten de stad gebracht worden, gemeenzaamheid van 
de bevolking met vreemdelingen moet geweerd worden; de in de magazij
nen gestapelde kolen zullen bij verplichting verkocht worden aan 37 fr. 

per 1 000 kilo, hoogstens 300 kilo per gezin, met streng verbod brandstof 

uit Eecloo naar andere gemeenten weg te brengen, verkoop van alcoholi

sche dranken blijft verboden. De maximumprijs der boter werd op 2.25 

fr. bepaald. 
C. Tot dan toe was de nationale vlag uit het stadhuistorentje nog treuria 

in den wind blijven wapperen. 's Namiddags werd zij ingetrokken door 

een politieagent, die tot den hem vergezellenden Duitschen soldaat zeide, 

op de vlag wijzende: "Wij zullen dat hier weg leggen. "  De Duitscher haal

de minachtend de schouders op. "Niet noodig!" zei hij ,  "Er bestaat 

België meer!" 
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(los blad 3) Langs den Zuidkant van de Markt hield zich eene kompagnie 
voetvolk op. Een der soldaten - 't zag er een echte spitsboef uit met loen
schen blik en overstaande ooren, waarmede hij gemakkelij k  vliegen kon 
- vroeg mij ,  hoe de stad hier heette en vervolgens waar onze Koning was. 

"Hij is bij zijn leger, " zei ik. 
"Niet waar. Hij is gevlucht." 
"Wat weet gij daarvan?" 
"Hij is gevlucht naar Engeland!" klonk het tergend, als om mij op te 
hitsen. "Die Engländer haben ihn mitgenommen. "  

Ik haalde minachtend d e  schouders o p ,  waarop een kameraad, die e r  wat 
deftiger uitzag, hem met een elleboogstoot een stamp in de ribben gaf, 
zeggende dat hij maar zwijgen zou. 

"En waar gaat gij nu naartoe?" vroeg ik. 
"Naar Calais. "  

' t  Was het eenvoudigste van d e  wereld. Zij gingen Engeland bombarderen 
en Frankrijk pakken. Wanneer hun tocht naar Calais maar zoo wel geluk
te als hun reisje naar Parijs,  zou er niet veel van komen. 

"En wanneer gaat ge naar Parijs?" vroeg ik leuk. 
De soldaat, die den anderen had doen zwijgen, haalde eenige malen 
onwetend de schouders op. 
't Was nog 't beste antwoord, dat de man geven kon. 
Dien dag hier ook gezien een massa huzaren, landweer, Hannoverschen 
met een doodskop op hun dolman. 57 Zij stroomden binnen in den winkel 
van den heer Kamiel Houtappel en weldra was men daar uitverkocht van 
kaas, haring enz . ,  evenals bij den bakker De Raedt, daarnevens van 
brood . 58 

(los blad 2) Intusschen zag men hier en daar de Duitschers als apen op 
de telefoon- en telegraafpalen klimmen. Ze sneden de draden door, of 
onderbraken de gemeenschap op een andere wijze. 
(2/ 12 vervolg) Den zelf den voormiddag was hier uit de Kerkstraat nog een 
Belgisch soldaat op een rijwiel aangekomen, 't Was een Waal, hij vroeg 
den weg naar Brugge aan een paar menschen op straat. Zij vroegen hem 
of hij geld genoeg had om de reis voort te zetten en wilden hem een dub
belen frank geven, maar hij zei dat hij geen geld noodig had. Aan de 
stuurstang van zijn rijwiel hing een Duitsche helm. Hij toonde hem hun: 
hij was met bloed besmeurd en kwam voort van een Duitscher die door 
hem doodgeschoten was. Hij zei dat hij dien helm wilde bewaren als een 
eeuwig aandenken uit den krijg. 
Men zei dat hij moest oppassen, dat het een gevaarlijke rit was, aange
zien Duitschers hier reeds hunnen intrek hadden genomen, doch hij had 
vertrouwen in zijn goed gesternte. Hij was niet bang. Hij sprong op zijn 
rijwiel en trapte heen met voorover gebogen lijf, den kop tusschen de 
schouders, de oogen waakzaam snijdend in alle richtingen en eenige 
minuten later was hij in 't open veld . 

Rond den middag ging hier een massa paardevolk door. 
's Namiddags trokken 2 regimenten infanterie voorbij . 
Ik stond op de Ledeganckplaats met de heeren Theofiel Baele, brouwer, 
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F. Nicodème, Bestuurder der Gasfabriek en nog een stuk of tien of vijf
tien andere nieuwsgierigen en waar wij stonden zagen wij maar gedurig 
versche benden van achter den hoek der Varkensmarkt opduiken in een 
eindelooze reeks, die reeds door gansch de lange Molenstraat den 
Brugschen steenweg bereikt had en nog immer aangroeide. 59 Het was 
alsof zij achter den hoek der Varkensmarkt uit den grond opdoken. 't 
Waren meest landwehrmannen, in hun volste ontwikkeling, schoon volk, 
met blonden baard of knevel, goed uit de kluiten gegroeid en allen 
omtrent van de zelfde hoogte. Hier en daar zag men boven de hoofden een 
overste te paard, gehuld in een lichtblauwen mantel, die breed over den 
rug van het paard neerhing. Van verre leek het wel een processie, een 
ommegang met van afstand tot afstand die blauwe gestalten van aan
voerders, die boven de hoofden uitstaken. Nu en dan steeg er uit dien 
drijvenden hoop gezang op: 't Was het lied van "Gloria, Victoria!" elders 
was het "O Rhein, o Rhein, o Deutsche Rhein" , met dit verschil, dat er 
niet gezongen werd van 't Vaderland "dat mocht rustig zijn", maar van 't 
Vaderland dat moest "grooter" zijn.  Een der voorbijtrekkenden vroeg mij ,  
het gedenkteeken van Ledeganck aanduidende, wie dat was. "Ein 
Dichter?" -"Ja, ein Dichter. " 
- Een ander vroeg hoe de plaats heette, die zij doortrokken? -"Eecloo!" -
En al marscheerende ging hij het op de kaart na. 
Hier en daar waren de manschappen afgewisseld met wagens vol muni
tie, met kanonnen, met veldkeukens. Er waren zeer veel wagens en ande
re rijtuigen bij van Brussel, Aalst en die kanten. Achter een (2/ 1 4) van 
die wagens stapten ook vijf mannen, die zich van de overigen onder
scheidden door hun hooge gestalte: 't Waren echte reuzen. Zoo duurde 
het omtrent een uur dat die bende voorbij ons trok, met den daverenden 
stap hunner zware, benagelde laarzen, het bovenlijf eenigzins vooruit, om 
in evenwicht te blijven met .den zwaren ransel en het geweer op den rug. 
Allen zagen er doelbewust uit, bij sommigen blonk de overmoed de oogen 
uit. Het was hun aan te zien dat deze tocht im "Feindesland" hun niet 
onwelkom was en kon gelden als een eenvoudige afwisseling in hun dage
lij ksch leven, een militaire wandeling die des te gemakkelijker ging, daar 
overal waar zij kwamen de streek van vijandelijke wapenmacht gezuiverd 
was. Zoo konden zij wel gaan tot het einde der wereld.  Doch neen, zoo ver 
niet. Na een paar maanden zou Duitschland de volledige zegepraal 
behaald hebben en zou het Duitsche Vaderland "grooter" zijn, dachten 
allen. 
Hoevelen, echter, die vol hoop gade en kroost verlieten, voor enkele 
maanden, naar zij dachten, en nooit tergugkeerden. Gelijk in 't liedj e  van 
Malborough s'en va-t-en gueTTe zal hunne weduwe vergeefs voor hunne 
tehuiskomst op den uitkij k  gestaan hebben om eindelijk van den onge
luksbode de tij ding te vernemen, dat haar heer en meester dood en 
begraven was. 60 
s' Namiddags hield hier een militaire auto stil op de Markt. De generaal
gouverneur Von der Goltz-Pacha steeg uit: een man van rijken ouderdom. 
baardeloos, opdravend van kleur en met een gouden bril op. 6 1  Hij h eft 
hier een uur en half gepeisterd. 62 
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Donderdag 1 5  October 1 9 1 4  
't Is heden marktdag bij name, maar niet met der daad. Toch zijn een 
zekere massa buitenlieden uit ouder gewoonte afgekomen. Kramen staan 
er niet. Men kan dus dwars door de Markt heenzien en van verre de groe
pen zien, die hier en daar gevormd zijn,  op de Botermarkt, op de 
Varkensmarkt enz. 
(2/ 1 3) Er werden slechts enkele kilos boter te koop gesteld aan den prijs 
van 3 fr. per kilo; doch de verkoopers werden gedwongen ze aan den vori
gen prij s  te laten. 
(2/ 1 4  vervolg) Hoeveel gewapende benden Duitschers hier sedert 
Dinsdag doorgetrokken zijn, zou ik niet juist kunnen zeggen. Het schijnt 
dat zij in vele huizen van vluchtelingen zijn binnengedrongen, na de deur 
opengekapt te hebben. De Molenstraat vooral heeft haar deel gehad. 
Ik ontmoet den heer Al. Van Zandycke en samen gaan wij eene visite sur 
les Ueux afleggen:63 

Bij Boete hadden de Duitschers een ton bier afgedronken en een varken 
uit de kuip gehaald.64 

F'reiherr von der Goltz werd eind 
augustus 1 9 1 4  gouverneur-generaal van 
het bezette België. Al in november vertrok 
hij naar Turkije en werd hij opgevolgd 
door von Bissing. 
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Bij Beelaert hadden zij de kippen den kop afgekapt. 65 

Bij P. Verhoest kaarsen en lucifers weggenomen. 66 

Bij Fr. Vande Voorde was er aan de deur gekapt, maar zij waren niet 
binnen geweest. 67 

Bij L. Vrombaut hadden zij twee kilo koffie en 1 3  eieren gepakt, terwijl 
een aangestelde man de Moffen aan het poortje water gaf. 68 
(2/ 1 5) Bij Hoste69 ook was dè deur opengekapt. 
Bij Edw. Crommen en Van Hende waren zij binnengedrongen en hadden 
zij een groot gedeelte van den drank uitgedronken. 70 Bij Crommen ston
den nog verscheidene likeurglaasjes vol. Wij roken eraan; 't was niet te 
verwonderen: 't was witte azijn.  Bij het zoet der gewaande overwinning 
hadden de moffen daar dus ook het zuur gesmaakt. verder lagen de tafels 
vol met afgeknaagde hespeknuisten. 
Bij Roelandt stelde men de verdwij ning vast van een kilo boter, een zilve
ren zakuurwerk, een gouden ketting en een oorring. 7 1 Den anderen oor
ring vond men terug; hij was plat getrapt. De Duitschers hadden de stoof 
doen branden tot zij rood gloeiend stond en hun spek gebraden en opge
ëten. 
Bij A. Lampaert waren 2 velo's gepakt. 72 

Bij de wed . De Rij cke 2 kuipen varkensvleesch en 5 potten smeer, de 
gelei-potten en een bokaal kriek-likeur waren geledigd. 73 

In 't Pannenhuis hadden zij soep gekookt en wijn gedronken. 74 De bewo
ners moesten eerst van de soep en van de wijn proeven. 
Bij De Baere namen zij drank en vleesch weg en al wat hun kon dienen. 75 
Ook op andere punten van de stad werd er in verlaten huizen ingebro
ken: bij Phil. Sierens, waar een gedienstige buurvrouw zich kwam aan
stellen als bazin des huizes en de waren verkocht, waardoor de plunde
ring werd vermeden. 76 Inbraak verder bij Pr. Lespé, bij den commissaris, 
in den winkel 'De Hesp', bij ·de wed. Van Branteghem, bij de wed.  Pieren, 
bij J. Van Wassenhove enz. enz . ,  te veel om te melden. 77 

Bij den heer R. Van Doorne had een Duitsch officier een visitekaartje met 
onbeschofte en gemeene aanmerkingen nagelaten: een blijvend bewijs 
der hooge kultuur van zekere steunpilaren van het Duitsche rijk. 78 

Het moet echter gezegd worden dat in zekere huizen niet alle plunderin
gen en beschadigingen op rekening van de Duitschers alleen moesten 
gebracht worden: Er waren ook vertegenwoordigers van inlandsch 
gespuis, die zonder gewetensbezwaar hun gevluchte stadsgenooten 
bestalen en benadeeligden . . .  Van de andere kant waren er ook soldaten, 
die niet inbraken noch plunderden. Zoo, dien zelfden morgen, terwijl ik 
in de Statiestraat wandelde, sprak een soldaat mij aan, om mij te vragen 
waar hij brood en vleesch of kaas kon bekomen. Ik toonde hem verschei
dene winkels, maar overal vond hij de deur gesloten: de bewoners waren 
gevlucht. 
(2/ 1 6) Eindelij k  trok hij met mij het Hotel Spittael binnen, maar daar wa 
niets meer beschikbaar. 79 Alles was er uitverkocht. De soldaat had hon
ger en zag er misnoegd uit, daar hij met geld in de hand niet krijgen kon 
wat hij noodig had. 

"Zie . eens daar, zie eens daar!'' 
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Ik keek door het raam: Op het Statieplein, daar rechtover, had een bende 
Duitschers, een goederenwagon opengebroken en daarin onder meer een 
groote hoeveelheid eieren, linnen en ondergoed, Engelsche dagbladen 
enz. gevonden. De eieren werden er uitgedeeld met gansche handvollen; 
de meeste soldaten deden ze in hun helm en van alle kanten kwamen 
anderen aangesneld, om hun deel in bezit te nemen en met den helm vol 
eieren terug te keeren. Het linnen en ondergoed hadden zij niet noodig en 
zij wenkten kinderen en vrouwen uit de Oostveldwijk, aan wie zij de stof
fen uitdeelden. Ik kuierde er henen, om dit van naderbij gade te slaan en 
zag meisj es en vrouwen met den voorschoot vol flanelle en ondergoed, lij 
vekens, slaapmutsen, onderbroeken en wat weet ik al, zooveel zij maar 
dragen konden. Te oordeelen naar de vriendelij kheid, waarmede zekere 
vrouwen de Duitschers bejegenden, ja,  zich werkelijk tegen hen aanvlei
den, zou men nooit gedacht hebben, dat zij hier tegenover vij anden ston
den. Maar ja, zoo gaat het met doodgewone, onontwikkelde verstanden: 
spreek hun van theorieën en idealen, van vrij heid en vaderlandsliefde, ze 
zullen u niet begrijpen of onverschillig blijven; geef hun integendeel iets 
tastbaars, iets dat zij kunnen opeten, dat hun dienstig kan zijn in hun 
huishouden of waarmede zij zich kunnen opsmukken en dadelij k  onder
vindt ge volle vriendschap en genegenheid, zelfs wanneer ge een vij andi
ge Duitscher zijt . . .  Over 't algemeen ligt eigenbelang, en een zeer bekrom
pen eigenbelang tot grondslag voor de handelingen der meeste menschen 
en zij , die met een schoon gebaar, hun zedelij ke eigenwaarde boven hun 
eng persoonlijk belang kunnen plaatsen, behooren inderdaad tot de groo
te minderheid. Dit werd hier, voor het oog van den vij and , eens te meer 
bewezen en dit zou later, in dezen oorlogstijd,  nog wel meer blijken. Uit 
den wagen werden ook een massa dagbladen geworpen. Ik raapte er 
enkele op uit het vuil: het waren Daily Mirror; the Times, Weekly Despatch 
en andere: al Engelsche bladen, waarschijnlij k  bestemd voor de 
Engelsche verkenners, die hier voor enkele dagen nog verbleven hadden. 

Schrift 3 ( 1 6  oktober 1 9 14 tot 2 november 1 9 1 5) ontbreekt. 

( 1 9 1 5] 

( 1 4/42 los blaadje) Zaterdag 16  gber (1 9 1 51 
Tegen de verwachting van velen, komen de aangeworven metsers en tim
merlieden 's avonds met den tram uit West-Vlaanderen terug.BO Iedereen 
omringt hen, om te weten hoe zij het gesteld hebben: 't Is zoo erg niet, als 
men dacht" zeggen zij .  Zij zijn te Klerken-Smidse gelogeerd, hebben niet 
te klagen van den kost en worden voor 7 uur werkens 3 fr. per dag 
betaald. Sommigen moeten 2 uur ver gaan en 2 uur terugkeeren. Dat telt 
mee als werkuren. Hun bezigheid is: huizen herstellen. De gebinten der 
daken in hun vorigen stand terugbrengen want bij de aankomst der 
Duitschers aldaar hadden dezen btj gebrek aan de noodige materialen, 
balken uit de daken gezaagd tot het maken hunner verschansingen, deu -
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Kommandant Aegidi nam zijn intrek in de statige woning van dokter van 
Kerkvoorde in de Koning Albertstraat, toen Brugschestraat, het huis met de belvé
dère op het dak. Links en rechts van Ledegancks standbeeld stonden wachthuis

jes die permanent werden bemand door Duitse pinhelmen (Verz. SAE). 

ren en vensterramen uitgenomen om als brandstof te dienen enz. En dat 
is het dat zij nu moeten herstellen. 

(Schrift 4/ 1 (46) Woensdag 3 November 1 9 1 5  
D e  andere helft der Duitschers, alhier in bezetting, is naar Brugge en 
Oostende vertrokken. Tevens zij n  hier een paar honderd andere land
sturmers van Brugge en Oostende aangekomen. 8 1  

Donderdag 4 November 1 9 1 5  
De Duitschers gaan in de omliggende gemeenten en doen er rogge dor
schen om te zien wat de opbrengst is. Er worden op zekere plaatsen met 
hetzelfde doel ook koeien gemolken en de melk wordt gekarnd om te zien 
hoeveel zij opbrengt. 
- Plakbrieven worden uitgehangen waarbij de geneesheeren aangezet 
worden het spoedig aangeven van alle besmettelijke ziekten, zoohaast 
dezer bestaan vastgesteld wordt, zooniet kunnen zij met 1 0,000 mark 
boete gestraft worden. 
- Heden zijn zes personen van St. Laureins verdacht van in de brieven
smokkelarij betrokken te zijn, en die reeds ontslagen waren, terug naar 
de kommandantuur alhier, vervolgens naar den rechter en eindelijk naar 
het gevang gebracht. 82 
- Het vervaardigen en verhandelen van kaarten der oorlogvo r nd 1 
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den op 1/ 1 00,000 of minder, alsmede van relietkaarten wordt verboden. 
Alle platen tot vervaardigen van zulke kaarten worden in beslag geno
men, overtredingen (4/2-47)) kunnen gestraft worden met 10 ,000 mark 
boet en 1 jaar gevang. 

Vrijdag 5 November 
Geen dag gaat er voorbij of er worden hier gevankelijk menschen binnen
gebracht, wegens smokkelen, reizen zonder pas of zonder voldoende pas, 
om verschillende redenen, die wij overigens niet zullen opnoemen en 
waarvan wij ook niets weten,  daar de Duitschers alleen bij het verhoor 
tegenwoordig zijn.  
Heden namiddag nog, in de Statiestraat komende, zagen wij daar 5 per
sonen aangebracht worden: een jongen van zoowat 1 7  of 18 jaar, een 
man van rond de zestig, eene vrouw van omtrent den zelfden ouderdom 
en 2 jonge dochters, die met gebogen hoofde en zichtbaar beschaamd de 
stoet sloten. Van voren en van achteren een Duitscher met het geweer 
aan den schouder. 
Dat staat niet stil. Alle dagen is het wat nieuws en de gevangenissen zijn 
te klein. Het nieuw gevang en het oud gevang zijn vol.  83 Zelfs heeft men 
zekere personen in de gendarmerie moeten steken. 
De jongeling Pr. Boerjan van St. Jan-in-Eremo, die twee maanden gele
den werd gevat, omdat hij zonder behoorlijk paspoort in de verboden 
grensstreek was aangetroffen, heeft hier juist 2 maanden en 1 dag gevan
gen gezeten. Niemand mocht bij hem komen. Eindelij k  is hij ontslagen, 
maar hij heeft toch nog 1 00 mark boete moeten betalen. 
De vrouw van den heer burgemeester De Meulemeester en hare dochter 
moeten zich het hard verblijf in de gevangenis laten welgevallen. Niemand 
mag ze naderen, met uitzondering van Duitschers. Uit eene restauratie 
mag hun eten gebracht worden, doch het wordt door Duitschers over
handigd. 
De heer De Meulemeester, vader, zit over de grens. Zoo heeft het niet lang 
geduurd om een gezin te scheiden. En hoevele honderden, hoevele dui
zenden gezinnen van nu en van vroeger zijn in dat geval niet? 

(4/3-48) Zaterdag 6 November 
Van den beginne af hadden wij voor de Duitschers gedrukt; 't is te zeg
gen toen er geen andere drukkerijen dan de onze open waren, na de alge
meene vlucht. Maar sedert een week of zes is er daarin verandering geko
men: met hun werk zijn de Duitschers niet meer af gekomen; alles wordt 
hier nu uitsluitelijk in de drukkerijen van de clericale bazen uitgevoerd . 
Op het stadhuis heeft men toch zoodanig moeten schipperen, tot de zaak 
die wending genomen heeft. 
- Het schijnt dat de bijleg van 4 frank per dag, door het gemeentebestuur 
voor de werklieden van het bouwvak in dienst van de Duitschers toege
staan, niet vlot meer loskomt. Wij hebben ons laten zeggen, dat men dit 
kost wat kost op den nek van het Vaderlandsch Steuncomiteit zou willen 
schuiven , iets dat misschien wel zou gelukt zijn, zonder de krachtige 
houding en protestatie van de liberale leden. 
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- Heden avond op wandeling kwam een groote hond voorbij ons gevlogen. 
't Was de hond van een Duitschen officier te paard, die wat verder volg
de. De burgers moeten hunne honden aan touw of ketting leiden, zoo 
niet, boet of bak! De Duitschers ontslaan zich van die hindernis, die maar 
een plagerij te meer voor de bevolking is. 
(4/4-49) 
- Men vraagt nu ook leeraars van Vlaamsche taal voor de Duitsche sol
daten. Het schij nt dat men verschillende leeraars alhier daartoe aange
sproken heeft, maar dat allen geweigerd hebben. 
- Photografen van alhier kunnen hun bedrijf verder uitoefenen op voor
waarde dat zij hier toe Duitsche toelating hebben en het bewij s  daarvoor 
steeds bij zich dragen. Uit liefhebberij mag men geen photographische 
opnemingen meer doen. 

Maandag 8 November 1 9 1 5  
Men gaat nu d e  eikels, de kastanj en en beukenooten verzamelen. Men 
betaalt per 1 00 kilo voor 

eikels 1 4  mark, 
kastanj en 1 1  mark 
beukenoten 45 mark 

en alles mag te Eecloo aan de statie geladen worden. 

Dinsdag 9 November 
Er wordt bekend gemaakt dat al de schaapswolle in beslag genomen 
wordt. Wie wolle verbergt of achterhoudt zal geboet worden met 1 000 
mark en nog gevang krijgen daarbij .  
- ' s  Namiddags i s  men bezig met d e  archieven van het stadhuis in een 
grooten gesloten wagen te laden, naar men zegt, om ze op een veilige 
plaats te bewaren. 
- Wie ook erg geplaagd zitten dat zijn de bewoners van de grensplaatsen. 
Van elders mag er geen verkeer met hunne gemeente zijn, aangezien er 
geen reispassen voor de grensplaatsen afgeleverd worden, tenzij bij groo
te uitzondering. 

Zoo komt het dat er te St Laureins en in andere zulke gemeenten betrek
kelij k  veel meer runders en varkens zitten dan elders. Een koopman zei 
ons, dat hij zeker was op St Laureins een goed brood te verdienen, indien 
hij een reispas kreeg. Hij had het al dikwijls gevraagd, maar vruchteloos. 
"Dat het om doen ware met 1 00 fr. te geven (4/5) voor een paspoort, 'k 
zou het seffens geven," zei hij .  

Woensdag 1 0  November 
Men is nog immer bezig met boeken van het stadhuis op te laden. 
- Er zijn wel veertig wagens hooi naar de Ameldonkfabriek gebra ht. 4 

- Ware de drukpers thans vrij , 't was zeker dat er thans wat zou v r-
schij nen van karikaturen en grap-artikelen; maar alles in dit opzicht 
moet geheimelijk gebeuren . . .  of niet. Toch gaat er nu en dan ond r vri n
den wel iets rond . Zoo verhaalt ons iemand van een print op d n K iz : 

1 50 



8E:SCHRJJV1NG VAN DE PU\ATSELWKE TOESTANDEN IN DEN OORLOGSTIJD ( 1 )  

deze vorst wordt afgebeeld, op reis zijnde. Op den rug draagt hij Rusland 
als een groote vracht; in de eene hand een reiszak met het opschrift 
"Engeland"; in de andere hand een reiszak met het opschrift "Frankrijk" 
en op zijnen neus zit een "Belgisch" vliegje ,  dat hem wel veel last aandoet, 
maar dat hij niet verjagen kan. 
- Metsers en timmerlieden alhier hebben een brief ontvangen, waarop zij 
moeten invullen of zij werkloos zijn,  en, zoo zij niet werkloos zijn,  bij wel
ken baas zij werken. 
Van een der in West-Vlaanderen gebruikte werklieden is hier eene kaart 
toegekomen, waarin hij meldt, dat zij Zaterdag a.s.  zullen mogen terug
komen en waarschijnlij k  zullen mogen thuis blijven. Men maakt hieruit 
op, dat hunne plaats door anderen zal ingenomen worden. 
(4/ 1 6) - Wij vernemen dat het stadsbestuur den beloofden bij leg van 4 
frank per man (voor werken der Duitschers) niet meer betaalt, maar dat 
hunne familie zal beschouwd worden als behoeftig en uit dien hoofde van 
het Steunfonds geldbon's zal ontvangen. 

Personen die goed op de hoogte verklaren te zijn,  beweren, dat een 
gekend wijnhandelaar alhier - onnoodig hem te vernoemen - tot nu toe 
reeds verre boven de honderd duizend frank gewonnen heeft met leverin
gen van wijn aan de Duitschers.85 

Donderdag 1 1  November 
Alle schapershonden moeten tot 1 1  November ten stadhuize aangegeven 
worden. 
De officieren, die tot nu toe in een hotel in den kost waren, doen nu hun 
eigen tafel. Dat gebeurt in de woning van den heer René Van Doorne, 
waar een stuk of vijf koks en tafelbedienden ter hunner beschikking 
staan. 

Vrijdag 1 2  November 
Vele slachters beginnen hun winkeldeur, die gewoonlij k  openstond te 
sluiten. De verleden week werd bij Frans De Lange, Vlaminckstraat, eene 
voorhesp van omtrent 6 kilo gestolen. 86 Nu vernemen wij , dat er ook bij 
Jan Van Steenberghe, Molenstraat, vleesch gestolen is.87 

Voor geringe menschen is het een erge tij d .  Weinig gewin en alles is 
peperduur. Alles wordt aan zotte prijzen betaald en wie 't geld niet heeft, 
moet het maar derven. Dat er in zulke omstandigheden gestolen wordt is 
te begrijpen. 
Een vrouw had aan een landbouwer 1 00 kilo tarwe gekocht voor . "  
negentig frank! De vrouw heeft het ons zelf verteld. 
De maïs geldt 75 frank per 1 00 kilo. 
De sayette 28 frank den kilo en 't is dan nog maar half-en-halve. 88 

Sayette is toch iets dat men niet missen kan, voor het breien en vooral -
in dezen tijd - voor het stoppen van kousen. 
(4/7) Men haalt in den winkel dan ook maar juist wat men noodig heeft: 
een strengsken, of een vierendeel. 89 Men vraagt zich af hoe dit zoo lang 
kan blijven duren, alles zoo duur zijn en de menschen zoo weinig geld 
verdienen. 
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Zeep, die vroeger 0 .40 fr. kostte, kost nu 1 fr. 80. 
Rundvleesch, vroeger 1 fr. 80, thans 2 .5  fr. 
Varkensvleesch " 1 .60 thans 3. " 
Brood 0.30, 0.40 " 
Kloefen " 0,80, 1 ,  
Boter 2 .50, 4. 
Schoenen worden thans 5 tot 6 fr. meer per paar betaald, 
Kolen 7 tot 8 fr. per 1 00 kilo meer. 
Aardappelen, vroeger 7 of 8 fr. , worden nu 1 0  en 1 2  fr. betaald. 

En zoo is het met alles. 
t' Is nog gelukkig dat men tot nu toe - zij het dan ook voor geld - het 
onmisbaarste kon bekomen. 
Maar ware Amerika ons niet ter hulp gekomen, waar zouden wij zitten? 
Met geld in de kas hadden wij moeten creveeren van armoede. 
Laat ons aan de Vereenigde Staten en aan Canada een dankbaar hart 
toedragen. Dat de economische gevolgen van den oorlog tot nu toe dra
gelijk zij n  geweest, is hoofdzakelijk aan die goede menschen van overzee 
te danken. 
Het zoo zwaar beproefde België is en blijft hun erkentelijk, niet alleen in 
dezen nood, maar het zal die erkentelijkheid ook in woorden (4/8) en 
daden uitbrengen, wanneer de vurig verlangde tijd van den vrede ,zal 
teruggekomen zijn.  
Wanneer zal dat wezen? 
Ja, wanneer? 
Wij vernemen, dat Australië aangemaand is om in Juni 1 9 1 6  225,000 
man naar het Engelsch leger te sturen, en Canada 200,000 man in een 
tijdsverloop der naaste 1 2  maanden, dus tot October 1 9 1 6! 
In den geest der bevolking is langzamerhand een groote ommekeer ont
staan wat den duur van de:r;t oorlog betreft. 
De aanbrengers van het goede nieuws, dat de oorlog in België weldra zal 
gedaan zijn,  worden niet meer geloofd. Overigens, die worden er al zeld
zamer en ook de soldaten van het front hebben opgehouden ons hun 
goede vooruitzichten mede te deelen. 
Verleden jaar, wij herinneren het ons goed, zou het na enkele maanden 

afgeloopen zijn :  te Kerstdag, vervolgens te Nieuwjaar, dan met den uit

waartkomende; in April 1 9 1 5  zou Vlaanderen en in Mei zou Brussel vrij 

zijn.  90 Vervolgens zou men op 2 1  Juli België's nationalen feestdag in het 

Koninklijk Paleis te Brussel vieren . . .  Al die datums zijn voorbtjgegaan, 

Weer kletteren de winterbuien tegen de vensters en de toestand ziet er zoo 

somber uit als de sombere hemel. Men begint te spreken van 1 9 1  7 . . . 

Men wordt aan alles gewoon gelijk de duivels aan het branden en na vele 

teleurstellingen die op het dikwijls herhaalde maar onverwezenltjkte 

goede nieuws volgden, is er op de bevolking eene soort van onverschillig

heid neergekomen, eene berusting, die wel de hoop niet buitensluit, maar 

iedereen doet zeggen: "Wie weet wanneer en hoe wij daarvan af zullen 

geraken!" 
Iets waarover allen het eens zijn is, dat ze bezig zijn met de w r Id arm 

te vechten, hoe langer, hoe hardnekkiger en hoe die kolos al onko t 
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ooit zullen vergoed worden, gaat eenieders verstand te boven. 
(4/9) Tot nu toe heeft iedereen het vertrouwen, dat de eindzegepraal voor 
de Bondgenooten is, omdat zij over de talrij kste reserven en over de groot
ste geldmiddelen beschikken. 
Dat het dan zoo geschiede! 

Zondag 1 4  November 
De werklieden uit West-Vlaanderen zijn weer thuis gekomen en heden 
avond heeft er in een hotel aan de statie een vergadering plaats voor hen 
met den Kommandant en den veldmeester (deze laatste is met hen uit de 
streek waar zij arbeiden herwaarts gekomen) . Op die vergadering, zegt 
men, moet er beslist worden, of de zelfde werklieden nog zullen terug
gaan, dan wel of zij door anderen zullen vervangen worden. 
Van de oorlogsverrichtingen zeggen zij niets. Zij durven niet; maar toch is 
er genoeg uitgelekt om te weten, dat gansch Clerken, in welker nabij heid 
zij werken, door de bondgenooten zou platgeschoten zijn.  Daar was een 
soort van hangar gemaakt, een kolosaal getimmerte, waarin duizenden 
Duitschers verblijf konden vinden, en dit zal dan wel het doel geweest zij n  
van d e  vernieling. 

Maandag 1 5  November 
Met den tram van 's namiddags vertrekken de zelfde werklieden weder 
naar West-Vlaanderen, met uitzondering van enkelen, die (4/ 1 0) door 
andere werklieden vervangen zijn.  Dit vertrek leverde niets buitenge
woons op en toch was er een groote massa volk te been, alsof men zich 
eraan verwacht had, dat er tusschengevallen zouden plaats grij pen. 
- Geheel den dag heeft men aardappelen gevoerd, op last van de 
Duitschers, naar de magazijnen van den heer De Greve, vlashandelaar, 
Thieltersteenweg.9 1  Iemand verzekerde ons, dat er verre boven de hon
derd wagens zijn huis voorbij waren gereden. 
- Nog steeds wordt er gekibbeld over de vraag: "Heeft de Duitscher het 
recht onze werklieden op te eischen en tot werken te dwingen?" Een man 
van gezag, met wien wij te Gent over die kwestie spraken, zei beslist en 
met grooten nadruk: "neen!" "Een werkman, "  zei hij ,  "is eigenaar van zij 
nen arbeid en geen Duitsch�r mag over zijnen eigendom beschikken. "  
Een beroemd advocaat, daarentegen, antwoordde "ja" o p  d e  gestelde 
vraag. "Ja, de Duitschers kunnen werklieden opeischen, doch niet voor 
oorlogswerk en zij zijn verplicht den werkman op zijne vraag mede te dee
len voor welk werk en waar, in welke gemeente, men hen gebruiken wil ."  
Wij zullen God en den mulder laten beslissen . 
Maar daarmede is de kwestie van den bijleg van 4 fr. per man, die door 't 
stadsbestuur werd beloofd en toegestaan, niet zuiver. 
Om dien bijleg te kunnen betalen, is een lid van het stadsbestuur bij het 
Steunfonds geld gaan ontleenen en nu , naar wij vernemen, heeft men 
getracht dat voorschot te doen doorgaan als een rechtstreeksche betaling 
aan de werklieden, of zoo men wil, aan hun gezin . Of er protestaties opge
gaan zijn in het Steuncomiteitl Er zou maar dat aan ontbreken, zeggen 
de leden, dat wij , buiten allen regel, het geld van het Amerikaansch-
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Spaansch comiteit daaraan zouden hangent92 
(4/ 1 1 ) Iemand, die deze vlek uit het stadsbestuur zou willen weggewischt 
hebben, is op den sublimen inval gekomen, dat Spaansch-Amerikaansch 
geld met het geld van de stad Eecloo te vermengen! . . .  Met welk recht wil 
men zulken hutsepot maken? De verantwoordelijkheid van het stadsbe
stuur moet overgaan op het . . .  Vaderlandsch Steuncomiteit, dat uit cleri
calen en . . .  liberalen bestaat. Het plan is duidelijk om erbij stil te blijven. 
Het Steuncomiteit is reeds eenmaal zijne rol te buiten gegaan door geld 
te verschieten aan de stad voor deze zaak. [De middelen van het 
Steuncomiteit hebben een andere bestemming. Zij moeten dienen om de 
misslagen van een gemeentebestuur goed te maken. ]  Nu men zijn goede 
trouw heeft willen bedriegen, zou men het dubbel recht en op dubbelen 
grond het geleende geld terug mogen vragen. Iedereen zou dat billijk vin
den, behalve, natuurlijk, enkele visschers in dat troebel water. 
- Hoe wantrouwend de Duitschers zijn voor alles wat uit Holland in België 
komt. moge blijken uit het volgende: Iemand, die vandaag met zekere 
koopwaren uit Holland in België was binnengekomen, zag al het embal
leerpapier, waarin die waren verpakt waren, door hen in beslag nemen en 
door (4/ 1 2) ander papier vervangen. Tot de reclamebriefjes toe, die bij 
zekere artikelen waren gevoegd, werden weggenomen. 

Dinsdag 1 6  November 
Heden werd er toevallig gesproken over de boete van 300 mark, die, "vol
gens een vroegeren plakbrief' aan de dd. burgemeester en schepenen der 
stad Eecloo werd opgelegd, omdat de stad Eecloo te weinig werklieden had 
geleverd voor de bouwwerken in West-Vlaanderen, in evenredigheid van de 
andere gemeenten, die onder de 1 8e Kommandatuur staan.93 Men moet 
die evenredigheid hier natuurlijk nemen volgens de bevolking en dan vindt 
men dat de bevolking van Eecloo het 5e gedeelte bedraagt. Er zijn 58 (?) 
werklieden van al de gemeenten samen opgetrokken. Dus hadde Eecloo, 
om in evenredigheid met de andere gemeenten te blijven, met 1 2  mannen 
ruim zijn deel geleverd. Eecloo heeft er echter 24 geleverd (dus nog eens 
zooveel) en omdat Eecloo het dubbel geleverd heeft van wat het leveren 
moest, worden Burgemeester en Schepenen . . .  elk met 300 mark beboet, 
en de burgemeesters der andere gemeenten, die in evenredigheid te weinig 
mannen leverden, worden . . .  vrijgelaten. Riekt dat niet aangebrand? 
Voegen wij erbij ,  dat de ruchtbaarheid, aan die straf gegeven, zeer klein 
was. Men had zich er mogen aan verwachten dat de kommandant ze als 
voorbeeld in al de hem onderhoorige gemeenten zou hebben uitgehangen; 
maar de plakkaten, een 20-tal, werden alleen te Eecloo uitgehangen. 

Woensdag 1 7  November 
Heden was er een groot verhoor voor de Duitschen rechter Kammler in 
het Vredegerecht. 94 't Waren hoofdzakelijk de betichten in de brievenzaak 
van St. Laureins, die voor de vierschaar verschenen. Het regende er weer 
honderden marken boet. Mevr. De Meulemeester en haar dochter kr en 
300 mark boet, L. Jonckheere 800 mark enz. [Daarmede waren zij ch-
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ter vrij en wij denken wel, dat hunne vrijheid hun zooveel en zelfs meer 
waard zal geweest zijn. ]  

4/ 1 3  Donderdag 1 8  November 
De Duitschers hebben verre weg het grootste gedeelte der boter, die ter 
markt was aangevoerd, opgekocht. Vele inwoners mochten zonder boter 
huiswaarts keeren. Men noemt ons eene weduwe, die stond te schreien 
in haren winkel, omdat zij hare klanten niet kon gerieven. 
Sommige boeren beginnen den toestand met bekommernis in te zien. Van 
den stoffelijken kant beschouwd, is de oorlog hun tot nu toe meegeval
len. Alles wat zij te gelde maakten werd peperduur betaald en de meesten 
hebben dan ook de kas vol geld. 
Ze moeten er wel "goed vóór zitten" in den buiten, aangezien wij verna
men dat een modiste, te Bouchaute, in dit seizoen niet minder dan 1 00 
vrouwenhoeden had moeten maken. En gelijk het te Bouchaute is , zoo 
zal het ongetwijfeld ook zijn in andere gemeenten. 
Maar in de schuren en bergplaatsen op de boerenhoven is het anders. 
Alles werd of wordt daar afgehaald: rogge, tarwe, haver, stroo, hooi, 
aardappelen, een gedeelte van de paarden, van het vee, van de zwijnen. 
Een landbouwer, met wien wij dezen morgen spraken, verklaarde ons dat 
de hongersnood geboren was en voor de deur stond. Nu zijn er nog zwij 
nen, zei ons een slachter, (4/ 14) maar waar wij ze na d e  drie eerstvol
gende maanden zullen moeten gaan zoeken, weet ik niet. 
Zou alles niet afgehaald worden, om in gemeen overleg met de voedings
comiteiten, alles op een overeen te komen voet te verkoopen, na afhou
ding van het paart voor de soldaten, dit om de schandelijke speculatiën 
en de woekerij op den honger te voorkomen? 
Alles wel ingezien ware dit het eenig doeltreffend middel: de voedings
middelen monopoliseeren.Men heeft goed maximumprijzen voor te schrij 
ven: 6 fr. per 1 00 kilo aardappelen, bvb ; wanneer de landbouwers ze 
onderduims aan de meestbiedenden verkoopen, zoodat men ze het dub
bel moest betalen; komt men met den maximumprijs voor den dag, dan 
hebben de boeren er geene te missen. 4 kilo boter op de markt, maar men 
kan er op het hof van af geraken aan 4.50 fr. en meer; en wanneer men 
90 fr. voor 100 kilo tarwe moet geven, dan zegt dit meer dan iets anders 
hoe gemakkelijk er met de maximumprijzen omgesprongen wordt. 
In algemeen opzicht ware het dus voor de bevolking eene weldaad, indien 
alles verzameld werd, om het dan aan een redelijken prijs te verkoopen. 
Zal dat gebeuren? 
(Uitdeeling kleederen Steuncomiteit) 

Vrijdag 1 9  November 
Van het oorlogstooneel is er voortdurend niets nieuw, ten minste niets 
dat van aard is om ons aan te moedigen. 
Na de langdurige buien van regen, hagel en sneeuw, is de grond letterlijk 
doortrokken met water, dat hier en daar in breede zwarte vlekken op de 
wegen en op de meerschen staat. Daarop is er heden nacht een vinnige 
vorst ingevallen, die de waterplassen met een witte korst heeft dichtge-
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maakt, jammer voor 't loof dat schoon en overvloedig staat. Het wintert 
een maand te vroeg. 
Als 't maar niet is gelijk in 1 890. Toen begon het den dag voor Cecilia te 
vriezen, te vriezen, dag op dag en zeven, acht weken nadien vroos het 
nog.95 God behoede ons voor zulken winter (4/ 1 5) in zulken tijd! 

Maandag 22 November 
Heden moeten al de eigenaars van canadaboomen eener zekere dikte het 
aantal dezer hoornen, die zij in eigendom hebben, aangegeven hebben. 
- 't Is vandaag de feestdag (!)  der muzikanten. Velen, die gewoon waren, 
Cecilia te vieren met muziek en met een goede tafel, denken zuchtend 
aan den gelukkigen tijd van vroeger. 't Is reeds de tweede Ceciliadag, die 
door de Duitsche bezetting gemerkt is. Zal het ook de derde Ceciliadag 
niet worden? En hoe zal het met de muziekmaatschappijen gesteld zijn 
na den oorlog? Alle zullen verminkt of gekneusd, sommige half dood uit 
den strijd komen; enkele wellicht, zullen er het leven bij ingeschoten heb
ben . . .  96 

Dinsdag 23 November 
Dat er van het verblijf der Duitschers alhier en elders genoeg levende spo
ren zullen achterblijven, waarbij 's vaders naam niet op het geboortere
gister zal figureeren, is waarschijnlijk. Reeds worden zoowat overal zulke 
gevallen aangestipt. Te Eecloo wordt van een paar dienstmeiden gespro
ken, uit burgershuizen, waar Duitscher ingekwartierd werden. 

(4/ 1 6) Donderdag 25 November 1 9 1 5  
Een 40-tal vrouwen uit gansch den omtrek, waaronder 20 van Eecloo, 
moesten heden in een huis op de Markt, een geneeskundig onderzoek 
van Duitsche zijde ondergaan. Met den marktdag was de plaats vol volk, 
en sommige vrouwen, toen iij weer buiten kwamen en herkend werden, 
werden uitgejouwd. 
- 't Is weer hetzelfde spel met de boter op de botermarkt. Geen boter 
genoeg. De Duitschers deden eerst hun gerief op; de kooplieden die de 
laatsten in aanmerking moesten komen, deden burgers onderduims voor 
hun aankoopen doen aan meer dan den maximumprijs; de huisvrouwen 
moesten letterlijk vechten om wat boter machtig te worden en vele moch
ten zonder boter huiswaarts keeren. 
- De heer A. Goethals der Naamlooze Maatschappij van Eecloo is met 
1 000 mark boet gestraft, wegens eene kwestie van briefwisseling met de 
Duitschers. 97 

Vrijdag 26 November 
In Duitschland hebben nijveraars en hoofden van handelszaken eenen 
staat moeten indienen vermeldende hun cijfer van schulden, goedwin
sten, geldbelegging in de banken enz. 
De fabriek van den heer H. Enke alhier, die onder Duitsch toezicht taat. 
heeft denzelfden staat moeten indienen. 98 
- Uit de Kommandatuur, waar men met verwondering vernomen had, dat 
wij sedert 2 maanden geen enkele Duitsche proclamatie meer hadden 
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moeten drukken, is men heden bij ons afgekomen met den tekst voor 2 
plakbrieven. 

(4/ 1 7) Zaterdag 27 Nov. 

Het gerucht loopt, dat de Duitsche bezetting alhier niet langer bij burgers 

maar wel in afzonderlijke lokalen zal ingekwartierd worden, een nieuws 

dat door de soldaten zonder geestdrift onthaald wordt. Men zegt dat dit 

per order zou zijn van den Kommandant van Brugge. 

MOL BrAPPJm-KOIOUÎm.lltttltlJI 
N• 18, IV Amm11 

EECLOO, din 26 .No'Oemher 1915. 

BOT E R  & E I E R E N  

.g" t00rtlt MrinMrtl aan alk Y ethezitter1 en Lantlhoul.OM'I dtit alk 
prioaatM)lwop oan Bolw en Eieren oer&oden is, biJgMJO/g dat tk oerlcoop 
állMn tocaelaten Ie op de Markten. 

Verl«lm Dontlwtlog zijn 1leclaû JO. '/, Ailo1 hater op de Marlct 
gebracht. 

Dez1 �llaeid i1 rioor 80 0 MelUoeim oeel te �ni!J. 

Ing�al tk Landbou&OtN rioortgaan JMt hunne bot1r op àe Mar/r.t 
u Eecloo niet te brengen, zal Ik lederen ._ederepan o lsen 

1 .aodbou._._.r be•trafl't!ln In evenredigheid van zUo 
g.-tal koelen. 

Borendien •al ilc h�l tk Stad une bolt opkggm. 

Diµ al ü Boter, die ri«rr, d1 be'OOllcing tkr 8tad Eecloo zeloa niet 
cerbruilct toardt, moet op de Mark� gehracht worden. 

Ä lk Donáertlogm moet op ü Boter- en Eiermarlct 'OtUlge1teld tDOrden 
�·�·l ke Landbouwer• ge eoe Boter ot geene Ellere 

oa nbrentren. 

A!l G I D I , 
Hauplmann u. Kommandanl. 

In het Etappegebied heerste vrfjwel volledig de militaire macht, in Eeklo en 
een groot deel van het Meetjesland, van de 1 8'1" Etappencommandantuur 
onder leiding van commandant AegidL Hij nam het burgerlijk bestuur over 
en belastte de burgemeesters en schepenen met de uitvoering ervan (Verz. 
SAE). 
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Zondag 28 Nov. 
Jan L. . .  zou gestraft zijn met 1 00 mark boet, wegens een brief . . .  , en Jul. 
L . . .  , kantoorbediende, die op reis naar Brussel van een huis alhier een 
briefje had medegenomen, bevattende eene bestelling van lucifers of 
'stekskens' gelijk men zegt, zit deswege te Gent vast voor een maand. 

Maandag 29 Nov. 
De werklieden naar West-Vl. zijn niet allen opgetrokken, een stuk of 
negen zijn thuis gebleven. Kwestie van onvoldoende loon: de "onder
stand" van het gemeentebestuur is van 4 fr. op . . .  gebracht. 

Dinsdag 30 Nov. 
De fabrieken, die, voor zooveel zij over de noodige grondstof beschikken, 
de volle week werkten, hebben aanzeg gekregen, dat zij nog slechts 24 
uren per week mogen werken. 
Wij vernemen dat er ernstige spraak is het steungeld voor de behoeftigen 
te verminderen, (4/ 1 8) aangezien de edelmoedige schenkers nooit 
gedacht hadden, dat die ondersteuning zoo lang zou moeten duren. Dat 
duurt reeds 1 5  maanden. En hoe lang kan het nog al duren? Eecloo 
alleen had op 2 Juli, dus bijna 6 maanden geleden, van het Nationaal 
Comiteit reeds meer dan 8 1 ,000 fr. ontvangen. Tot welk kolossaal cijfer 
zal deze onderstand dan voor gansch België gestegen zijn? Zulk nieuws 
is natuurlijk niet bemoedigend voor de behoeftige bevolking, vooral nu 
dat de winter aangebroken is, en dat ook de werkuren der fabrieken 
beperkt worden. 
Welken tijd gaan wij tegemoet? 
- In zekere gemeenten van den noordkant, hebben de Duitschers var
kenskotten in gereedheid gebracht, om zelve varkens te kweeken, en te 
Bentille hebben zij de plaats netjes begrint. 

Donderdag 2 December 1 9 1 5  
Nieuwe bijeenkomst alhier van opgeëischte paarden. Zij worden gerang
schikt in de Statie- en Oostveldstraten. Er worden er vele genomen: 
Bijvoorbeeld van de 1 1 0 paarden van Caprijke werden er 70 gehouden. 
Er worden goede prijzen gegeven. In dat opzicht hebben de landbouwers 
alweer niet te klagen. Er zijn er die in dezen droeven tijd met hun bedrijf 
een fortuin gewonnen hebben. 
't Zijn de kleine burgers en de ambachtslieden, die het meest te lijden 
hebben. 
- 't Was heden nieuwe inspectie voor de vrouwen, in het zelfde huis op de 
Markt. Men zegt ons, dat er zelfs een meisje bij was, dat zijn haar nog op 
den rug droeg. 't Is walgelijk. Wij zijn niet gaan zien, maar wij vernemen 
dat er veel nieuwgierigen ter plaatse waren en dat er bij de verschijnincr 
van sommige dier "dames" weer gegekt en gejouwd werd, bij zooverre, dat 
er eene uitriep :  "Wacht, 'k zal u eens gaan (4/ 1 9) overdragen_.

 gij die daar 
zooveel van uwen neus maakt."  Inderdaad, zij trok weer naar binn n, 
maar of hare klacht gevolg had, weten wij niet. 
Zeker is 't dat het geen verkwikkelijk schouwspel moet ewe t zijn, 
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daarbij gevaarlijk en onzedelijk voor de opkomende jeugd, want daar 
stonden klein en groot, jongens en meisjes ondereen en iedereen deed er 
zijn praatje over. Een knaap, die door zijn moeder op boodschap was 
gezonden en naar zijn vader toe gehuppeld kwam, werd door dezen, tot 
groote verwondering van den jongen, met dreigende vinger en blik naar 
huis gestuurd, met de vermaning, dat hij hier op de Markt niet meer 
komen mocht. 
Hebben de Duitscher opzettelijk den druksten dag van de week, den dag 
waarop alhier meest vreemdelingen en ingezetenen samenkomen, uitge
kozen misschien, om de besmette vrouwen een heilzame vrees in te boe
zemen? 
Wij vernemen nu, dat het onderzoek voortaan zal geschieden in een ledig
staand huis op de Oude Kaai. 
't Is best. 
- Heden golden de eieren op de markt 5 fr. voor 26. Dat komt op nage
noeg 20 centimen per ei. Hoeveel moeten de winkeliers ze dan verkoopen? 
- 't Was weer wat te zeggen op de Botermarkt. 't Was een echte overrom
peling. Vrouwen geraakten onder de voeten. Anderen snapten de boter 
uit de manden en liepen er in de verwarring mee weg . . .  zonder te beta
len. 
(4/20) Groot rumoer, getier en geschreeuw, agenten sprongen er tus
schen, maakten zich kwaad. Kortom, 't geleek daar wel een revolutie. 
- Er waren ook ongewoon veel viggens, die aan hoogen prijs werden opge
kocht, vooral door vreemde kooplieden. De vrees dat wij eindelijk zonder 
varkensvleesch zullen geraken, moet dus wel overdreven zijn. Maar 't zal 
heel wat aan hebben om die viggens groot te kweeken want het voeder is 
duur en daarbij zeer schaarsch. 
- Weer hoort men duchtig schieten uit zuid-westelijke richting. Maar is 
dit nog 't vermelden waard? Wij zijn aan dat schieten sedert 1 6  maanden 
reeds wodanig gewoon . . .  

Vrijdag 3 December 1 9 1 5  
Vervolg van de paardenmonstering, ditmaal in de Boelaarstraat. Het getal 
opgeëischte paarden is zeer ongelijk volgens de gemeenten. Van Bellem 
werd er maar een paard genomen; van St. Marguerite ook; maar daaren
tegen veel van Eecloo en Waarschoot. 

Zaterdag 4 December 1 9 1 5  
Men betaald reeds 25 centimen voor een haringsken. 
- Iedereen moet ten stadhuize, voor 8 dezer, den voorraad aardappelen, 
die hij boven de 50 kilo bezit, aanmelden. 

Zondag 5 December 1 9 1 5  
Ondanks den slechten tijd hebben de maatschappij der "Vereenigde Oud
Armmeesters'"en de Dames-vereeniging "De Dageraad",  toch de middelen 
gevonden om aan de behoeftige leerlingen der Gemeente- jongens en 
meisjesscholen hun jaarlijks klaasgeschenk uit te reiken. 99 
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De uitdeeling had plaats in het lokaal "Werkmanswelzijn", zonder cere
monie of feestelijkheid. 
(4/2 1 )  In rang geschaard stegen eerst de meisjes en daarna de jongens 
de trap op, om uit de handen der edelmoedige dames hun pak te ont
vangen, bestaande uit kleedingstukken, vooral ondergoed en lekkernijen. 
Er werden zoo niet minder dan 450 prijzen uitgereikt, ondanks de groo
te duurte van alles wat men aankopen moest. 

. Aan het gemeentebestuur was de lijst der leerlingen gevraagd, ten einde 
in dezen ongelukkigen, beroerden tijd dat werk van liefdadigheid te kun
nen ten uitvoer brengen. Men verzekert ons dat het gemeentebestuur de 
lijst weigerde mede te deelen, omdat zij niet door . . .  een lid van het onder
wijzend personeel was aangevraagd. 
Men heeft dan andere maatregels moeten nemen om in staat te zijn deze 
"hongeren te spijzen en naakten te kleed en. "  

Maandag 6 December 1 9 1 5  
Sedert een week of vijf is de tempel der Duitsche protestanten van den 
Katholieken Kring naar de groote zaal van "Werkmanswelzijn" overge
bracht. 
Op het verhoog, aan 't einde der zaal, (4/22) is een spreekgestoelte aan
gebracht, waarachter, aan den wand de Duitsche driekleur is opgehan
gen, en op het balkon is een harmonium geplaatst. 
Den vrijdag (?) van elke maand (?) komen de Protestanten daar samen om 
het woord van hunnen pastor te hooren. Daar houden zij ook hunne 
communie met water en wijn. 
- 't Is heden St. Nicolaasdag, maar men hoort weinig getoet of trommel
geroffel. St. Nicolaas heeft, gezien de moeilijkheden, hem door den oorlog 
in den weg gelegd, dit jaar betrekkelijk meer lekkernijen dan speelgoed 
uitgedeeld. 

Dinsdag 7 December 
Er wordt bij plakbrief bekend gemaakt, dat alle ingezetenen, die vreem
delingen logeeren, dit aan het Meldeambt moeten aangeven, op straf van 
zooveel of zooveel boet (wij kunnen het op een paar honderd mark na niet 
zeggen.) 

Woensdag 8 December 
Een 1 00-tal voetgangers, jonge soldaten, met enkele officieren te paard 
zijn heden alhier uit de richting van Brugge aangekomen, de meesten, 
zegt men, zonder geweer. Het moest wel de eerste keer zijn, dat zij hier 
aankwamen, daar zij den schildwacht aan het standbeeld vroegen waar 
de Kommandatuur was. 
Aan de Statie zijn zij in een gepantserde trein gestegen en langs de lijn 
van Zelzate voortgereden. 
- Elke koehouder moet nu per dag 1/2 kilo boter leveren. Te Adeghem, zoo 
vernemen wij ,  en dus ook wel in andere plaatsen, moet de boter in d 
gemeente zelf aan de Duitschers geleverd worden. 
(4/23) Is dat tot bevoorrading der Duitschers of om speculatiën t or-
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komen en de prijzen op een zeker peil te houden? 
Wij hebben ons laten gezeggen, dat de boter te Brussel reeds meer dan 7 
fr per kilo geldt. Hier is de maximumprijs 4 fr. , maar onderduims gaat 
men tot 4. 75 fr. 
- Wie katten heeft moet er op waken want er worden er meer en meer 
gepakt en opgeëten. 

9 December 
Er wordt verteld dat Caprijke ook de boter opgeëten heeft en dat de 
Duitschers er de punten op de i's stellen, omdat de Caprijksche weerba
re mannen op hunnen weg naar de bijeenkomst te Eecloo, het wat te bont 
hadden gemaakt: In de Heikens waren ze luidruchtig geweest, zongen 
den Vl. Leeuw en andere liederen, verbeelden den oorlog in 't klein en 
deden alsof zij een zeker aantal voorgewende Duitschers tot krijgsgevan
genen maakten. 1 00 Meer was er natuurlijk niet noodig om het wantrou
wen der Duitschers gaande te maken. 

1 0  December 
Een voerman van Waarschoot, die gestraft was met boete, omdat men in 
een der pakken, die hij vervoerde, een brief had gevonden, die daarin stak 
zonder dat hij het wist, moest van Eecloo weer pakken mededoen. Een 
dezer pakken werd voorzichtigheidshalve geopend; het bevatte een aan
tal (4/24) kilos rijst en waarachtig, in het pak vond men ook een brief. 
En welken brief? Een minnebrief aan een zekere mademoiselle van 
Brussel, aan wie tevens de rijst als geschenk werd verzonden. Kwade ton
gen beweren dat die rijst uit het Amerikaansch huis moest komen, omdat 
de verzender met dat huis in nauwe betrekking stond. 1 0 1 Zeker was het 
een zonderling denkbeeld om aan een Brusselsch Eva's kind rijst te zen
den, wanneer die waar in de hoofdstad gemakkelijker en niet duurder 
dan hier te krijgen is. 

1 1  December 
Wat ons ook medegedeeld wordt is , dat, eenigen tijd geleden 's nacht twee 
stukken bloem werden gedragen naar de woning van een voornamen bur
ger, die hier in dezen beroerden tijd een der hoofdrollen speelt. Is dat 
waar? zoo ja, waarom 's nachts en niet bij dage, wanneer iedereen het 
zien kon? 
Die 't gezien heeft, zal het ongetwijfeld nader kunnen aanduiden. 

1 2  December 
Toevallig vernam een liberaal lid van het Steuncomiteit, dat te Aalter het 
volgende konkelfoes verijdeld was: Zekere leden der maatschappij St. 
Vincentius wilden mordicus dat die maatschappij beslag zou leggen op de 
gelden, door het Nationaal Steuncomiteit van Brussel ter intentie der 
behoeftigen beschikbaar gesteld, om de uitdeeling te doen volgens hare 
behoefte en goedvinden. 
Het Nationaal Steuncomiteit van Brussel staat boven alle politiek en de 
gelden . die het beschikbaar stelt. mogen dan ook met geen politieke 
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bedoelingen, zelfs met geen politieke nevenbedoelingen uitgegeven wor
den. 't Is wat de heer Goeminne, ofschoon katholiek, begrepen heeft. Hij 
heeft zich dan ook krachtdadiglij k  tegen die inbeslagname verzet, om de 
zaak haren normalen gang te laten gaan. Dat strekt hem tot eere. 't Is de 
heer Goeminne zelf die het vertelde en getuigen daarvan waren de hh. 
Pussemier, lid der Bestendige Deputatie, die wel zoo slim zal zijn om het 
niet al te ver voort te zeggen ,  en Arthur Goethals, die het ons op geen 
eeuwig zwijgen (4/25) mededeelde. 
Heeft een gelij kaardig geval zich niet voorgedaan te St Laureins en heeft 
de heer Geersens, zoon, de konkelfoezers daar niet in bedwang gehou
den?En werd er te Eecloo ook niet voorgesteld om het zelfde te doen? 
En wie weet in hoeveel gemeenten? 
Men moet alle schaamte uitgeschud hebben om thans de belangen van 
een politiek kraam boven de algemeene belangen te stellen! Deze bevol
king bestaat thans niet uit liberalen, clericalen of socialisten, maar uit 
broeders in den nood! 
Jammer, dat er gewetenlooze speculanten zijn, die dat vergeten.  

13 December 
Er wordt zonderling gepraat met het 'Oog op de levering van waren in het 
Amerikaansch huis, in vergelijking van deze in een partijlokaal, dat wij 
hier niet verder willen aanduiden. Daaruit zou blijken, dat, wie lid is van 
zekere politieke vereeniging, in dat laatst bedoeld lokaal alles voor heeft. 
Maar hoe geraakt dat lokaal in dezen tijd aan waren, welke niet of in 
onvoldoende mate in 't Amerikaansch huis aan de klanten worden gele
verd? 
Daarover wordt in zeer ongunstige zin gesproken. 

1 7  December 
De h. Arthur Locufier, sedert eenige maanden lijdend aan de gevolgen 
eener beroerte, heeft heden nacht het tijdelijke met het eeuwige ver
wisseld. 1 02 Arthur Locufier was de eerste de beste niet: (4/26) Geboren 
kunstenaar, kon hij een scherpe, satirische pen trekken, leidde zijn 
prachtige tenorstem met kracht en gevoel tot de hoogste noten der voca
le toonladder, wat hem in zijn jongeren bloeitijd succes op succes deed 
verwerven en muntte hij vooral uit door zijn landschapschilderingen, die 
vele salons alhier en elders versieren en den stempel dragen van een echt 
kunstenaarstemperament. Locufier is te vroeg weg: hij kon nog zooveel 
gegeven hebben! 
Vrijzinnig flamingant en man zonder complimenten, was hij in onze klei
ne samenleving een zeer gekend en bemind figuur. 
Hij was stichter en voorzitter van den kunstkring "Als 't Past", die met dit 
overlij den waarschijnlijk mede ten doode gedoemd is. 
De h. Arthur Locufier, die pas voor den oorlog een nieuwe villa aan de sta
tie was gaan betrèkken en nu zijn "open arms" had, gelijk men zegt, heeft 
dus van dien nieuwen eigendom niet veel genot gehad. 
Hij is te vroeg weg: nog geen 45 j aar oud! en laat een weduwe met 3 min
derjarige kinderen achter. 1 03 

1 62 



8E:SCHRJJVING VAN DE: PU\ATSE:LIJKE TOE:STANDE:N IN DE:N OORLOGSTIJD ( 1 )  

Zaterdag 1 8  December 
Een zeker aantal jonge soldaten van 1 6  tot 20 jaar of daaromtrent, kwa
men alhier heden aan onder muziek en tromgeroffel. Zij kwamen spelend 
toe en vertrokken al schreiend en jammerend, waarschijnlijk toen het 
doel hunner verdere reis hun bekend was geworden. Wie weet hoevelen 
onder hen welhaast tot kanonnenvleesch zullen dienen? 
Eenige dagen geleden spraken wij hier met een voornamen landbouwer, 
die in de IJzerstreek twee hofsteden heeft, of liever had en hier thans, bij 
een familielid zijn intrek genomen heeft. Hij woonde op enkele meters van 
de oevers van den stroom, had 38 runderen, waaronder 1 8  melkoeien en 
47 varkens. Dit alles heeft hij bij de komst der Duitschers in den brand 
moeten laten. Met andere bewoners bracht hij den nacht in eene kerk 
over. Zij werden niet mishandeld. Zijn zonen zijn over den anderen oever 
van den IJzer. Hoevele honderden der- (4/27) gelijke en ergere geschie
denissen zouden er niet te melden zijn? 

Zondag 1 9  December 
Er wordt druk gelezen uit de volksboekerijen, vooral deze van 't 
Willemsfonds, dat in het jaar, dat weldra ten einde zal geloopen zijn, 
zeven tot acht duizend boekdeelen in lezing uitgaf! 1 04 De weldaad van 
dergelijke stichting doet zich eerst nu ten volle gevoelen. De menschen 
hebben thans tijd en waarmede kunnen zij zich beter onledig houden dan 
met boeiende lectuur? Zij leeren er altijd iets uit: de geest gaat open voor 
meer wereldkennis en levenswijsheid en wie veel leest, leert tevens ook 
beschaafder spreken. Jammer dat er geen nieuwe boeken kunnen inko
men; de oude lijden vreeselijk onder die gedurige behandeling en 
daardoor wordt de maatschappij op groote kosten gejaagd: Deze zullen 
zich na den oorlog duchtig doen gelden. 

Maandag 20 December 
De plaatselijke Kommandant, volgens wij heden uit een gesprek met den 
heer Burgemeester Roegiers vernamen, geeft eindelijk toe dat het er in 
Duitschland begint te nijpen. Er zijn in sommige plaatsen volksoploopen 
geweest, maar vergoelijkend zeide hij ,  dat deze oploopen geen revolutio
nair karakter hadden, maar enkel plaats vonden, omdat men den prijs 
der boter te hoog had gesteld . 
(4/28) Te Weenen, echter, was het erger. 
In financiëele kringen is men van oordeel, dat Duitschland in Juni of 
daaromtrent den vrede zal vragen, aangezien men den oorlogstoestand, 
die geheel het economisch leven met volledigen ondergang bedreigt, niet 
langer kan uithouden. 
Het kan zijn dat men binnen een maand of zes den vrede zal vragen. Maar 
zullen wij dan den vrede reeds hebben? De vraag is vrij , doch de weige
ring staat erbij . Volgens ons is de toestand nog lang niet rooskleurig. 

Dinsdag 2 1  December 1 9 1 5  
Er is spraak dat het werk in de vellenfabriek der firma Enke na een veer
tiental dagen gedeeltelijk zal kunnen hernomen worden, daar er hoop 
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bestaat dat men aan kwikzilver zal kunnen geraken, welke stof voor haar
bereiding onmisbaar is. 1 05 In gewonen tijd komt dit kwikzilver uit 
Spanje, maar de oorlogsomstandigheden beletten tot nu toe den aanvoer. 
Thans, echter zou het kwikzilver uit Oostenrijk komen. Men zou het werk 
wellicht met een 50-tal personen kunnen herbeginnen. In dezen tijd van 
duurte en schrale verdiensten is dit voor zekere huisgezinnen goed 
nieuws. 
- Een jongen van Beernhem, die hier naar het college komt en alle weken 
naar huis gaat, vertelde bij zijnen terugkeer, dat er Zondag aldaar in de 
lucht een gevecht tusschen Engelsche en Duitsche vliegers had plaats 
gehad. De Duitschers leden de nederlaag, stuikten ten gronde en werden 
dood opgenomen. 't Is te zeggen: een leefde nog; hij hield een geweer in 
de hand en bewoog zich nog even, maar na weinige oogenblikken was hij 
dood. Het vliegtuig, dat de Duitschers bemanden, was een Fransch vlieg
tuig, een echt of een nagemaakt, wij laten het onbeslist, maar in alle geval 
droeg het de Fransche vlag, Het is tusschen Beernhem en Brugge geval
len. 
Van andere zijde weten wij , dat iemand die ter plaatse (4/29) gesneld was 
en de slachtoffers gezien had, verklaarde dat het Duitschers waren. 
Hierom werd hij gevankelijk weggebracht en opgesloten . . .  
Geheel het vliegtuig werd door de toegesnelde Duitschers bij middel van 
zeilen gedekt, met uitzondering van de Fransche vlag. 

Woensdag 22 December 
Wij vernemen dat de stad Brugge gestraft is met vervroegd politieuur: om 
6 ure 's avonds moet alleman binnen zijn en geen licht in de stad meer. 
Wat was de reden? Een gendarm was door dokwerkers in 't water gewor
pen, de gendarm kon gered worden, maar de voornaamste van de bende, 
zegt men, werd gevat en n;;i..ar Duitschland gestuurd. Als die ooit weer
komt, zal hij er weten van te vertellen. 
Te Gent heerscht er voor vele gezinnen een echte aardappelnood. Men 
heeft huisvrouwen zien staan weenen, die, met het geld in de hand, over
al op zoek waren naar aardappelen en er geene konden krijgen. 

Donderdag 23 December 
Van het oorlogstooneel geen ander rueuws, dan dat er in de laatste dagen 
op gansch het westelijk front duchtig gevochten werd, dat er vreeselijk 
veel treinen met gewonde Duitschers uit West-Vlaanderen terugkeeren; 
dat de Duitschers in Champagne een groeten klop zouden gekregen heb
ben en dat hun front er tamelijk diep werd ingedrukt; Dat Servië, even
als België, ruim een jaar geleden, voor het grootste (4/30) gedeelte door 
den vijand veroverd is; dat de Duitschers ·oprukken naar de Grieksche 
grenzen en dat de Bulgaren reeds in Albanië zitten, waar ook de 
Italiaansche troepen ontscheept zijn. Verder verwacht men zich in 
Januari aan eene aanval op Egypte door Turken en Bulgaren, w llicht 
ook door Duitschers en Oostenrijkers, men voegt er aan toe, dat Lord 
Kitchener, volgens melding in de Duitsche bladen zelve, zich ze r z ker 
van zijn stuk verklaart (te zijn) ; dat hij daar reeds een leger bij en h t 
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van 400, 000 man en dat hij het land, naar beliefte, kan onder water zet
ten en droog trekken. 106 Verder blijkt al meer en meer dat de expeditie, 
die van de zijde onzer bondgenooten naar de Dardanellen werd ingericht, 
verder dan ooit van haar doel verwijderd is, ofschoon men reeds 1 0  
maanden geleden den val van d e  Dardanellen aankondigde. 
Men heeft niet genoeg met den reuzenstrijd in Europa, waar reeds milli
oenen en millioenen mannen gevallen zijn, waar het geldwezen en de eco
nomische belangen op zulke groote schaal verstoord zijn en beschadigd 
worden; men brengt den strijd nu ook over naar Azië, in het Nijldal en 
verderop misschien. Het hoofddoel van den vij and is daar het Suez
kanaal te bemachtigen, aldus den korsten weg naar de Indische wateren 
en bijgevolg naar Engelsch Indië en naar Japan af te snijden, Egypte voor 
den Turk (of voor iemand anders) terug te winnen enz . . . .  Schoone voor
nemens, maar die - wij hopen het - onverwezenlijkt zullen blijven. 
Het nieuws uit Rusland ziet er intusschen meer bemoedigend uit dan 
vroeger: Van al die duizenden Russen, die gevangen genomen worden, 
hoort men niet meer. 
Dat doet denken aan dien moedigen soldaat, die zijn makkers toeriep: 

"Jongens! Ik heb een Tartaar gevangen!" 
"Goed, breng hem maar hier!" klonk het terug. 
"Ja, maar; hij wil mij niet loslaten!" 

Wat er ginder van Prins Leopold van Beieren geworden is, weet de drom
mel. 107 Sedert weken, ja, sedert maanden luiden de Duitsche bulletijns 
over hem: ïoestand onveranderd."  
Gelijk een onweerswolk zakken de Russen nu ook naar den westelijken 
oever der Zwarte zee af en van dien kant valt er dus weer te (4/ 3 1 )  hopen. 
De Duitschers schijnen ook voornemens te zijn met vernieuwde hard
nekkigheid en kracht de IJzerlinie der onzen aan te vallen, te oordeelen 
naar de duizenden soldaten, die sedert een paar weken langs Iseghem, 
Thourout en andere plaatsen voorbijtrekken. De menschen in die 
gewesten hebben er heel wat last van. 's Avonds gelijk bij dage komen er 
honderden, ja duizenden toe, dringen de woningen binnen en zij moeten 
er met zes, met tien, met twintig slapen. En niet tegen te pruttelen. De 
bewoners moeten zich maar schikken; zelfs in de kleinste huizen, bij de 
armste menschen worden er soldaten te slapen gelegd . En dan 's ande
rendaags of na een paar dagen voort, den donder van het kanon tege
moet. 
En intusschen is de vredereis van den Amerikaan Ford op een sisser uit
geloopen, gelijk overigens te verwachten was. 108 

Bij dit alles, zijn wij ,  arme Belgen, gelijk kinders, die schuilen voor een 
geweldig onweder, maar niet weten waar de donder vallen kan . . .  

Vrijdag 24 December 1 9 1 5  
Op den bijvang der Ameldonkfabriek staat er ten minste reeds een milli
oen kilo hooi opgestapeld sedert maanden. Hoe dat hooi er eindelijk zal 
uitzien? Slecht en goed, alles werd daar ondereen gelost in alle weder, en 
zelfs bij regen gestapeld . En dat staat daar zoo, als een tergerij voor de 
menschen die het noodig hebben en er niet aan kunnen. 
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Af en toe, als er in de laatste weken hooi gebracht werd, werd het in sche
pen geladen, gewone Waleschepen, die 300,000 kilo vracht kunnen inne
men, maar met sleehts 1 6000 kilo hooi kunnen vertrekken aangezien het 
niet geperst wordt. 1 09 Zoo zijn er nu reeds 1 4  van die schepen met hooi 
voor den Duitschman vertrokken. 

Zaterdag 25 December 1 9 1 5  
Kerstdag, feest van den wereldvrede, tegengevloekt door den wereldoor
log. De Duitschers hebben weer gevierd in hunne lokalen. Zoo stond er 
in de statie voor het bureau-venster van den heer (4/32) statie-overste 
een kerstboom, die 's avonds glansde van licht. 
Verleden jaar moesten de Duitschers alhier en elders geheel hunne feest
viering in den brand laten om naar den strijd op te rukken. Toen meen
de men reeds dat dit overhaast vertrek het begin was van het einde. 
Hoe zal het ten naasten jare op dezen dag zijn? 

Zondag 26 December 
De jenever is alweer 1 5  cmeh per liter verhoogd in prijs. Daarbij zegt men 
dat al de alcohol na Niem�aar zal aangeslagen worden. Of het wel waar 
is, weten wij niet. 
- De werklieden van het bouwvak, die naar West-Vlaanderen gingen wer
ken, hebben officieel bericht gekregen, dat zij , zoo zij dit goed vinden, 
mogen voort gaan arbeiden, maar dat zij hiertoe niet meer verplicht zijn. 
Gelijk  wij vroeger reeds zeiden, was hun getal in den laatsten tijd toch 
reeds afgenomen. Geene hebben zich nog aangemeld. 

Kerstmis werd uitbundig gevierd door Duitse soldaten, oolc in de 'F'< rn pre h tube' 

(telefoon- en telegraafcentrale) in het station (Verz. SAE 1 905-04). 
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(4/33) Maandag 27 December 
De landbouwers moeten van nu af aanmelden wat zij voor 't volgend jaar 
gezaaid hebben of zullen zaaien en planten. 

Dinsdag 28 December 
De jongens in 1 899 geboren, dus die nu ten volle 1 6  jaar oud zijn wor
den thans ook bij de weerbare mannen gerekend, evenals de manschap
pen en officieren der Burgerwacht. 

Woensdag 29 December 
Tot heden 5 uur mag men ten stadhuize de Duitsche bon's die men 
sedert October ontvangen heeft, indienen. 
- 6 frank voor een flesch fijne olij folie, die men vroeger maar 1 fr. 60 beta
len moest. 

Donderdag 30 December 1 9 1 5  
Het gerucht loopt dat de politiecommissaris van Maldeghem aangehou
den is, wegens eene kwestie. Deze brieven zouden onder zijne deur gesto
ken geweest zijn, en vervolgens zou men hem verraden hebben bij de 
Duitschers, die hem aanhielden. 
De menschen van Watervliet en den omtrek, die heden met den tram naar 
Eecloo kwamen, moesten allen een lichamelijk onderzoek ondergaan. 
Zelfs de schoenen moesten zij uittrekken, om te zien of er niets verdachts 
kon gevonden worden. In den tram zelve werd een brief gevonden. Van 
wien die brief kwam wordt niet vermeld. Waarschijnlijk zal iemand uit 
vrees voor het lichamelijk onderzoek, [zich) daarvan ontmaakt hebben. 
Een zestal personen van Watervliet, werden, waarschijnlijk naar aanlei
ding van deze kwestie, in de school opgesloten. Men meldt ook dat de 
pastoor van Waterland-Oudeman een verhoor van 2 uren moest onder
gaan. 
Een winkelierster van Maldeghem, zegt men, moest op het bureau bij de 
Duitschers komen. Eenigen tijd nadien kwamen soldaten bij de dochter, 
die thuis gebleven was, (4/34) om die brieven met de complimenten van 
moeder; dat moeder zoo even bekend had brieven ontvangen te hebben 
en dat zij die brieven kwamen halen. 
De dochter zei dat er volstrekt geene brieven daar ontvangen waren. 
De soldaten hielden vol dat er wel brieven waren, daar haar moeder het 
bekend had. 

"Ehwel, dan heeft mijn moeder gelogen," zei de dochter. "Hier is geen 
enkele brief ontvangen." 
"Wij zullen toch maar eens kijken," zeiden de soldaten en zij gingen 
over tot een onderzoek. Zij vonden echter niets. 

Dit toont hoe men op zijne hoede moet zijn, en niet alleen met soldaten, 
maar ook met zoogezegde burgers, die dikwijls maar spionnen zijn. 
Bij weduwe Steyaert-Robrecht, wier dochter met den secretaris der gend
armerie alhier getrouwd was, kwam een man binnen, die deze dochter als 
een jong meisje aansprak. 1 10 't Was mademoiseUe langs voor en langs 
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achter. Hij sprak goed fransch. "Mais madame," vroeg hij eensklaps op de 
man af, toen hij eenigen tijd  gemademoiseld had, "comment se porte votre 
mari?' (Maar Mevrouw, hoe gaat het met uw man?) 
Het antwoord luidde, dat zij het niet wist, dat hij aan het front was en dat 
men geen tijdingen van hem ontving. 
(4/35) Vele personen, weigeren brieven te ontvangen, die hun gebracht 
worden door personen welke hun onbekend zijn. De meesten, wanneer zij 
een brief ontvangen hebben, verbranden hem dadelijk. 

Heden gevraagd in het postkantoor of men met Holland in briefwisseling 
kon treden. Het antwoord luidde dat er geen private correspondentie toe
gelaten was, alleen handelsbrieven, die dan eerst te Gent moesten nage
zien worden. 
"Mag men niet schrijven aan Belgische soldaten, in Holland geïnter
neerd?" 
"Volstrekt niet."  
Dus men kan hun noch brieven noch geld zenden en men kan ook van 
hen niets ontvangen. 

Vrijdag 3 1  December 
Duiven zijn aangeslagen bij eene Walin, die in de Oostveldstraat woont, 
eene weduwe, die haren stervenden man op zijn verzoek beloofd had, dat 
zij voor de diertjes zou zorgen. Men zegt, dat het de plaatselijke politie is, 
die het bestaan dezer duiven aan het licht bracht, maar dat de vrouw 
reeds een paar dagen op voorhand hiervan verwittigd was geworden. 
Toen men de duiven kwam aanslaan, waren zij echter gedood. 
Bij een brouwersknecht ook zijn er duiven aangeslagen, en deze is met 
gansch zijne familie aangehouden. 
Het oude jaar sluit met een vlucht van 7 vliegmachienen, die 's morgens 
hoog in de lucht aansnorren en in oostelijke richting verdwijnen. 's 
Namiddags keeren zij terug: Eerst 6 en vervolgens op grooteren afstand 
de laatste. Allen komen uit de richting van Antwerpen. Boven Eecloo 
gekomen maken zij een zwenking en verdwijnen in het noord-westen. 

[ 1 9 1 6] 

Zaterdag 1 Januari 1 9 1 6  
Nieuwjaardag! Verleden jaar was men vol hoop dat het oorlogsspel gauw 
zou gedaan zijn. Wij zijn een jaar ouder geworden en wij staan nog altijd 
even ver. 
De Duitschers hebben oudejaarsavond in hun lokalen gevierd, tot mid
dernacht en misschien nog later; maar de ingezetenen van Eecloo moe
ten om 9 uur 's avonds binnen zijn. 
Daarmede is 't jaar zestien ingetreden. 
Zal de vrede in dit jaar gesloten worden? 
't Is twijfelachtig maar men hoopt het, men wenscht het aan elkander to 

(4/36) 't Was ook de nieuwjaarswensch van de lantaarnontst k r . Hij 
luidde als volgt: 
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Het licht, dat wfj ontstaken, 
Scheen droef in 't afgeloopenjaar, 
Want 't krfjgsgeschut, zoo grof en zwaar, 
Bleef donderen en blaken . . .  
Wfj hopen, dat, in 'tjaar zestien, 
Een beter tijdperk aan moog' breken: 
0, mocht het in ditjaar geschiên, 
Dat wfj de vlam van vrede ontsteken! 

Bij grootvader en grootmoeder stond het jaar zestien der verledene eeuw 
als een zeer ongunstig en schadelijk  jaar geboekt. 
Ledeganck maakte er gewag van in de volgende bewoordingen: 1 1 1  

Wien heugt hetjaar van onheil niet, dat volgde op Waterloo? 
De zomer was één regenvloed, en ook de herfst was zoo. 
Onze oogst kwam van het natte veld in halfverrotte gerven 
En 't voeder, voor den stal bestemd, deed vee en paarden sterven. 

(4/37) Daarbij kwamen de mekanieken op, die aan de huisnijverheid der 
Vlamingen, weven, spinnen enz. een doodelijken slag toebrachten. 't Was 
een jaar van hongersnood, groote sterfte en werkgebrek. 
Aan ouderen van dagen werden de rampen van dat jaar bij overlevering 
kenbaar gemaakt. Albijn Vanden Abeele liet zelfs een volkboek verschij 
nen onder den titel van "Het Jaer Zestien" en nog onlangs hoorden wij 
een volksliedje op dat slechte jaar, dat over onze gewesten zooveel ellen
de bracht, en dat wij opnamen als volgt: 1 12 

Men spreekt van 'tjaar zestien 
't zijn zulke droeve tijden 
Werkman en ambachtsliên 
Iedereen moet armoê lijden. 
Twee frank en half voor een roggenbrood 
En een zak tarwe aan vfjf pond groot, 
En nog, en nog. " 
Eenieder leefde toch. (bis) 

Pataten van den zak 
Tien nederlandsche gulden 
Wij hadden geld in 't zak 
En wij maakten weinig schulden 
Wat baat het aan onzen lieven gebuur, 
Al waar het tijdelijk nog zoo duur? 
Geen baat, geen baat 
Als 't werken niet en gaat. (bis) 

dan volgde nog een couplet, dat eindigde met de woorden: 
Machien, machien, 
Het vuur is ons ruïen. (bis) 

Wat zal het jaar zestien der 2oe eeuw zijn? Zal het ons vrede, vrijheid en 
onafhankelijkheid brengen, of eene verzwaring van rampen en ellende, 

1 69 



PROSPER VAN ACKER 

die het jaar zestien der 20e eeuw even treurig berucht zullen maken als 
het jaar zestien der 1 9e eeuw? 
Gelukkig is de voorspelling van het boerken, dat ons voor een zeer stren
gen winter deed vreezen, tot nu toe onvervuld (4/38) gebleven. Kerstdag 
is voorbij ,  de dagen zijn weer aan 't lengen en wij hebben, om zoo te zeg
gen nog maar eenen dag vorst gehad. Veel regen, maar de winter is wel 
zoo zacht, ja zelfs zachter dan dien van verleden jaar. 
Aan brandstof zullen wij vooreerst ook geen gebrek hebben, want de 
kolen, die hier in magazijnen en fabrieken opgehoopt liggen, zullen dezen 
winter stellig niet verbrand worden. Nooit zijn hier zooveel kolen in voor
raad geweest. 
Er zijn fabrieken, die hier tot 60 wagons en meer kolen in voorraad heb
ben en er wordt maar 24 uren per week gewerkt. Dus nog geen kolennood 
in 't verschiet, zoodat het nieuws, als zouden er eerlang geene spomweg
wagons meer beschikbaar zijn, daar zij voor 't vervoer naar 't front zullen 
moeten dienen, ons niet erg moeten verontrusten. 
Overigens·, wij hebben nog altijd onze vaart, langswaar de groote ladingen 
ons kunnen toekomen. 

Zondag 2 ·Januari 
Men maakt gewag van . eenen aanslag op het leven van onzen Koning, 
wien te Havre, bij het verlaten van de kerk, eene bom werd toegeworpen, 
waardoor onze vorst echter niet getroffen werd. Hij leve lang! 
(4/39) De Duitschers, in overweging genomen hebbende de gegrondheid 
van de grieven der Vlamingen, staan hun de vervlaamsching der 
Hoogeschool van Gent toe; een cadeau, dat wij wel willen ontvangen uit 
de handen van onze regeering, maar niet van de Duitsche, die alles wel 
ingezien, daarmede toch een lesje gegeven heeft aan onze regeering, een 
lesje,  dat zij wel mag behar.tigen. 1 13 
René Declercq heeft bij plakbrief, te Gent uitgehangen, geprotesteerd 
tegen zijne afstelling als leeraar aan het atheneum aldaar. 1 14  

Maandag 3 Januari 
De banken geven l1 /2 % intrest voor check-rekeningen: 't is een heele hoop! 

Dinsdag 4 Januari 
Vele menschen meenen dat het niet lang meer zal duren. Waarop steu
nen zij die meening? Op het heerschende gebrek in Duitschland, op de 
gedurige vermindering der soldij zoo van officieren als soldaten, op de 
ontmoediging der Duitschers enz. 
En zou de oorlog daarom nu spoedig moeten eindigen? 
Wij hopen het, maar wij vreezen het tegendeel. Moest dat met Juni of Juli 
a.s.  gedaan zijn, wat zou dat beduiden? Dat ééne van de twee partijen 
hare eischen volledig zou hebben laten vallen. Zal het de Duitsche groep 
zijn, na overal op het gebied zijner vijanden te zijn ingebroken? Of zal het 
de Engelsch-Fransch-Russische zijn, die feitelijk van den vijand ni t 
bezet heeft dan zijne koloniën? 
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Zal de Duitsche groep, die tot nu toe als overwinnaar in Europa mag 
beschouwd worden, de vernederende, verpletterende voorwaarden aan
vaarden, die zijne tegenstanders van het begin van den oorlog af hem 
voorspeld hebben? Dat zal niet spoedig gebeuren. 
Of zullen Engeland en Frankrijk hunne eischen en voorwaarden laten 
vallen, om tot het sluiten van den vrede te kunnen (4/40) overgaan? 
Daarop antwoorden zelfs de grootste optimisten hier: "Neen!" 
Hoe moet er dan vrede gesloten worden? 
Zij verwachten alle toegevingen van Duitschland. Duitschland zal alle 
aanspraken en eischen van onzen kant inwilligen, omdat het anders een 
volledigen ondergang te gemoet gaat. 
En zal het geen ondergang beduiden voor Duitschland als het al onze 

. hooge eischen inwilligt? 
(4/4 1 )  Daarom zijn wij van oordeel, dat men het niet spoedig over de vre
desvoorwaarden zal eens worden en dat de reuzenstrijd nog lang zal 
duren, zoolang tot men feitelijk niet meer kan. 
En hoe en wanneer het einde? 
Wij kunnen 't niet helpen, maar tot nu toe kunnen wij niet de minste 
opklaring, die een naderend einde voorspelt, bemerken. 

Woensdag 5 <Januari 
Heden nacht zijn P. Everaert, tramgeleider, en twee Vande Woestijnen, 
beiden Edgard genaamd, de eene zoon Jules Vande Woestijne machinist 
op den tram, de andere zoon van den 'Pijke', van hun bed gehaald en 
naar Gent gevoerd. 1 1 5 Daarover worden allerlei gissingen gemaakt; men 
veronderstelt dat deze aanhoudingen in verband staan met het over
brengen van brieven of pakken uit Holland . 
De vader, Jules Vande Woestijne, die lucht van de zaak kreeg, keerde met 
den tram niet weder, maar liep de grens over. 
Nog een andere zoon van Vande Woestijne, een timmerman, die herhaal
delijk gevlucht was bij de opeisching van werklieden voor West
Vlaanderen en zich ook niet altijd als weerbare man had aangemeld, zit 
deswege gevangen. De tweede zoon is nu naar Gent en wellicht naar 
Duitschland gevoerd. 1 16 De vader zit in Holland en het eertijds bloeiend 
gezin bestaat nu nog slechts. uit eene dochter, een meisje van een jaar of 
zestien, die alleen thuis overblijft. 1 1 7 

Donderdag 6 Januari 1 9 1 6  
Een 20-tal soldaten, van Watervliet en St Laureins, die in verlof naar 
Duitschland gingen en natuurlijk (4/42) een "koek" voor de vrouw en de 
kinderen moesten mededragen, sprongen binnen bij den slachter 
Sierens, in de Statiestraat en kochten daar elk . . . een kilo varkens
spek. 1 1 8 In St Laureins of Watervliet is dat niet te krijgen; zeiden zij (vele 
inwoners slachten daar zelf een varken voor eigen gebruik en houden wat 
zij hebben) en in Duitschland is het nog veel erger. 
Aan houding en manieren was het te zien dat de meesten van goede, zelfs 
van rijke familie moesten zijn. Dus, als zij van hier naar Duitschland een 
kilo spek mededoen, moet men er daar toch wel erg behoefte aan hebben. 
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In het Melde-Ambt (Vredegerecht) boden zich gisteren ook 3 Belgische 
soldaten in onbepaald verlof aan: ze kwamen verminkt van den oorlog: 
twee met een arm, de derde met een been af. Gelukkig dat ze nog leven! 
Arme dompelaars! 
De reizigers die heden met den laatsten tram van Watervliet hier aan
kwamen werden alle voortgevoerd naar de statie. Zij moesten daar lang, 
zeer lang wachten. Eindelij k  kwamen 2 gendarmen af, zij riepen: 
"Vrombaut!" Vrombaut stond recht en moest daar blijven. Al de andere 
luiden mochten vertrekken. Zij hadden er gezeten tot 1 01/2 uur. 

(4/ 43) Vrijdag 7 Januari 
Heden zij n  nog 3 werklieden van den tram, zekere Vrombaut, Claeys en 
nog een derde, onder geleide van een in burger gekleeden Duitschen offi
cier, eerst naar Watervliet gevoerd; vervolgens teruggekeerd en in de rich
ting naar Gent vertrokken onder sterk geleide van Duitsche soldaten. 1 19 

Hoe dat nieuws toch voortloopt als vuur! Er waren veel nieuwsgierigen op 
de Markt om dat vertrek bij te wonen, maar de "burgerlijke" officier gaf 
order om ze uiteen te doen gaan. 
Dit maakt dus zes man van den tram, die in verzekerde bewaring geno
men zijn.  
Bovendien zit Dumoleyn van Watervliet ook reeds 8 dagen vast. 
Men vermoedt dat het al voor de zelfde kwestie is; niemand weet echter 
iets met zekerheid te zeggen. 

Zaterdag 8 Januari 
Er wordt gezegd, dat wij de opgeleide trambedienden waarschijnlijk niet 
meer zullen wederzien; dat er van de tien perijkels negen zijn, dat zij door 
den kop zullen geschoten worden. 1 20 Dat zou moeten van een Duitscher 
zelf komen, die den politiedienst doet op den tram van Zomerghem en 
vooral begaan was met het lot van P. Everaert, dien hij ,  door zijne betrek
kingen op den tram, goed en voordeelig kende. Toen hij hem dien morgen 
tusschen 2 soldaten had zien zitten, was hij er gansch ontsteld van 
geweest, zeide hij ,  en schuddebollend had hij Everaert's lot beklaagd. 
Men zegt dat zekere trambedienden het niet konden verbergen, dat zij 
veel geld verdienden. Zij rookten sigaren, dronken van het kostelijkste 
bier, kortom, maakten uitgaven, die met hun loon niet in verhouding 
waren. 
Men verklaart dat de vrouw van een tramwerkman op klaasavond in een 
winkel alhier veel klaasgeschenken voor hare kinderen aankocht en toen 
zij vertrok zeide zij : "Mijn man zal ook komen; want die stinkt naar 't geld. 
Er zijn weken, dat hij meer dan honderd (4/44) frank verdient. "  De man 
kwam en kocht inderdaad veel. 
Door zulke onvoorzichtige gezegden kan men argwaan doen ontstaan en 
wie onvoorzichtig is in 't een, is onvoorzichtig in 't ander. In zulke omstan
digheden kunnen menschen, die geen geld gewoon z:ljn, gevaarlijk wor
den voor zich zelven en voor anderen. 
Een jonge vrouw uit de Kaaistraat werd heden door Duits he old ten 
gehaald, naar de Erholungsstätte (klooster) geleid en vervolgen naar h t 
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huis, voor den oorlog bewoond door den heer Sedeyn, op de Oude 
Kaai. 12 1 Kort daarna was zij veilig thuis. Meer was er natuurlijk  niet noo
dig, om weêr eens de tongen in beweging te brengen. Verleden week, zegt 
men had een dergelijk geval plaats met eene vrouw uit de Teerlingstraat. 

Zondag 9 Januari 1 9 1 6  
1 kilo quinquet-olie kost 5 frank. 122 

Van 60 cmen is de prijs der karbuur opgegaan tot 1 fr. 20. 123 
(4/45) Hoe gretig zien zij uit naar de lange dagen, zij , die gedwongen zijn 
deze vuiligheid te branden. Den eenen keer heeft men met de karbuur
lampen een gewenscht licht, den anderen keer gaat het zeer gebrekkig. 
Daarbij verspreidt de karbuur een zeer onaangenamen reuk en, als men 
ze "klein" wil krijgen, kan men ze met geen hamers in stukken kloppen, 
zoo arduinhard is die stof. Bij het kloppen springen soms schervels naar 
alle kanten en wat wegspat is men bijna altijd kwijt, wat de rekening niet 
helpt maken der zuinige huisvrouwen, die met scherp afgepaste centen 
moeten zien rond te komen. In zeker huis waar men 's avonds bij regen
weder karbuur in eene baal gewikkeld op den vloer kapot klopte, was na 
deze operatie, niet alleen de karbuur kapot, maar ook de baal en zelfs in 
den vloer waren groote putten gekomen. 
Sommigen hebben hun karbuurlamp reeds weggeworpen en branden 
dan maar petrool, zoo spaarzaam mogelijk . . .  aan 2 .50 fr. den liter. Te 
Zele is het zelfs 2.60 fr. 

Maandag 1 0  Januari 1 9 1 7  (sic .) 
Het Engelsche Parlement heeft den algemeenen dienstplicht in 1 e lezing 
aangenomen met 403 tegen 1 05 stemmen. 
Bij het uitbarsten van den Europeeschen oorlog zei men dat er kans was 
dat deze strijd tot een algemeene ontwapening zou voeren. 
Dat is nu juist andersom. 
De algemeene dienstplicht komt zelfs in China aan de dagorde. 
Waar gaat de wereld naartoe. 
Wanneer is de beurt aan de Vereenigde Staten van Amerika? 
- In zekere bedrijven, weet men zich goed de Duitsche toestanden aan te 
passen. Zoo lazen wij op een .Q.uis in de Linnendraaierstraat het opschrift: 
"Hier wird für Militär gewaschen." 
- Zekere herberg, die op het Statieplein gesloten werd, heeft zich snel in 
een snuisterwinkel herschapen. 
(4/ 46) - Wegens eene zaak van vervoer van gerst werd de heer Paul 
Goethals met 1 000 mark boet bestraft. 124 

Dinsdag 1 1  Januari 1 9 1 6  
Zaterdag werden hier onder Duitsch geleide binnengebracht en gevangen 
gezet Aloïes De Kausmaeker, zijn vrouw en twee dochters van Waterland
Oudeman. In hun gewone werkkleeren werden zij aangehouden en 
moesten zij opmarscheeren. De Kausmaeker woont op de Hollandsche 
grens en over de electrische draadversperring, die zijn hof doorkruist, 
werd een eegde gevonden, daar ongetwijfeld geworpen door iemand die 
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Eu1p�·Kommaudantur 18 I\'• Armee. 
t;ECU>O, d�o IO Januor 1916. 

Das �wed<!°"" Heruw�lehen in der Stadt ûberbttupt, iJl;il>e
sondere aber au,r d.,- 5Ûdlieben Sellc d.s grossen Markies und IR 
der-.J.''Uhe- de r:wthahuslallo echts a.od. Jinks der CoUegle
- .,,·Jrd blerNll slreng verholen. 

Nomenlllcb mr Abrabneit der Trawbabn, rlürr.,. llicb a•r den 
Trambahnhal\estellen nur Relsende und solrhe P-nen, w<0lebe 
Gepick bel'ilrder• b�tren, aunmllen. 

Zuwlderhabdehlde werden mil Gelds1rare bis w 100 Mark 
oder wit Freibeltsi;lra(c bis m 4 Woc;hcn heslraR, iesowelt alcbt 
o:ieh den H:riegsgesetzen el•c höberc BeslraCuDf elautttten 

hal. ' 

n"· F.lnp,w1tkoD11Haltd1111t, 

a:GmJ, 
llnuptnuinn. 

E1appeu-Ko111111undu111ur 18 n·· Arrntt. 

l'!ECLOO, IO Januari f91G. 

Het on.oodlge in groepen slau <>p gelijk welke plaat der 
stad, 111Ur bijrond�rlljk op den wldbnt ,." den Groot n MJirl<t 
en in de ubijhdd der Trall!"lalie rrehls �• Uakli der Collqle
straat, "'ordi hienneile •lffng vttblMleu;- -

Bij bet vertrekken der Tra- mop er aH de Tra tiell 
alleenlijk re�rs or jltt!!Oaen welke beo g� bell"!;" dragem, 
stilslaan. 

� ie dit be'·el oiel naleeR ui """" geldbod!' van let1 � 
tOO lllark opk>open or mei gevang lol �etl8. ' " ...... 
gestran worden, ,·oor �veel tie krijgswellet1 geeae � 
81rall'e11 bijbrengen. 

De bewegingsvrijheid van de bevolking werd aan banden gelegd. De identiteits
kaart werd ingevoerd en geregeld gecontroleerd. Samenscholingen waren verbo
den. Bf.j iedere overtreding volgden strenge straffen en boetes (Verz. SAE 284). 

deze gebezigd had als een middel om over te geraken. 1 25 De Kausmaeker 
en zijn familie verklaren hiervan niet de minste kennis gehad te hebben. 

'---

Woensdag 1 2  Januari 1 9 1 6  
62 viggens van zekeren Debbaut van Maldeghem, waarschijnlijk voor de 
markt bestemd, werden heden alhier aangeslagen. 
- Bij den heer René De Beir, nijveraar alhier, kwamen Duitschers onder
handelen over het maken van lijnwaad. 126 Hij verklaarde hun rechtuit, 
dat hij twee zonen aan (4/47) het front had en dat hij dit lijnwaad voor 
de Duitschers niet maken zou. 

Donderdag 1 3  Januari 1 9 1 6  
Heden spreken wij een man, die hier met een hondenkar van Ursel om 
petrool kwam, maar hij had er nergens kunnen vinden. 

"Wat wordt de petrool bij u nog verkocht?" 
"Drie frank den liter!" was het antwoord. 

- Het leven wordt al duurder. Varkenshespen worden 4 tot 5 fr. den kilo 
verkocht, zoodat men een schoone hesp tot 60 frank en meer moet beta
len. 
- Landbouwers die 8 stuks vee bezitten, moeten er thans tw an 
afstaan aan de Duitschers. Zoo zij geen vaarzen of runder hebb n, mo -
ten zij twee melkoeien afstaan. 
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- Te Gent is  de ontworpene belasting op de mannelijke ongehuwden in 
volle bespreking. 
- Onder de buitenlieden, die heden alhier de wekelijksche markt bezoch
ten, was het gerucht in omloop, dat de gezinnen, die op of dichtbij de 
grens wonen, zullen moeten verhuizen. Dit gerucht komt ons echter wat 
onwaarschijnlijk voor. 

; ' ... 

Maandag 1 7  Januari 
Heden gedwongen veulenmarkt alhier, want wie in de Kommandantuur 
Eecloo veulens heeft en ze hier niet voor den dag brengt wordt met 1 000 
mark boete gestraft. 
Die veulens moeten toch niet dienen voor den oorlog? Natuurlijk niet. Zij 
worden dus opgeëischt voor de fokkerij in Duitschland, waar nagenoeg 
alle goede paarden voor den krijg werden opgeëischt en er dus groot 
(4/ 48) gebrek aan paarden bestaat. Volgens de Kommandant aan een 
paardenliefhebber alhier zou gezegd hebben, zou men de fokkerij in 
Duitschland geheel en al op Belgischen voet inrichten. Met al dat worden 
aan de Belgische fokkers hun beste elementen ontnomen. 
Is dit ook overeenkomstig het oorlogsrecht? 

Dinsdag 1 8  Januari 
Al. De Kausmaeker en zijne familie, van Waterland-Oudeman zijn heden 
avond in vrijheid gelaten en brachten hier den nacht bver, aangezien zij 
den volgenden dag nog eens voor den Duitschen rechter moesten ver
schijnen. Men zegt dat de pleger van het vergrijp (het leggen eener egge 
over den electrischen draad) op Hollandsch grondgebied, pas voor de 
grens aan de Duitschers bekend had de dader te zijn en uitgelegd had, 
hoe hij het gedaan had en dat niemand van de Kausmaeker's daar voor 
iets tusschen was. Het onderzoek, dat nu in die richting gedaan werd, 
leidde tot de vrijlating der (4/ 49) aangehoudenen. 
- Montenegro, onze kleine medekamper, heeft vrede gevraagd en de 
wapens neêrgelegd . De zegepraal door een machtigen tegenstander op 
een zoo kleine maar moedige natie behaald, kan alles genoemd worden, 
behalve schitterend en eervoL 
- De karbuur kost reeds 1 fr. 60. De prijs van alles slaat voortdurend op. 
Rundvleesch alweer 10 cmen, varkenvleesch alweer 20 cmen per kilo meer. 

Woensdag 1 9  Januari 1 9 1 6  
Van Duitsche zijde werden 8 wagons van den tram alhier opgeëischt voor 
het front. Met een Duitsche locomotief, door een Duitschen machinist 
bemand, werden zij weggevoerd. Bij misslag reed men de Boelaartstraat 
in; maar aan de Teerlingstraat gekomen, moet men het ergens gewaar 
geworden zijn,  want men keerde terug en toen reed men de 
Brugschestraat in, de baan op naar Thielt. 

Donderdag 20 Januari 1 9 1 6  
Heden om 5 ure namiddag moeten de menschen, die te dicht bij de grens 
wonen, hunne woonstede verlaten hebben. Zij mogen er den nacht niet 
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meer doorbrengen en moeten maar zien, dat zij elders onder dak komen. 
Hunne beesten mogen ter plaats op stal blijven en zij mogen· op hun erve 
hun dagelijksche bezigheden verrichten van 8 uur 's morgens tot 5 uur 
's nffiniddags. Niet vroeger en niet later. Men wil dat deze maatregel geno
men is, om het overbrengen van berichten via Holland te beteugelen. 
Alle verkeer aan de grens is nagenoeg stop gezet. Feitelijk werden de 
grensbewoners dus meer beproefd dan wij . En zeggen, dat, in de eerste 
dagen van de vlucht, de grensstreek de algemeene toevlucht was . . .  
(4/50) - De lijsolie kost 6 fr. den liter, tienmaal zoveel als vroeger. 1 27 
- Men beweert dat de officieren nog slechts 1 mark soldij per dag ont
vangen, doch hunne maaltijden, die zij in bepaalde lokalen in 't gemeen 
nemen, zijn niet ten hunne koste. 
Zouden zij daar wel geen eten genoeg krijgen? 
Sommige officieren bezoeken bijna dagelijks eenen of anderen varkens
lachterswinkel,  om er hesp of spek te koopen. Verleden week kwam er 
een in een winkel der Kerkstraat en op een varkensoor wijzende, vroeg hij 
den prijs.  "Dertig cent," zei men. 't Was goed. Hij betaalde en nam het var
kensoor mede. 
- Drie menschen van St. Laureins (Celie) zijn  dezer dagen uit 
Duitschland, waar zij twee maanden opgesloten waren gebleven, terug
gekomen. Zij vertelden dat men hun gedurende dien tijd slechts éénmaal 
vleesch had voorgezet, namelijk op Kerstdag: Toen hadden zij hesp 
mogen eten. Op andere dagen aten zij meest boonen en rijst. 
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OTE 

1 Kazerne van de gendarmerie, Kaaistraat 33. 
2 De burgemeester was Emiel Eduard Dauwe (Kaprijke 1 7  januari 1 848-Eeklo 1 6  

oktober 1 930). notaris, Statiestraat 60, burgemeester van 1 902 tot 1 920, getrouwd 
met Emma Thomaes, elf kinderen (twee dochters en negen zoons, waaronder drie 
priesters, twee geneesheren, een notaris en een advocaat) . Hij leidde sedert 1 9 1 2  
een homogeen katholiek stadsbestuur. 

3 Vaderlandsch Steuncomiteit: het Comiteit van Vaderlandslievende Hulp. 
Voorzitter Lionel Pussemier (Gent 2 juni 1 869-Eeklo 1 mei 1 938) , advocaat, 
Boelaarstraat 54, was voorzitter van de Boerenbond Eeklo, provincieraadslid en 
gedeputeerde en werd na de oorlog katholiek volksvertegenwoordiger en burge
meester van Eeklo. Hij woonde in het grote herenhuis in de Boelare 54 (nadien 
Loontjens, nu nr. 50) . 
Secretaris was André Winand, belastingcontroleur, Gentsche Steenweg 47. Hij ver
huisde op 30 juni 1 9 1 7  naar Gent. 
Alfons Baudts ( 1 847- 1 92 1 ) ,  textielfabrikant, had in 1 89 1  met Emile Van Deputte 
de weverij Van Deputte & Baudts opgericht, eerst in de Snuifinolenstraat en vanaf 
1901 in een nieuwe fabriek aan de Dullaert. Hij woonde in de Statiestraat 95-97. 
Alfons Baudts was actief in de Katholieke Kring. 
Jules Daneels ( 1 872- 1 925) , textielfabrikant-aandeelhouder in de India Jute 
Company in de Zuidmoerstraat. Hij was een kleinzoon van Pieter Ecrevisse en uit
gesproken Vlaamsgezind-liberaal. Jules Daneels-Van Doorne woonde in de 
Statiestraat 74. 
René De Beir ( 1 854- 1 933), textielfabrikant, Statiestraat 80, later café Den Boer 
(naast de brouwerij Krüger) . De linnen- en katoenweverij van René De Beir-Van 
Wassenhove stond sedert 1 9 1 2  in de Lekestraat 1 .  Hoewel hij niet politiek actief 
was, werd hij toch als katholiek beschouwd. 
Arthur Gillis ( 1 863- 1 936) haalde het diploma van onderwijzer en bracht het tot 
directeur van de vellenfabriek Enke in de Zuidmoerstraat. Hij begon in 1 926 voor 
eigen rekening een pelterij in de Guldensporenstraat. Arthur Gillis-Staelens woon
de in villa Dageraad, Gentsche Steenweg 40a (nu Hotel Shamon) . Hij was in 1 902 
medestichter van het Willemsfonds, voorzitter na het overlijden van Bernard 
Steyaert, en stond in 1 906 op de lijst van de liberale partij maar werd niet verko
zen. Gillis was zeer actief in diverse liberale verenigingen in Werkmanswelzijn en 
zetelde na de oorlog, van 192 1  tot zijn overlijden, in de gemeenteraad. 
Ondervoorzitter was Firmin Roegiers ( 1 862- 1934) , apotheker. Hij vestigde zich in 
1 884 als eerste apotheker in Eeklo in de Statiestraat 7 op de noordzijde (nu lei 
Paris XL) . In 1 9 1 9  kocht hij h�t pand nr. 10 op de zuidzijde, waar de apotheek tot 
1 969 gevestigd was. Firmin Roegiers was lid en voorzitter van het 
Weldadigheidsbureel (later COO en OCMW) van 1 895 tot 1 920 en was zeer actief 
in de Katholieke Kring: regisseur van toneelbond Lust naar Kunst vanaf 1 896, 
organisator van stoeten en Elf)ulivieringen, etc. en lid van de Katholieke 
Arrondissementsbond. Na de oorlog, toen zijn broer Victor niet meer in de gemeen
teraad zat, was Firmin Roeglers gemeenteraadslid en schepen tot 1 933. 

4 Olieslagers . " , wellicht wilde Van Acker hier nog iets kwijt over de Gewestelijke 
Tentoonstelling die gepland was van 1 6  september tot 6 oktober 1 9 1 4 en die werd 
uitgesteld . De tentoonstelling ging gepaard met een groot vliegfeest in de Bus, waar 
de bekende piloot Jan Olieslagers zou landen en show geven, wat dus niet door
ging. 

5 Edmond Edgard Smitz ( 1 887- 1 9 1 4) ,  brood- en banketbakker, zoon van Emiel en 
Maria Van Hecke in de Zuidmoerstraat 1 37 (naast het Sint-Vincentiuscollege). Zijn 
zus Julienne, die op late leeftijd met August Van De Woestyne trouwde, baatte er 
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nog jarenlang een snoepwinkeltje uit. Edmond Smitz sneuvelde te Halen (bij Diest) 
op 1 2  augustus 1 9 1 4  als soldaat in het 22e linieregiment. 

6 Pius Ryffranck, stadsontvanger, journalist en als uitgever van het katholieke 
weekblad Gazette van Eecloo, concurrent van Prosper Van Acker. Hij hield kantoor 
in zijn huis in de Kerkstraat 38, waar hij ook werkte als wisselagent. 

7 Den Katholieken Kring: Groote Markt 37-39 in De Gouden Leeuw, lokaal van de 
katholieke burgerij .  

8 Den 'Leeuw': De Gouden Leeuw. Zie vorige noot 

9 De Werkmanskring: in de Kaaistraat 32 of 34, lokaal van de katholieke arbeiders. 
De Feestzaal.: in het hotel Marly op het Statieplein (later Koningin Astridplein) 46-
48, was voorheen de Cercle Liberal, de feestzaal van de liberalen. 
Werkmanswelzijn: (later Astrid) in de Stationsstraat 1 1 3- 1 15, feestzaal en lokaal 
van de liberale verenigingen. 
Het klooster: 0.L.Vrouw-ten-doorn in de Zuidmoerstraat 109- 1 1 5. 

1 0  Dit waren ongetwijfeld Franse vrijwilligers aangezien zij van Le Havre (Normandië) 
kwamen. 

1 1  Louis Sandyck (22 januari 1 89 1 - 1 7 augustus 1 9 1 4) gehuwd met Margriet Minne. 
Hij was soldaat bij het l ste linieregiment en overleed op 1 7  augustus 1 9 1 4  in 
Roux-Miroir. 
Edmond Smitz, zie noot 5. 
Jozef Vermeulen ( 1 7  mei 1 882-25 augustus 1 9 1 4) .  zoon van bakker Alfons 
Vermeulen-Van Hecke, Groote Markt 1 !7, een neef van Edmond Smitz. Hij was sol
daat bij het 2de regiment grenadiers en sneuvelde te Elewijt (Schiplaken) . 

1 2  De Appel.: de Gouden Appel, een herberg en afspanning op de zuidhoek van de 
Collegestraat en de Vlamingstraat, uitgebaat door de weduwe Pieter Van Acker, 
waar Prosper als ongetrouwde jongman nog woonde en waar ook de drukkerij van 
De Stad Eecloo gevestigd was. Daar waren ruime paardenstallen. 
De Leeuw: De Gouden Leeuw of de Katholieke Kring op de Markt. 
Het College: het Sint-Vincentiuscollege in de Zuidmoerstraat 1 29- 1 35. 
Boelens: een logementshuis, bij Henri Boelens in de Vlamingstraat 15. 

13 De mouterij: mouterij Wijffels op de Gentsesteenweg 65. 
14 De gepensioneerde Duitse generaal Colmar Freiherr von der Goltz ( 1 843- 1 9 1 6) 

kwam in augustus 1 9 14 wèer in dienst als militair bevelhebber in België. In 1 9 1 5  
werd hij militair adviseur en generaal van Turkse troepen van bondgenoot Enver 
Pasja. Hij stierf in Bagdad. In 1 94 1  liet Hitler zich vol lof uit over Goltz' geweldda
den in België: "Reeds het oude Rijk wist hoe vastberaden op te treden in de bezet
te gebieden. Zo werden sabotagepogingen op de spoorwegen gestraft door Freiherr 
von der Goltz. Hij liet al de dorpen binnen een radius van enkele kilometers plat
branden, na de burgemeesters te hebben doodgeschoten, de mannen gevangen 
genomen en de vrouwen en kinderen weggevoerd."  

15  De Franse Creusot kanonnen werden gemaakt door Schneider en Cie in  Le 
Creusot. Een 1 1 2 mm kanon hebben ze niet gemaakt. Vermoedelijk bedoelt Van 
Acker hier het 1 55 mm kanon (Long Tom) dat door de Boeren van Transvaal en 
Oranje-Vrijstaat succesvol werd gebruikt in de Tweede Boerenoorlog ( 1 899- 1902). 

16 Bijvang: erf, privé eigendom rond huis. 
1 7 Uhlanen: Ulanen, lichtbewapende bereden soldaten die in patrouilles verkennings

opdrachten en bliksemacties uitvoerden en bij de Duitse inval in België door de 
bevolking zeer gevreesd werden. 

De Route: spoorbaan, de Tieltsesteenweg, waar sporen lagen voor de tram naar 

Ursel/Tielt. 
18 Uitstuikt: verzint. 
1 9  Het oefenplein van de burgerwacht was gelegen in de Teirlinckstraat bij hun lok 

(vergaderzaal en schietzaal) achter het kleuterschooltje. 

1 78 



BESCHRIJVING VAN DE PLAATSELWKE TOESTANDEN IN DEN OORLOGSTIJD ( 1 )  

20 Kapotte: > Frans capote, mantel met capuchon, lange legerjas. 
2 1  Karpelogen: met karperogen, onnozel. 
22 Dolman: nauwsluitend, rijkelijk met tressen versierd jasje dat deel uitmaakte van 

het uniform van de huzaren, niet direct iets wat je op het hoofd van een motorrij
der verwacht! Bedoelde Van Acker een soort harige helm of kolbak? 
&hepen A. Euerard: Albert Euerard, een zoon van oud-burgemeester en vrede
rechter Aimé Marie Euerard, was gemeenteraadslid van 1 899- 1 92 1  en tweede 
schepen van 1909 tot 1 92 1 .  Hij vluchtte bij het begin van de oorlog naar Nederland 
en kwam af en toe naar Eeklo. Zijn ambtstermijn liep normaal af op 3 1  december 
1 9 1 5  en hij beschouwde zich nadien niet meer als schepen. Hij woonde in de sta
tige herenwoning in de Statiestraat 53-55, naast de Post. 
gebourreerd: opgevuld, gestoffeerd, met bekleding overtrokken. 

23 Pardeizen: > perdes > AN bordes: luifel voor uitstalraam tegen de zon, afdakje. 
24 Mac Ferlan: Macfarlane, een Engels woord dat de Fransen gebruikten voor een jas 

zonder mouwen, in het Engels an Inverness cape. 
25 It's a Long Way to Tipperary werd in 1 9 1 2  geschreven door Jack Judge en raakte 

wereldberoemd in de Eerste Wereldoorlog. 
26 A.S.C. : Army Service Corps, was een onderdeel van het Britse leger. 
27 De Drie Koningen: de herberg op de oosthoek van de Markt en de Collegiestraat, 

uitgebaat door August Braet-De Taeye. 
28 Korintenboterhammen: sneden rozijnenbrood. Korint > Frans raisin de Corinthe, zo 

genoemd omdat die gedroogde druifjes uit de streek van de Griekse stad Korinthe 
werden ingevoerd, AN 'krent', zoals in krentenbrood.  

29 Koolbak: volksetymologisch (omdat hij groot en zwart is) voor kolbak > Turks kal
pak, berenmuts, huzarenmuts, toen door de rijkswacht gedragen. 

30 Moffel: > Frans rnoujle: want, losse wollen of gewatteerde mouw om de polsen en 
handen warm te houden. 

3 1  Sjeezen: sjees > chaise roulante, koets 
32 Derangement verstoring, ongemak. 
33 Batteren: > Frans battre, vechten, slaan, hevig kloppen. 
34 De Tramstaäe was gelegen aan het begin van de Gentsesteenweg, nu de 

Brandweerkazerne. 
35 Pelagie Staelens, Statiestraat 3 (winkel)-5 (poort) . 
36 Serafien Van Branteghem-Dellaert, bierhandelaar, Boelaarstraat. 4. Hij nam na de 

oorlog de brouwerij van Desiré Goethals-Reychler, Boelare 1 1 - 1 3  over. Serafien 
was de vader van Albert (die de drankenhandel voortzette). Robert en Armand Van 
Branteghem 

37 Dandy: toen een modewoord voor fat, modegek, verwaand persoon, meestal jonge
man. 

38 René Vermast ( 1 847- 1 927) ,  Molenstraat 26, katholiek gemeenteraadslid sedert 
1 876, schepen sedert 1 882 en provincieraadslid. 

39 Klabetteren: hevig, schel kloppend geluld maken. 
Kloefen: houten klompen. 

40 Victor Eugène Seraphin Roegiers (2 1 februari 1 855-24 augustus 1924) , bankier, 
Statiestraat 12 ,  werd als oudste van de aanwezige gemeenteraadsleden (sedert 
1 900) , wegens de afwezigheid van burgemeester Emiel Dauwe, op dinsdag 13 okto
ber 1 9 1 4  waarnemend burgemeester en zou het heel de oorlog blijven. Hij was 
getrouwd met Maria Josepha Van der Hofstadt, die sedert mei 1 907 samen met 
haar dochters Marguerite (0 1889) en Agnes (0 1890) in Elsene een pension open
hield. Zijn jongste zoon Eugeen (0 1 894) sneuvelde op 18 oktober 1 9 1 4 in Schore 
aan de IJzer. 
Desiré Goethals ( 1 874- 1942) , wijnkoopman, zoutzieder, Groote Markt 48, 
getrouwd met Anna Mortier, vijf kinderen (w.o. Fernand en Marc) . gemeenteraads
lid van 1904 tot 1938 en na de oorlog schepen tot 1938. 
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Remy Van Brabandt ( 1 877- 1 960) . advocaat, Molenstraat 38-40 (nu Stedelijke 
Bibliotheek) was nog vrijgezel. Hij huwde pas op latere leeftijd met Aline Jacobs. 
Het echtpaar bleef kinderloos. Hij zetelde in de gemeenteraad van 1 9 1 2  tot 1 952 
en was meermaals schepen. 
De andere leden van de gemeenteraad, burgemeester en schepenen incluis, waren 
gevlucht of althans niet aanwezig. 

4 1  Het conciliabuut = Frans concUiabule: onwettige (kerk)vergadering, verdachte bij
eenkomst. Voor Prosper Van Acker was de vergadering van dinsdag 1 3  oktober 
geen geldige gemeenteraad omdat er ook niet-gemeenteraadsleden waren op uitge
nodigd en die mee beslisten. 

42 Georges Van Hoorebeke-Nypels ( 1 870- 1 949) , jeneverstoker (meester) . 
Boelaarstraat 1 9  (woning) -2 1 (poort) , katholiek gemeenteraadslid (Katholieke 
Kring) van 1 904 tot 1 92 1 .  

43 Dokter (Petrus) Louis Van Kerkvoorde woonde pas sedert juni 1 9 1 4  op de Spriet 
(toen Groote Markt 1 07) . nu huis E. Matthijs-De Baets, Koning Albertstraat 1 5. Na 
die vergadering verliet hij ook de stad en vluchtte naar Nederland. Vanaf 20 okto
ber 1 9 14 was de Kommandantur in zijn huis gevestigd. Toen hij later terugkwam, 
vestigde hij zich in de Boelare 38. 
Aimé Van Deputte ( 1 7  mei 1 872- 1 5  april 1 943) , nijveraar (wol) . Statiestraat 93, in 
tweede huwelijk getrouwd met Alma Dauwe. Aandeelhouder en directeur van de 
weverij Van Deputte & Baudts op de Dullaert. 
Jules Vermast, leerlooier, Statiestraat 64. 
Julien De Schrijver, advocaat, Statiestraat 96. 
Octaaf Lehoucq, handelaar, Molenstraat 34. 

44 Prosper Van Acker zelf was redacteur-uitgever van het liberale weekblad De Stad 
Eecloo. 

45 Stukken: akkerpercelen. 
46 Aloïs en August Van Deputte waren zoons van Jacobus ('Kotjen Putte') . smid (over

leden in 1 9 1 4) ,  Kerkstraat 34. August Leon Van Deputte, werktuigkundige, was 
ongehuwd en woonde bij zijn moeder. Aloïs Antone Van Deputte-van Beylen, werk
tuigkundige, had in 1 9 1 2  ook zijn intrek genomen in de Kerkstraat 34. 

4 7 Vermoedelij k  Moershoofdebrug. 
48 De bevelvoerder was kapitein Nyssen van het Tweede Regiment Lansiers. 

Zie: R. STRYMES, De dodendraad langs de Nederlandse grens te Sint-Laureins tij
dens de Eerste Wereldoorlog, in: Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 27 
(20 1 3) ,  1 39- 1 55. 

49 ProsperVan Acker was een uitgesproken liberaal, en het stadsbestuur katholiek. 
50 Zie noot 3, 40 en 3.  

Remi De Temmerman, pastoor-deken, Kerkstraat 5.  
Emmanuel De Wolf, onderpastoor, Kerkstraat 7.  
Florent Van De Woestyne. winkelier in gleis-, glas en porceleinwerk, Molenstraat 6.  

5 1  Zie noot 5, 38, 40 en 43. 
Gaston Leroux-Verriest, vrederechter, Thieltersteenweg 1 0. 
Edmond Goethals-Goethals ( 1 833- 1 922) . textielnijveraar, Statiestraat 56. 

Hermann Enke (Barmen 3 1  december 1 847-Eeklo 22 februari 1 926) , vellenbewer

ker-meester, weduwnaar van Carolina Pöting, Oostveldstraat 97, kinderen, o.m. 

Hermann jr. (later Armstrong) , de tweeling Paula en Adelina die tot na de Tweede 

Wereldoorlog op de villa Oaklands (nu Stadspark) bleven wonen. Hij was in 1 9 1  

van Manchester gekomen om in Eeklo een ververij en pelterij over te nemen. 

W. Standaert vonden we niet terug in de Eeklose bevolkingsregisters. Piu 

Ryffranck noemt hem in zijn oorlogsdagboek, Willem Standaert. handelaar. Ook bij 

de familie Standaert van Balgerhoeke, die deels over het Schipdonkkanaal in 

Adegem woonde, vonden we geen W. of Willem terug. 
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Félicien Nicodème, bestuurder der gasfabriek, Cocquytstraat 14,  waar ook de gas
productie en opslag gebeurde. 
Theofiel Baele, brouwer, Boelaarstraat 7: Hij had met zijn broer Richard de oude 
brouwerij Ryffranck overgenomen. 
Hector Reychler-Moens, tabakhandelaar, Boelaarstraat 1 5. Hij was bevelhebber 
van de stedelijke brandweer. 
Edgard Van Damme, ongehuwde en inwonende zoon van August Van Damme-De 
Jaeger, wollewever (fabrikant) , Thieltersteenweg 16 .  
Ghislain Willems, zaakvoerder van de Banque de Gand, vennoot van Victor 
Roegiers, Zuidmoerstraat 1 23.  

52 (Charles) Louis Bauwens-Vergult, landbouwer, Balgerhoekstraat 30, zetelde vanaf 
1 904 in de gemeenteraad 
August Maenhout, vlashandelaar, Nieuwendorpe 1 6, zetelde sedert 1 900 in de 
gemeenteraad (katholiek - boeren) . 

53 Aloïs Delannoy, policieagent, Brugschestraat 75. 
Angelus Buyck-Van De Bouchaute, stadsnachtwaker, Collegiestraat 93. 
Eduard Coppenolle-Voet, stadsnachtwaker, Thieltersteenweg 1 4 .  

54 Lodewijk Bernard Boufflers, kleermaker, Molenstraat 5. 
55 Benoni Smitz, stoeldraaier, Raamstraat 2,  conciërge van de zaal van de Piusbond, 

het latere jeugdhuis, katholiek gemeenteraadslid (Werkmanskring) sedert 1 900. 
56 August Van den Neste ( 28 mei 1 865- 1 4  maart 1 926) stadsbediende, Molenstraat 

75. Hij hield ook een oorlogsdagboek bij dat gepubliceerd werd in Appeltjes van het 
Meetjesland 57 (2006) . 35- 1 1 4 .  Stadssecretaris Aimé De Raedt-Van Belle, 
Gentschensteenweg 43, was gevlucht. 

57 Landweer = Landwehr, onderdeel van het Duitse leger. 
Van Acker gebruikt hier weer het woord dolman in de verkeerde betekenis van kol
bak. Zie noot 22. 

58 Kamiel Houtappel, kaas en vis, Varkensmarkt 5.  
August De Raedt-Van der Eecken, bakker, Varkensmarkt 4. 

59 Theofiel Baele en Félicien Nicodème, zie noot 5 1 .  
60 Malbrough s'en va-t-en guerre is een populair Frans kinderliedje over de Engelse 

generaal Duke of Marlborough (John Churchill, een voorouder van Winston) die 
ten tijde van Louis XIV vocht tegen de Fransen en sneuvelde. 

6 1  Van Acker noemt hem hier Von der Goltz-Pacha, hoewel die zijn toenaam Pasja pas 
kreeg in 1 9 1 5  na zijn optreden in Turkije en Mesopotamië. Dit is een bewijs te 
meer dat Van Acker zijn aantekeningen later heeft (over)geschreven en van com
mentaar voorzien. 

62 Gepeisterd: > peisteren, 'vertoeven, uitrusten'. In zijn oorlogsdagboek schrijft 
Victor Roegiers op 23 april 1 9 16 .  Generaal Veldmaarschalk Vrijheer Van der Goltz, 

de 1 ste Duitsche Müitaire Generaal Gouverneur van het bezette Belgisch gedeelte. 
Die hooge personagie ontmoette ik ook eens in mijn leven in onze stad op 1 5  Bber 
1 9 1 4  om 5 uren 's avonds voor het stadhuis, waar hij aankwam per automobiel (dag 
aankomst in onze stad van het Duitsche legerkorps van den Hertog van 
Würtemberg.) Ik had een gesprek met hem in 't Frans gedurende 3 minuten. Daarna 
vertrok hY terstond per automobiel terug naar Brussel. 

63 Aloïs Van Zandycke-Vanderheyden, textielnijveraar had zijn fabriek in de Boelare 
met toegang in de Snuifmolenstraat (nu Salons Mimosa) en woonde in de 
Patersstraat 1 2. De weverij Van Zandycke was gevestigd in de vroegere weverij van 
Hyppoliet Goethals, Boelare 57. 

64 Seraflen Boute-Van de Voorde, schrijnwerkersgast, Molenstraat 1 37. 
65 Camiel Beelaert-De Rycke, veekoopman, slachter, Molenstraat 92. 
66 Petrus Verhoest-Campe, koopman In gleis- en glaswerk, Molenstraat 72. 
67 Petrus Francles Van de Voorde-Van de Walle, spoorwegarbeider, Molenstraat 88. 
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68 L. Vrombaut: geen L. Vrombaut in de Molenstraat, wel Desiré Vrombaut-Delcourt, 
jutefabriekwerker, Molenstraat 86 en Petrus Vrombaut-Verhoeven, stoomtuiggelei
der (tram) , Molenstraat 1 44.  
Moffen: Duitsers, sedert de 1 6de eeuw in gebruik voor Duitse immigranten en 

_sedert de Tweede Wereldoorlog een scheldwoord voor Duitsers. 
69 Marie-Louise en Maria Hoste, renteniersters, Molenstraat 8 1 -83. 
70 Eduard Crommen-Thierentyn, klompenmaker, Molenstraat 73. 
7 1  Pieter Francies Roelands-Van den Hende, Molenstraat 85. 
72 Mattheus August Lampaert-Mussche, molenaar, Molenstraat 220. 
73 Wed .  Desiré De Rijcke-De Pape, vleesverkoopster en haar twee dochters Eva en 

Elisa, Molenstraat 94. 
74 't Pannenhuis: bekende herberg op de Brugsesteenweg nr. 9,  toen uitgebaat door 

Prudence Gillis, de weduwe van Charles Louis De Meyere en kinderen. 
75 Alfons De Baere-Boerjan, Brugschesteenweg 5. 
76 Philemon Sierens-Verstraete, slachter, Statiestraat 34. 
77 Prosper L'Espé-De Meyer, slachter, Kerkstraat 1 6 .  

den commisswis: Pieter Bernard Goethals (Sint-Laureins 28 november 1 845-Eeklo 
24 jul 1 92 1 ) ,  politiecommissaris, Brugschestraat 88, was oud en ziekelijk en nam 
op 30 november/ 1 9  december 1 9 14 ontslag. 
De Hesp: winkel op het Ledeganckplein (Botermarkt) 3 bij de gezusters Janssens. 
Wed .  Van Branteghem, 
Weduwe Jacobus Pieren-Vermeulen, herbergierster, Cocquytstraat 1 24. Haar zoon 
Emiel (die overleed op 3 mei 1 9 1 8) werkte bij het Steuncomiteit/bevoorradings
dienst. 
J. Van Wassenhove, vermoedelijk Jan Van Wassenhove-Steegers, linnenfabrikant, 
vlashandelaar, Zuidmoerstraat 1 4-20. Hij was in 1 899 liberaal kandidaat gemeen
teraadslid. 

78 René Van Doorne-Daneels, textielnijveraar, Groote Markt 35, naast De Gouden 
Leeuw, daar was enige maanden later het Casino van de Duitse officieren. 

79 Hotel Spittael: Gezusters Spittael, Statieplein 2-4, later Rembrandt. 
80 Dit los blaadje, dat Rudi Declercq vond in schrift 1 4, behoort tot het verlorenge

gane bundel/schrift 3 met de gebeurtenissen van oktober-november 1 9 1 5. De 
werklieden waarvan sprake· werden op 7 oktober weggevoerd en mochten op 1 6  
oktober d e  eerste keer naar huis komen. 

8 1  Landsturm: deel van het Duitse leger, samengesteld uit reservisten, (oudere) gemo
biliseerde soldaten die meestal in tweede lijn aantraden. 

82 Zie R. STRYMES, De dodendraad langs de Nederlandse grens te Sint-Laureins ty

dens de Eerste Wereldoorlog, in: Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 27 
(20 1 3) ,  1 39- 1 55 .  

8 3  Het nieuw gevang was sedert juni 1 9 1 5  in d e  d e  vergaderzaal ( 3  o f  4 cellen) e n  de 
schietzaal (een tiental cellen) van de Burgerwacht, de vroegere zaal van de 
Congregatie in de Teirlinckstraat (achter het Kleuterschooltje) en het oud gevang 
was in de Raamstraat. 

84 Stij fselfabriek (Les Amidonneries d'Eecloo) van Cousin-Devos aan de 
Nijverheidskaai (toen Thieltersteenweg 84b) . later Peignage d'Eecloo. Ameldonk is 
een verbastering van het Frans amidon ('stijfsel, zetmeel') . 

85 Gekend wijnhandelaar. vermoedelijk wordt hier Desiré Goethals bedoeld. Na de 
oorlog tijdens de verkiezingscampagne van 1 926 verweten de liberalen het toen
malige katholieke schepencollege dat het zich had verrij kt door voor de Duit ers 
wijn te kopen bij oorlogsschepen Desiré Goethals, wijnhandelaar. De wijnleverin
gen gebeurden vanaf januari 1 9 1 5. 

86 Francies De Lange-Gillebeert, slachter, Vlaminckstraat 4. 
87 Jan Van Steenberghe-De Smet, Molenstraat 1 0. 
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88 Sayette: uitspraak sUJette, breiwol, verkleinwoord van het Frans saie ('grove stof). 
89 Een vierendeel: een kwart van een (oud) pond. Het Gentse pond woog 430 gram. 

Een vierendeel woog dus 1 07,5 gram. 
90 Uitwaartkomende: lente. 
9 1  Eduard De Greve ( 1 866- 1 9 1 6) ,  vlashandelaar, was liberaal gemeenteraadslid in 

1 899- 1 900 en van 1908 tot 19 12.  E. De Greve-De Neve, vlashandelaar, woonde op 
de Thieltersteenweg 107, waar ook zijn bedrijf gevestigd was. 

92 Het Comiteit van Vaderlandslievende Hulp (of Steuncomiteit) kreeg via het Eeklose 
Amerikaansch-Spaansch Comiteit geld van de Commission for Relief in Belgium 
(C.RB.) onder voorzitterschap van Herbert Hoover. Dit geld was bestemd voor 
steun aan werklozen en families van krijgsgevangenen. Later werd het Comiteit 
gesplitst in het Hulp-/Steuncomiteit en het Voedingscomiteit, dat zich bezighield 
met de bevoorrading. 

93 Achttien gemeenten van het Meetjesland vormden de 1 8e Mobile Etappen
Kommandatur van het Etappegebied van de 4. Armee (het 4de Duitse leger) dat 
Oost- en West-Vlaanderen besloeg. De Eeklose Ortskommandant (plaatselijke 
commandant) was ook commandant van de Etappen-Kommandatur. 

94 Rechter Kammler in het Vredegerecht. De rechter woonde in de Brugschestraat 1 3  
in het huis van Jan Daneels, dat ook soms als Kriegsgericht wordt aangeduid. 

95 Den dag voor Cecilia: 2 1  november. Cecilia de patrones der muzikanten wordt 
gevierd op 22 november. 

96 Profetische woorden van Prosper Van Acker. Na de oorlog werden twee fanfares niet 
heropgericht: de katholieke De Getrouwe en de liberale Vereenigde Vrienden, die 
samensmolt met de harmonie Sint-Cecilia. 

97 A. Goethals der Naamlooze Maatschappij van Eedoo: Arthur Goethals ( 1 872- 1 952) , 
textielfabrikant, was een zoon van Edmond Goethals-Goethals, die een weverij 
(Société Anonyme d'Eecloo) had in de Visstraat. Arthur Goethals-Camu woonde in 
de Statiestraat 1 02. Hij was liberaal gemeenteraadslid van 1 928 tot 1 934 en van 
1939 tot 1 946. In 1945- 1 946 was hij schepen. 

98 Hermann Enke-Pöting, zie noot 5 1 .  
99 De Vereenigde (Oud-)Armmeesters werd opgericht in 1 862 met als doel geld in te 

zamelen om aan de behoeftige jongens van de stadsschool bij hun plechtige com
munie een maatpak te geven. De Damesvereniging De Dageraad was een liberaal
vrijzinnige vereniging met hetzelfde doel, maar dan voor de meisjes. Ze deelden ook 
geschenken uit met Sinterklaas en de prijsuitreiking. 

1 00 De Heikens: stukken heide op de noordzijde van de Waai. 
1 0 1  De verzender was vermoedelijk Ghislain Willems, zie noot 42. Hij was in oktober 

1 9 1 4  lid van het Raadgevend Komiteit en nadien wellicht ook van het 
Steunkomiteit. Hij trouwde na de oorlog (6 november 1 9 19) met Agnes Roegiers, 
een dochter van zijn vennoot' Victor Roegiers, die in Elsene met haar moeder en 
haar zussen een pension uitbaatte. 

102 Arthur Locufier ( 1 87 1 - 1 9 1 5) ,  vernismaker, aandeelhouder en voorzitter van de 
raad van bestuur van de India Jute Company; kunstschilder, voorzitter van de 
Kunstkring Als 't past. Arthur Locufier-Van Caneghem, Zuidmoerstraat la ,  later 
het Dispensarium. Na de oorlog zette zijn weduwe de zaak Ra.ffinerie à vapeur 
d'huiles et gralsses industrieUes, Chaussée de Gand 1 ,  verder. 

1 03 Arthur Locufier was een kleinzoon van Pieter Ecrevisse en de vader van Karel, 
Germaine en Suzanne. Karel Locufier was zanger, provincieraadslid en later direc
teur van de Gentse Opera. 

104 Prosper Van Acker was in 1902 medestichter van de Eeklose afdeling van het 
Willemsfonds en verantwoordelijke voor de boekerij (bibliotheek) . gevestigd in het 
Werkmanswelzijn. 

105 VeUenfabriek der flrma Enke: de fabriek van Hermann Enke stond in de 
Zuidmoerstraat 70-72 (nu Steyaert-Heene) . 
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1 06 Lord Kitchener: Brits minister van oorlog. Met zijn portret op de wervingsaffiches 
was hij voor het Britse volk uitgegroeid tot het symbool van de strijd tegen de 
Duitsers. 

1 07 Prins Leopold van Beieren: Duits generaal-veldmaarschalk. In april 1 9 1 5  kreeg hij 
het bevel over het Negende Leger in Polen en in september 1 9 1 6  werd hij opperbe
velhebber aan het oostfront. 

1 08 De vredereis van den Amerikaan Ford: De Amerikaanse autobouwer Hemy Ford 
was erg gekant tegen de oorlog die hij een verschrikkelijke geld- en tijdverspilling 
vond. Hij financierde het Peace ship, een oceaanstomer waarmee hij in december 
1 9 1 5, vergezeld van een groot aantal pacifisten naar Europa voer om er te 
bemiddelen tussen de oorlogvoerende staten. De vredesmissie werd koel onthaald, 
kreeg nooit gehoor bij de Europese politici en Ford keerde ontgoocheld naar de 
Verenigde Staten terug. 

1 09 Waleschepen: een walenschip was een 1 9e-eeuws Belgische scheepstype, een 
sleepschip met het model van een spits, eerst in hout, later ook in staal gebouwd. 

1 1 0 Irene Steyaert, dochter van Bernard Steyaert (overleden hoofdonderwijzer van de 
stadsschool en leraar in de muziekschool) en Eugenie Robrecht was getrouwd met 
Oscar Gerard, opperwachtmeester der gendarmerie in Eeklo en vanaf mei 1 9 1 0  in 
Sint-Niklaas. Ze gaf van 1 899 tot 1 9 10 les (notenleer en piano voor meisjes) in de 
Eeklose muziekschool. 

1 1 1  Het zijn de eerste vier regels van de zesde strofe van Ledegancks gedicht De 

Bedelaer, dat hij in augustus 1 845 sch,reef. Na iedere strofe van tien regels komt 
het tweeregelig refrein: 

God loone die my de aelmoes schenken 
'k Zal hunner in myn beê gedenken. 

1 1 2 Albijn Vanden Abeele ( 1 835- 1 9 1 8) schrijver en schilder die leefde en werkte in 
Sint-Martens-Latem. 

1 1 3 De vervlaamsing van de Gentse universiteit was sedert het begin van de 20e eeuw 
een belangrijke eis van de Vlaamse Beweging, een eis waar Prosper Van Acker als 
lid van het Nationaal Vlaamsch Verbond en van de subcommissie de 
Vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool voor ijverde. 

1 1 4 René De Clercq ( 1877- 1 932), dichter en Vlaams voorman. Hij zette zich in voor de 
Vlaamse ontvoogding en de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Hij 
vluchtte in augustus 1 9 14 naar Nederland, waar hij activist werd en in zijn blad 

De Vlaamsche Stem pleitte voor het eentalig statuut van Vlaanderen. Daarop nam 
koning Albert 1 hem bij KB zijn onderwijsbevoegdheid in het Atheneum in Gent af. 
De Clercq keerde in juli 1 9 1  7 naar België terug om lid te worden van de Raad van 
Vlaanderen, de regering van het onafhankelijk Vlaanderen onder Duits toezicht. 
Hij werd daarvoor ter dood veroordeeld, maar hij was toen al naar Nederland uit
geweken, waar hij in 1 932 overleed. 

1 1 5 Pieter Everaert (7 juni 1 856-3 maart 1 9 1 8) ,  trambediende, Gentsesteenweg 10, 
stierf als politiek gevangene. Pieter Everaert werd tot 12 jaar veroordeeld, werd 
overgebracht naar Duitsland en stierf in Niederzwehren bij Cassel op 3 maart 
1 9 18.  

Edgard Van De Woestyne (0 21 juni 1 89 1 ) ,  stoomtuiggeleider (= trammachinist) 

was in 1 9 1 2 getrouwd met Elvira Heene en woonde in de Zuidmoerstraat 10, dicht 

bij de Gentsesteenweg en het station. Hij was de zoon van Jules (Julianus) Van De 

Woestyne, die ook trammachinist was. Of hij effectief tot 15 jaar dwangarbeid werd 

veroordeeld, is niet bekend. Hij verhuisde in april 1 9 1 9  met zijn gezin naar Gent. 

Edgard Joseph Van de Woestijne werd op 24 augustus 1 889 in Eeklo geboren al 

zoon van Emil Victor Van de Woestijne, timmermansgast en 'pljke' in d kerk. en 

Nathalie Herst. Hij was spoorwegarbeider en vestigde zich na zijn huw lijk m t 
Marie Louise Clauws op 24 april 1 9 1 3  in de Zuidmoerstraat 1 39.  d ( onciêrd wo

ning van de) weverij Van Doorne. Het echtpaar kreeg tw e kind ren: Emiel Rudolf 
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Lodewijk (0 4 november 1 9 1 3) en Elisabeth Marina Margareta (027 september 
1 9 1 5) .  Edgard Joseph werd op 7 april 1 9 1 6 terechtgesteld in het Gravensteen in 
Gent. 
Zoon van den ?yke: ook wel 'suisse' (zwitserse wacht) genoemd, ordehandhaver 
(met een hellebaard) in de kerk. Emil Van De Woestyne-Herst, de vader van Edgard 
en Edmond, woonde in de Zuidmoerstraat 1 06 en was pijke in de Sint
Vincentiuskerk. 

1 1 6 De tweede zoon van Jules Van De Woestyne was Albert, een bakkersgast. 
Vermoedelijk wordt hier Arthur (0 1 898) bedoeld die timmermansgast was. 

1 1 7 Martha Van De Woestyne (0 1 896) . Haar vader was weduwnaar van Virginie 
Steyaert en was gevlucht naar Nederland. 

1 18 Philemon Sierens-Verstraete, slachter in de Statiestraat 34 (nu Chinees restaurant 
Mandarin) . 

1 19 Pieter Vrombaut ( 1 5  april 1 880) . stoomtuiggeleider op de tram, Oostveldstraat, 
werd vrijgesproken. 
Claeys, vermoedelijk Alphons Claeys-De Smet, vuurstoker, Zuidmoerstraat 185, 
werd vrijgesproken. 

120 Van de tien pe,-Ykels negen: negen van de tien. In het dialect: 'tiene neeng'ne', zeer 
waarschijnlijk. AN perikel: gevaar, risico. 

1 2 1  Erholungsstätte: sanatorium voor herstellende Duitse soldaten in het 0.L.V.-ten
Doorninstituut. 
Alfons Arthur Sedeyn, katoennijverheidsbestuurder, Zuidmoerstraat 1 0 1 .  Sedeyn, 
geboren in Roubai.x in 1859, was directeur van de in 1 9 1 4  / 1 9 1 5  gefailleerde weve
rij S.A. Tissage de la Lieve d'Eecloo, gelegen langs het Leiken op de Oude Kaai (hui
dig Gebr. van de Woestijneplein), met toegang op de Bleekerij 1 .  Hij verhuisde in 
november 1 9 1 5  naar Anderlecht. 

1 22 Quinquet-olie: petroleum voor een quinquet, ook kljnkee of kekee (klemtoon op de 
tweede lettergreep), een petroleumlamp uitgevonden door de fysicus Argand en 
omstreeks 1 800 geperfectioneerd door de apotheker A. Quinquet. 

1 23 Karbuur is carbuur of (calcium)carbide, dat bereid wordt door ongebluste kalk met 
cokes te verhitten tot een temperatuur van 2000° C. De harde brokken worden 
fijngemalen of gekapt en in carbidlampen gebruikt. Daar druppelt water uit een 
reservoir op de carbuur en zo ontstaat ethyn (of acetyleen), een gas dat verbrandt 
met een heldere witte vlam. Tussen 1900 en 1 945 werden carbid- of carbuurlam
pen veel gebruikt voor huisverlichting, maar ook als verlichting voor auto's en fiet
sen. Ze werden verdrongen door de elektrische verlichting via het net, de accu of 
de dynamo. 

1 24 Paul Goethals ( 1 887- 1937) . handelaar, luitenant van de vrijwillige brandweer, 
Molenstraat 22. Tweelingbroer van Pieter (latere voorzitter van het Armbureel en 
de COO). en broer van Desiré, schepen, en Maurice Goethals, latere burgemeester 
(van 1 947 tot 1 970) . 

125 Eegde: eg. 

De electrische draadversperring: de zgn. dodendraad langs de grens met 
Nederland. 

1 26 De katoenweverij van René De Beir-Van Wassenhove stond in de Lekestraat 1 .  Zijn 
zoons Henri (0 1 892) en Armand (0 1 894) zaten aan de IJzer. Henri was sergeant 
bij het 3de regiment jagers te voet, werd zwaar gewond aan het front en overleed 
op 23 maart 1 9 1 7  in het militair hospitaal van Montpellier. Armand huwde op 27 
september 1 9 1 7  in Chálons-sur-Marne met Henrtette Legrand en ging na de oor
log in de Paterstraat 44 wonen. Hij richtte het confectiebedrijf Narma op. 

127 Lysolle: lijnzaadolie. 
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beke tijdens de i gcte eeuw 

----.,. '" - Een demografische verkenning 

Roger BUYCK 

Wijlen Prof. Chris Vandenbroeke van de Rijksuniversiteit Gent 
was tijdens het laatste kwart van de 2oste eeuw één van de drijvende 
krachten achter het wetenschappelijk onderzoek van de demografische 
evolutie in onze Vlaamse regio tijdens het Ancien Regime 1 . Talrijke licen
tiethesissen (2) verschaften hem toen het basismateriaal voor meer alge
mene conclusies in verband met de toenmalige feconditeit, nuptialiteit en 
mortaliteit. Al deze aspecten werden bestudeerd aan de hand van de 
parochieregisters waarin de pastoors - de ene al meer plichtsgetrouw dan 
de andere - de diverse doop- ,  huwelijks- en overlijdensakten noteerde. 

Niet enkel voor het Ancien Regime maar ook voor de 1 9de eeuw 
stellen zich dezelfde vragen. Beantwoordt de algemeen verspreide opvat
ting van het grote kinderaantal per gezin als verklaring voor de demogra
fische evolutie tijdens die eeuw effectief ook aan de werkelijkheid? En zo 
ja, geldt die dan ook voor geheel de i gcte eeuw? Hoe stond het met de 
geletterdheid bij de volwassenen? Was er procentueel een sterk onder
scheid naargelang het onderzoek zich toespitste op man of vrouw? In hoe 
ver bracht de schoolwet van 1 842 hierin verandering? Kan men stellen 
dat het toenmalige beroep van man en vrouw een vaste indicator was 
voor het al dan niet geletterd zijn? Veel vragen waarop wij , na grondig 
onderwek van de beschikbare bronnen - in concreto de registers van de 
Burgerlijke Stand - een antwoord willen formuleren voor de landelijke 
gemeente Lembeke. 

App1· l t j1·'> van het Mef'ljcsland, jb .  64 (20 1. '3) ,  p. 1 87-207 1 87 
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WERKWIJZE EN PROBLEMEN 

Vragen in verband met het kinderaantal per gezin, gemiddelde 
levensduur, huwelijksleeftijd en dergelijke meer kan men niet beant
woorden met alleen maar globale aantallen per jaar. Een eerste vereiste 
is een gezinsreconstructie waarbij al de geboorten, huwelijken en overlij 
dens hun plaats krijgen binnen d e  gepaste context. Hoe saai e n  tijdro
vend een dergelijke opgave ook is, toch waren we verplicht een 7829 
geboorten birinen het gepaste gezin onder te brengen en konden we er 
niet omheen 6457 overlijdens ook een plaats te geven binnen dit geheel. 
In vergelijking hiermee was het aantal huwelijken heel wat minder tijd
rovend. Bij dit alles werd uiteraard ook rekening gehouden met gegevens 
over de leeftijd, het beroep en het al dan niet geletterd zijn van de res
pectieve huwelijkspartners. 

Een dergelijke demografische optie is een eerste stap; de prakti
sche verwerking moet echter rekening houden met het 1 9de_eeuwse 
bronnenmateriaal. Toen in 1 796 .de registratie van geboorten, huwelijken 
en overlijdens werd toevertrouwd aan de nieuw opgerichte Burgerlijke 
Stand, had deze laatste af te rekenen met heel wat praktische problemen. 
Na een moeilijk begin kwamen vanaf 23 september 1 797 voorgedrukte 
formulieren waarop de ambtenaar enkel nog de adequate gegevens moest 
invullen. Het was blijkbaar nog niet de ideale oplossing, want vanaf 25 
september 1 798 schreef de ambtenaar opnieuw zelf de volledige tekst van 
de akten in de daartoe bestemde registers. Eh dit zou de werkwijze blij
ven voor geheel de 1 9de eeuw. 

Wie vandaag in aanraking komt met de Burgerlijke Stand, weet 
dat elk detail moet kloppen: kleine letter of hoofdletter, een komma of een 
deelteken, niets mag afwijken van de geijkte schrijfwijze. Wie met een 
dergelijke opvatting aan de l 9de�eeuwse registratie begint, komt van een 
kale reis terug. Af en toe kwamen twee voornamen van een en dezelfde 
persoon in wisselende volgorde aan bod of een van beide werd in de ene 
akte wel en in een daarop volgende niet genoteerd. Dit alles neemt ech
ter niet weg dat, mits de nodige aandacht, heel wat van deze onvolko
menheden door gezinsreconstructie konden worden opgelost. 

DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE VAN DE LEMBEEKSE BEVOLKING ( 1806- 1899) 

Niettegenstaande de 1 9de eeuw het jaar 1 800 als begindatum heeft, 
kozen wij voor ons onderzoek het jaar 1 806 als startjaar, omdat pas 
vanaf dat jaar de republikeinse kalender werd afgeschaft en vervan6en 
door de huidige tijdrekening. Jaarlijkse totalen van respectievelijk 
geboorten, huwelijken en overlijdens geven uiteraard reeds een duidelijk 
algemene trends. Wil men echter dieper ingaan op factoren als 1 eftijd. 
beroep en geletterdheid, dan is enerzijds meer detailstudie verei t en i 
men anderzijds verplicht tijddoorsneden met elkaar te verg lijken, 
men een evolutie in stijgende of dalende trend wil onderk nnen. Wij 
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kozen dan ook voor drie doorsneden van telkens 1 0  jaar, in concreto de 
periodes 1 806- 1 8 1 5, 1 84 1 - 1 850 en 1 88 1 - 1 890. 

1 .  GEBOORTEN 

Zoals hoger reeds vermeld, verliep de overgang van de registratie tijdens 
het Ancien Régime naar het Republikeins Bestuur niet vlekkeloos. Dit 
kwam voornamelijk  tot uiting tij <lens de periode · 1 9  / 08 / 1 796-
24/05 / l 798 toen 1 5  geboorten die in de parochieregisters van de pastoor 
wel werden genoteerd, niet in het register van de Burgerlijke Stand wer
den vermeld4. Na laatst vermelde datum waren dergelijke problemen 
blijkbaar van de baan en kregen de levensgebeurtenissen hun normale 
neerslag in de registers. 

Normaliter was de -vader de persoon die de geboorte kwam aan
geven. Bij afwezigheid of ziekte van deze laatste verrichtte een familielid5 
of de vroedvrouw deze karwei. In geval van "onwettige", "onechte" of 
"natuurL!jke" kinderen - drie benamingen voor een buitenechtelijke 
geboorte - was het normaal de vroedvrouw die deze taak op zich nam. 
_Slechts tweemaal werd tijdens de 1 9de eeuw de aangifte gedaan door een 
chirurgijn6. 

Een tijddoorsnede van 1 0  jaar is natuurlijk onvoldoende om de 
kinderrijkdom binnen de diverse gezinnen vast te stellen. Daarom opteer
den we bij ons onderzoek voor de gezinnen die binnen dit tijdsinterval van 
1 0  jaar een eerste kind verwekten en volgden dan verder de procreatie 
tijdens de daarop volgende jaren. Op deze wijze kregen we dan een 
totaalbeeld van het aantal kinderen binnen elk van deze gezinnen. Wij 
beseffen uiteraard dat de resultaten van een dergelijke werkwijze niet 1 00 
% de realiteit weergeven: emig�atie stopte voortijdig de geboorte van even
tuele nakomertjes in Lembeke; immigratie liet in de geboorteregisters van 
Lembeke geen sporen na van geboorten in vorige verblijfplaatsen 7 . 

Zoals in bijlage 2 te zien is, scoorden gezinnen met 1 kind relatief 
hoog; alleen tijdens de fase 1 88 1 - 1 890 nam deze groep een forse duik ten 
voordele van de gezinnen met 2 kinderen. Daar waar de middenmoot min 
of meer hetzelfde niveau handhaafde, krijgen we voor de laatste fase een 
opstoot van kroostrijke gezinnen met meer dan 1 0  kinderen. Toch moet 
hierbij worden opgemerkt dat de invloed van deze toename enigszins 
wordt getemperd door de terugval van het aantal eerstgeborenen naar het 
einde van de l gde eeuw: van 1 86 bij het begin naar 1 1 7 tijdens de peri
ode 1 88 1 - 1 890. De evolutie van het aantal geboorten afleiden uit het 
aantal eerstgeborenen binnen elk van de drie geselecteerde dwarsdoor
sneden is uiteraard weinig representatief ten opzichte van de jaarlijkse 
geboortetotalen. Om aan dit euvel te verhelpen, berekenden wij de vijf
jaarlijkse geboortegemiddelden, zoals in onderstaande tabel te zien is. 
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G E B O O R T E. 

Voorbeeld van een voorgedruktjormulier bij de registratie van de geboorten tijden de 
periode 23/09/ 1 797-25/09/ 1 798 
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Vijfjaarlijks gemiddelde van de geboortecijfers ( l  9de eeuw) 

1806- 1 8 1 0  : 1 00 
1 8 1 1 - 1 8 1 5  : 1 00 
1 8 1 6- 1 820 : 94 
1 82 1 - 1 825 : 1 00 
1 826- 1 830 : 1 0 1  
1 83 1 - 1 835 : 93 

1 836- 1 840 : 94 
1 84 1 - 1 845 : 87 
1 846- 1 850 : 6 1  
1 85 1 - 1 855 : 59 
1 856- 1 860 : 68 
1 86 1 - 1 865 : 70 

1 866- 1 870 : 83 1 896- 1 899 : 82 
1 87 1 - 1 875 : 92 
1 876- 1 880 : 86 
1 88 1 - 1 885 : 75 
1 886- 1 890 : 60 
1 89 1 - 1 895 : 74 

Vooreerst wordt duidelijk dat in de periode 1 806- 1 845 de geboor
ten het hoogst scoorden; dat de fase 1 846- 1 866 een grote terugval ver
toont en dat het laatste interval 1 866- 1 890 een herstel inluidt dat echter 
nooit het niveau van de beginperiode bereikt. Willen we de vergelijking 
nog scherper stellen en de jaarcijfers van de geboorten plaatsen tegeno
ver de eerstgeborenen binnen onze drie gekozen dwarsdoorsneden, dan 
zien de resultaten er zo uit: 

Jaarcijfers 1 806- 1 8 1 5  1 000 geboorten (= 1 00 %) 

Eerstgeborenen 1 806- 1 8 1 5  1 86 geboorten (= 1 00 %) 

Jaarcijfers 1 84 1 - 1 850 640 geboorten (= 64 %) 

Eerstgeborenen 1 84 1 - 1 850 1 2 1  geboorten (= 65 %) 

Jaarcijfers 1 88 1 - 1 890 678 geboorten (= 68 %) 

Eerstgeborenen 1 88 1 - 1 890 1 1  7 geboorten (= 63 %) 

Uit bovenstaande vergelijking, waarin we de geboortetotalen van 
de eerstgeborenen voor de periode 1 806- 1 8 1 5  gelijk stelden met 1 00 %, 
blijkt nu zeer duidelijk dat de resultaten van onze dwarsdoorsneden in 
de tijd zeer nauw aansluiten bij de jaarlijkse geboortetotalen voor de 
middelste doorsnede ( 1 84 1 - 1 850) en dat de iets lagere score van 63 % 
voor de laatste doorsnede een beginnende trend naar een minder kroost
rijk gezin inzet. 

Vanzelfsprekend waren er evenzeer kinderloze gezinnen en onge
huwde volwassenen. Ook bij deze laatsten eiste de natuur haar rechten 
op. Ook al ging de Kerk niet akkoord met buitenechtelijke betrekkingen, 
toch bleken heel wat Lembekenaren zich daaraan weinig te storen. 
Tijdens de hier bestudeerde eeuw waren er immers 289 ongehuwde vrou
wen die één of meer voorkinderen of natuurlijke kinderen baarden . En 
dat het niet steeds om een ongelukje ging, bewijzen onderstaande cijfers 
maar al te goed. 
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Aantal vrouwen 
233 
43 
9 
4 

Aantal voorkinderen 
1 
2 
3 
4 

Totaal 
233 

86 
27 
1 6  

Voorhuwelijkse betrekkingen werden evenmin gedoogd, maar ook 
nu weer bewees de realiteit dat kerkelijke voorschriften dikwijls werden 
genegeerd. Kinderen die na 3 of 4 maanden huwelijk werden geboren, 
waren zeker geen uitzondering. Een extreem geval hierbij was Petronella 
Theresia De Schepper die op 5 juli 1 843 in het huwelijk trad met Livinus 
Francies Saey en op 1 4  juli van hetzelfde jaar haar eerste kind baarde. 

2. HUWELIJKEN 

Het sluiten van een huwelijk was tijdens de 1 9de eeuw niet enkel het 
bevestigen van een liefdesrelatie tussen twee partners, het was evenzeer 
een momentopname waarop aan een aantal socio-economische voor
waarden min of meer was voldaan. Zo nam traditioneel in een landbou
wersgezin de oudste zoon de plaats in van de vader. Jongere broers 
moesten dan maar een geschikt ogenblik afwachten om op hun beurt een 
economisch interessante verbintenis aan te gaan. De economische haal
baarheid van het toekomstige gezin bepaalde toen veel sterker dan van
daag het al dan niet vroegtijdig aangaan van een huwelijk. Rijke boeren
zonen trouwden rijke boerendochters, arme wevers verbonden hun lot 
met dat van al evenzeer behoeftige spinsters en ook bij de gegoede bur
gerij werd een zelfde kaart getrokken. Uit wat voorafgaat, volgt dat de 
huwelijksleeftijd sterk werd beïnvloed door de tijdsgebonden conjunctuur 
en deze toont heel wat variatie in de loop van de l gde eeuw. 

Tijdens de periode 1 806- 1 8 1 5  lag de leeftijd bij de mannelijke 
kandidaten tussen 26 en 33 jaar, terwijl dit voor de fase 1 84 1 - 1 850 zich 
situeerde tussen 30 en 35 jaar. Ook bij de vrouwen krijgen we een ana
loge situatie: daar steeg de huwelijksleeftijd van 22-28 jaar naar 25 tot 33 
jaar. Vanwaar een dergelijk verschil? Ongetwijfeld ligt hier de verklaring 
in de economische situatie tijdens de jaren veertig van de l gde eeuw. 

Misoogsten en werkloosheid boden een weinig rooskleurig toe
komstperspectief voor de jonge trouwlustigen. En dat dit beeld beant
woordde aan de harde realiteit vernemen we uit de verslagen van de 
Lembeekse gemeenteraad. In een schrijven van 1 5  februari 1840 ant
woordde het gemeentebestuur op de provinciale enquête in verband met 
de lijnwaadnijverheid onder meer het volgende: 

"De helft onzer bevolking heeft geen ander bestaan als de lf.}nwaad-, pin 

en weverij; het welzf.}n der andere helft hangt ervan af Den tegenwoordi

gen toestand is beweenelf.}k, den wever kan ten hoogsten winn n n n 
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halvenfranc daegs en de spinster op zijn best van twintig tot dertig centi
me. Het armoedigst leven, verdubbelden arbeid en de hoop op beternis 
hebben tot hiertoe onze werklieden bevrijd van zich aen. volslagen moede
loosheid over te geven. Eene vermeerdering der inkomende rechten in 
Frankrijk bedreigt ons met den laatsten slag. Mijne Heren, wij verzoeken 
dat ons land zich gedrage jegens de vreemden, gelijk zij ten onzen opzich
te doen. Wij verzoeken het nemen van alle maetregelen welke onze oudste 
en rijkste nijverheid kunnen helpen redden. Wij vragen geene vermeerde
ring van welstand gelijk zoo vele anderen; wij vragen alleenelijk van 
armoede niet te moeten vergaen"B. 

Dit schrtjven was ondertekend door 4 7 Lembekenaren. Deze 
benarde situatie was niet enkel het geval voor Lembeke, maar was een 
typisch Vlaams probleem. De provinciale overheid probeerde dan ook een 
duidelijk beeld te krijgen van deze toestand.  In een enquête daterend van 
4 april 1 840 peilde zij aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst 
naar de hoeveelheid geproduceerd vlas, het aantal wevers en spinsters en 
het aantal gezinnen dat zijn inkomen uitsluitend te danken had aan het 
werk in de lijnwaadnijverheid (9) . Uit de antwoorden hierop bleek dat de 
vlasproductie ten opzichte van het jaar 1 825 met een derde was vermin
derd, alhoewel het aantal wevers en spinsters gelijk was gebleven. In 
1 840 telde Lembeke 1 . 1 00 tot 1 . 1 50 spinsters en 600 wevers, van wie er 
nochtans 400 niet langer dit beroep uitoefenden. Evenzeer belangrijk 
was de vaststelling dat 100 tot 1 1 0 gezinnen uitsluitend van het weven 
en spinnen leefden, terwijl er daarnaast 1 90 gezinnen het weven en spin
nen als bijverdienste beoefenden. In een dergelijke situatie lag het dan 
ook voor de hand dat een huwelijk weinig hoopvolle perspectieven bood 
en er in eerste instantie werd gewacht op betere tijden. De jaren veertig 
van de 1 9de eeuw brachten echter weinig soelaas, want op 9 februari 
1847 noteerde de secretaris in zijn gemeentelijk verslag dat de provinci
ale toelage van 2.600 fr. " . . .  ten tytel van voorlopigen onderstand in voor
deel der noodlijdende klassen en bestemd voor het Nijverheidscomité van 
Lembeke door de gemeenteraad werd verdeeld enerzijds tusschen het 
gemelde comité (1 000 jr.) en het Armbestuur anderzijds (1 600 jr.) omdat de 
noodlfjdendheid en den hongersnood zo groot is dat de verkregen som de 
behoeftigen kan spijzen en dat het grootste deel van die som aen het 
Armbestuur moet worden gegeven om bedeling van eetwaren en soep te 
kunnen doen. "9 .  Niet alleen in de huwelijksleeftijd manifesteerde zich 
deze crisissituatie; ook in het aantal huwelijken werd deze trend zeer dui
delijk. Het totaal van 2 1 7  huwelijken tijdens de periode 1 806- 1 8 1 5  viel 
terug naar 1 59 tijdens de fase 1 84 1 - 1 850. Tijdens de laatste fase 1 88 1 -
1 890 leek het ergste blijkbaar voorbij en situeerde de huwelijksleeftijd bij 
man en vrouw zich weer respectievelijk tussen 25-29 en 22-29 jaar. 

Culturele en godsdienstige tegenstellingen zijn vandaag geen bar
rière voor het sluiten van een huwelijk. Ook afstanden spelen geen rol en 
de wereld is bij manier van spreken ons dorp geworden. Hoe totaal ver
schillend was, daarmee vergeleken, het beeld van de 1 9de eeuw. Toen 
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waren er geen vliegtuigen, geen auto's en zelfs geen fiets bij het begin van 
de jaren 1 800. Toch vonden onze voorouders hun partner, het zij dan in 
de meeste gevallen onder dezelfde kerktoren. Tijdens de eerste periode 
( 1 806- 1 8 1 5) huwden 1 04 Lembekenaren. Hiervan kozen er 58 een vrouw 
uit .dezelfde lokaliteit. Daarnaast waren er nog 23 die hun partner von
den in een van de aangrenzende lokaliteiten, met name Eeklo, Kaprijke, 
Oosteeklo, Sleidinge en Waarschoot, m.a.w. vijf dorpen op een relatief 
kleine afstand van hun geboortedorp. Een gelijkaardig onderzoek tijdens 
de jaren 1 88 1 - 1 890 leverde nog sprekender resultaten. Daar telden we 
op een totaal van 64 Lembeekse huwelijkskandidaten niet minder dan 45 
mannen die met een vrouw uit Lembeke trouwden. Daarnaast waren er 
nog eens 1 5  die hun partner vonden in een van de reeds vermelde buurt
lokaliteiten. 

3. OVERLIJDENS 

Leven en dood liggen nooit ver van elkaar af. Hoe reëel deze vast
stelling ook moge zijn voor onze huidige tijd,  zoveel te meer geldt deze 
voor de l 9cte eeuw. Armoede, gebrekkige hygiëne en veel minder gevor
derde medische kennis verklaren in' belangrijke mate de hoge sterftecij
fers. Niettegenstaande zich in de loop van de hier behandelde periode een 
gunstige kentering voor een langere levensduur manifesteerde, toch blij
ven de nuchtere cijfergegevens een bewijs dat de man met de zeis per
manent aanwezig was. En hiervoor zijn de percentages van bij lage 3 een 
sprekend bewijs.  Het meest in het oog springende feit is uiteraard de 
enorme kindersterfte: dood geboren, nauwelijks een uur oud, een paar 
weken of enkele maanden vertoevend binnen het gezin, werden ze allen 
aan de aarde toevertrouwd. Bij het begin van de 1 9de eeuw stierf 1 op de 
4 kinderen binnen het eer.ste levensjaar. Naar het midden van de eeuw 
zwakte dit af naar 1 op 5 om naar het einde opnieuw het aanvankelijk 
niveau te bereiken. Toch blijkt een gunstige trend voor een langere 
levensduur onmiskenbaar. Een uitgesproken daling van het sterftecijfer 
bij de kinderen tussen 1 en 1 0 jaar naar het einde van de 1 9de eeuw ging 
hierbij gepaard met een zeer duidelijke toename van diegenen die ouder 
werden dan 60 jaar. Deze vaststelling vormt meteen een eerste verklaring 
voor het verschijnsel van de demografische groei in de loop van die eeuw. 
Een tweede verklaring hiervoor is het jaarlijks geboorteoverschot. Over 
geheel de periode 1 806- 1 899 waren er in Lembeke 7.829 geboorten 
tegenover 6.457 overlijdens, hetgeen neerkomt op een toename van 1 658 
individuen. Een derde factor die hierbij invloed kan uitoefenen is de 
immigratie; vooral tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw was er een 
toename van huwelijken waarbij de beide partners afkomstig war n uit 
andere lokaliteiten, maar zich toch in Lembeke vestigden. 

4. BEROEPSSTRUCTUUR 

Een demografische doorlichting van de l 9de_eeuwse sam nl vin 
moet zich niet beperken tot alleen maar een evaluatie van boort 
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huwelijken en overlijdens. Evenzeer rijzen er vragen als "Wie is wie?" en 
"Wie doet wat?" Wat was bij voorbeeld het beroep van de doorsnee
Lembekenaar? In hoe ver was de uitoefening van een beroep tijdsgebon
den? Welke rol speelde hierbij de vrouw? Was ook haar taak een tijdsge
bonden functie die wijzigingen onderging in de loop van de l 9de eeuw? 
Bij de aanvang van de l 9de eeuw lag bij de mannen de klemtoon over
duidelijk op de beroepen van wever, landbouwer en dagloner. Tijdens de 
eerste fase ( 1 806- 1 8 1 5) werd geen onderscheid gemaakt tussen groot- of 
kleinbedrijf; dit was - zoals we verder zullen zien - wel het geval tijdens 
de daarop volgende periodes. Op een totaal van 1 82 vermelde personen 
waren er tijdens deze eerste fase 62 wevers, 52 dagloners en 39 land
bouwers. Tijdens de periode 1 84 1 - 1 850 waren er wijzigingen, zowel wat 
betreft de benamingen als de vertegenwoordiging in de hierboven geci
teerde beroepen. Naast het begrip "landbouwer" ( 1 9 maal in totaal) dui
ken nu ook de benamingen "landman" ( 12 maal) , "koehouder" (3 keer) en 
"werkman" (35 maal) op. Aangezien de benaming "dagloner" hier verdwe
nen is, is "werkman" vermoedelijk een synoniem voor diens activiteit 
geworden. 

Met de laatste fase ( 1 88 1 - 1 890) deed zich een merkwaardige ver
andering voor: het beroep van wever dat tijdens de vorige fase was terug
gevallen op 42 als gevolg van de industriële omwenteling, verdween nu 
totaal . De "thuiswever" behoorde van toen af tot het verleden. De land
bouwsector is wel goed vertegenwoordigd met 6 landbouwers, 1 1  koe
houders en 4 1  "landmannen".  In de plaats van de wevers deden nu ook 
7 vlaszwingelaars hun intrede. 

Wat betreft de beroepsstructuur bij de vrouwen liggen de zaken 
wel iets minder duidelijk. De taak die door de vrouw gelijktijdig met de 
echtgenoot werd uitgeoefend, werd alleen vermeld in de huwelijksre
gisters. Bij de geboorteregisters moeten we echter wachten tot 1 8 1 3  voor
aleer haar beroep eveneens werd meegedeeld, zodat voor de eerste fase 
geen volledige gegevens beschikbaar waren. Uiteraard vinden we die wel 
vermeld in de huwelijksregisters, maar die zijn niet representatief voor de 
Lembeekse bevolking, aangezien een deel van de huwelijkskandidaten 
zich achteraf niet in Lembeke vestigde. Voor de tweede en laatste fase zijn 
die echter wel beschikbaar en zien die er uit als volgt: 

1 84 1 - 1 850 1 88 1 - 1 890 
herbergierster 3 herbergierster 
koehoudster 3 koehoudster 
landbouwster 1 2  landbouwster 
landvrouw 5 landvrouw 2 
naaister 4 naaister 1 
particuliere 4 particuliere 1 
spinster 75 spinster 
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vroedvrouw 

winkelierster 
huishoudster 

1 
4 

5 .  INTELLECTUEEL NIVEAU 

vroedvrouw 
winkelierster 
huishoudster 49 

Een dergelij ke titel is waarschijnlijk iets te hoog gegrepen voor de 
Lembekenaren tijdens de 1 9de eeuw. Zoals de volksmond het graag for
muleerde, waren de "geleerde" individuen op een plattelandsdorp terug 
te brengen tot de pastoor, de onderwijzer en de geneesheer. De concrete 
werkelijkheid toen was veel meer samen te vatten in de vraag: "Kan je 
jouw naam schrijven? Of ben je  verplicht bij de ondertekening van een 
document gewoon een kruisje te plaatsen? Of nog anders geformuleerd, 
ben je al dan niet geletterd? En waren er in de loop van de 1 9de eeuw wij
zigingen merkbaar? 

Voor een onderzoek naar het al dan niet kunnen schrijven, zijn 
de huwelij ksregisters uiteraard de aangewezen bron. Daar immers 
moesten beide huwelij kskandidaten . de akte ondertekenen. Toch zit hier 
een addertje onder het gras. Slechts een deel van de kandidaten vestigde 
zich achteraf daadwerkelijk ook in Lembeke. Om aan dit euvel te verhel
pen gebruikten wij dan ook - voor de mannen - de geboorteregisters 
waarin zij bij de aangifte van een pasgeborene de akte moesten onderte
kenen. Voor de vrouwen zullen wij , zoals verder nog aan bod komt, de 
huwelijksregisters gebruiken (9) . 

5 . 1 .  Periode 1 806- 1 8 1 5  

Op een totaal van 1 82 mannelijke leden telden wij 7 1  geletterden 
tegenover 1 1 1  ongeletterden. Interessant hierbij is de vraag welke beroe
pen hierbij minder goed scoorden? Zoals in bijlage 5 te zien is, treffen wij 
de hoofdmoot van ongeletterden aan bij de beroepen wever en dagloner; 
toch kan men niet ontkennen dat bij de wevers iets meer dan de helft ook 
geletterd was. De groep van de landbouwers toont onmiskenbaar het 
meest geletterden. Vermoedelijk is deze vaststelling te verklaren door het 
feit dat er vóór 1 842 nog geen gratis lager onderwijs op last van de 
gemeente was ingericht. Voor de landbouwers - zeker bij de grotere 
bedrijven - was de vergoeding die aan de onderwijzer(es) moest worden 
betaald, minder problematisch dan bij de overige beroepen. Globaal 
beschouwd, was 43 % van de mannelijke bevolking geletterd. 

5 .2.  Periode 1 84 1 - 1 850 

Ook voor deze periode blijven de verhoudingen in grote lijnen 
dezelfde. Bij de wevers blijft het fifty-fifty. De werkman die de plaats heeft 
ingenomen van de dagloner kent een forse toename van ongeletterden, 
wat waarschijnlijk te maken heeft met een verslechterende economi ch 
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situatie. De groep van de landbouwers blijft ook nu toonaangevend bij de 
geletterden. Toch zien we, algemeen gesproken, een lichte stijging van de 
geletterdheid (43 %) 

5.3. Periode 1 88 1 - 1 890 

Vergeleken met de voorgaande fase zien we bij de werklieden een 
stijging van het aantal geletterden. Toch was schoolverzuim - onderwijs 
was nu verplicht - op het einde van de l 9de eeuw nog een frekwent ver
schijnsel en moet men wachten tot de beginjaren van de 2oste eeuw om 
de geletterdheid bij de minder bedeelden merkelijk te zien toenemen. Al 
de beroepen samen bereiken nu een totaal van 64 % geletterden. 
Bij de vrouwen blijkt de algemene tendens dezelfde als bij hun manne
lijke partners, maar dan ook veel meer uitgesproken. Zoals hoger reeds 
vermeld, zijn de huwelijksregisters de enige bron voor het opsporen van 
de geletterdheid bij de vrouwen.  Willen we ons boven dien nog beperken 
tot de huwelijkskandidates die in Lembeke geboren werden, dan zien de 
resultaten er zo uit: 

Periode Totaal Geletterd 
Ongeletterd 
1 806- 1 8 1 5  1 35 23 ( = 1 7,03 %) 1 1 2 
1 84 1 - 1 850 1 09 29 ( =26,60 %) 80 
1 88 1 - 1 890 82 60 ( =73, l 7 %) 22 

BESLUIT 

In voorliggende bijdrage poogden wij een beeld op te hangen van 
de demografische evolutie in de landelijke gemeente Lembeke tijdens de 
1 9de eeuw. Hierbij werd gebruik gemaakt van de registers van de 
Burgerlijke Stand, aangevuld met lokale bronnen uit dezelfde periode.  
Naast de gegevens over de evolutie van geboorten, huwelijken en overlij
dens werd ook gepeild naar de beroepsstructuur en de geletterdheid bij 
deze l 9de_eeuwse samenleving. 
Bij de geboorten constateerden wij een toename van de bevolking die 
onder meer te verklaren was door een geboorteoverschot ten opzichte van 
het aantal overlijdens, door een langere levensduur tijdens de tweede 
helft van de l 9de eeuw en door occasionele verschillen tussen emigratie 
en immigratie 
De huwelijksleeftijd lag, zoals verwacht, iets hoger bij de mannen dan bij 
de vrouwen. Bovendien bleek deze ook zeer conjunctuurgevoelig; de peri
ode 184 1 - 1 850 was hiervoor een duidelijk voorbeeld . 
Bij de overlijdens was de dalende trend voornamelijk merkbaar tijdens de 
tweede helft van de 19de eeuw. 
De beroepsstructuur van de Lembeekse bevolking vertoonde een tweele
dig karakter: enerzijds was er de landbouwactiviteit waarbij , naast het 
beroep van landbouwer, de begrippen landman, koehouder, dienstknecht 
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en dagloner aansloten; anderzijds was er de lijnwaadnijverheid waarbij 
bijna de helft van de mannelijke bevolking werkzaam was. Tijdens het 
laatste kwart van de i gde eeuw verdween deze thuisnijverheid en gingen 
de wevers nu als fabrieksarbeider in de industrie werken. Bij de vrouwen 
vertegenwoordigde het beroep van spinster de hoofdmoot, maar ook bij 
hen verdween bij de opkomst van de fabrieken deze thuisactiviteit. 
De geletterdheid bij de mannen evolueerde in de loop van de i gde eeuw 
van 43 % bij de aanvang naar 48 % rond het midden en scoorde nog 64 
% naar het einde. Bij de vrouwen lag de geletterdheid aanvankelijk zeer 
laag ( 1 7  %) , steeg geleidelijk naar het midden (26 %) en bereikte zelfs 73 
% naar het einde van de eeuw. 

BIJLAGE 1 

Geboorten die wel in het parochieregister, maar niet in de Burgerlijke Stand van 
Lembeke voorkomen ( 1 796- 1 798) 

1 9  aug. 1 796 baptisata est Antonia Francisca fa legitima Petri Bassier ex hac annorum 
34 et Maria Jacoba van Waes ex hac annorum 27 in hac habitantium, susceperunt 
Petrus van Waes et Anna Maria Bassier. Nata est hodie. 

23 aug. 1 796 baptisata est Joanna Maria fa leg. Joannis Bernardi boelens annorum 
25 ex Sleidinge et Maria Judoca Goolens annorum 28 ex Sleidinge in hac habitantium. 
Susceperunt bernardus dierickx et Joanna Maria de Greve. Nata est pridie. Baptisata 
est in partu ab famma loci de Sleidinge. 

28 aug. 1 796 baptisata est Joanna filia naturalis Petri Joannis Rogiers annorum 29 ex 

hac et Catharina Verweire annorum 27 ex hac nondam conjungatorum. Susceperunt 
Judocus Verweire et Joanna Maria Martens nata est hodie; et pater prolis ipse compa
ruit et declaravit esse suam. 

· 

1 7 sep. 1 796 baptisata est Sophia Idonea fa leg. Francisci Van Hecke ex hac annorum 
4 1  et Catharina Couqué ex hac annorum 35. Susceperunt J. Fr. Van Hecke et 
Elisabeth Couqué. Nata est hodie. 

29 sep. 1 796 baptisata est Eugenia Coleta fa leg. Joannis Velge annorum 43 ex hac et 

Angela Pilaet ex Oosteeklo annorum 33. Susceperunt Ignatius Vercauter en Maria 
Dameres. Nata est heri. 

30 sep. 1 796 baptisatus est Bernardus fs leg. Petri van Waes ex hac 32 et Carola Ingels 
ex hac annorum 32. Susceperunt Joannes Ingels et anna Cornelia van Waes. Natus est 
heri. 

2 oct. 1 796 baptisatus est Joannes Baptista fs leg. Jacobi van Steenberge annorum 34 
ex hac et Elisabeth Catharina Praet ex hac annorum 35. Susceperunt Ja obu 

Franciscus Praet et Maria Anna van Steenberge. Natus est hodie. 

1 8  oct. 1 796 baptisatus est Joannes Franciscus fs leg. Petri van Quaquebek ha 
annorum 33 et Maria Jacoba Verweire ex hac annorum 33. Natus heri. 
19 oct. 1 796 baptisata est Maria Francisca fa leg. Francisci Marten · ha annorum 

28 et Maria Jacoba van Waes ex hac annorum 28. Nata est hodi . 
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26 nov. 1 797 baptisata est Francisca fa leg. Ignatii Engels ex Waerschoot annorum 40 
et Petronella Switsinck ex hac annorum 36 in hac habitantium. Nata est pridie. 

4 feb. 1 798 baptisatus est Joannes Baptista fs leg. ex hac Petri Jacob! Thuys ex Sleyne 
annorum 32 et Joannae Mariae van Hollebeke ex Sleyne annorum 29 in hac habitan
tium. Natus est hodie. 

27 feb.  1 798 baptisatus est Livinus fs leg. ex hac Judoci Gaelens annorum 34 ex 
Sleyne et Mariae Annae De Clerck, annorum circiter 40 ex Evergem in hac habitanti

um. Susceperunt Georgius Gaelens et Carola Martens. Natus est pridie ad 1 2am noc
tis. 

12 mar. 1 798 baptisatus est Petrus Bernardus fs leg. ex hac Joannis Francisci Van 
Acker annorum 32 ex hac et Mariae Petronellae De Coninck ex Lembeke civiliter ex 
Oosteeclo quo ad ecclesiam in hac habitantium. Susceperunt Carolus de Coninck et 
Joanna Livina Rogiers. Natus est hodie. 

30 mar. 1 798 baptisata est Maria Theresia fa leg. ex hac Petri Judoci Verheecke ex 
Waerschoot annorum 32 et Joannae Mariae Boone ex Lovendegem annorum 32 in hac 
habitantium. Susceperunt Bernardus Boone et Maria Theresia Verheecke. Nata est 
hodie. 

24 mai. 1 798 baptisatus est Jacobus fs leg. Stephani Droesbeke ex Versaliis et 
Joannae Theresiae Vermeersch ex Capryk in hac habitantium. Nata hodie. 
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Bijlage 2 

Klnderrijkdom te Lembeke ( 1 9"" eeuw) 

1806- 1 8 1 5  1 84 1 - 1850 188 1 - 1890 

Kinderen Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

43 23, 1 1  34 28.09 1 9  16.23 

2 1 2  6.45 19 1 5.78 16 13.67 

3 27 14.51 16 1 3,22 22 18,80 

4 1 7  9, 1 3  1 1  9.09 9 7,69 

5 1 4  7,52 13 1 0,74 13 I l . I l  

6 1 2  6.45 6 4.95 7 5.89 

7 2 1  1 1 .29 8 6.61 5 4,27 

8 1 1  5,9 1 6 4.95 3 2.56 

9 1 4  7,52 6 4,95 9 7,69 

1 0 1 0 5.37 2 1 .65 4 3.41 

1 1  4 2. 1 5  2 1 ,70 

1 2  4 3.41 

1 3  3 2,56 

1 5  0,85 

1 7  0.005 

Totaal 1 86 1 2 1  1 17 

Gemiddelde 4,6 3,6 4,8 

Bijlage 3 

Overlijdenscategorieën te Lembeke (19de eeuw) 

1806-1815: < lj. 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 >90j. 

179 119 63 42 56 43 49 46 63 22 3 

% 26,13 17,08 9,19 6,13 8,17 6,27 7,15 6,71 9,19 3,21 0,43 

1841-1850 166 139 45 51 56 87 74 73 75 34 3 

% 20,67 17,31 5,60 6,35 6,97 10,83 9,21 9,09 7,84 4,23 0,37 

1881-1890 142 49 16 20 31 38 27 75 110 39 5 

% 25,44 8,78 2,26 3,58 5,55 6,81 4,83 13,44 19,71 6,98 6,89 
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Bijlage 4 

Jaarlijkse totalen van geboorten, huwelijken en overlijdens 

Jaar Geboorten H uwelijken Overlijdens 

1806 106 27 70 

1807 109 25 66 

1808 89 18 95 

1809 97 24 89 

1810 98 26 59 

1811 104 20 79 

1812 99 12 59 

1813 108 22 68 

1814 97 17 61 

1815 93 26 62 

1816 121 18 67 

1817 89 14 60 

1818 82 9 54 

1819 92 11 57 

1820 86 23 95 

1821 102 16 90 

1822 99 25 78 

1823 93 25 57 

1824 103 23 38 

1825 101 19 50 

1826 105 22 66 

1827 101 20 66 

1828 85 17 69 

1829 102 23 109 
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1830 1 12 2 1  8 1  

1831 92 2 3  7 3  

1832 92 17 83 

1833 86 17 68 

1834 99 19 97 

1835 99 24 74 

1836 84 23 77 

1837 91 25 106 

1838 1 10 27 79 

1839 103 3 1  78 

1840 83 25 83 

1841 103 24 74 

1842 77 3 1  82 

1843 87 15 68 

1844 89 12  55 

1845 78 1 1  88 

1846 66 18 95 

1847 64 8 120 

1848 56 14 108 

1849 61  15 61  

1850 59 1 1  48 

1851 66 22 70 

1852 69 1 1  65 

1853 45 9 59 

1854 61  12 48 

1855 53 9 77 

1856 63 13 64 
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1857 63 24 69 

1858 80 10 99 

1859 74 18 64 

1860 63 16 61 

1861 74 25 50 

1862 69 8 70 

1863 69 19 47 

1864 70 13  70 

1865 69 28 59 

1866 85 24 70 

1867 92 18 56 

1868 78 15 59 

1869 82 17 61 

1870 81 16 67 

1871 86 22 77 

1872 93 14 75 

1873 107 17 52 

1874 94 12 81 

1875 82 15 71 

1876 93 12 65 

1877 92 18 98 

1878 81 1 1  45 

1879 81 14 53 

1880 84 14 66 

1881 84 7 59 

1882 79 7 47 

1883 71 1 1  54 
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1884 72 12 72 

1885 70 12 54 

1886 59 9 60 

1887 62 10 75 

1888 56 12 68 

1889 57 19 39 

1890 68 2 1  5 6  

1891 74 20 62 

1892 76 18 76 

1893 60 19 57 

1894 89 18 59 

1895 73 15 51  

1896 82 18 61 

1897 76 25 48 

1898 82 12 68 

1899 88 24 61 

Totalen 7829 . 1658 6457 
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Bijlage 5 

(On)geletterdheid bij de mannen op basis van hun beroep 

Beroep 1806-1815 1841-1850 1881-1890 

G 0 G 0 G 0 

bakker 3 

boomkweker 1 1 

boswachter 1 

brouwer 1 1 

dagloner 19 31 

dienstknecht 25 7 7 4 1 1  

douanier 2 

draadtrekker 2 

herbergier 1 1 1 

hoefsmid 2 

houtzager 1 1 

hovenier 1 

kamslager 1 

katoenwever 1 

kleermaker 2 

klompenmaker 2 4 

koehouder 3 9 2 

kramer 1 

landbouwer 32 8 19 5 1 

landman 7 6 25 16 

metser 1 

molenaar 1 

molenaarsknecht 2 
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onderwijzer 1 

particulier 1 

poeldenier 1 

postwagenconducteur 1 

practicien 1 

schaapherder 1 2 

schoenmaker 1 1 1 1 

slager 1 1 1 

smid 1 3 

soldaat 1 

stoeldraaier 1 

stoelvlechter 1 

strodekker 3 

tapper 1 

timmerman 2 1 1 1 

varkenskoopman 1 

veldwachter 1 1 

vlashandelaar 1 

vlasbewerker 2 

vlaszwingelaar 2 2 3 

voerman 1 

werkman 6 29 8 8 

wever 18 48 14 27 

zonder beroep 2 

(G = geletterd, 0 = ongeletterd) 
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OTE 

1 .  Van zijn hand verschenen onder meer : Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot 

heden. Seks, liefde en huwelijk in historisch perspecäef. Brussel-Amsterdam, 1 986; 
Seksualiteit en vruchtbaarheidscontrole rond 1 900, in Tijdschrift. voor Geschiedenis, 

4( 1 978) . pp. 1 97-22 1 ;  Sociale en konjunkturele facetten van de linnennijverheid in 

Vlaanderen (late 1 4
d0

-midden 1 9"•  eeuw, in Handelingen der Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 33( 1 979) . pp. 1 1 7- 1 74; Het seksueel 
gedrag der jongeren in Vlaanderen sinds de late XVIe eeuw, in Bijdragen tot de 
Geschiedenis, 52( 1 979) , pp. 1 93-230; Zuigelingensterfte, bevallingsstoornissen en 
kraambedsterjte (l 7d•- l 9"" eeuw}, in Bijdragen tot de Geschiedenis, 60( 1 977) .  pp. 
1 33- 1 63;  Caractéristi.ques de la nupäalté et de lafécondité en Flandre et en Brabant 
aux l 7de- 1 9"" siècles, in Annales de Démographie Historiques, 1 977, pp. 7-20. 

2. GYSSELS Marie-Claire, Het premaritaal gedrag in Oost-Vlaanderen (1 700- 1 880). 
Een historisch-demografische studie getoetst aan kerkelijke en volkskundige bron
nen, (Onuitgeg. Verhandeling, RUG, 1 982) . PARYS Luc, Demografische en sociaal
ekonomische studie van de gemeente Evergem (1 798- 1 848). Toetsing van de proto
industriële ontwikkeling in Vlaanderen, (Onuitgeg. Verhandeling, RUG, 1 982) . 
SCHEERLINCK Brigitte, Analjabeäsme in de provincie Oost-Vlaanderen in de XIXe 
eeuw, (Onuitgeg. Verhandeling RUG, 1 984) . SCHELSTRAETE Gudrun, De relatie 
tussen de proto-industrie en de huwelijksleeft.Yd in Oost-Vlaanderen. Een historisch
geografische studie, (Onuitgeg. Verhandeling, RUG, 1 987) .  HECTORS Guido, Een 
historisch-demografische studie van een Kempense plattelandsgemeente op het 
einde van het Ancien Régime (1 678-1 828), Pro Civitate, reeks in -8°, nr. 52, 1 979. 

3.  Zie bijlage 4. 
4. Zie bijlage 1 .  
5. Zo lezen we in de geboorteakte van Caroline Latour (0 30/05/ 1 8 1 3) '' . . .  est compa

rue Francoise Van Pouquefilleuse ägée de trente deux ans . . .  belle soeur de l'accou
chée, bij de aangifte van het onwettig geboren kind. Precies tijdens de periode 
1 8 1 3- 1 8 1 5  werden de meeste onwettige geboorten niet aangegeven door de vroed
vrouw, maar wel door een nauwe verwant(e) zoals de vader, moeder, broer of zus. 
Zo vermeldt de geboorteakte van Pieter Francies Wille (0 1 0/09/ 1 8 1 3) dat de aan
gifte gebeurde door " . . .  Bernard Wille, ässerand agé de soixante trois ans lequel 

nous a présenté un enfant . . .  de Demoiselle Bemardine Wille, fille du comparant". 
Bij de geboorte van Caroline Standaert (0 1 0/06/ 1 8 1 5) werd de aangifte van de 
onwettige geboorte verricht door de moeder van de barende vrouw " . . .  est compa

rue dame Jeanne Engels filleuse agée de cinquante sept ans, veuve de feu Jean 
Standaert . . . laquelle nous a présenté un enfant né . . . de sa ftlle Marie Thérèse 
Standaert" 

6. Bernard De Vriendt, chirurgien en accoucheur, verschijnt voor de eerste maal op 8 
januari 1 822 bij de geboorte van Gudula Stockman en voor de tweede keer op 1 9  
januari 1 822 bij de geboorte van Jan Francies d e  Causmaeker. 

7. Zo overleed Coleta De Rycke, een 4 maanden oud dochtertje van Petrus en Joanna 
Theresia Dhooge, te Lembeke op 4 mei 1 822; het was echter geboren te 
Waarschoot. 

8. Gemeentelijk archief Lembeke, Register van de Gemeenteraad, 1 836- 1 848. 
9. RAG, Lembeke Modem, nr. 252. 
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� -_,/ ,,. � ) 1eodaal Maldegem 
(twaalfde eeuw tot 1 795) 
DE LEENHOVEN EN LENEN 

PAUL VAN DE WOESTIJNE 

4. DE LEENHOVEN 

4. 1 .  DE LEENHOVEN VAN DE BURG VAN BRUGGE 

Van het grafelijke leenhof van de Burg van Brugge hingen een aan
tal lenen af die op hun beurt lenen hadden. Die achterlenen bestonden 
misschien al toen de graaf het leen aan zijn leenman schonk, maar ze 
konden ook nadien door de leenman van het hoofdleen afgesplitst zijn en 
in leen gegeven zijn aan een nieuwe vazal . Dit proces was vermoedelijk al 
in de twaalfde/dertiende eeuw aan de gang, lang voor er daarover 
geschreven bronnen bestaan. Een geijkte uitdrukking in de registers van 
het leenhof van de Burg van Brugge is dat zo'n achterleen immediatelyck 
(rechtstreeks) afhangt van het hoofdleen, en mediatelyck (onrechtstreeks) 
van het leenhof van de Burg. 

Een hoofdleen met achterlenen werd dan op zijn beurt een leenhof. 
De leenhouder van het hoofdleen werd daardoor heer van het feodale hof 
met bevoegdheden over zijn vazallen. In tegenstelling tot een heerlijkheid 
had een heer van een gewoo� leenhof geen rechtsmacht over de eventu
ele bewoners van de lenen. De macht van het leenhof was beperkt tot het 
hof houden, nl. het verheffen van de lenen, het beslechten van geschillen 
onder de leenmannen, het toezien op het vervullen van de feodale plich
ten tegenover het hoofdleen, zoals bepaald in de leenverheffing, en het 
bijhouden van alle registers en bescheiden van zijn werking. 

Het leenhof bestond uit de leenheer en/of zijn baljuw, doorgaans 
zeven mannen van leene, houders van lenen, en een griffier. Grote leen
hoven met tientallen lenen waren meestal eigendom van edellieden die 
lokaal een zaakvoerder aanstelden om hun goederen te beheren, meest
al de griffier die de leenregisters, de renteboeken en de verslagen van de 
zittingen nauwkeurig bijhield . Soms vind je dergelijke documenten terug 
in openbare archieven of in privé-archieven van adellijke families. 

Appeltjes van hel Meetjesland,  jb. 64 (20 1 3) ,  p .  209-308 209 
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Kleine leenhoven met een handvol vazallen werden zelden samen
geroepen en voerden een beperkte administratie. Van die kleine leenho
ven zijn dan ook nagenoeg geen bescheiden bewaard. Als er te weinig 
leenmannen (beschikbaar) waren, kon het hof niet geldig vergaderen en 
moest het ten hoofde gaan bij het hogere hof, in dit geval het leenhof van 
de Burg van Brugge en daar bijgevoegde leenmannen vragen of heel de 
procedure overlaten aan dat leenhof. In de l 7de en 1 8de eeuw gebeurde 
het af en toe dat een nieuwe leenman niet wist waar zich te wenden voor 
het verheffen van een achterleen en dan direct naar Brugge stapte. 

Bij erfopvolging of verkoop van een leen probeerden de leenmannen 
zich vaak te onttrekken aan hun leenverplichtingen, nl. de toestemming 
vragen, de verandering melden en verhefgeld, soms dubbele rente, en 
andere administratieve kosten, zoals het kamerlinggeld betalen. Als het 
leenhof daar geen weet van had, kon het jaren duren vooraleer de nieu
we leenman aangemaand werd aan zijn verplichtingen te voldoen. Als 
men niet wist wie de leenman was, werd op het leen beslag gelegd na het 
afroepen van de drie zondagse kerkgeboden. 

In de loop der tijden verdonkerden (verdwenen) heel wat lenen. De 
leenheer had er vaak geen benul van welke lenen er tot zijn hoofdleen 
behoorden of wist niet waar ze lagen en wie de leenmannen waren. 
Verdonkerde lenen werden zelden gerecupereerd en verdwenen in de ano
nimiteit. Vaak wordt in een leenverheffing vermeld dat het leen een aan
tal lenen heeft, waarvan er enkele verdonkerd zijn. 

4. 1 . 1  Leenhof van Hallinks 

Het leenhof van Hallinks behoorde wel tot de heerlij kheid 
Maldegem en het was, zoals het leenhof van Rezinge, een deel van die 
heerlijkheid, maar het hing er niet van af. De heerlijkheid Maldegem was 
geen leenhof. Het leenhof van Hallinks hing rechtstreeks af van de Burg 
van Brugge. Het telde na het leenhof van de Burg van Brugge het meeste 
lenen in Maldegem. 

4. 1 . 1 . 1  Ligging en Grootte 

Foncier 
Het foncier of het domein dat aan de leenhouder van Hallinks toe

behoorde, lag op enkele gemeten na volledig in Maldegem. In 1 365 was 
de heer van Maldegem leenhouder van het Hallinksgoed, een leen van 58 
gemet gesitueerd in Maldegem èn Adegem. Dat Hallinks ook in Adegem 
gesitueerd werd, sloeg niet op het foncier maar op een aantal lenen die 
daar lagen en misschien vroeger tot het foncier hadden behoord. Vanaf 
1 435 bestond het domein van Hallinks nog maar uit 48 gemet. Dit wa 

wellicht geen verschrijving. In die periode vermeerderde het aantal lenen 
en het is dus goed mogelijk dat de heer van Hallinks tien gem t fon i -
grond in diverse lenen aan diverse leenmannen te 1 en gaf. 

2 1 0  
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Het is pas in 1 644 dat we een gedetailleerde beschrijving van het 
Goed van Hallinks krijgen: een vervallen kasteel gelegen tussen de dor
pen Maldegem en Adegem. Het foncier van 48 gemet land bestond toen, 
volgens de laatste opmeting, uit 53 gemet 1 8  roede land, gelegen in 
Maldegem in de watering van Oostbroek, dat is de Noordbroekwatering, 
die lag tussen de Heerweg of Bredeweg (nu Gentsesteenweg, zuid) , de 
Begijnenwatergang (west) , de Lieve (noord) en de parochie Adegem (oost) . 
Hallinks lag waar nu de wijk Harlingerhof ligt en ten noorden ervan tot 
aan de Broekelstraat. Waar men in de twintigste eeuw de naam 
Harlingerhof vandaan haalde, is niet bekend, in elk geval heeft hij niets 
te maken met Hallinks! 

l 
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Het goed bestond in 1 644 uit negen aaneengesloten stukken goede land
bouwgrond in het vijfde begin van de Noordbroekwatering, gelegen tus
sen de Radestraat/Broekelstraat en de Heerweg (Gentsesteenweg) , aan 
weerskanten van een dreef die naar de Broekelstraat liep, en een stuk in 
Donk. 1 Het gheruyneert casteel met de mote en de wallen lag in het 
midden op de westzijde van de dreef. In het landboek van 1645 wordt er 
nog een kleine 45 gemet gesitueerd in Maldegem, de rest, ongeveer drie 
gemet ligt in Adegem. In 1 725 vinden we daar ongeveer hetzelfde terug. 
Het foncier lag dus bijna volledig in Maldegem. Het betreft de nummers 
B l 682 (een deel ervan) , B l 683, B l 666 tot B l 687, B l  703 tot B l  7 1 3,  
B l 693 en B l 695 op de kadasterkaart van Popp (omstreeks 1850) . 
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Lenen 
Het aantal lenen in Maldegem en Adegem groeide tussen 1 365 en 

1 644, door nieuwe leengeving of splitsing van lenen, met dertien eenhe
den aan, van 30 tot 43. De totale oppervlakte ervan bedroeg 1 5 1 gemet 2 
lijn 1 9  roede land en meers. In 1 365 (ook in de kopie van 1 368) hingen 
dertig lenen af van het leenhof van Hallinks. Zeventig jaar later, in 1 435 
waren het er - door een verschrijving van de kopiist? - maar dertien meer, 
een cijfer dat in 1 468 overgenomen werd. In het leenregister en de ver
hoofding ervan, beide uit 1 50 1 ,  varieerde het aantal lenen van 4 1  naar 
42. In het denombrement uit 1 644 telde Hallinks 43 lenen. Daarvan 
lagen acht lenen in Adegem, meestal ten noorden van de kerk, meest in 
de omgeving van Hallinks, met een oppervlakte van 35 gemet 40 roede. 
Vijfendertig lenen lagen in Maldegem, meest in het noordoosten, ook vaak 
niet ver van Hallinks, met een oppervlakte van 1 1 6 gemet l lijn  79 roede. 
Enkele lenen hadden een naam: Peerboommeers, Stovemeers , 
Duivenstuk, Ten Roude/Ronde en Pentensleen. Al de lenen lagen in de 
buurt van Hallinks in het oosten van Maldegem: Broekhuize, Warme, Ter 
Hage en Noordhoek. Geen enkel leen lag ten westen van de Ede, een 
gebied dat meer een wingewest van Rezinge was. 

De meeste lenen hadden heerlijke plichten/diensten bij de veran
dering van eigenaar (door erving of verkoop) : ter bester vrome (de 
opbrengst van het beste van de laatste drie jaren) en enkele te vullen 
coope (het volle verhefgeld van tien procent van de waarde van het leen, 
later meestal forfaitair tien parisispond of 1 0  schelling voor kleine lenen) . 
Bij na alle leenhouders moesten jaarlijks met Sinksen in de kerk van 
Maldegem een paar (meestal schapenlederen) handschoenen leveren en 
zes van hen ook een of meer zilveren offerpenningen. Zoals de naam zegt, 
was het Duivenstuk jaarijjks belast met het leveren van een witte duif. 
Negen leenhouders moesten de heer van Hallinks bijstaan als hij oorlog 
voerde of als het kasteel van Hallinks belegerd werd, dat kon zijn met het 
leveren van een lans (yser glavie) , een boog, pijlen (gheschot) en koker, of 
zelfs een man (soldaat) . Dat zijn leenverplichtingen die dateren uit de tijd 
dat er nog werd gevochten onder leenmannen, wellicht uit de 12de en 
1 3de eeuw. 

Over verheffen van een leen en de kosten eraan verbonden is een 
interessant (recipisse of ontvangstbewijs van) het denombrement van een 
leen van Hallinks door Jan de Pape in 1 694 bewaard.2 Charles Gregorius 
Wouters was toen niet alleen baljuw (vertegenwoordiger van de heer) , 
maar ook ontvanger en griffier van het leenhof. Jan de Pape, die het leen 
erft na het overlijden van zijn vader Vincent, voldoet aan zijn leenver
plichtingen door het overhandigen van het denombrement, een leenbe
schrijving met opsomming van de plichten van de leenman (dienst en 
trouw) , het betalen van verhef geld en het jaarlijks leveren van een paar 
schaapsleren handschoenen. In  totaal betaalt hij de niet onaard es om 
van twee pond zeven schelling en vier groot courant geld . Ong er en 
vierde ( 1 3  schelling vier groot) gaat naar de beste vrome, de g chatt 
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jaarlijkse opbrengst van het leen. Tien schelling is het eenmalig hojrecht 
die men de tiende penning noemt. Om de recipisse te verlijden krijgt de 
baljuw negen schelling en vier groot. Vijf schelling is de bediane, een 
typisch Brugs woord dat staat voor administratieve kosten. De klerk 
krijgt vier schelling zes groot voor het schrijven van het rapport (de ver
hefbrief) . Camerlyncxgelt en verhoofding, samen drie schelling en vier 
groot, zijn o.m. zitpenningen voor de leenmannen die in het hof zetelen. 
Die mannen van leene worden niet vermeld en de kans is groot dat ze bij 
die zitting helemaal niet betrokken waren en dat baljuw Wouters de leen
verheffing samen met zijn personeel administratief afhandelde. De deur
waarder op de zitting aanwezig, krijgt één schelling en de jaarlijkse 
belasting van het leen, oorspronkelijk een paar handschoenen, wordt 
omgezet in de ronde som van één schelling. 

Hallinks was een belangrijk leenhof. De baljuw die ook ontvanger 
was, zal er wel niet voltijds mee bezig geweest zijn,  maar hij cumuleerde 
een aantal van dergelijke ambten, wat hem samen een goed inkomen 
bezorgde. In andere kleine leenhoven met maar een handvol lenen, 
gebeurden dergelijke verheffingen niet alle jaren, was er vaak geen bal
juw en viel het hof en de administratie uiteen. 

Onderstaande lijst bevat de Maldegemse lenen van Hallinks. Het 
probleem met het lokaliseren van percelen is dat de gegevens (grootte en 
ligging) uit de denombrementen vaak niet kloppen, ze gaan meestal terug 
op veel oudere documenten en bevatten veel onnauwkeurigheden. 
Sommige lenen ontbreken en andere staan twee maal in de lijst. Een leen 
van Hallinks in de lijst van 1 5 1 5  wordt in 1 644 bij Rezinge vermeld! 
Meestal werden de percelen in de loop der tijden opnieuw opgemeten en 
komt men later bijna altijd tot minder oppervlakte dan bij de eerste opga
ven. Zowel in het landboek van 1645 als dat van 1 725 staan veel perce
len als leen aangeduid , maar andere lenen worden niet als dusdanig ver
meld. Het is vaak puzzelen met lapjes grond die verspreid liggen en één 
leen vormen. 

In onderstaande lijst s.taat in de eerste kolom mijn volgnummer 
van de lenen. In de volgende rijen staan per leen in de eerste rij de gege
vens van het denombrement van 1 5 1 5,  in de tweede rij de gegevens uit 
het denombrement van 1 644 en in de derde rij ,  indien bekend, het per
ceel met enkele gegevens uit het landboek van 1 725. De percelen worden 
als volgt aangeduid: de laatste twee cijfers zijn de nummers van het per
ceel in de belopen/beginnen die aangeduid worden met twee cijfers even
tueel gevolgd door een of twee letters: BK = Bekewatering; BG = 

Begijnenwatering; N = Noordbroekwatering en M = Moerhuizewatering. 
0628 is het 28ste perceel van begin 6; 1 3N42 is het 42ste perceel van het 
1 3de begin van de Noordbroekwatering. Daarna volgt het perceelnummer 
op de kadasterkaart van Popp (omstreeks 1 860) . Per leen wordt vermeld: 
het volgnummer (soms door mij genummerd) in die lijsten van 1 5 1 5  en 
1644, de leenhouder (fs is zoon van, fia is dochter van) , de grootte (3- 1 -
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43 g betekent 3 gemet, 1 lijn  en 43 roede) , de ligging en de erop rusten
de leenverplichting. 3 

nr. nr. leenbouder grootte ligging leen verplichting 

1 1 Hannekin van Zuud, het 5-0-0 g land oost van de kerk ter bester vrome 
kind van Malheeus omtrent Ter Hage paar schapen 

1 J acques Kervyn over zijn oost van de kerk 
handschoenen 

vrouw, de weduwe van Ter Hage 
Adriaan de Costere 

lb Hugo Ignace van 5-0-42 g land 1 3N32 
Toortelboom Popp B 1 1 86 Lol B 1 188 

2 4 J acob Wouters 0- 1 0-8 g land noordoost van de kerk ter bester vrome 

2 Justus Verheyl en 
jonkheer ... de Lannoy 

lb Lieven de Coorenbyter uil deel van 4- 1 -75 g deel van 3 1 N05 
hoofde van zijn vrouw land Popp B560, 8563 en B565 

Lieven de Coorenbyter uil 0-4-0 g land 3 L N09 
hoofde van zijn vrouw Popp 8558 en 8559 

3 5 Pieter de Hoyere 6-2-50 g land in zuid van de kerk ter be ter vrome 
vier percelen Noordhoeke boog, koker en 

3 heer Pieter Maroucx 6-2-50 g bos en zuidwe t van hel pachtgoed te 
pijlen als Hallinks 

meers Noordhoeke 
belegerd wordt 

lb jonkvrouw ... Cobrysse (a) 5-2-0 g bos en (a) 8908 
meers Popp C685, C686 en C690 

Ignatius de Zatter of (b) 0-4-50 g (b) 8909 
jonkvrouw ... Cobrysse bos en meers Popp C701 

4 6 Margriete van Praet fia 6-0-0 g Ter Hage ter bester vrome 

Clays, vrouw van Pieter van oost van de kerk paar handschoenen 

Praet fs Goswin 

4 Franchoys Larnbrecht fs 
Pieter 

lb jonkheer Jan de Jonghe, heer 5- 1 -44 g 6N04 

van Zomergem Popp B 1 599 Lot B I 603 

5 7 Hannekin de Corte, het kind 2-0-0 g zuidoost van de kerk ter bester vrome 

van Jan Peerboommeers zuid de 8ekewatergang paar handschoenen 

5 sieur Michiel Bacelier zuidoo l van de kerk 

(Antwerpen) 

lb jonkvrouw ... de Zuuer 0-5-52 g land 68K l 5  

(Hondschote) Popp C 1 54 

6 3 1  jonkvrouw Maria 8ruu ch 0-2-0 g oost van de kerk ter be ter vrome 

fia Adriaan, de vrouw van Warmegracht (noord) een zi 1 veren 

Abram Scaille offerpenning 

7 Michiel Fraeyaert 0- 1 -97 g land 

lb Pieter Logiest 1 3N27 Popp 8 1 359 

7 8 Jan Snebboudl 1 -0-0 g 8roekhuize ter bester rome 
boog, koker en 
pijlen al Hallink 
belegerd \ «11 

-

8 Jan Schuerman over zijn 2-0-0 g ter bester vrom 

vrouw, fïa Pieter Zoetaert panr ha pen 

1 handschoenen 

2 1 4  



FEODAAL MALDEGEM 

lb jonkvrouw de weduwe en 0-5-38 g 32N29 

kinderen van Bernard Popp B533b en B5 l 2a 

Zoetaert 

1 0  Gilli de Zwaef f Antheunis 4- 1 -0 g noordoost van de kerk, ten ter bester vrome 
noorden van Warme, Jacob van paar schapen 
Hoogheweghes leen (west) handschoenen 

9 Pieter van Voethem 4- l -20 g noordoost van de kerk 

lb Fransi cu Vleijs 3 1 N03 Popp B57 I tot B573 

9 I l  Gilli de Zwaef fs Antheunis 0-4-0 g land oost van de kerk, Ter Hage ter bester vrome 

1 0  jonkvrouw Jacquelyne de 
De Bredestraat liep er met een paar schapen 
bocht ten zuiden van de huidige handschoenen 

Maeckere fia Jacob (in 't 
Gentsesteenweg 

Hey te Brugge) 

lb erfgenaam van Charles 1 3N35 

Jacobs (Gent) Popp B 1 1 90 

1 0  1 4  Tanneke eyts fia Jan 5- 1 -0 g Ter Hage ter be ter vrome 
offerpenning 

1 2  Hugo Huughes (Brugge) 5-0-42 g ter bester vrome 
paar schapen 
handschoenen 

lb Hugo lgnace van 1 3N32 
Toortelboom Popp B 1 1 86 tot B 1 1 88 

I I  1 5  Jan de Costere en Willem 2- 1 -0 g land zuidoost van de kerk ter bester vrome 
Steenwerpere tussen Eelvelde en Ter Hage een zilveren 

5 lijn in de Peerboommeers offerpenning 
2 lijn omtrent de Bekewatergang 

1 3  jonkheer Jacques Anchemant 2- 1 -0 g land zuidoost van de kerk 
tussen Eelvelde en Ter Hage 

lb jonkheer Cobrysse uit 0-5-87 g land 4BG08 
hoofde van zijn vrouw Popp C96 

1 2  1 3  Adriaan Snebboudt 7-1 -50 noord van de kerk ter bester vrome 
1 6  Adriaan Snebboudt tussen Broekhuize en Warme paar handschoenen 

1 4  Jacques Veltganck (Eeklo) 7-0-0 g 
Pieter van Zeghebrouck (noord) 

ter besler vrome 
Stovemeers paar schapen 

handschoenen 

lb Jacques Veltganck fs 7- 1 -74 g 32N32 
Jacques Stoven meers Popp B637 lot B643 

1 3  36 Pieter van Maldeghem fs Jan 4-0-0 g noordoost van de kerk ter bester vrome 
Kathelyne Zegaerts fia paar handschoenen 

43 Jacob, de vrouw van Jan van 
Maldeghem 

-
1 5  Franchoys Lambrecht fs noordoost van de kerk ter bester vrome 

Pieter ('h) en de weduwe en bij de Noordbroek paar schapen 
kinderen van Geeraart handschoenen 
Dobbelacre ('h) 

lb (a) Cornelis de Wispelaere fs 0-5-92 g (a) 32N03 Popp B664 en 8665 
Cornelis -t . (b) Franciscus Vleijs 0-5-92,5 g (b) 32N04 Popp 8636 

-
1 4  fl 9  f Pieter van Maldeghem fs Jan 1 -0-0 g noord van de kerk ter bester vrome 

-
paar schapen 1 6  Pieter Geeraert (St.- 1 -0-50 g 
handschoenen Laureins) 

1 een offerpenning 

2 1 5  
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lb Cornelius Verstrynghe fs l 98G l 2  
Aernout Popp 8348 

1 5  37 Philips van Maldeghem 0- 1 -50 g zuidoost van de kerk ter bester vrome 

1 7  Adriaan Pyncle (St.- 0- 1 -50 g een witte duif 

Jobspolder) Duivenstuk 

lb Pieter de Vuldere 0-0-82 g land 48G04 
0-0-59 g land 78K07 
samen 0- 1 -4 1  g Popp (deel van) C l 24a 

1 6  2 1  Willem Lambrechts fs Jan 2-0-0 g land oost van de kerk ter bester vrome 

1 8  meester Ferdinande vander 
zuidwest van het hof van paar handschoenen 

Steene Hallinks 

lb wijlen Pieter Clé 2-0-88 g 5N l 7  Popp 8 1 638 

1 7  23 Roeland van Maldeghem fs 1 8-0-0 g land en noordoost van de kerk, Warme, te vollen coope + 
Roeland meers leen van Adriaen Snebbout vier offer-

(west) penningen 

1 9  jonkheer Ambrosius van noordoost van de kerk 
Maldeghem, heer van 
Leischoot 

lb Cornelis de Wispelaere fs (a) 8-1 -38 g 32N01 Popp 8668, 8669, 
Cornelis Letters wal 8672 tot 8676 
Joannes Lambrecht fs Pieter (b) 8- 1 -38,5 g 32N02 Popp B662, 8663, 

Letters wal 8666, 8667, 8670 en 867 1 

1 8  25 Jacob van Praet fs Clays 2-0- 1 8  g oost van de kerk ter bester vrome 
Warmakker het leveren van een 

20 jonkheer Jacques Anchemant oost van de kerk 
ijzeren lans in 

oost van Bel/aerts [Vellaers?] 
geval van oorlog 

lb jonkheer Philippe van 1 3N23 
8oonem Popp 8 1 252 

19 1 7  Jan Snebboudt fs Jan 1 -0-0 g noordoost van de kerk ter bester vrome 
tussen 8roekuize en Westwarme een offerpenning 

2 1  Pieter van Exaerden noordoost van de kerk ter bester vrome 
Noordbroekwatering paar chapen 

handschoenen 

tb erfgenamen van Petronelle 1 -0-58 g 32N35 
van Exaerde Popp (de helft van) 8539 

20 30 jonkvrouw Maria 8ruusch 2-0-0 g land oost van de kerk ter bester vrome 

fia Adriaan, de vrouw van een offerpenning 

Abram Scaille 

23 Pieter Wouters fs Lieven oost van de kerk, Ten Raede 

lb Adriaan de Love 6N08 

(Moerkerke) Popp 8 1 590, 8 1 592 en 8 1 593 

2 1  9? Jan de Zwaef fs Antheunis 0-2-0 g Ter Hage ter bester vrome 
paar hand hoen en 

24 Marck Fraye/Frayaert? (van 0-2-0 g oost van de kerk ter bester vrome 

jonkheer Philips Wyngaert) (0- 1 -97 g) in het l 3de begin een offerpenning 

lb Pieter Logijst 0- 1 -97 g l 3N27 Popp 8 1 359 

22 38 Pauwels Yseman fs Jan 3-0-0 g land oost van de kerk ter bester rom 

25 Franchoys Lambrecht fs 
pllllr ( hopen) 

hand boenen 
Pieter 
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lb Pieter Lambrecht 

23 2 Hannekin van Zuud, het 
kind van Matheeu 

27 Joos Zoetaert over zijn 
vrouw Mayken de Clercq fia 
Heyndryck 

lb weduwe van Franci van 
HuUe 

24 32 Margriete van Zeghebrouck 
!ia Andries, de vrouw van 
Jan Harregher f Cornelis 

28 Jacques de Deckere (in 't 
Verbrande Nieuwland in 
Brugge) 

lb Pieter van Damme uit 
hoofde van zijn vrouw de 
dochter van Adriaan Laros 

25 35 Paschyne Warrin !ia Wouter, 
de vrouw van Jan de 
Hauwere 

29 Cornelis Focque 

lb Lieven de Coorebyter 

26 39 Ghilayn van Maldeghem fs 
Jan 

30 Jan de Pape ( Kaprijke) 

lb de erfgenamen van Jan de 
Pape te Kaprijke 

27 28 Jan Snebbout fs Jan 

32 Robert Lambrecht 

lb ? 

28 4 1  Claeys Coorde 

35 Jooris Goethals (gekocht van 
Philips Wyngaerde) 

lb Lieven de Coorebijter uit 
hoofde van zijn vrouw 

de weduwe van Jan van 

, Steelant 

1 Jacobus de Ceulenaere uit 
hoofde van zijn vrouw 

0-8-82 g land 

4-0-0 g land 

0- 1 1 -60 g 

1 -0-0 g 

1 -0-50 g 

0- l -59 g land 
0-2-50 g land 

6-2-0 g land in 2 
percelen 
5-2-72 g en 
0-2-28 g 

6-2-30 g land 

5-2-36 g 
0-2-66 g 

2- 1 -0 g 

0-5-98 g land 
in twee stukken 

1 -0-0 g 

5 - 1 -50 g land in 
vijf percelen 
(a) 1 -0-0 g 
(b) 0-2-50 g 
(c) 3-0-0 g 
(d) 0-0-50 g 
(e) 0- 1 ·50 g 

6-0-0 g land 
Pentensleen 

(a) 1 -0-7 g 
(b) 0-2-50 g 
(c) 0- 1 1 -58 g 
Boltijnsleen 
(d) 0-0-85 g 
Raf oei ken 

(e) O- l -5 1 g 

FEODAAL MALDEGEM 

1 3N22 Popp B 1 253 tot B 1 255 

Ter Hage ter bester vrome 
paar handschoenen 

ter bester vrome 
paar schapen 
handschoenen 

3BG l 3  
Popp C l 54 

zuid aan de Bredeweg ter bester vrome 
paar handschoenen 

oost van de kerk ter bester vrome 
Ter Hage paar schapen 

handschoenen 

6N l l  
deel van 6N 1 4  
Popp 8 1 582 

noordoost van de kerk boog, koker en 
Drocht pijlen als Hallinks 

belegerd wordt 

noordoost van de kerk 

(a) 20N 1 6  Popp 8896 tot 8900 
(b) 20N26 Popp 89 1 6  

oost van d e  kerk, met een dreef ter bester vrome 
naar de straat die van de Hage paar (schapen) 
naar Warme loopt (= Radestraat) handschoenen 

1 3N l 9  
Popp 8 1 26 1  

oost van de kerk ter bester vrome 
Broekhuize paar handschoenen 

32N? 

oost van de kerk ter bester vrome 
tussen Broekhuize en Warme paar handschoenen 
weg naar Rapenbrug (west) 
weg (noord) 
Jan v Hoogheweghes leen (oost) 
Stovemeers (oost) 
Broekhuizestraat (noord) 

noordoost van de kerk ter bester vrome 
paar schapen 
handschoenen 

30N20 Popp 8549 (zuid) 
30N l 7  Popp 8549 (noord) 
3 1 N06 
Popp 8559, 856 1 ,  8562 en 8566 
32N06 
Popp 8644 

32N 1 2  
Popp 8498 e n  8499 
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Lenen die niet in het denombrement van 1 644 voorkomen: 
- - -- - -- -

29 22 Kathelyne Kaerels fia 0-8-0 g land oost van de kerk ter bester vrome 
Berthelmeeus Parys leen oost de weg van Warme naar Ter paar (schapen) 

Hage handschoenen 

R3 Robert Lambrecht 0-8-0 g land oost van de kerk 
(in 1 644 bij Rezinge!) Parys leen 

lb Pieter Lambrecht 0-8- 1 8  g 1 3N21 Popp B 1 259 en 8 1 260 

30 33 Cornelis 8ruusch 5-0-50 g land oost van de kerk ter bester vrome 
(a) 4-0-0 g Ter Ondergalgen zuid paar handschoenen 
van de 8rieversweg 
(b) 1 -0-50 g Ter Hage, zuid aan 
de straat 

lb de weduwe van de heer en (a) 0- 1 1 -60 g (a) 380 1 3  
meester Francis van HuUe land Popp C28 
Jan Claeys filius Pieter (b) 0- 1 -59 g land (b) 1 3N l 2  en 1 3 N l 3  

0-2-35 g land Popp 8 1 580 en B l 58 1 

3 1  34 Cornelis de Kuusere fs 0-0-50 g land Warmeakker ter bester Vróme 
Christoffel boog, koker en 

pijlen als Hallinks 
belegerd wordt 

lb de erfgenamen van 0-0-50 g 1 3N20 
Franciscus Mestdagh Popp deel van 8 1 26 1  

32 42 44 Willem Smessaert fs 0-8-28 g land oost van de kerk ter bester vrome 
= Clement de weg van Warme naar lèr paar handschoenen 

44 42 Lysbette Srnessart fia Hage (oost) 
Willem 

lb ? 1 3N? 

Lenen die niet in het denombrement van 1 5 1 5  voorkomen 

33 22 Jacques Heyne 4-0-0 g land en zuid van de kerk ter be ter vrome 

(Ba�erhoeke) bos in de Klynckere paar schapen 
handschoenen 

lb Gillis Dhaenens 4-0-0 g bos 89 1 1  Popp C703 

34 26 Franchoys Lambrecht fs 1 -0-40 oost van de kerk ter be ter vrome 

Pieter Ter Hage boog, koker en 
pijlen als Hallinks 
belegerd wordt 

lb ? 1 3N??? 

35 3 1  Jacques van Hoogheweghe 4-0-0 g noordoost van de kerk ter be ter vrome 

8roekhuize 

lb ? 32N? 

36 33 Cornelis de Rycke fs 6- 1 -50 g land en zuid van de kerk ter bester vrome 

Cornelis bos Noordhoeke boog, koker en 
pijlen al Hallink 
belegerd wordt 

lb Pieter Larnbrecht 6- 1 -50 g 8002 

de heer Jan Clé uit hoofde Popp C652 lol C655 

van zijn vrouw 

2 1 8  
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37 34 j Pieter de waef 7-2-0 g bos en zuid van de kerk ter bester vrome 

meers zuidwest van het pachtgoed te boog, koker en 

Noordhoeke pijlen als Hallinks 
belegerd wordt 

lb Jan de Pauw f Jan 7-0-0 g bos 89 10 
Popp C68 l tot C684 en C702 

3 36 Allaen Claey ens 1 - 1 -50 g zuidwest van de kerk ter bester vrome 
boog, koker en 
pijlen als Hallinks 
belegerd wordt 

lb ? in het 72ste, 73ste of 74ste begin 

Er zijn nog veel onzekerheden en vraagtekens omtrent de juiste 
lokalisering van de lenen. Met de uitgave van het landboek uit 1 645 
hopen wij daar een duidelijker beeld van te krijgen. 
Het denombrement uit 1 683 bevat dezelfde gegevens met dezelfde namen 
en werd dus gewoon overgeschreven uit het leenregister van Hallinks uit 
het begin van de l 7de eeuw.4 
De leenverplichtingen in natura waren in de l 7de eeuw en wellicht vroe
ger ook al vervangen door een som geld. Een paar handschoenen gold in 
1 649 twee schelling per jaar. Toen in 1 694 Jan de Pape na de dood van 
zijn vader Vincent het 26ste leen ( 1 3N l 9 ,  Popp B l 26 1 )  verhief, betaalde 
hij één schelling voor eenjaer verloop handschoen verschenen 1 693. 5 

4. 1 . 1 .2 Heerlijke rechten en plichten 

De heer van Hallinks streek elk jaar de inkomsten op die kleefden 
aan de lenen: een duif, schaapsleren handschoenen en offerpenningen. 
Het groot getal van (schaapsleren) handschoenen wijst erop dat de leen
houders - althans bij het tot stand komen van de lenen in de l 2de of 
1 3de eeuw - meestal boeren waren die schapen hielden. 

De heer had bovendien jaarlijks recht op een rente van twintig pari
sispond en twaalf spinden haver die was bezet op diverse eigendommen 
van personen, vermeld in het registre vande rente van Maldeghem, ghe
naempt Cleene Schult, die we ook al in de heerlijkheid Maldegem tegen
kwamen. 6 Van de rentegelders van de Kleine Schuld is geen register of 
lijst overgeleverd . Als bij successie of verkoop de grond waarop de rente 
rustte, in andere handen overging, moest de nieuwe rentegelder een dub
bele rente betalen. Wie naliet binnen het jaar te melden dat hij de nieu
we eigenaar van een stuk belaste grond was, kreeg een boete van twee 
schelling parisis. Het verzetgeld, de kost om in het renteboek een nieuwe 
naam op de plaats van de vroegere rentegelder te noteren, bedroeg vier 
schelling parisis. 
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Hallinks was een leenhof. Dat hof bestond uit zeven leenmannen 
die namens de heer bevoegd waren voor alle leenzaken, zoals het verhef
fen van lenen, het slechten van geschillen onder leenhouders, het goed
keuren van veranderingen, etc. Het leenhof werd voorgezeten door de bal
juw, hij maande (riep samen) de mannen van leene, leden van het leen
hof. De griffier hield de registers bij van de leenverheffingen, denombre
menten (omschrijvingen van een leen) , schreef recipissen (ontvangstbe
wijzen) , maningen, boeten, renten, ontvangsten, etc. Voor Hallinks zijn 
geen registers of renteboeken bewaard, dus zijn ook geen namen van bal
j uws en griffiers bekend. Vermoedelijk waren de baljuw en de griffier 
dezelfden als zij die ook voor de heerlijkheid Maldegem die functies uit
oefenden. 

Het Goed te Hallinks stond ten dienste van trouw en waarheid en 
te vullen coope voor het verhef geld en het kamerlinggeld. Het werd bij ver
koop of verandering van eigenaar belast met de tiende penning, dus tien 
procent van de waarde van het leengoed of tien pond forfaitair. 

4. 1 . 1 .3 De leenhouders van Hallinks 

Als de naam Hallinks verwij st naar de familienaam Hallinc, bete
kent Hallinks het leen van ene Hallinc. Gravin de Lalaing vermeldt de 
Maldegemse edelman Lambert Hallinc, die voorkomt in een akte uit 
1 225. Was hij leenhouder van het Goed te Hallinks? Hij zou een zoon van 
Geeraard van Maldeghem zijn geweest!? De Hallincs moeten een belang
rijke Maldegemse familie geweest zijn, want leden ervan werden begraven 
in de kerk van Maldegem. B 
Voor zover onze kennis reikt, het vroegste leenboek van de Burg van 
Brugge dateert van 1 325,_ waren de heren van Maldegem ook leenhouder 
van het leenhof van Hallinks. Zie 3. 1 .4 De heren van Maldegem. 
Vermoedelijk waren de van Maldeghems door huwelijk en erfenis in het 
bezit gekomen van de eigendommen van de familie Hallinc. 

4. 1 .2 Leenhof van Rezinge 

4. 1 .2. 1 Ligging en grootte 

Foncier 
Het leenhof van Rezinge maakte deel uit van de heerlijkheid 

Maldegem. Het foncier werd reeds beschreven onder 3. 1 . 1 .2 . 1 Het leen
goed Rezinge en 3. 1 . 1 . 3 Het leenhof van Rezinge. 

Lenen 
De baron van Maldegem was heer van het leenhof van Rezinge dat 

in totaal 1 30/ 1 3 1  lenen of manschepen omvatte. Daarvan lagen er 4 7 in 
Moerkerke, 32 in Maldegem, 1 8  in Ramskapelle, 10 in Brugge, 3 in 
Aardenburg, 3 in Lissewege, 3 in Sijsele, 2 in Sint-Kruis (Aardenburg) . 2 
in Sint-Laureins, 2 in Heille, 2 in Oostwinkel, 2 in Hoeke, 1 in Co d . 1 
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in Sint-Kathelijne (Damme) . 1 in Dudzele en 1 in Adegem. Het leenhof 
van Rezinge was na het leenhof van de Burg van Brugge en van Hallinks 
het belangrijkste in Maldegem. 

125 250 500 Melefs 

Het leenlwf van Rezinge (tekening R. Longueville). 

Onderstaande lijst bevat de Maldegemse lenen van Rezinge met in 
de eerste kolom het volgnummer van onze lijst. In de volgende kolommen 
staan per leen in de eerste rij de gegevens van het denombrement van 
1 5 1 5, in de tweede rij de gegevens uit het denombrement van 1 644 en in 
de derde rij , indien bekend, de gegevens uit het landboek van 1 725 
(dezelfde afkortingen als voor Hallinks) met de perceelnummers van 
Popp, met telkens opgave van het volgnummer in die lijsten, de leenhou
der (fs is zoon van, fia is dochter van; causa uxoris is uit hoofde van zijn 
vrouw) . de grootte (3- 1 -43 g betekent 3 gemet, 1 lijn en 43 roede) . de lig
ging en de erop rustende leenverplichting. De problemen die er waren bij 
het lokaliseren van de lenen van Hallinks komen hier ook voor. 9 
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nr nr leenhouder grootte ligging leen verplichting 

1 1 9  Colaert Belle 5- 1 0-0 pp rente bezet op 1 8- 1 -0 g land in Ten ter bester vrome 
V loten (zilveren) 

28 Guilliame de 8lazere elk gemet geldt 0-6-0 pp offerpenning 

2 93 Eloy Lambrechts fs 3-0-0 g land noordoost van de kerk ter bester vrome 
Philip Squynckerswal zilveren offerpenning 

2 Robert Lambrecht 3-0-0 g land oost van de kerk, met een dreef ter bester vrome 
Squynkerswale op de Warmestraat zilveren offerpenning 

lb heer Pieter Lambrecht 0- 1 0-80 g land en 1 8N 1 8  
fs Pieter bos Popp 8 1 032 tot B 1 034 en 

Quynckelswal B l 036 tot 8 1 040 

3 94 Philips van Weerde 0-4-25 g land (Strobrugge?) ter bester vrome 
offerpenning 

lb ? niet te lokaliseren 

4 95 Jacob van Hoogheweghe l l - 1 5-4 pp rente bezet op grond in Ten Vloten ten vullen relieve 
( 1 5MOI )  paar schapen 

handschoenen 

4 Guilliame Lamote, heere 1 1 -9-4 pp rente bezet op 29- 1 -0 g land ten vullen relieve 
van Caverennes uit noord van de kerk paar schapen 
hoofde van zijn vrouw in Ten Vloten handschoenen 

5 96 Jan Wychaert 4-0-0 g land Dorp, Konijnbilk (zuid) ter bester vrome 
- (zilveren) 
5 Anthone Stobbelare zuid van de kerk, 8. Lippens-

straatje (noord), Zuidstraat 
offerpenning 

(oost) 

lb Susanna 81anckaert, 3-0-44 g land met 7 l 04, tussen 8. Lippensstraatje 
weduwe van Cornelis de hofstede in 2 (noord) en de Konijnbilk 
Zuttere stukken Popp 0262 tot G275 

6 97 meester Reynier de 1 2- 1 - 1 5  g Noordbroek ten vullen coope 
Donckere Schapelinksmeers paar handschoenen 

8 Aernout Hauweel 1 2- 1 -50 g Noordbroek 
Schapelinksmeers 

lb de feodale erfgenaam 1 2- 1 -25 g 24N5 1 
van jonkheer Aernout Schapelinksmeers Popp 8763 en 8780 tot 8782 
Ysenbrant 

7 98 Anthonine de 8aenst. rente genaamd de bezet op land in Moerhuize op ten vullen coope 

vrouw van Harchies, van schuld van Raes de noordzijde van de Lieve paar schapen 

Oostkerke, etc. 533 kapoenen handschoenen 
1 1 5-0-0 pp 

1 don Ferdinande de rente genaamd de bezet op land in Maldegem, ten vullen coope 

Fonseca et Zuniga causa schuld van Raes Adegem en Sint-Laurein 
uxoris, baron van 533 kapoenen 
Maldegem 1 1 5-0-0 pp 

8 1 00  Hannekin Pulsbrouck fs 7-0-0 g land noordwest van de kerk ter be ter vrome 

Jan Ryckaertsleen noord van Lettebroek paar chapen 
handschoenen 

6 Philips Wyngaerde (a) 6- 1 -50 g land noordwest van de kerk ter bester vrome 
in diverse percelen de Lettebroekwatering (zuid) paar chapen 

hand choenen 

lb de kinderen van (a) 6-2-0 g 0540 
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1 jonkheer Jan Franci 
vander Leepe, eau a 
mani , fia heer Filip 
Goeman 

7 Jan Wouters 

lb 
Bernard Claey fs Jan 
(gekocht van de weduwe 
van Franci Vande 
Wiele) 

9 1 0 1  Paulyne vanden 
Bussche, weduwe van 
Clay Clackaert 

9 don Ferdinande de 
Fonseca et Suniga, heere 
van desen hove, uit 
hoofde van zijn vrouw 

10 1 02 Mayken van Maldeghem 
fia Jan, vrouw van 
Michiel Loys fs Joris 

23 Jaecques Anchemant 

1 l lb de kinderen van 
jonkheer Jan Francis 1 vander Leepe 
Mher Philips van 
Boneem 
Mlzer Philips van 
Boneem 

erfgenamen van Niclays 
Schaep (over Pieter van 
Hueme) 

jonkheer Philippe van 
Boonem 

I l  1 03 Hanneken de Corte, kind 
van Jan 

1 l 1 1  Michiel Baedtsleer 

lb 1 erfgenamen van de heer 

' ·  

i n  vier tukken 

(b) 0- 1 -50 g land 
splete van vorig 
Ryckaerts Wal leken 

(b) 0- 1 -5 2  g land 
met twee moten 
met een huis op de 
zuiders te 

Ryckaertstiende 
vander Donct 

Ryckaertstiende 
vander Donckt 

1 1 ,5- 1 -50 g land 
Koosburg 

1 1 - 1 -50 g bos en 
veld in 3 percelen 
(a) 10-0-75 g 

(b) 0- 1 -50 g 
(c) 0-2-20 g bos 

(a 1 )  4-0-0 g bos 

(a2) 6-0-0 g veld en 
bos 
(a3) 0-0-75 bos 
de Kwadehoek 

(b) 0- 1 -50 bos 

(c) 0-2-0 bos 
de Kwadehoek 

3-0-0 g land in vier 
percelen 
(a) 0- 1 -0 g 
(b) 1 -0-0 g 
(c) 1 -0-0 g 
(d) 0-2-0 g 

3-0-0 g land in vier 
percelen 
(a) 0- 1 -0 g  
(b) 1 -0-0 g 
(c) 1 -0-0 g 
(d) 0-2-0 g 

(a) 0- l -0 g land 

FEODAAL MALDEGEM 

Popp H l 027- H l 030, H l 038, 
H l039 en H l066 

Butswervestraat (noord) ter bester vrome 
paar schapen 
handschoenen 

0526 
Popp H l 0 1 3bis 

naast Ryckaerts goed, Rezinge, ten vullen coope 
Lettenburg en de Ede paar handschoenen 

noordwest van de kerk ter bester vrome 
straat van over de Akker paar schapen 
(noord), de oppergracht van handschoenen 
Leuebroek (zuid), de Ede (oost) 
en Ter Cruuce (west) en het 
Langestuk 

tussen het Veld (noord) en een ter bester vrome 
meers, de Slepe paar handschoenen 

zuidwest van de kerk 

het Veld (noord) en de Splaeckr 
(meers, zuid) 
de wateringe (noord) 
de Wedaeghe (zuid) 

5305 Popp F365 en E 1 en E2 

5306 Popp E3 tot E6 en F350 
tot F363 

50 1 4  Popp helft van E 1 79 

5303 
Popp F364 

5028 
Popp (helft van) E 1 86 

Ter Hage ter bestcr vrome 
Bekcwatergang (west en noord) paar (schapen) 

handschoenen 

Ter Hage 
Pieter van Exaerde leen (oost) 
in de zelfde akker west van (b) 
Bekewatergang (west en zuid) 

1 3 N42 
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: 
Michiel Basseliers Basseliersleen Popp 1 /5 van B 1 207 

' (Poperinge) 

: de erfgenamen van (b) 1 -0-33 g 1 3N36 
Aemaut Verstrynghe Popp B 1 1 9 1  

de erfgenamen van (c) 1 -0-26 g 1 3N37 
Aemaul Verstrynghe 

: 
Popp B I  1 92 

jonkvrouw ... de Zutter (d) 0-2-0 g land 7BK l 5  
(Hondschote) Popp C l l 7b 

1 2  1 04  Jan vande Bonnerye fs 3-0-0 g bos ten zuiden van Eelvelde ter bester vrome 
Pieter weg naar Kleit (oost) paar sporen 

1 5  Pieter van Hoogheweghe 3-0-0 g land zuid van de kerk ter bester vrome 
fs Jaecques tussen Eelvelde en Kleit een paar sporen of 6 

de Ede (west), de straat (oost) sc. parisis daarvoor 

lb de feodale erfgenaam 3-0-0 nieuw land 7422 
van Charel van Popp D720 
Hoogheweghe 

1 3  1 05 Elisabet de Wulf fia 9- 1 -50 g land in 6- 1 -50 g Biest ten westen van ter bester vrome 
Jacob Adriaan twee percelen Vake offerpenning 

3 g ten noorden van het Dorp 
aan weerszijden van de 
Noordstraat? 

1 6  Jaecques van 9- 1 -50 g land en 6- 1 -50 g moeras in Vake, ter bester vrome 
Hoogheweghe moeras in twee Zoetendale (noord) offerpenning 

percelen 3-0-0 g de Hil, de 
Lettebroekdreef (noord) 

lb Pieter van Hoogbeweghe ong.7 g bos en 2609 
fs Charel zompe Popp 1637 tot 1645 

Jan Francis Goeman en (3 gemet) deel van 04 1 0  
Jacques Pecsteen uit Popp H 1 1 38 
hoofde van zijn vrouw de Lettebroekdreef (noord) 

' 1 4  1 06  Ghyleure Neyt fia Jan, 5- 1 -50 g land Waleweg naast Hallinks ter bester vrome 
vrouw van Jan paar handschoenen 
Kristiaens 

lb jonkvrouw de weduwe 5-0-58 g land 04N04 
en kinderen van Popp B l 707 tot 8 1 7 1 0  
Franciscus van Hulle 

· 1 5  1 07 Gheraard de Zwaef fs 0-4-50 g land aan het Rabot van de Ede ter bester vrome 
Gillis paar handschoenen 

1 8  Philips Wyngaerde 0-4-50 g land Sint-Jan huis in Brugge (zuid) ter bester vrome 
de Ede (oost) zilveren offerpenning 

lb het oudste kind van 0-4-42 g 0501 
Charles van Popp H l  1 46his tot H l  1 48 
Hoogheweghe 

1 6  1 08 Jan de Breede 4-0-0 g zuidwest van de kerk ter bester vrome 
het Bevank naast hel Schuttershof paar handschoenen 

1 9  Bruyno de Zwaef west van de kerk ter bester vrome 
de Ede (zuid) olTerpenning 

lb jonkvrouw de weduwe 4- 1 -0 g  02 1 6  
van Pieter Parmentier 't Bevangh leen Popp F l  1 6, F l  1 7  en Fl44 

1 7  1 1 0 Barbara Ploughers fia 9-0-0 g land zuidwest van de kerk ter bester vrome 

Jan, vrouw van Roeland in vier percelen ten noorden van de Biest paar (schapen) 
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anden Bussche in de Drie Meersen handschoenen 

2 1  Barbara de ockere, 7 - 1 -50 g de B iest (zuid) 

wed.e van Pieter van 0- 1 -50 g land 

Hueme 0-0-75 g land, de nieuwe 
watergang van Wittemoer (oost) 
0-2-0 g meers, de Diepemeers 
(noord) 

lb erfgenamen van iclays (a en b) 9-0-0 g 5301 

Schaep (over Pieter van gerooid bos Popp F367 en F369 tot F376 

Hueme) 

erfgenamen van iclays (c) 0-2-0 g bos 5030 

Schaep (over Pieter van Popp E 1 85a 

Hueme) 

1 8  l i l  Jacop Masurueel 7- 1 -0 g land en bos Coolsbos, Biesl, Scoyers, ter bester vrome 

in vier percelen Spierinksmeersen, Manekinshil paar (schapen) 

22 Pieter van Speybrouck 7- 1 -0 g land en bos west van de kerk 
handschoenen 

(fs Pauwels) in vier percelen 
(a) 5-2-75 g bos en op Coo/sbochr, de Biestmeers 
veld (zuid) 
(b) 0- 1 -50 g bos Coolsberg (walleken) 
(c) 0-0-25 g meers op de Kwade Hoek te 

Mannekenshil, de Slapt (west) 
(d) 0-2-0 g mager de Hoek 
bos 

lb ? (a) 5-2-75 g bos en 53? 
veld 

de weduwe van Francis (b) 0- 1 -50 g bos 5304 Popp F366 
van Beversluys (c) 0-0-25 g meers 50 1 5  Popp deel van E l 79 
jonkvrouw van de heer (d) 0-2-0 g mager 5029 Popp de helft van E 1 86 
Francis van Beversluijs bos 

1 9  1 1 2 Jan de Coster 1 1 - 1 -50 g land tussen Burkel en Westbogaarde, ter vullen rekene van 
de Biest, de Slapt 10 pp 

paar handschoenen 

J O  Cathelyne Vleys, 1 1 -2-50 g bos zuidwest van de kerk ter bester vrome 
weduwe van Jooris Elle Stoyers Moer Klein Burkel paar handschoenen 

Biestmeers (zuid), Veld (noord) 

lb ? 53ste begin? 

20 1 1 3 Roeland van Maldeghem 9-0-0 g land Eelvelde ter bester vrome 
fs Roeland 9-0-0 g land paar (schapen) 

Franchoyse van Exaerde zuid van de kerk 
handschoenen 

24 
fia Pieter Eelveldstraat (zuid) 

lb de erfgenamen van 7-2-95 g 04BK09 
jonkvrouw Petronelle Popp C244 tot C250 
van Exaerde 

2 1  1 1 4 Cornelis de Kuusere fs 0-4-50 g land Dhest ter bester vrome 
Kristoffel paar handschoenen 

--

lb ? 26ste begin, bij Vake 

22 1 1 5 Gheeraard van 8-0-50 g land noordoost van de kerk ter bester vrome 
Maldeghem, priester de Oude Meers paar (schapen) 

->------ handschoenen 125 \ Franchoys de Rycke l/2 van 1 6- 1 -0 g  noord van de kerk 
land waterloop van Noordbroek 
de Oude Meers (zuid), de Bredcweg (oost) 
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lb Guilliame de Pauw ( 1 12 van) 1 6- 1 - 1 4  g 3 1 N02 Popp 86 1 5  tot 8633 

23 1 1 6 Gheeraard van de Oude Meers noordoost van de kerk ter bester vrome 
Maldeghem, priester 8-0-50 g land ten zuiden van voorgaande leen paar (schapen) 

26 Franchoys de Rycke de Oude Meers ligghende en. abouterende al de handschoenen 

1 /2 van 1 6- 1 -0 g voorgaende helft 
land 

lb Guilliame de Pauw 1/2 van 1 6- 1 - 1 4  g 3 1 N02 Popp 8 6 1 5  tot 8633 

24 l l 8  Adrianeken de Baenst fa 22-0-28 g bos noord van de kerk te vullen coope 
meester Pauwel Moerhuize tussen de Zijdeling 1 1 -5-0 pp 

29 Symoen Provoost en de Moerhuizewatergang paar handschoenen 
Chartreuzen (Brugge) (oost) 

lb de paters jezuiëten in 22-0-33 g bos en 1 4M02 
Brugge over Mattheus land, Popp A301 tot 329 
Wouters Dopsbos 

25 1 1 9 Amoudine van Hof van de Kouter, west van de kerk ten ten vullen coope 
Maldeghem fia Roeland Lettenbroek noorden van Rezinge (paar handschoenen) 

5-0-0 g land rente van 1 0  pp bezet op 1 6  g 
de Kouter land genaamd de Zwane 
l 3- 1 0-0 pp rente noordwest van de kerk met de 
vier lenen westzijde aan Rezinge 

rente van 3 pp bezet op grond in 
Torhout 

32 Pieter Wouters fs Philips 5-0-0 g land de Kouter west van de kerk ten 
de Kouter noorden van het kasteel van 
1 3- 10-0 pp ren te Rezinge, 
vier lenen: rente van J O  pp bezet op 1 6  g 
zie: 4.2 Leenhof land genaamd Lettebroek 
van Rezinge: het noordwest van de kerk,etc; 
Hof van Lettebroek (zelfde als voorgaande) 

lb Jan Wouters fs Pieter 5-0-42 g 0623 
Popp H 1 74a, H l 75 en H 1 76 

26 1 20 Pieter Dhoyere 2-0-0 g land noordwest van de kerk ter bester vrome 

30 Pieter Wouters fs Philips 2-0-9 g bos 
Rezinge (zuid en oost), het paar (schapen) 
Spierinkstraatje (west) handschoenen 

lb Jan Wouters fs Pieter 0628 Popp H l 539 

27 1 2 1  Pieter Dhoyere 0- 1 -0 g land Strobrugge, Begijnenwatergang ter bester vrome 
een geerken en Noordbroekwatergang paar hand choenen 

3 1  Pieter Wouters fs Philips noord van de kerk, de Noord-
broekwatergang (noord) 

: 
lb Pieter de Coorebijter en deel van 0- 1 -8 1  g 20BG28 Popp 838 1 (nu deel 

Pieter Matthys in het Schipdonkkanaal) 

28 1 24 Roeland van Maldeghem 2-0-0 g land 1 g op tScaeghe zuidoo t van de ter bester vrome 
fs Roeland in twee spleten kerk paar handschoenen 

1 g genaamd tSteversleen zuid 
van de kerk 

20 Pieter Maroucx 2-0-0 g land oost zuidoost van de kerk ter bester rome 
paar chapen 
handschoenen 

lb ? 6N? 

29 1 25 Hannekin de Corte fs een tiende zuid van de kerk, Sc/reewege, ter be ter vrome 
Jan watergang van Moerkerkebroek zilveren offerpenning 
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1 2  Michiel Baedtsleer Eelvelde tiendeken Zuidoost van de kerk 
Sint-Barbara traatje, 
Eelveldestraat en de 
Krommeweg (noord) 

30 1 26 Lieven Vander haghe 1 6-0-0 g land, bos Vake ten halven relieve 

en veld paar handschoenen 

27 Robert Lambrecht 1 6-0-0 g bo , veld zuidwest van de kerk op het ten relieve van 5 pp 

en moeras westeinde van Vake, aan beide en alle andere 

zijden van de Vake traat diensten 
een moeras genaamd de Hest op 
de noordzijde 

tb Pieter Lambrechl fs 3-0-0 g 360 1 Popp H358 tot H362 

Pieter 1 -0-25 g 3602 Popp H356 en H357 
1 2-0-0 g (noord) 26 1 0  Popp 1646 tot 1658 

3 1  1 27 Jan, heer van 2 x l /2 van 9 g rente bezet op 40 g meers, ter bester vrome 

en en N ieuwenhove, ridder Schapelinksmeers, waarvan 1 4  g aan de oostzijde paar chapen 

32 1 28 van 1 5  hoed ruwe en 26 g aan de westzijde van handschoenen 

haver en van 1 5  Schapelinksmeers, zuidwest van 
hoenders de kerk in de Westbiest 

1 3  Michiel Baedtsleer 2 x in van 9 g rente bezet op 40 g meers, ten vullen coope 
en Schapelinksmeers, waarvan 1 4  g aan de oostzijde paar handschoenen 

14 van 1 5  hoed ruwe en 26 g aan de westzijde van 
haver en van 1 5  Schapelinksmeers, zuidwest van 
hoenders de kerk in de Westbiest 

lb Jonkheer [Philippe 9 g bos en meers 47 1 0  ( 

François) Duchatel, heer Popp F l 98 tot F203, F2 1 5  en 
van Bertevelt F2 1 6  

3 3  1 29 Jonkvrouw Marie 0- 1 -50 g land Vake ter bester vrome 
Bruusch fa Adriaan, paar handschoenen 
vrouw van Abraham 
Saylle 

tb ? in het 26ste begin 

Lenen die alleen in 1 644 voorkomen: 
-134 R3 Robert Lambrecht 0-8-0 g land oost van de kerk ter be ter vrome 

Parys leen paar schapen 
handschoenen 

H Kathelyne Kaerels 0-8-0 g land oost van de kerk ter bester vrome 
22 fia Berthelmeeus (in Parys leen oost de weg van Warme naar Ter paar handschoenen 

1 5 1 5  bij Hallinks!) Hage 

lb Pieter Lambrecht 0-8- 1 8  g 1 3N2 1 Popp 8 1 259 en 8 1 260 

35 1 7  Jaecques Clays 5- 1 -0 g land noord van de kerk ter bester vrome 
paar schapen 

1 handschoenen 

lb 7 ? 

De meeste lenen van Rezinge lagen omtrent Ter Hage (Radestraat) , 
omtrent Broekhuize, in de Vakemoerassen en ten zuidwesten van de kerk 
in de buurt van de Biest. Eigenaardig genoeg waren er twee lenen die 
Schapelincksmeers heetten! !  De ene was 1 2- 1 -50 gemet groot en lag in 
het 24ste begin van de Noorbroekwatering (in 1 7 1 5  perceel 5 1 ;  Popp 

227 



PAUL VAN DE WOESTIJNE 

B763 en B780 tot B782) en het andere was 9 gemet groot en lag in het 
47ste begin, perceel 1 0  aan de Westbieswatergang. 
Enkele lenen waren ook renten: twee haverrenten van respectievelijk 5-
1 0-0 parisispond en 1 1 - 1 5-4 parisispond bezet op in totaal 4 7 -2-0 gemet 
in Ten Vloten (Strobrugge) en een penningrente van 1 1 5-0-0 parisispond 
en 533 kapoenen, genaamd de rente van Raes. 

Twee van de lenen van Rezinge betroffen tienden, de waarde van 
een tiende van de opbrengst van de oogst, die moest dienen om de kerk 
en haar bedienaars te onderhouden. De tienden behoorden normaal toe 
aan kerkelijke instellingen - in Maldegem vooral het kapittel van 
Harelbeke - ,  maar dergelijke tienden werden ook vaak en al in de der
tiende/veertiende eeuw verkocht aan wereldlijke instanties, ook heren 
van adel. De ryckaertstiende behoorde toe aan Ryckaert vander Donckt 
en de Eelveldetiende ontleent haar naam aan de buurt waar ze geheven 
werd. 

4. 1 . 2. 2  Heerlijke rechten en plichten 

Rezinge was een deel van de · heerlijkheid Maldegem en had geen 
aparte rechten en plichten tegenover het leenhof van de Burg van Brugge. 
De lenen hadden wel rechten en plichten ten overstaan van het leenhof 
van Rezinge. Ze worden beschreven in het denombrement van 1 644. Er 
is geen archief bewaard van het leenhof, zodat we maar weinig weten over 
wie de balj uws, griffiers, leden van het hof, etc. waren. 
Uit een brief d .d .  3 augustus 1 79 1  weten we dat Judocus Lerou toen grif
fier was van het leenhof van Rezinge. 1 0  Hij schrijft aan Pieter de 
Coorebyter, zaakgelastigde van jonkheer Jozef Ysebrant, die leenhouder 
was van de Schapelinksn;ieers, dat de heer van Rezinge, ook heer van 
Maldegem, graag heeft dat een leen gesplitst wordt door het in aparte 
stukken te verkopen, omdat ieder stuk dan op zijn beurt een leen wordt, 
waarop de leenverplichting rust, bijv. een jaarlijkse rente en het verhef
geld. Als een leen werd gesplitst, verdubbelden de inkomsten voor de 
heer. 

4. 1 . 2.3 De leenhouders van Rezinge 

Het leenhof van Rezinge is voor zover we over gegevens uit de leen
registers beschikken, dus toch zeker vanaf 1 325, steeds in handen 
geweest van de heren van Maldegem. Het was toen al opgenomen in de 
heerlijkheid Maldegem. Zie 3 . 1 .4 De heren van Maldegem. Mogelijk was 
Rezinge het oudste leengoed van de van Maldeghems, hoewel gravin de 
Lalaing de wastine de Brouck vermeldt, leen in de omgeving van Warhem 
binnen de kastelenfje van Maldegem. In 1 233 werd het door Dierik van 
Maldeghem gehouden van gravin Johanna; in datjaar verkocht hf.j het aan 
de abdij van Baudelo. 1 1  
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4. 1 . 3 Leenhof van de Briel 

4. 1 .3. 1 Ligging en grootte 

Foncier 
In het vroegste leenregister uit 1 325 wordt Le Briel met naam 

genoemd, ongeveer twaalf gemet land in Maldegem. Honderdentien jaar 
later wordt het leen gesitueerd ten zuudwesthouke vanden doorpe. Eerst 
in 1 642 bij de leenverheffing door Isabel de Zufi.iga krijgen we een exact 
beeld van de ligging van de Briel. De elf gemet bestonden uit drie stuk
ken naast elkaar, waaronder veld en dijk, met de leendreef (nu begin van 
de Brielstraat) op de zuidoosthoek en gedeeltelijk palend met de westkant 
aan de Ede. De leenomschrijving blijft bijna ongewijzigd tot het einde van 
de achttiende eeuw. 
Briel (ook broei, bruul, bruil, breugel en brogel) is een oud toponiem dat 
klein veld betekent. Oorspronkelijk zou briel omheinde terreinen (vooral 
bossen en graslanden) op domaniale grond hebben aangeduid . 
Naderhand ging de betekenis over op laaggelegen terrein, vooral graas
land, zoals dat in Maldegem het geval was. 1 2  

I n  het landboek van 1 645 wordt een groote partije landt ghenaempt 
den Briel . . .  vanden heere baron van Maldeghem in het 1 2de begin ver
pacht in twee stukken, samen groot 9-0- 1 2  gemet. In 1 725 wordt in het 
7 lste begin een partij land gesitueerd van tien gemet 1 3  roede dictum de 
Briel in vier percelen tussen de Nieuwe Bekewatergang (noord) en de 
Brielstraat (zuid) ,  en tussen het land van het Sint-Janshospitaal in 
Brugge (twee lijn 93 roede in het 72ste begin, oost) en den Confjnenbilck, 
die ligt ten noorden van de leendreef en ten westen van de Eelveldestraat 
(nu Stationsstraat) . 
Op de Poppkaart van omstreeks 1 850 zijn het de percelen Sectie B l45 tot 
B l 48, D236 en D237. 

Lenen 
In 1 325 telde de Briel twee lenen ki tienent de luy . ix. m. & . vaut li 

. m p. an .xfj. sc. par. , die samen negen gemet (m of mesures) groot waren 
en de leenhouder van de Briel jaarlijks twaalf schelling parisis per gemet 
opbrachten. De leenhouders moesten jaarlijks een ridderspoor leveren en 
4,5 schelling offergeld. 
In 1365 waren het drie manscepen geworden, maar nadien is er geen 
sprake meer van lenen. Waar die lenen lagen, wordt nergens vermeld. 

4. 1 .3.2 Heerlyke rechten 

Haverrente 
De leenhouder van de Briel bezat in 1 325 een rente van jaarlijks 45 

hoed haver en xfj. hues de chou paion .xlv. d. par. pour Le huet, twaalf hoed 
kolen die 45 denier per hoed (huet) waard waren. 13  In 1 365 is van de 
kolen geen sprake meer, maar wel van zestig hoed haver. In 1 435 verne-
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Het leenJwf van de Briel (tekening R. Longueville). 

men we dat de haverrente bezet is op grond in Kleit en in Goesenaert à 
rato van één hoed per gemet. Van die zestig hoed is er dan 28 hoed ver
donkerd, men weet dus niet meer welke 28 gemet belast zijn met de 
haverrente, maar de leenman zal proberen ze te bezoukene en[de] int clare 
te bringhene. Blijkbaar is de leenhouder daarin geslaagd, want vanaf 
1 50 1  is er steeds sprake van een rente van zestig hoed haver. 
Het is pas in het leenregister van 1 683 dat we een gedetailleerde opgave 
krijgen van de belaste percelen, veelal bos, met de namen van de eige
naars/ rentegelders. 
Ten oosten van Kleit aan beide zijden van de Ede tussen het 
Bailliustratken (nu Baaikensedestraat, zuid) en tLende stratken 
(Lindestraat, noord) lag het eerste begin/beloop, dat 25 rentegelders 
telde. Het tweede begin lag ten noorden daarvan, ook aan beide zijden 
van de Ede, tussen de Lindestraat en de Brolostraat en telde 43 belaste 
percelen en rentegelders. Het derde beloop was maar twee gemet groot en 
lag ten noorden van de kerk in de Goesenaere, namentl. inden 
Westmeersch, te vereenzelvigen met de Gioenemeers in de omgeving van 
de Begij nenwatergang. 
De haverrente moest ieder jaar met Lichtmis betaald worden. 

Penningrente 
In  1 325 kreeg de leenhouder van de Briel jaarlijks een r nt van 54 

schelling (of twee pond en veertien schelling) , Slabbaerdsrente eno md 

230 



FEODAAL MALDEGEM 

naar de bezitter op het einde van de 1 4de eeuw. De penningrente was in 
1 435 opgelopen tot drie pond vier schelling zes penning/ denier (3-4-6 pp 
of 774 denier) bezet op grond in Moerhuize à rato van twaalf denier per 
gemet, dat maakt dus bezet op 64 gemet l lijn 50 roede land. Is de kolen
rente uit 1 325 omgezet in een penningrente en gevoegd bij de 54 schel
ling uit 1 325? In 1 50 1  bedroeg de rente drie pond drie schelling zes 
denier, maar dan bezet op 1 28 gemet één lijn 50 roede land in Moerhuize 
en deze penningrente werd meegenomen in de leenverheffing van 1 642 en 
1 7 1 5. Toen Agnes de Fonseca y Zufüga in 1 649 het leengoed verhief, 
bedroeg de Slabbaerdsrente drie pond vier schelling zes denier bezet op 
ongeveer zestig gemet land en bos in het dertiende begin van de 
Moerhuizewatering ten westen van de dreef die ongeveer halverwege de 
Moerhuizestraat in noordelij ke richting loopt, de Weststraat (nu 
Moerhuizestraat) in het zuiden en het westen en een grote gracht op de 
noordzijde. Zesendertig percelen met een totale oppervlakte van 58 gemet 
één lijn 62 roede werden belast en gedetailleerd beschreven met opgave 
van de namen van de rentegelders. De rentegelders betaalden dus jaar
lijks twaalf denier per gemet grond en er moest aan de leenhouder van de 
Briel een dubbele rente worden betaald bij verandering van eigenaar. 

4. 1 .3.3 Heerlijke plichten 

De Briel stond, zoals alle lenen, te trauwen te waerheden. Bij ver
andering van eigenaar moest de nieuwe leenhouder de volle som van het 
verhef- en kamerlinggeld betalen. Bovendien rustte op de Briel nog de 
verplichting om als het gevraagd werd, gedurende veertig dagen een man 
met een blanche lanche ( 1 325) of glavie ( 1 365) , een speer dus, te leveren 
aan de heer voor zijn oorlogen in het binnenland. 14 

4. 1 .3.4 De leenlwuders van de Briel 

1 Filips de Quinkere, omstreeks 1 325 
In het leenregister van 1 325 was PhiLs li Quinkere eigenaar van de 
Briel. De familie de Quinkere hield ook nog andere lenen in 
Maldegem. Squynckerswé!l/Squinkers Walle was een omwald goed 
van drie gemet dat afhing van het leenhof van Rezinge. Het liep met 
een dreef naar de Warmestraat (zuid) . 

2 Roeland de Quinkere 
Roel j[ilius}, dat is Roeland , de zoon, volgde zijn vader op als leen
houder. 

3 Willem Slabbaerd, omstreeks 1365/ 1386 
De Eeklonaar Willem Slabbaerd was in 1365 leenhouder van de Briel. 
Naar hem werd de rente genoemd waarvan de eigenaar van dit leen 
genoot. Hij is vermoedelijk de Willem Slabbaerd die in 1 333 en 1 335 
in Eeklo schepen was. 1 5  Drie stukken bos (twee lijn 34 roede, een 
gemet vijftig roede en vijf lijn 67 roede) in Kleit (in de buurt van 
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Jonghejanshofstede) , genaamd Slabbaertsbos, waren renteplichtig 
aan de Briel. 

4 Stacie Slabbaerd 
Jonkvrouw Stacie Slabbaerd, een dochter van Willem, kwam na haar 
vader in bezit van het leengoed. Zij was de vrouw van Jan Machet, die 
mogelijk een zoon was van Gheeraert Machet, van 1 390 tot 1 397 bal
juw van Eeklo. 

5 Margriet Machet 
Jonkvrouw Margriet Machet, de dochter van Jan Machet en Stacie 
Slabbaerd, werd na de dood van haar moeder leenhoudster van de Briel. 
Zij was waarschijnlijkheid getrouwd met meester Clais vander Eeke. 

6 Jan vander Eeke, omstreeks 1 435 
In 1 435 was Hannekin vander Eeke f. meester Clais leenhouder van 
de Briel. De naam Hannekin wijst erop dat hij toen nog een kind was 
en dat hij dus het leengoed erfde, vermoedelijk van zijn moeder 
Margriet Machet die dan wellicht getrouwd (geweest) was met Clais 
vander Eeke. 

7 Clare vander Eeke, omstreeks 1 468 
Jonkvrouw Clare vand. Eeke wordt in het leenregister uit 1 468 ver
meld als eigenares van de Briel. Zij is allicht verwant met Jan vander 
Eeke, misschien zijn dochter of zijn zus? 

8 Jan de Beer, van ? tot 1 468 
Meester Jan de Beer kocht het leengoed van Clare vander Eeke. 

9 Agniete van Roode, van 1 495 tot na 1 504 
In 1 495 schonk Jan de Beer het leen de Briel aan Agniete van Roode. 
Zij was de dochter van Charles van Roode. Schenkingen gebeurden 
meestal aan familieleden als voorschot op een erfenis. Wellicht was 
Agniete een nichtje van Jan de Beer. Zij was de vrouw van Anthuenis 
Bonnet. 

1 0  Jacob van Halewijn (na 1 504 tot 1 544) 
Jacob van Halewijn, heer van Maldegen van 1 504 tot 1 544, kocht het 
leen de Briel en sedertdien bleef het leengoed in bezit van de heren 
van Maldegem. 

1 1  tot 23 de heren van Maldegem na Jacob van Halewijn 
Zie 2. 1 . 5 De heren van Maldegem. 

4. 1 .4 Goed ter Vaken 

Vake is een van de oudste toponiemen in Maldegem. In de acht
ste/negende eeuw ontstonden ten noorden van Maldegem enk le ï o-
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leerde landbouwuitbatingen, zoals Ter Vak.en en Ten Vloten. In 839 wordt 
Facum, Vak.en, vermeld, niet het gehucht ten noordwesten van 
Maldegem, maar de hoeve ten oosten van Strobrugge. Volgens Daniël 
Verstraete was Ter Vak.en een moeruitbatingshoeve. 16 
Op de zandheuvel van het gehucht Vake hadden de Romeinen tussen 1 72 
en 1 75 na Christus een legerkamp voor ongeveer duizend soldaten om de 
via de zee ingevallen Germaanse volksstam, de Chauken, terug te drin
gen. 1 7  Dit castellum (fort voor hulptroepen) stond op de plaats ten noord
westen van Maldegem waar later het gehucht Vake ontstond. Die naam 
heeft het gehucht te danken aan het feit dat de hoeve Ter Vak.en daar 
landbouwgrond in cultuur bracht, de Westiria Accra (94 1 )  of Westakker 
van het Goed ter Vak.en. De nederzettingsnaam fakum is de datief meer
voud van jak (Middelnederlands vak) en betekent gewoon 'bedijkte of 
omheinde site' . 18 

4. 1 .4. 1 Ligging en grootte 

Foncier 
Het leenhof Ter Vak.en kon in grootte en belangrijkheid wedijveren 

met Rezinge. De eerste vermelding van dit leen vinden we pas in 1 365. 
Jan vanden Poele, zoon van Gillis, was toen leenhouder van ongeveer 87 
gemet met 70 (nadien 7 1 )  manschepen in Maldegem. 19  
Daniël Verstraete meent dat Ter Vak.en oorspronkelijk een heerlijkheid 
was. Hij leidt dat af uit het feit dat van Ter Vak.en veel lenen, onder meer 
ook de heerlijkheid Moerkerke, afhingen.20 Ik vond geen enkele aanwij
zing dat de leenhouder van Ter Vak.en ook maar enige rechtsmacht zou 
hebben gehad over bewoners in zijn gebied. Het goed was een belangrijk 
leenhof, geen heerlijkheid. Ook in de leenboeken van 1 384 en 1 386 vin
den we een leeng[oed] van mijn hee[re] vors[eit] van .lxxxvij. ymete lands 
lettel min of meer met . lxx;j. manscepe dertoe behorende licghende in 
Maldengheem, dus geen verwijzing naar heerlijke rechtsmacht. Ter Vak.en 
was tiendevrij ,  vrijgesteld van de (kerkelijke) belasting van 10  procent op 
de opbrengst, en dat was alleen het geval voor oude lenen, die in een ver 
verleden door de graaf zelf werden gebruikt. 
In het leenboek van 1384 is de vermelding van het leen geschrapt met in 
de marge de opmerking dat het leengoed na de dood van Lodewijk terug 
naar de graaf gaat, die het schenkt aan de heer van Moerkerke om het te 
annexeren bij zijn leengoed van Moerkerke. 2 1  Het gaat hier om Lodewijk 
de Haze, een van de bastaardzoons van de Vlaamse graaf Lodewijk van 
Male, die het leen van zijn vader had gekregen. Hij sneuvelde in 1396 in 
de slag bij Nicopolis. Toch gebeurde de verkoop aan de heer van 
Moerkerke pas in 1430 kort voor of na de dood van Joos de Haze, priester 
en bastaardzoon van Lodewijk de Haze. 

Op 27 juni 1430, toen de Bourgondische hertog Filips de Goede, 
ook graaf van Vlaanderen, met zijn leger Compiègne belegerde, waar hij 
Jeanne d'Arc gevangen nam, tekende hij een octrooi waarin hij het leen
goed Ter Vak.en met zijn lenen voor 3 000 pond verkocht aan Lodewijk 
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van (Praet, heer van) Moerkerke.22 De hertog had geld nodig om 
Compiègne te belegeren en om de Luikenaars te weerstaan toen die de 
streek van Namen verbrandden.23 
De heer van Moerkerke kreeg in het octrooi van 1 430 verder de toelating 
om zijn vier lenen samen te voegen tot één hoofdleen, het leenhof 
genaamd de heerlijkheid Moerkerke. Die vier lenen waren: 
- ten eerste, de oude heerlijkheid Moerkerke (het hof met 1 8- 1 -36 gemet 

grond, een tarwerente van 18 ,5  hoed en een haverrente van 45 hoed, 
bezet op grond in Moerkerke) , die een leen van Ter Vaken was geweest; 

- ten tweede, 1 04 gemet land en 29 lenen in Moerkerke, die de heren van 
Moerkerke in leen hielden van de Burg van Brugge; 

- ten derde, de visscherie of het visrecht in Moerkerke, dat voordien geen 
leen was geweest, maar eigendom van de heren van Moerkerke en 

- ten vierde, tghehele goed en[de] heerschip van Vaken, het hof met 95 
gemet grond en 62 lenen in Maldegem, Sint-Baafs (Aardenburg) , Heille 
en Oostkerke. Het nieuwgevormde leengoed, de heerlij kheid 
Moerkerke, hing af van het leenhof van de Burg van Brugge. 24 Hoewel 
er in het octrooi sprake is van het heerschip (of heerlijkheid) Vaken, 
blijkt uit de beschrijving niet dat de leenhouder van Ter Vaken rechts
macht had over de bewoners van zijn domein of van zijn lenen. Wel was 
Ter Vaken een leenhof en hadden de leenmannen enige feodale ver
plichtingen tegenover hun heer, de leenhouder van Ter Vaken. 

De naam Vaken wordt in het leenboek van 1 435 overgenomen. Ter Vaken 
is op dat moment een leen van de heerlij kheid Moerkerke. 

Omstreeks 1 444 kreeg Vrancke (van Praet, heer) van Moerkerke de toe
lating om de 95 gemet van Ter Vaken van zijn heerlij kheid af te splitsen 
en er een gewoon leen van te maken, dat afhing van de Burg van Brugge. 
Hij verkocht het kort daarop. aan Pieter Bladelin, heer van Middelburg. 
In 1 468 worden de 95 gemet gheheeten tGoet te Vaken, vry van allen 
thienden, gesitueerd in Strooprocx (Strobrugge) ten oosten van de weg 
naar Aardenburg (of Hogeweg, de Aardenburgkalseide) tussen de Gentse 
Lieve (zuid) en het leen van Gerem van Borluut, poorter van Gent, (is het 
Hof ten Vloten, noord) . Ertussen lag de Moerhuizewatergang, later 
gedeeltelijk in het Leopoldkanaal opgenomen. 
In het leenregister van 1 50 1  komt er zowel onder het ambacht 
Aardenburg als onder het ambacht Maldegem een Goed ter Vaken voor, 
beide eigendom van jonkvrouw Adriane de Vos, weduwe van Donaas de 
Moor en vrouw van meester Jacob de Blasere. Het gaat hier duidelijk om 
een vergissing van de schrijver, want het is hetzelfde leen. Ter Vaken 
onder Aardenburg met alle den heerlicheden, huusen, goedinghen, mers
schen, bosschen, renten, watren, lande ryolert daertoe behoorende is maar 
80 gemet groot en wordt gesitueerd in Maldegem, Aardenburg, Heille en 
Oostkerke. Deze omschrijving is die van vóór 1430 toen Ter Vaken nog 
een leenhof was. Ter Vaken onder Maldegem was \95 gemet groot en lag 
bij Strobrugge. 
Vanaf 1 444 was Ter Vaken dus een gewoon leen zonder lenen. 

1 1 
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Het leenlwf van Ter Vaken en het Goed ten Vloten (tekening R. Longueville} 

In 1 642 gebeurde er een nieuwe opmeting en was het leengoed met 
de betimmerde hofstede en al de landen 98 gemet groot. Het besloeg het 
hele zestiende begin van de Moerhuizewatering. In het Maldegemse land
boek van 1 645 is Anthone Bouillon pachter van het landt met dhojstede 
daer hy woont ghenaemt tGoet te Vaecken, groot 94-0-73 gemet, gelegen 
in het 93ste begin en eigendom van mijnheer Ernest de Merode, heer van 
Merckem en graaf van Thiant.25 De Maldegemmenaar Cornelis Boudins, 
ghesworen landtmeter slants vanden Vrijen, had op 5 augustus 1 650 nog 
maar eens het Goed ter Vaken opgemeten en kwam op 94 gemet 8 1  
roede. In het landboek van 1 725 is het zestiende begin van de 
Moerhuizewatering 94 gemet 73 roede groot, een oppervlakte die Louis 
Seraphin du Chambge, de voorlaatste heer van Ter Vaken, bij de verkoop 
in 1 793 hanteerde. 
Op de Poppkaart van omstreeks 1 850 zijn het de percelen Sectie A247 tot 
A266 en A269d tot A297. 

Lenen 
Het Goed ter Vaken telde in de 14de eeuw 70 of 7 1  lenen. Bij de 

verkoop aan Lodewijk van Praet, heer van Moerkerke, in 1430 is er spra
ke van 62 lenen. We weten niet welke dat zijn, met uitzondering van de 
heerlijkheid van Moerkerke, dat met naam genoemd wordt en dat nadien 
het hoofdleen werd . Daardoor werden alle lenen van Ter Vaken lenen van 
de heerlijkheid Moerkerke. Ze worden gesitueerd in Maldegem, Sint-
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Baafs (Aardenburg) , Heille en Oostkerke. 
Toen Vrancke van Moerkerke omstreeks 1 444 Ter Vaken verkocht aan 
Pieter Bladelin, zaten in die verkoop ongetwijfeld ook de lenen van Ter 
Vaken.  Bladelin bracht die onder in zijn  leenhof van Middelburg. Zoals we 
verder zullen zien, lagen er tientallen lenen van het Hof van Middelburg 
in Moerkerke en in Maldegem in de omgeving van Ter Vaken en van 
Paddepoele. 
Na de afsplitsing van Ter Vaken van de heerlijkheid Moerkerke had Ter 
Vaken geen lenen meer en was het dus niet langer een leenhof maar een 
gewoon leen. 

4. 1 .4 .2 Heerlijke rechten en plichten 

Wellicht bezat Ter Vaken renten bezet op grond in de omgeving. Die 
renten zijn meegegaan met de verkoop aan Lodewijk van Moerkerke en 
opgenomen in de heerlijkheid Moerkerke of nadien verkocht aan Bladelin 
en opgenomen in het Hof van Middelburg. 
Zoals elk leen stond Ter Vaken te trauwen ende waerheiden. In het leen
register van 1 365 is de bepaling opgenomen dat de leenhouder ten dien
ste staat van de graaf als die in het binnenland oorlog voert en op reis 
gaat, met een paard van tien parisispond of de waarde ervan, als men het 
vraagt/ nodig heeft. Die heerlij ke plicht wordt herhaald in 1 386. 
Na de verkoop aan Lodewijk van Praet in 1 430 is daar geen sprake meer 
van. De leenverplichting van Ter Vaken is dan overgegaan op de heerlijk
heid Moerkerke. In 1 468 staat het leen te voUen coope, zonder verdere 
heerlijke plichten die wellicht uit de 1 2de of 1 3de eeuw stamden. In 1 683 
wordt gespecifieerd dat de volle koop geldt voor het verhef- en kamer
linggeld. Het leengoed was onderworpen aan de tiende penning, was dus 
niet tiendevrij ,  zoals Rezing�. 

4. 1 .4.3 De leenhouders van het Goed ter Vaken 

1 Jan van den Poele, zoon van Gillis ( 1 365) 
De eerste met naam bekende leenhouder, Jan van den Poele Jlüius] 
Gillis, was wellicht familie van de van de Poeles die eigenaar waren 
van het naburige Paddepoele. In 1 365 is een Jan van de Poele eige
naar van het kasteel en hof Ten Poele, een belangrijk leengoed in 
Sint-Pieters (Vaartstraat in Brugge) . Gailliard vermeldt in zijn lijst van 
1 4de-eeuwse edelen onder Lodewijk van Male op nummer 102 Jan 
vanden Poele. 26 

2 Jonkvrouw Margriete van den Poele, dochter van Jan 
Margriete van den Poele erfde het leengoed van Jan, haar vader. Zij 
was weduwe van Rent. (?) van Vlaanderen en echtgenote van Jan 
Spierincx, wellicht een telg uit een Maldegemse familie. 

3 Jonkvrouw Celie, omstreeks 1 384 
Deze jonkvrouw Celye, die niet met familienaam genoemd wordt, 
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misschien de zus van Margriete van den Poele of de dochter van Jan 
Spierincx en Margriete van den Poele. Ze was getrouwd met Jan 
Metteneye, de zoon van Pauwel,  uit het Brugse geslacht 
Metteneye/Matina. Mher (ridder) Jan Metteneye behoorde in 1 384-
1 386 tot de 1 68 edelen van Vlaanderen.27 

4 Lodewijk van Vlaanderen, gezegd de Haze (ca. 1 355- 1 396), van na 
1 384 tot 1 396 
Hoe het leenhof Ter Vaken in handen is gekomen van Margareta van 
Male en haar man, Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en feite
lijk graaf van Vlaanderen van 1 383 tot 1 404, weten we niet. 
Misschien had jonkvrouw Celye geen erfgenamen of werd het leen 
geconfisceerd omdat de leenhouder ontrouw was geweest of een cri
mineel feit had gepleegd. Filips de Stoute schonk Ter Vaken aan 
Lodewijk de Haze,  een van de vele bastaardzonen van Lodewij k  van 
Male en dus de halfbroer van zijn vrouw, Margareta van Male. 
Lodewijk had voordien al van zijn natuurlijke vader, Lodewijk van 
Male, de heerlijkheid Wessegem op Ursel en meer andere lenen gekre
gen. 28 Lodewijk de Haze stierf in 1 396 in de slag bij Nicopolis 
(Bulgarije) op een kruistocht tegen de Turken, waarna het leengoed 
weer eigendom werd van de graaf, want bastaardgoederen werden 
niet geërfd, maar gingen terug naar de leenheer. 

5 Joos de Haze (ca. 1 385- 1 430) , van 1 396 tot 1 430 
Filips de Stoute schonk in 1 396 Ter Vaken aan Joos de Haze, priester, 
een bastaardzoon van Lodewijk de Haze. Dat weten we uit de leen
omschrijving van de heerlijkheid Moerkerke uit 1 435.29 Gilliodts-van 
Severen schrijft Jean den Hase, prêtre. 30 Er is in die periode geen Jan 
de Haze bekend, wel een Joos de Haze, bastaardzoon van Lodewijk de 
Haze, die op 1 2  juni 1 4 1 0  priester werd gewijd. 3 1  

6 Lodewijk II van Praet, heer van Moerkerke en Merwede ( 1 40 1 - 1 440) , 
van 1 430 tot 1 440 
ln het leenboek van 1 384 lezen we in de marge bij het leengoed Ter 
Vaken,  dat het leen na het overlijden van Lodewijk de Haze zal ver
kocht worden aan Lodewijk van Moerkerke, eigenlijk Lodewijk van 
Praet, heer van Moerkerke en Merwede. Lodewijk de Haze overleed al 
in 1 396 en de overdracht gebeurde echter pas voor of na de dood van 
Joos de Haze. 
Uit de leenomschrijving van de heerlijkheid Moerkerke in het leen
boek van 1435 blijkt dat Lodewijk (van Praet, heer) van Moerkerke, 
reeds in 1430 het leengoed Ter Vaken had gekocht.32 Lodewijk II was 
de zoon van Lodewijk I van Praet, ridder, heer van Moerkerke, en van 
Margareta van Haynin-Lietard .33 De van Praets waren raadsmannen 
en kamerheren van de hertogen van Bourgondië/graven van 
Vlaanderen. Lodewijk II erfde bij zijn meerderjarigheid de heerlijkheid 
van Moerkerke, een leen van Ter Vaken, en kreeg door een octrooi van 
27 juni 1 430 van graaf Filips de Goede de toestemming om het leen-
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hof te herschikken en van de heerlijkheid Moerkerke het hoofdleen te 
maken. Zijn moeder was na het overlijden van vader Lodewijk in 1 403 
hertrouwd met Daniël IX van de Merwede, een Hollands edelman. 
Lodewijk II van Praet was omstreeks 1 420 ook in Nederland actief en 
huwde met Jacqueline/Jacquemine van Eessene, die in 1 45 1  over
leed. In 1 424 kocht hij met de heerlijkheid Merwede (ten oosten van 
de stad Dordrecht) , ook de ambachten van Stein, Poelwijk en 
Leerdam van zijn  stiefzus Margareta van de Merwede. Nog in 1 424 
nam Lodewfjcke, heere vande Meruwede ende van Moerkercke, 52 
gemet van de abdij van Zoetendale aan de zuidzijde van de Lieve in 
Moerkerke in eeuwige en erfelijke cijnspacht.34 Na de aankoop van 
het verdronken land van de Hoekse of Hollandse Waard in 1 437, liet 
hij dit inpolderen. Omstreeks 1 440 liet hij het Hof van Moerkerken in 
Mij nsheerenland bouwen. Zijn nakomelingen bleven heren van 
Moerkerke en Merwede tot de 1 6de eeuw. In Nederland worden ze van 
Praet van Moerkerken genoemd. Lodewijk II van Praet en zijn vrouw 
Jacquemine van Eessene werden begraven in de kerk van Moerkerke. 

7 Vrancke van Praet, heer van Moerkerke en Merwede ( 1 430- 1 4  73) , van 
1 440 tot ca. 1 444 
Vrancke of Frank van Praet, heer van Moerkerke en Merwede, zoon 
van Lodewijk II van Praet en Jacqueline van Eessene, volgde in 1 440 
zijn vader op als heer van Moerkerke en Merwede en leenhouder van 
Ter Vak.en.  Hij was getrouwd met Elisabeth van Loon Carnisse ( 1 450-
1 5 1 4) .  Omstreeks 1 444 verkreeg Vrancke van Praet van hertog Filips 
de Goede een octrooi van esclissemente, waardoor hij de toelating 
kreeg het leen Ter Vak.en van de heerlijkheid Moerkerke los te maken. 
Hij verkocht kort daarop het leengoed Ter Vak.en aan Pieter Bladelin, 
heer van Middelburg. 35 . Bij die verkoop werden ook enkele vroegere 
lenen van Ter Vak.en, gelegen in Middelburg en in Maldegem mee ver
kocht. 

8 Pieter Bladelin (ca. 1 4 1 0- 1 472) , van ca. 1 444 tot 1 468 
Bladelin staat ook bekend onder de naam Pieter de Leestmakere. 36 
Hij was de zoon van de Bruggeling Pieter de Leestmakere, die 
omstreeks 1 4 1 5  een kasteel liet bouwen in Moerkerke op Leestjens, 
dichtbij de Gentse Lieve, even ten westen van de abdij van 
Zoetendale. Bladelin werkte voor hertog Filips de Goede, o.m. als 
generaal ontvanger en hofmeester. Tussen 1440 en 1444 kocht hij 
enkele lenen in Heille, Cadzand en Maldegem. Vanaf 1 444 werd zijn 
Hof van Middelburg een leen van de Brug van Brugge en voegde hij 
een groot aantal lenen aan dat hof toe, onder meer een aantal lenen 
van dit leengoed. Hij bouwde Middelburg uit als een versterkte stad 
naast zijn kasteel. Reeds vóór 1468 schonk of verkocht hij Ter Vak.en 
aan Adriane de Vos. Pieter Bladelin overleed kinderloos in 1 472. 
Margareta vande Vagheviere, Bladelins weduwe, kreeg tot haar o er
lijden in 1 476 het vruchtgebruik van haar mans lenen. 
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In het leenregister van de Burg van Brugge uit 1 468 wordt jonkvrouw 
Adriane de Vos, dochter van Jan de Vos, als leenhoudster van Ter 
Vaken vermeld. 37 Adriane de Vos van Pollaer was toen reeds weduwe 
van Donaas de Moor, een naamgenoot van de Middelburgenaar 
Donaas de Moor (zijn zoon?) die in 1 472 vermeld wordt bij de uit
voerders van het testament van Pieter Bladelin. Of Adriane de Vos het 
leen kocht of kreeg van Pieter Bladelin is niet duidelijk. In mei 1 500 
werd meester Jacob de Blasere, haar tweede man, (op papier) leen
houder van Ter Vaken. Een meester was een gestudeerd man, meest
al een jurist. Jacob de Blasere was raadspensionaris van Brugge en 
lid van de Raad van Vlaanderen. 38 In 1 5 1 0 na het overlijden van haar 
broer Pieter, werd Adriane de Vos ook vrouw van Ydewalle, een leen
hof in de naaste omgeving, tussen Heille en Aardenburg, met lenen in 
de buurt van Ter Vaken. In 1 5 1 3  schonk ze Ter Vaken aan haar doch
ter Adriane. 
Jacob de Blasere stierf in Gent in 1 534 en zijn vrouw Adriane de Vos 
van Pollaer overleed in 1 539. 

10  Jonkvrouw Adriane de Blasere (ca. 1 502- 1 534) . van 1 5 1 3  tot 1 534 
Niet Jacques de Blasere, die leenhouder van Ydewalle werd, maar zijn 
jongere zus Adriane, dochter van meester Jacob de Blasere en 
Adriane de Vos,  kreeg in 1 5 1 3  van haar moeder het leengoed als 
donatio inter vivos (schenking onder levenden) . Zij trouwde met jonk
heer Joos van Halewyn, heer van Wevelgem en Merkem. Hij was de 
zoon van Jacques van Halewyn en Marguerite d'Ognies. 

1 1  Jonkheer Jacob van Halewyn, van 1 534 tot 1 564 
Copkin van Halewyn, het jongste zoontje van Joos van Halewyn en 
Adriane de Blasere erfde het leengoed Ter Vaken na het overlijden van 
zijn moeder in 1 534. Hij was ook heer van Wevelgem en Merkem. 
Jacob van Halewyn was getrouwd met Louise van den Houtte, die 
hem twee kinderen schonk. 39 

1 2  Jonkheer Franchoys van Halewyn ( 1 555- 1603) . van 1 564 tot 1 603 
Frans van Halewyn, zoon van Jacob en Louise van den Houtte, was 
nog minderjarig toen zijn vader in 1 564 overleed . Toen hij meerderja
rig werd, volgde hij zijn vader op als heer van Merkem en Roosebeke, 
en als leenhouder van Ter Vaken. Hij trouwde in 1 598 met Marie 
van/de Merode ( 1 5de generatie) ( l 570-) . dochter van Richard van 
Merode en Marguerite d'Oi(n)gnies, die vrouw was van Middelburg. 
Haar oudere broer Richard van Merode ( 1 570- 1 622) werd heer van 
Oignies en haar jongere broer, Karel Filips van Merode ( 1 57 1 - 1 626) . 
volgde zijn moeder op als graaf van Middelburg. 

13 Jonkvrouw Margriete van Halewyn, van 1603 tot 1638 
(Marie) Margriete, de enige dochter van Frans van Halewyn en Marie 
van/de Merode, erfde in 1603 Ter Vaken na het overlijden van haar 
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vader. Ze trouwde in 1 620 met mher (ridder) Ernest de Merode ( 1 6de 
generatie) ( l 595- 1 677) , graaf van Thiant. 

1 4  Ridder Albert Eugene Joseph de Merode ( 1 620- 1 650) , van 1 638 tot 
1 650 
Na het overlijden van Margriete van Halewyn in 1 638, werd haar 
man, Ernest de Merode, heere van Merckem, grave van Thiant, leen
houder tot zijn zoon meerderjarig werd. Hij wordt in het landboek van 
1 645 aangeduid als eigenaar van het Goed ter Vak.en. Albert Eugene 
Joseph de Merode, rudder, grave van Merode, baron des 1-L Rycx ende 
van Harchies, heere van Merckem, etc. , ( 1 7 de generatie) , de enige zoon 
van Margriete van Halewyn en Ernest de Merode erfde het leengoed. 
Hij trouwde in 1 646 met Madeleine Thérèse de Lannoy. In 1 650, kort 
voor zij n  overlijden, verkocht hij Ter Vak.en aan mher (ridder) Louis de 
Corte, heer van Oostkerke. 

1 5  Ridder Louis de Corte (- 1 675) ,  van 1 650 tot 1 675 
Ridder Louis de Corte kocht het Goed ter Vak.en van Albert Eugene 
Joseph de Merode en verhief het leengoed op 4 juni 1 650. Hij was de 
zoon van Maximiliaan de Corte, schepen en tresorier van Brugge, en 
Anna (Antoinette) vander Eycken, dochter van Cornelis en Elise 
Estor. Deze Cornelis Vander Eycken had in 1 559 het Maldegemse 
deel van de heerlijkheid van de Oudse verkocht aan Jacob van 
Claerhout, heer van Maldegem. Louis de Corte was raad van de hoge 
admiraliteit. Hij trouwde in 1 629 in Brussel met Adriana Michielsdr. 
Boot, de dochter van een Antwerps schepen, die evenwel in 1639 in 
Gent overleed. Hij hertrouwde in 1 64 1  met met Marie van Zinneghem, 
bij wie hij nog een zoon, Joseph, verwekte. In 1 646 volgde hij zijn 
vader op als heer van Oostkerke (bij Damme) , van Ogierlande (gele
gen in Gits, Hooglede, Torhout en Kortemark, Roeselare en 
Oostnieuwkerke) en van Jonkershove (Houthulst) . Hij bezat nog 
zeven andere lenen: de heerlijkheid van Oostkerke, het amanschip 
van Oostkerke en nog vijf lenen in Oostkerke, Woumen en Dudzele. 
Louis de Corte stierf in 1 675 in Brugge. 

1 6  Jonkheer Glaude de Corte (- 1 696) , van 1 675 tot 1 696 
Glaude de Corte, tweede zoon van Louis de Corte en Adriana Boot, 
volgde zijn vader op als leenhouder van het leengoed Ter Vak.en, na 
verdeling van de erfenis van zijn vader. Hij verhief het leen pas op 26 
augustus 1 677. Zijn oudere broer Georges werd in 1675 heer van 
Oostkerke, etc. en bleef het tot zijn overlijden in 1 703. Zijn jongste 
broer, August, trok naar Noord-Frankrijk en werd burgemeester van 
Sint-Winoksbergen. Glaude de Corte trouwde met Prisca van Alteren, 
die hem twee zoons en twee dochters schonk. Hij was burgemeester 
van het Brugse Vrije en overleed in 1696. 

1 7  Jonkheer Philips Charles de Corte (- 1 742) , van 1696 tot 1 742 
Jonkheer Philips Charles de Corte, de oudste zoon van Glaud 
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Prisca van Alteren, kwam na het overlijden van zijn vader in het bezit 
van Ter Va.ken. Hij verhief het leen op 1 9  juni 1 696. Hij erfde ook de 
lenen van zijn oom Georges, ondermeer de heerlijkheid en het 
ammanschap van Oostkerke. Op 20 augustus 1 726 moest Philips 
Charles de Corte opnieuw den eet van feoutuijtschap (van trouw en 
leenhulde) afleggen voor het hof van de Burg van Brugge. Hij overleed 
kinderloos in 1 742. 

18 Jonkheer Niclais de Corte, van 1 742 tot ? 
Jonkheer Niclais de Corte, ook zoon van Glaude en Prisca van 
Alteren, volgde zijn broer op als leenman van Ter Va.ken en verhief zelf 
den leengoede ende heerschepe van Vaecke op 4 december 1 742. Ter 
Va.ken was helemaal geen heerschepe of heerlijkheid, maar daar tilde 
men in de 1 8de eeuw niet zwaar aan. Niclais de Corte was voorsche
pen van de stad Brugge. Hij stierf ook kinderloos. Zijn lenen gingen 
naar zijn feodale erfgenaam, zijn nicht Isabelle Petronille de Corte, 
enige dochter van August de Corte. 

1 9  Dame Isabelle Pieternelle de Corte (- 1 764) . van ? tot 1 764 
Dame Isabelle Petronille de Corte was de dochter van August de Corte 
en Isabelle Tassche.40 Haar vader was burgemeester van Sint
Winoksbergen, ze zal dus wel in Frans-Vlaanderen zijn grootgebracht. 
Ze trouwde op 3 februari 1 73 1  in Brussel met Louis Joseph du 
Chambge ( 1 697-) , heer van Noyelles (heerlijkheid Noyelles-lès- Seclin 
in Nord-Pas-de-Calais, arrondissement Rijsel) en van Malenthois, 
geboren in Rijsel. Ze hadden vier kinderen, drie zoons en een doch
ter. Isabelle Pieternelle de Corte erfde Ter Va.ken en andere lenen van 
haar neef Nicolais de Corte, de jongste zoon van haar oom Glaude de 
Corte. Ze overleed in 1 764. 

20 Jonkheer Pierre Ernest Joseph du Chambge ( 1 735- 1 802) . van 1 764 
tot 1 769 
Pierre Ernest Joseph du Chambge, ridder van Alloux (Namen) . was de 
tweede zoon van Louis Joseph du Chambge en Isabelle Pieternelle de 
Corte, die in 1 764 als do_uarière (weduwe met recht op weduwengoed) 
overleed. Hij en niet zijn oudere broer Louis Séraphin erfde Ter Va.ken 
van zijn moeder. Die oudere broer, die in Seclin woonde, kreeg uit de 
nalatenschap van zijn moeder zeven andere lenen: de heerlijkheid van 
Oostkerke, het amanschip van Oostkerke en nog vijf lenen in 
Oostkerke, Woumen en Dudzele. Pierre Ernest Joseph du Chambge 
woonde in Frans-Vlaanderen (omgeving van Rijsel) . Hij liet met een 
procuratie (gegeven in Rijsel op 4 december 1 764) , Constant Joseph 
Bouvaert op 2 januari 1 765 het leen op zijn naam verheffen. Hij was 
gehuwd met Ne de Mortière. 
Het was vermoedelijk uit geldnood dat Pierre Ernest Joseph du 
Chambge in 1 769 Ter Vaken wilde verkopen aan baron (Jean 
Philippe) de Pelichy, bij wie hij schulden had en een hypotheek op het 
leen had genomen. Zijn broer stak daar een stokje voor. 
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2 1  Jonkheer Louis Seraphin du Chambge ( 1 732- 1 794) . van 1 769 tot 
1 793 
Louis Seraphin du Chambge, ridder, baron van Noyelles, de oudste 
zoon van Louis Joseph du Chambge en Isabelle Pieternelle de Corte, 
kocht op 5 februari 1 769 bij callengie van . naerhede (voorkooprecht 
uit hoofde van familieband) het leengoed Ter Vaken voor de som van 
2 59 1 - 1 3- 1 0  pond groot wisselgeld .  Hij liet op dezelfde dag het leen
goed verheffen voor de hof van de Burg van Brugge door procureur 
Pieter Albert van Roosebeke, die een volmacht had, verleden voor een 
notaris in Seclin. Louis Seraphin du Chambge was ook heer van 
Oostkerke en van andere lenen en heerlij kheden, ondermeer de heer
lijkheid van Aarsele met lenen in Dudzele, Ramskapelle, Koolkerke en 
Sint-Kruis (Brugge) . Hij was gehuwd met Béatrix du Chastel de La 
Howarderie. 
In 1 768 was Louis Seraphin du Chambge al eens in financiële pro
blemen gekomen en werden zijn lenen door het leenhof van de Burg 
van Brugge ingedaegd (bewarend beslag op gelegd) . Nog in 1 769 nam 
hij een hypotheek van 500 pond op het leengoed Ter Vaken. Op 1 1  
december 1 775 leende mher (ridder) Charles Louis le Poivre, heer van 
Mullem, hem geld in ruil voor een hypotheek op Ter Vaken. Op 5 
januari 1 793 lieten drie schuldeisers beslag leggen op Ter Vaken 
wegens onbetaalde schulden en intresten. Louis Seraphin du 
Chambge kon de schande van de openbare verkoop van zijn leengoed 
vermij den door Ter Vaken op 2 1  mei 1 793 te verkopen aan jonkheer 
Charles François Van der Beke, heer van Cringen, voor 3 1  000 zilve
ren florij nen courant. De baron van Noyelles overleed het jaar daar
op. 

22 Jonkheer Charles François Van der Beke ( 1 749- 1 840) , van 1 793 tot 
1 795 
Monsieur Charles François Van der Beke, heer van Cringen, kocht het 
leengoedt ghenaemt tgroot heerschap van Vaecke en bleef er ook na de 
afschaffing van de feodaliteit in 1 795 eigenaar van. Hij was schepen 
van het Brugse Vrije en burgemeester ervan tot 1 795. Hij hield heel 
wat heerlijkheden in leen: Cringen (Gits en Hooglede) , Bonnières 
(Wijtschate) , Hillewalle (Vladslo) , Leckermont (Vladslo) . Dambrugge 
(Vladslo) . Beaupré (Zaffelaere) en Franchimont (Clabecq, provincie 
Brabant) . 4 1  Hij speelde een belangrijke rol in het openbare leven in 
Brugge en was een niet onverdienstelijk gelegenheidsdichter. 

4 . 1 . 5 Leenhof van tien lijn  bij Strobrugge 

4. 1 .5. l Ligging en grootte 

Foncier 
Dit leen telde in 1 325 . iij. m[esures] & 1 line de terre, drie gem t · én 

lijn land in Maldegem, dat jaarlijks 33 schelling opbracht. In het 1 nr -
gister van 1 435 worden deze tien lijnen gesitueerd in het 2 l st b gin an 
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de Begijnenwatering bijna tegen de Lieve (nu Schipdonkkanaal) in 
Strobrugge tussen de Aardeburgseweg (oost) en de Ede naast Rokalseide 
(west) . De Aardenburgkalseide, aangelegd in 1 808, loopt er nu dwars
doorheen. 

In het landboek van 1 645 is Jaecques van Hoogheweghe pachter 
van het 63ste perceel van het 87ste begin, 3 gemet en 45 roede, dat zich 
uitstrekt tussen de weg en de Ede, eigendom van jonkheer Jaecques 
Anchemant. In 1 725 vormt het leen het artikel 63 van het 2 1  ste begin 
van de Begijnenwatering, groot 3-0-45 gemet meers en op de Poppkaart 
van omstreeks 1 850 zijn het de drie percelen Sectie B l 36 en B l 37 en 
B l 53.  

Lenen 
Het leen bij Strobrugge had in 1 325 twee lenen die elk jaarlijks xv. 

hues de velue aveine, vijftien hoed ruwe of zwarte haver aan de leenheer 
moesten leveren. In 1 365 is er een manschap bijgekomen, vermoedelijk 
door splitsing van een van de twee lenen. Het aantal lenen komt op drie, 
zonder bepaling van verdere leenverplichtingen. Na 1 468 is er geen spra
ke meer van lenen en pas veel later, in het leenboek van 1 642, vernemen 
we dat de drie lenen die tot dit leenhof behoorden, nu toegevoegd zijn aan 
het Hof van Middelburgf 42 Die overdracht moet zijn gebeurd toen Pieter 
Bladelin, die het leen dan in zijn bezit had, in 1 444 van de graaf de toe
lating kreeg deze en andere lenen onder te brengen in het nieuw opge
richte leenhof van Middelburg, dat ressorteerde onder het leenhof van de 
Burg van Brugge. Bladelin bezat twintig (achter)lenen in Maldegem, 
waarvan er enkele haverrenten waren. De meeste van die lenen komen 
van het Hof ter Vaken, maar drie ervan zijn ongetwijfeld vroegere lenen 
van het leen bij Strobrugge . De nummers 230 tot 232 in het 
Middelburgse denombrement uit 1 683 zijn vermoedelijk de lenen die we 
weken.43 

Het 230ste leen van het hof van Middelburg is een rente van zestien en 
een halve hoed en een viertale ruwe haver bezet op veertig percelen in 
Maldegem. Zes percelen e:ryan zijn gelegen in het l 9de begin van de 
Bewesteredewatering ten noorden van de Lieve, in het 25ste begin in het 
landboek van 1 725. De andere percelen waarop deze haverrente bezet is, 
liggen in het tweede, derde en vierde begin van de Goesenarewatering 
(respectievelijk het 1 8de, 19de en 20ste begin in het landboek van 1 725) 
aan de zuidkant van de Lieve en ten noorden van de hoeve van 
Paddepoele. Dat is in de buurt van het foncier van dit leenhof. Het 23 l ste 
leen is een rente van 3 1  lopen ruwe haver bezet op dezelfde veertig per
celen als het 230ste leen en is vermoedelijk het derde leen, dat van het 
vorige gespleten is. 
Het 232ste leen is een haverrente van 1 1 , 5  hoed en enkele lopen ruwe 
haver bezet op elf bunder (33 gemet) land, meers en bos wijlent toebe
hoorende mher P[iete]r Bladelin, ende nu de kercke van Middelburch. Dat 
is een stuk van het Goed van Paddepoele (zie hieronder) . 
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Het leenhof van tien lijn bij Strobrugge (tekening R. Longueville). 

De drie lenen stonden ter bester vrome, dit wil zeggen dat bij verandering 
de nieuwe leenhouder de waarde van de beste jaaropbrengst van de drie 
verlopen j aren moest betaleIJ. aan de leenheer. 

4. 1 .5.2 Heerlijke rechten 

Haverrente 
In 1 325 krijgt de leenhouder 28 hoed zwarte of ruwe haver (aveine 

velue) , waarvan in 1 365 gezegd wordt dat ze bezet zijn op 28 bunder (of 
84 gemet) land. In het leenregister van 1 435 is er sprake van 28,5 hoed 
ruwe haver erfelijke rente per jaar (op Lichtmis te betalen) , bezet op het 
Goed van Paddepoele dat met de oostzijde paalde aan het leengoed van 
tien lijn - de Ede ligt ertussen - en dat toen (vermoedelijk omstreeks 
1 444) toebehoorde aan Lodewijk van Moerkerke. 

Paddepoele 
Het Goed van Paddepoele was een van de oudste ontginningshoe

ven in Maldegem. Eric Van Mingroot maakte het aannemelijk dat de 
(Brugse) familie Van de(n) Poele in de twaalfde eeuw in het noordwesten 
van Maldegem en in Moerkerke, ten zuiden van de latere Lieve een aan
zienlijk goed bezat.44 Daarvan schonken Beatrix Van de Poel (de Pola) 

en haar zoon Jan (haar erfgenaam) op 8 september 1 2 1 5  d ho v 
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Zoetendale met 200 gemet grond ( 1 50 in Moerkerke en 50 in Maldegem) 
aan Lambert, de gewezen abt van Waasten, om er een abdij op te richten,  
toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw onder de regel van de h.  Augustinus.45 
Op het resterende deel, ten oosten van Zoetendale, in grote trekken tus
sen het Vakeleiken (west) . de latere Lieve (noord) . de Rokalseide (oost) en 
de Keizersdijk (de zuidelijke dijk van de Goesenarewatering) stond nog 
een hoeve met eveneens ongeveer 200 gemet grond, die we in de bronnen 
vanaf de l 5de eeuw onder de naam Paddepoele terugvinden. 
Wellicht behoorden de Van de Poeles tot dezelfde familie die in 1 365 
genoemd wordt als eigenaar van Vake: Jan vanden Poele, zoon van Gillis, 
en zijn dochter Margriete. Paddepoele ontleent zijn naam vermoedelijk 
wel aan de familie Van de Poele, in een periode dat de herinnering aan de 
Van de Poeles al lang vervaagd was en de naam door volksetymologie tot 
Paddepoele verbasterd werd . De aanwezigheid van padden in de 
Goesenarewatergang, de Paddepoelewaterlopen, meersen en sompen, 
waterzieke grond in de omgeving, zal wel daartoe hebben bijgedragen. 
Paddepoele wordt nergens als leen vermeld, maar kan wel een leen van 
Ter Vaken geweest zijn. Uit het leenregister van 1 435 weten we dat het 
goed eigendom was van Lodewijk van Moerkerke, eigenlijk Lodewijk van 
Praet, heer van Moerkerke en Merwede, die van 1 430 tot 1 440 leenhou
der was van Ter Vaken. Vermoedelijk kocht of kreeg hij Paddepoele 
samen met Ter Vaken, wat het aannemelijk maakt dat Paddepoele een 
leen van Vake was. 
Een deel van Paddepoele, nl. 84 gemet of 28 bunder, was belast met een 
rente van 28 hoed zwarte haver en een ander deel was de grond waarop 
de lenen, haverrenten (in het Middelburgse leenboek van 1 642 de num
mers 230 tot 232) bezet waren. 
Lodewijk van Praet, heer van Moerkerke en Merwede, verkocht in 1 444 
Paddepoele (alweer samen met Ter Vaken?) met een totale oppervlakte 
van 1 84 gemet 2 lijn 44 roede land, bos en meers in 1 5  stukken aan 
Pieter Bladelin, vermoedelijk in ruil voor iets anders in Moerkerke. 
Paddepoele werd als foncier ondergebracht bij het leenhof van 
Middelburg. Een uitvoerige beschrijving daarvan vindt men in de octrooi
brief van 23 augustus 1 444 die Karel de Stoute aan Bladelin verleende.46 
Op 29 december 1 470 scho:µk Bladelin het hof van Paddepoele, ruim 200 
gemet groot, aan de kerk van Middelburg.47 
Op de kaart van Pourbus uit de tweede helft van de zestiende eeuw is de 
hoeve van Pappoele goed te zien. Nog in 1 642 en 1 683 is er sprake van 
het woonhuis en de schuur van Paddepoele. De haverrente was dan bezet 
op 88 gemet 2 lijn 59 roede in acht stukken. 
In het Maldegemse landboek van 1645 zijn Cornelis de Zuttere en de 
weduwe van Cornelis Frayaert pachters van tGoet te Paddepoele . . . met 
dhofstede daer de huusynghen up ghestaen hebben . . .  nu busch. In 1 725 
wordt het eigendom van de kerk van Middelburg omschreven als een ver
vallen goed. De kerk van Middelburg is dan eigenaar van 1 52 gemet 2 lijn 
92 roede in 30 stukken land, bos en meers gelegen in het 1 5de en 16de 
begin en het tweede , vierde, vij fde en zesde begin van de 
Goesenarewatering, in het landboek de beginnen 1 8, 20, 21 en 22.48 

245 



PAUL VAN DE WOESTIJNE 

Op Paddepoele rustte er dus een rentelast van 28 hoed haver ten voor
dele van de leenhouders van de tien lijn  nabij Strobrugge. 

4. 1 .5 .3 Heerlijke plichten 

Zoals andere leenhouders moest de eigenaar van het leen van tien 
lij n  nabij Strobrugge trouw zweren aan de graaf ( 1 325 doetfoy) , ten dien
ste staan en de leenheer helpen bij het handhaven van gerechtigheid in 
zij n  gebied. Het leen stond te vullen coope, wat betekent dat bij leenover
dracht de nieuwe leenman boven op het kamerlinggeld het volledige ver
hefgeld, normaal tien procent van de waarde van het goed, maar in de 
praktij k  tien pond, moest betalen aan zijn leenheer, de graaf van 
Vlaanderen. 

4. 1 .5 .4 De leenhouders van dit leenhof 

1 Filip de Corenbieter, omstreeks 1 325 
In het oudste leenregister uit 1 325 wordt Phil.s le Corenbiet.e als leen
houder vernoemd. De naam de Corenbieter /de Core(n)bijter is geen 
onbekende naam in het Meetjesland. Hij komt nog tot de 1 8de eeuw 
voor in Eeklo en Kaprij ke. 

2 Laurens de Corenbieter 
Laur.s de corenbie[te]re volgde Filip de Corenbieter, vermoedelijk zijn 
vader, op als leenman van het leen van tien lijn  meers bij Strobrugge. 

3 Agnes de Corenbieter, omstreeks 1 365 
In 1 365 was jonkvrouw Aneesj[ilia]. Laur.s Corenbietere, dus de doch
ter van Laurens, leen.houdster. Ze was getrouwd met Willem 
Vromboud. 

4 Jan Vromboud, omstreeks 1 384/ 1 386 
Jan Vromhoud, de zoon van Agnes de Corenbieter en Willem 
Vromboud, volgde zijn moeder op als leenhouder van het leen van tien 
lijn.  

5 Kathelij ne (Vromboud) 
Cathelinej[ilia] Daneelj[ilius] Willems, de volgende leenhoudster, was 
de dochter van Daneel, die zoon was van Willem. Vermoedelijk gaat 
het hier om een kleindochter van Willem Vromboud. Ze was getrouwd 
met Jacob Nieumare. 

6 Jan Moen 
Kathelij ne, de (tweede) vrouw van Jacob Nieumare, verkocht het leen-
goed aan Jan Moen. 

7 Pieter van Knesselare 
Pieter van Knesselare, een zoon van Hughe van Knesselare, kocht h t 
leen van Jan Moen. 
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Badeloghe van Knesselare, een dochter van Hughe van Knesselare, 
erfde het leen van haar broer Pieter. Ze was getrouwd met Pieter de 
Rovere. 

9 Pieter Bladelin, van ca. 1440 tot 14  72? 
Hoe en wanneer Piet. Leestmak.e in het bezit kwam van het leen, ver
meldt het leenregister van 1 435 niet, maar wellicht gebeurde dat door 
aankoop. Ook in de omloper van de Begijnenwatergang uit 1 465 staat 
dit stuk van 3-0-45 gemet als leen op naam van Pieter Bladelin. 49 

Bladelin, heer van Middelburg, was tussen 1 444 en 1 468 eveneens 
leenhouder van Ter Vaken (zie 4 . 1 .4 .3 De leenhouders van het Goed 
ter Vaken) . 

10  Elisabeth van Varsenaere, in 1 4  72 
Elisabeth van Varsenaere, een dochter van Joos van Varsenaere en 
Elisabeth de Fever, die een nicht was van Pieter Bladelin, erfde dit 
leen na de dood van haar grootoom. Haar moeder was een dochter 
van Colaerd de Fever en Pieter Bladelins zus Margriete. Kort voor zijn 
overlijden had Bladelin van Karel de Stoute het privilege bekomen 
waardoor hij vrij in zijn testament mocht bepalen wie zijn heerlijkheid 
en lenen mochten erven.50 Nochtans werd dit leengoed niet opgeno
men in Bladelins testament en ging het dus normaal naar de hoir feo
dael (feodale erfgenaam), zijn nicht Elisabeth de Fever, weduwe van 
Joos van Varsenaere, die evenals Bladelin in 1 472 overleed. Elisabeth 
van Varsenaere erfde het leen van haar moeder. 

1 1  Joos van Varsenaere, van ? tot 1476 
Joos van Varsenaere, hij staat in het leenregister als mer Joos van 
Varstene, de zoon van Joos van Varsenaere en Elisabeth de Fever, 
volgde zijn zus na haar dood op als leenhouder. Joos van Varsenaere 
werd in 1475 door de grote raad van Mechelen erkend als belangrijk
ste erfgenaam van Pieter Bladelin en verkocht na de dood van 
Margareta vande Vagheviere, Bladelins weduwe, in 1476 de meeste 
bezittingen, o.m. dit leen en de heerlijkheid Middelburg. Joos van 
Varsenaere was in 1485 en 1486 burgemeester van Brugge. 

1 2  Willem vande Voorde, van 1476? tot 1 503 
Joos van Varsenaere verkocht, vermoedelijk in 1 476, dit leengoed 
nabij Strobrugge aan Willem vande Voorde. 

13 Jan vande Voorde, in 1 503 en 1 504 
Jan vande Voorde, een zoon van Arnoud vande Voorde, werd leen
houder na de dood van Willem vande Voorde, zijn broer of zijn oom, 
van wie hij het in 1 503 erfde. 
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1 4  Jan de Costere, van 1 504 tot ? 
Jan vande Voorde verkocht kort daarop, in 1 504, het leen aan Jan de 
Costere, wiens naam in de omloper van de Begijnenwatering vermeld 
wordt als opvolger van Pieter Bladelin. 

1 5  Bernard de Costere van ? tot 1 567 
Na het overlijden van zijn vader Jan, werd Bernaert de Costere zyn 
zone, leenhouder. 

1 6  Jacob de Costere, van 1 567 tot 1 598 
Jacob de Costere, een zoon van Bernard, verhief in 1 567 het leen van 
tien lij n  in Strobrugge. 

1 7  Anna de Costere, van 1 598 tot 1 632 
Na de dood van haar vader in 1 598 erfde jonkvrouw Annaj[ili]a Jacob 
de Costere, het leen. Ze was getrouwd met jonkheer Cornelis 
Anchemant, een zoon van Cornelius die een zoon van Niclais was. Hij 
behoorde tot de invloedrijke familie Anchement die in Brugge enkele 
magistraten leverde.  Anna de Costere overleed in 1 632. 

18 Jacques Anchemant van 1 632 tot 1 65 1  
Jonkheer Jacques Anchemant, zoon van Cornelis en Anna de 
Costere, erfde het leen van tien lijn  van zijn moeder. Hij was burge
meester van Brugge in 1 643 en 1 644 en van 1 646 tot 1 648. 

19 Ferdinand Anchemant, van 1 65 1  tot 1 656 
Op 23 november 1 65 1  schonk Jacques Anchemant aan ztjn zoon, 
jonkheer Ferdinand, het leen bfj donatie inter vivos en[de] anticipatie 
van hoirie van sfjnen vader, gift onder levenden in afwachting van 
erfenis, wat wel meer gebeurde bij de feodale erfgenaam. Volgens 
Daniël Verstraete werd Ferdinand Anchement geboren in Oudenaarde 
en woonde hij in Gent.5 1  Hij kocht het kasteel van Brezende 
(Broodsende) in 1 630 en was ook eigenaar van het Goed te Schipstale 
(ernaast) . Hij overleed in 1 656 en zijn kasteel werd in 1 684 afgebro
ken.  Htj was een eerste keer getrouwd met Marie van Volden, bij wie 
hij een dochter Marie had. Ferdinand Anchemant was in tweede 
huwelijk verbonden met Isabelle Ie Poyvre, die in 1 653 overleed. 

20 Pieter Anchemant, van 1 656 tot 1 672 
Jonkheer Pieter Alexander Anchemant, de tweede zoon van Jacques 
Anchement, erfde het leen na het overlijden van zijn broer Ferdinand. 
Hij verhief het op 1 2  september 1 656. Zijn nicht Marie Anchement de 
dochter van zijn broer, moet kinderloos voor hem zijn overleden. 
Pieter Anchemant overleed in 1672 zonder rechtsteekse erfgenamen 
na te laten. 

2 1  Marie Therese Anchemant, van 1 672 tot 1 704 
Op 27 mei 1 672 verhief Marie Therese Anchemant, do ht r 
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Jacques Anchemant, het leen dat ze na het overlijden van haar broer, 
Pieter, in bezit kreeg. Ze was getrouwd met jonkheer Philippe de/van 
Boonem. 

22 Ferdinand Philippe baron van Boonem, van 1 704 tot 1 728 
Na de dood van zijn moeder werd Ferdinand Philippe van Boonem 
leenhouder. Hij verhief het leen op ·30 augustus 1 704. In 1 725 werd 
Ferdinand Philippe, baron van Boonem en heer van Beverencourt, 
eigenaar van het Goed Bonem in Damme. Zijn bedienelfjk man, die 
hem voor het leenhof van de Burg van Brugge vertegenwoordigde, was 
in 1 727 procureur Faignaert. Philippe van Boonem was in 1 725 nog 
eigenaar van twee andere lenen in Maldegem, een van 75 roede bos 
in het 50ste begin nummer 1 4  van het landboek aan de Wittemoer
watergang en een van 6 gemet in het 53ste begin nummer 6 aan de 
Oude Burkelslag. 

23 (Ferdinand) Philippe Antoine baron van Boonem, van 1 728 tot 1 774 
Ferdinand Philippe van Boonem overleed in 1 728 en zijn zoon, 
Philippe Antoine, volgde hem op 22 december 1 728 op. Hij was heer 
van Beveren, Couis, Werve, Hunbeck, etc. In 1 73 1 was zij n  bediene
lijk man jonkheer Frans Emanuel Wauters. Philippe Antoine baron 
van Boonem overleed kinderloos in 1 77 4. 

24 Marie Ferdinandine Francoise de/van Boneem, van 1 774 tot 1 795? 
Jonkvrouw Marie Ferdinandine Française de Boneem was een doch
ter Ferdinand Philippe baron van Boonem en dus een broer van 
Philippe Antoine die ze in 1 77 4 opvolgde.  Ze woonde in Brussel en 
kwam zelf niet voor het verhef naar Brugge, maar gaf op 1 1  maart 
1 774 in Brussel procuratie om twee lenen te verheffen, een in 
Oostkamp en een van tien lijn in Maldegem. Ze was waarschijnlijk de 
laatste leenhouder van dit leengoed . 

4. 1 .6 Leenhof van Middelburg 

Het leenhof van Middelburg werd pas in 1 444 opgericht, toen Pieter 
Bladelin van hertog Filips de· Goede, zijn broodheer, de toelating kreeg de 
meeste van de lenen die hij bezat in het Brugse Vrije, onder te brengen 
in een nieuw op te richten leenhof van Middelburg, dat ressorteerde 
onder het leenhof van de Burg van Brugge. 
We gaan hier niet verder in op de ligging en de grootte, de heerlijke rech
ten en plichten of op de leenhouders van het leenhof van Middelburg. 
Alleen de Maldegemse lenen van Middelburg behoren tot het bestek van 
deze bijdrage. 
Bladelin bezat twintig lenen in Maldegem, waarvan er enkele haverrenten 
waren. De meeste lenen zijn afkomstig van het leenhof Ter Vaken, enke
le ook van het leenhof van tien lijn bij Strobrugge. 
We konden onderstaande gegevens ontlenen aan de leenverheffing van de 
heerlijkheid Middelburg uit 1 649 door Margriete Isabelle de Merode, gra-
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vin van Iseghem. Onder ieder leen staan de gegevens uit het Maldegemse 
landboek van 1 725 en de lokalisering in de l 9de-eeuwse Poppkaart voor 
zover dat mogelijk was. 

Zes lenen van het Hof van Middelburg lagen ten zuiden van de 
Lieve, meestal de Leije of de Gendsche Leije genoemd, en ten westen van 
de Ede in het 1 2de, 1 3de, 1 4de- en 1 8de begin van het landboek van 
1 725. 
Tien lenen lagen ten noorden van de Lieve in het 24ste begin en in het 
1 5de en het 1 8de begin van de Moerhuizewatering. Het 24ste begin in het 
Maldegemse landboek behoort samen met het 25ste (dat ernaast ligt) tot 
het l 9de begin van de Bewesteredewatering die zich ook uitstrekt in 
Middelburg en in Heille. Het 24ste begin is nagenoeg volledig leen van het 
leenhof van Middelburg. Uit de omschrijvingen in het landboek van 1 725 
is moeilijk een duidelij k  beeld te krijgen van de grootte van de lenen en 
hun onderlinge ligging. 

Daniël Verstraete schrijft dat het derde leen (2 1 3ste leen van 
Middelburg) van 22 gemet land en een hofstede daar dichtbij ,  in 1 484 
behoorde aan Karelken, het kind van. Joos van Halewijn. Het paalde met 
de westkant aan het Sluispad (= de grens met Middelburg) en met de 
oostzijde aan de Maldegemse Weg langs de Ede. 
Het vierde leen (2 l 4ste leen van Middelburg) , groot 8- 1 -0 gemet, was in 
1 484 bezit van Jan de Palmenaere en werd in 1 5 1 6 gekocht door Jacob, 
zoon van Jan de Costere. Daarna kwam het aan Bernard, broer van 
Jacob, en in 1 547 aan Arnoldine, dochter van Bernard. Deze Arnoldine 
huwde met Pieter Maroucx (die op het Kasteeltje  woonde) en in 1 58 1  
erfde haar dochter, die ook Arnoldine heette, deze 8 gemet land. Deze 
familie hield daar nog enkele andere stukken land in leen, allemaal 
afhangend van Middelburg 

·
en vroeger van Vake. 52 

Het 1 8de begin van de Moerhuizewatergang was gelegen tussen de Oude 
en de Nieuwe Ede, aan de oostzijde van de huidige Fortuinstraat. 

Goed ten Vloten 
Het l 5de begin van de Moerhuizewatering omvat de 87 gemet van 

het Goed ten Vloten, het belangrijkste leen van Middelburg. 
In 1 468 was Gerem (van) Borluut, poorter van Gent, er eigenaar van. In 
1 50 1  stond het leen op naam van Lievin van Borluut, misschien Gerems 
neef. Volgens Daniël Verstraete (alweer zonder bronvermelding) was 
Andries Aelgoet er in 1 484 leenhouder van en dan zijn dochter Cornelia, 
die gehuwd was met Lieven Borluut. Hij is wellicht de Lieven Borluut die 
(zoals zij n  oom) heer was van de heerlijkheid St. -Denijs-Boekel. Diens 
dochter, Lievine, huwde met Jan Chinay. In 1 500 werd het leen verkocht 
aan Hugo van Gramez, heer van Wingene, die in 1 554 stierf. Zijn zoon, 
die ook Hugo heette, volgde hem op. 53 Zijn dochter huwde met Jan 
Mestdach en hun zoon Cornelis volgde op. In 1 583 was de eigenaar 
Cornelis de Schildere, wellicht een alias van Cornelis Mestdach, di in 
1 636 het goed verhuurde aan Marijn de Vos, zoon van Pieter. 54 Dit i ook 
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nr. nr. leenhouder grootte ligging leen verplichting 

1 2 1 1  jonkheer Philips 2-0-75 g land noord over de Lieve ter bester vrome 

Wyngaert tussen de Ede en de Ede (sic) 

lb heer Pieter Hecke over 2-0-28 g land van de Oude tot de Nieuwe Ede 

jonkvrouw de weduwe 1 8M03 

van Lieven de Smet Popp A l 34 tot A l 36 

2 2 1 2  jonkheer Philips 1 - 1 -50 g land noord over de Lieve ter bester vrome 

Wyngaert de Ede (oost) 

lb Pieter Maerteas, gekocht de Ede (oost), 
van de kinderen van 1 8 M I O  
Cornelis de Swaef Popp A97 en A98 

3 2 1 3  jonkvrouw Jeheane 22-0-0 g bos in het 1 9de begin van de ten vullen coope 

Aathonette Sproncholf (20-2-47 g) Bewesteredewatering 

lb jonkheer Pieter van 1 6-0- 1 4  g 250 1 Popp A 1 tot A l  3a (nu deels 

Overloope de rest in Leopoldkanaal) 
(deel van) 240 1 Popp A49, A54, 

tot A75 

4 2 1 4  jonkvrouw Aernouldyne 8- 1 -0 g land noord over de Lieve paar schapen hand-
Maroucx fia Pieter, de Ede (oost) schoenen of 0-0- 1 2  pp. 
vrouw van jonkheer Jan 
de Badts 

lb jonkheer Joseph Rapaert 6- 1 -50 g land 2402 Popp A84 tot A93 
en jonkheer Aijbert van 2-0-50 g land 2403 Popp A50 tot A53 
Hueren 

5 2 1 5  Joosken Kempe fs Joos 2-0-74 g land in het l 9de begin van de ter bester vrome 
Bewesteredewatering 

lb het weeskind van Jan (gheldens = 2404 
van Thiene de oude geprezen op) Popp A94 en A95 

0-5-0 g 

6 2 1 6  Mattheus de Rijcke 0-2-0 g in Maldegem, niet nader bepaald ter bester vrome 
paar schapen hand-
schoenen of 0-0- 1 2  pp. 

lb ? ? 

7 2 1 7  jonkvrouw Aernouldyne 0- 1 0-37 g noord over de Lieve ter bester vrome 
Maroucx fia Pieter, land paar schapen hand-
vrouw van jonkheer Jan schoenen of 0-0- 1 2  pp. 
de Badts 

lb jonkheer Joseph Rapaert (ghe/.dens = 2406 
en jonkheer Aijbert van geprezen op) Popp A37 tot A40 
Hueren 2- 1 -0 g land 

8 2 1 8  jonkvrouw Aernouldyne 0-8-75 g land de Maldegemse weg (oost) ter bester vrome 
Maroucx fia Pieter, paar schapen hand-
vrouw van jonkheer Jan schoenen of 0-0- 1 2  pp. 
de Badts 

lb jonkheer Joseph Rapaert (ghe/dens = 2409 
en jonkheer Aijbert van geprezen op) Poop Axx? tot A24 (nu bijna 
Hueren 0-5-50 g land geheel in het Leopoldkanaal) 

9 2 1 9  Mattheus de Rijcke 0-8-0 g land de Leije (= Lieve) noord ter bester vrome 
de weg van de Speije van paar schapen hand-

1 Goeste/are (oost) schoenen of 0-0- 1 2  pp. 
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l b  Pieter Geemaert 0-8-50 g land 1 804 Popp 1 1 054 en 1 1 055 (het 
noordelijk deel is in het 
Schipdonkkanaal verdwenen). 

1 0  220 Pieter Woutters fs 1 -0-0 g land noordwest van de kerk ter bester vrome 
Philips Staalijzerken Butswerve 

lb Jan Wouters fs Pieter 0-2-0 g land 1 2 1 6  1 
Sta/ij zere Popp H954 

. I l  22 1 jonkheer Philips 0-2-0 g land de straat van Overmeers (noord) ter bester vrome 
Wyngaert 

lb de weduwe en de 1 3 1 6  
kinderen van Aernout Popp H784 en785 
Verstrijnghe fs Jacques De Noorthemsche strate (noord) 

1 2  222 Franchoijs de Rycke 3- J -7 J g land noordwest van de kerk ter bester vrome 
in 2 percelen de Meers in het 1 2de begin van de 

Melingwatering 

lb de kinderen van Jan de 0-2- 1 2  g land 1 30 1  Popp H755 
Pauw fs Jan 

0-8-49 g land 1 307 Popp H765 en H766 

1 3  223 Jan Scheurman uit 0-7-0 g land noord van de kerk ter bester vrome 
hoofde van zijn vrouw Over de Meers 

lb de weduwe en kinderen 0-7-42 g 1 304 
van Bernaert Soetaert Popp H758 en H759 

1 4  224 Pieter Maroucx over 2-0-0 g land zuidkant van de Lieve ter bester vrome 
Mattheus de Rijcke de Ede (oost) 

Zoetendaleland (zuid) 

lb heer en meester Jan 1 43 1  
Baptiste de Crits Popp 1 1 1 29 tot I l  1 34 

1 5  225 jonkvrouw Jehenne 0-5-54 g land ver noord van de kerk, in het l 9de ter bester vrome 
Anthonette Sproncholf begin van de Bewesteredewatering 

leen van A. Van Woestwynckele 
(noord) en van Jan de Badts (zuid) 

lb de wezen van Jan de delen van (deel van) 240 1 
Vooght 9- l -25 g Popp A 76 tot A83 

1 6  227 jonkheer Franchoijs 32-0-0 g land noord van de kerk over de Lieve ten vullen coope 

Mestdagh fs Cornelis het Goed ten tussen de Ziedeling (noord) en de 
Vloten erfgenamen van Pieter Bladelin 

(zuid), het Goed ten Vloten (oost 
en west) 

1 7  228 55-0-0 g land noord van de kerk over de Lieve 
tussen de Ziedeling (noord) en de 
erfgenamen van Pieter Bladelin 
(zuid), de Heerweg (west), het 
vorig leen (oost) 

( 1 6  lb de weduwe van Anthone 87-0-53 g 1 5M01 
en Ignace van Steelant Ten Vloten Popp A298 tot A300 en A267 tot 

1 7) A269e 

1 8  230 Jan Scheurman uit rente van 1 6,5 bezet op diverse percelen in de ten vullen coope 

hoofde van zijn vrouw hoed en een Bewesteredewatering en de 

Cathelijne Soetaert fia viertale ruwe Goesenarewatering 

Pieter haver in een 
meerdere 
rente, samen 
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mel de erf-
gennmen van 
jonkheer 
Lucas 
Wijngaert 

1 9  23 1  Maryken, hel enige rente van 3 1  bezet op diverse percelen, ter bester vrome 

dochtertje van jonkheer lopen ruwe dezelfde als die van het vorige 

Philips Wijngaert haver, samen leen 
met het vorige 

20 232 Vrouw Margriete rente van 1 1 ,5 bezet op elf bunder (33 gemet) te betalen op 

Jsabeau de Merode over hoed ruwe land, meers en bos ten zuiden van O.L.Vrouw-Lichtmis 

Marijcken Jehenne de la haver de Lieve en ten westen van de Ede (2 februari) 

Torre bij ofwinnijnghe 

de toestand in het landboek van 1 645. Corneille Mestdach/Mesdach was 
controleur van het koninklijk zegel in Brussel, waar hij woonde en waar 
de pacht moest worden betaald. Hij was getrouwd met Jossine de Berthy, 
de dochter van Theodoor de Berthy, heer van Merckem en Dambrugge. 
Corneille overleed op 1 0  januari 1 638 en werd opgevolgd door zijn zoon 
François Mestdagh. In 1 649 stond het leen op naam van jonkheer 
Franchoijs Mestdagh fs Cornelis . In 1 7 1 5  werd het Goed ten Vloten 
gekocht door de Bruggeling Anthone Ignace van Steelant, waarna het 
door huwelijk in handen kwam van de familie van Zuylen van Nyevelt. 

Drie lenen van het Hof van Middelburg waren haverrenten van in 
totaal 3 1  hoed en 7 lope bezet op grond in het noordwesten van 
Maldegem. Een hoed was 1 98,56 liter haver, er gingen 8 lopen in een 
hoed en een lope telde 48 heltkens (helftjes) .55 Twee renten, een van 1 6,5 
hoed en een viertale (kwart) ruwe (of ongedorste) haver en een van 3 1  
lopen ruwe haver, waren samen bezet op 35 percelen met een totale 
oppervlakte van 67-2-43 gemet. 1 4-0-69 gemet daarvan waren nagenoeg 
het hele 25ste begin (een stuk van het 1 9de begin van de 
Bewesteredewatering) en 53- 1 -7 1  gemet was gelegen in het l 8de en het 
20ste begin (het tweede en vierde begin van de Goesenarewatering) . 
De derde rente van 1 1 ,5  hoed ruwe haver was bezet op elf bunder (33 
gemet) land, meers en bos ten zuiden van de Lieve en ten westen van de 
Ede, dus ook in het 18de en 20ste begin. Daarvan was vijf hoed vijf lopen 
en l /8ste deel ruwe haver verdonkerd, bezet op 1 7,5 gemet land die vroe
ger toebehoorden aan Pieter Bladelin en in 1 649 aan de kerk van 
Middelburg. In die beginnen gaat het dus om stukken van het Goed te 
Paddepoele, dat Bladelin in 1 444 kocht van van Praet, heer van 
Moerkerke, en dat hij eerst inlijfde bij zijn leenhof van Middelburg. Op 29 
december 1 470 schonk Bladelin Paddepoele aan de kerk van Middelburg. 

4. 1 .  7 Leenhof van Moerkerke 

De heerlijkheid Moerkerke was oorspronkelijk een leen van Ter 
Vaken. Op 27 juni 1 430 verkocht de Bourgondische hertog Filips de 

253 



PAUL VAN DE WOESTIJNE 

Goede, ook graaf van Vlaanderen, het leengoed Ter Vaken met zijn lenen 
aan Lodewij k  van (Praet, heer van) Moerkerke. De heer van Moerkerke 
kreeg de toelating om zijn vier lenen samen te voegen tot één hoofdleen, 
de heerlijkheid Moerkerke. De lenen van Ter Vaken die in Moerkerke gele
gen waren, werden ondergebracht bij de heerlij kheid en leenhof van 
Moerkerke. Omstreeks 1 444 verkocht Vrancke van Praet Ter Vaken met 
zijn lenen aan Pieter Bladelin, die de lenen onderbracht in zijn leenhof 
van Middelburg. Pieter Bladelin verkocht op zijn beurt Ter Vaken als 
leengoed, maar nu zonder lenen. Die werden ondergebracht in het Hof 
van Middelburg. 

Toch vonden we in de omgeving van Ter Vaken nog een leen dat 
toebehoorde aan het leenhof van Moerkerke. In het leenregister van 1 642 
is het 29ste leen van Moerkerke een stuk grond van 7 - 1 -68 gemet groot 
verre noordt vander kercke, noordtwaert over de Ghentsche Leye in het 
1 5de begin van de Moerhuizewatering.56 Het behoorde dus tot het Goed 
ten Vloten, dat in het landboek van 1 7 1 5  het hele l 5de begin beslaat. Het 
leen was in het bezit van jonkheer Cornelis Mesdach filius jonkheer Jan, 
dat is dezelfde eigenaar als van het Goed ten Vloten. Hoewel dit leen van 
7 - 1 -68 gemet behoorde tot het leenhof van Moerkerke, was het een deel 
van Ten Vloten dat tot het leenhof van Middelburg behoorde. Zie Goed 
ten Vloten onder 4. 1 .6 Leenhof van Middelburg 

4. 1 .  8 Leenhof van Balgerhoeke 

Het leenhof van Balgerhoeke had geen foncier, het was een zgn. 
vliegend leen of een leen in de lucht. Het bestond alleen uit een kapoen
en penningrente en acht/negen lenen. Het leen verschijnt al vanaf 1 325 
in de leenregisters en was toen in handen van Joris van Aertrike f[iliu]s 
Bernard. Het werd gelokaliseerd in Balgerhoeke, parochie Adegem, 
omdat de grond waarop de renten bezet waren, in Balgerhoeke lag. 
De beschrijving van dit leenhof valt buiten het bestek van dit artikel , 
omdat het niet in Maldegem lag, wel enkele lenen. Van het leenhof van 
Balgerhoeke hingen in totaal negen lenen af: vier in Heinkenswerve 
(Aardenburg/Sluis) , twee in Meetkerke, twee in Maldegem en een in 
Balgerhoeke (Adegem) . 
Het is pas in de leenregisters van 1 642 en van 1 683 dat we meer details 
vernemen over die lenen. 57 

Onderstaande lijst bevat de Maldegemse lenen met in de eerste 
kolom het volgnummer van onze lij st. In de volgende kolommen staan per 
leen in de eerste rij de gegevens uit het leenboek van 1 642 (leenverheffing 
van 1 649) , in de tweede rij de gegevens uit het leenboek van 1 683: de 
leenhouder (fs is zoon van, fia is dochter van) , de grootte (3- 1 -43 g bete
kent 3 gemet, 1 lijn en 43 roede; 2- 1 6- 1 1 pp betekent 2 pond, 1 6  schel
ling en 1 1  denier parisis) , dan de ligging en de erop rustende leen r
plichting. 
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nr nr leenhouder grootte ligging leen verplichting 

1 3 jonkheer Charles rente van ong. 7-4-0 pp en bezet op 1 8  g land in ten vullen coope 

Dominicus van Boonem 9 kapoenen de Strobrugge tussen de Oude paar handschoenen 

f jonkheer Jan Eraert Scheepsrente, à rato van 8 Ede (oost), de Nieuwe Ede op midwinter ( 2 1  

3 jonkheer Charles 
groot en een halve kapoen (west), de Moerhuizewater- december) 

per gemet, samen geschat gang (noord) en het land van 
Dominicus van Boonem 

op IQ groot per gemet de kerk van Maldegem (zuid) 
fs jonkheer Jan Everaert 

lb 6 percelen in het J 8de begin 
van de Moerhuizewatering 

2 4 Mayken De Clercq, de 7-0-0 g land noordwest van de kerk ter bester vrome 

vrouw van Joos Soetaert Kranenbroek 

4 Maycken De Clercq, ter bester vrome 

uxor Joos Soetaert speere ende reese 

lb heer en meester Francis 3-0-0 g bos 2008 in het 4<1e begin van de 

van Hulle Goesenarewatering 
Popp l l022 

heer en meester Francis 4-0-0 g bos 2 1 1 7  in het 5de begin van de 

van Hulle Goesenarewatering 
Popp 1 1 26 1  

Het eerste leen in Maldegem was d e  Scheepsrente, een penning- en 
kapoenrente bezet op 1 8  gemet in het 1 8de begin van de Moerhuizewa
tering. In 1 649 waren de rentegelders van de Scheepsrente: Adriaen de 
Muenijnck (2-0-64 gemet/0-22-6 parisispond) , Pieter Eeckeboom fs 
Aernoudt (0-0-25 g/0-2-6 pp) , Jacob Dooman (4- 1 -40 g/2-4-0 pp) , het 
kind Adriaen Spae fs Passcharis en Pieter Rotcas fs Pieter (6-2-22 g/3-7-
6 pp) , de kerk van Maldegem ( 1 -0-30 g/0- 1 2-0 pp) en de kinderen van 
Joos van Hoogheweghe (3-0- 1 2  g/ 1 - 1 0-4 pp) . De totale belaste opper
vlakte kwam op 1 7- 1 -93 gemet, dus bijna 1 8  gemet, en de betaalde rente 
kwam op 8- 1 8- 1 0 parisispond. De penningrente van acht groot per 
gemet en de kapoenrente van negen kapoenen kwam volgens het de
nombrement samen op ontrent 9 .:E par[isis] ts[iae]rs, negen parisispond 
en moest worden betaald telcken S. te Bavendaeghe, op 1 oktober, de 
feestdag van Sint-Bavo, de P?-troon van de goede oogst. 
In 1 649 werd de kapoenrente niet meer in natura betaald, maar was die 
omgerekend in geld. De penningrente en de kapoenrente werd samen 
geïnd à rato van gemiddeld 0- 1 0-0 pp per gemet. De penningrente 
bedroeg 0-8-0 pp per gemet, zodat er 0-2-0 pp per gemet overbleef voor 
een halve kapoen. De waarde van een kapoen was dan vier schelling (0-
4-0 pp) , prijzige beestjes! Die prijs is vergelijkbaar met vijf schelling per 
jaar die men in 1 732 in de Viermatenwatering in Sint-Laureins aan de 
heer van Maldegem betaalde voor een kapoen. 58 
De leenman van het eerste leen, die de Scheepsrente ontving, moest jaar
lijks op 2 1  december aan de heer van het leenhof van Balgerhoeke een 
paar handschoenen leveren. Ook die leenverplichting werd in de 1 7 de 
eeuw niet meer in natura betaald. In een leenverplichting van een ander 
leen van dit leenhof in Heinkenswerve werd de waarde van een paar 
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handschoenen gelijkgesteld met twee schelling parisis. De Scheepsrente 
bracht jonkheer Charles Dominicus Van Boonem dus jaarlijks 8- 1 9- 1 0  
parisispond op. 
Het tweede leen dat afhing van het leenhof van Balgerhoeke, lag in 
Kranenbroek ten noordwesten van de kerk van Maldegem. In het land
boek van 1 725 is er geen sprake van Kranenbroek, maar ten noord
westen van de kerk worden daar wel twee lenen gelokaliseerd, een van 
drie gemet en een van vier gemet, die van één eigenaar zijn en samen een 
perceel van zeven gemet vormen. De Groeneweg (nu een stuk van de 
Paddepoelestraat) loopt erdoorheen. We vonden die lenen/ dat leen bij 
geen enkel ander leenhof terug, dus hebben we hier waarschijnlijk te 
maken met het leen van zeven gemet, dat tot het leenhof van Balgerhoeke 
behoorde. 
De leenverplichting die rustte op het tweede leen, was een speere ende 
reese, een speer en een lange stok of ris(t) , wapens die moesten dienen 
om de heer bij te staan als hij oorlog voerde. 59 

4. 1 .9 Hof te Praet 

Het Hof te Praet of de Stede te Balgerhoeke was een leenhof in 
Adegem, gelegen aan weerszij den van de Lieve ter hoogte van 
Dorekensrabot in Balgerhoeke ten noorden van Malecote. Het was 28 
bunder (84 gemet) groot, bezat een penningrente van 1 8  parisispond (ver
donkerd) , telde vier manscepen of lenen en 40 upzittende laten. De ver
melding van veertig onderdanen die in Te Praet woonden, wijst op heer
lijke rechten die de heer van Te Praet had op die bewoners, maar verder 
zijn er na 1 50 1  geen aanwijzingen dat het leenhof een heerlijkheid was. 
Vermoedelij k  waren die 40 laten de rentegelders van de penningrente van 
1 8  pond die na 1 50 1  ook aJ. niet meer vermeld werd. 
Van de lenen is nadien wel nog sprake. Bij de leenverheffing in 1 644 door 
Simon vander Speeten, heer van de stede, keure ende heerlijkheid van 
Eeklo, telde Te Praet zes lenen, waarvan er drie in Adegem lagen en drie 
in Maldegem in Zuidhoute (Kleit) op de grens met Adegem. In 1 683 krij
gen we nieuwe gegevens (tweede rij ) .  

De drie lenen van het Hof te  Praet in Maldegem worden gesitueerd 
in de Onderdij kstraat bij Zuidhoute ten oosten van Kleit. Zuidhoute is 
een oude naam voor Maasbone, dat deels op Maldegem en deels op 
Adegem ligt. De Ede snijdt het goed in twee en vormt er de grens tussen 
Maldegem en Adegem, de hoeve staat op Adegem. Dat zijn de beginnen 
9 1  ten noorden, en 92 ten zuiden van de Onderdijkstraat, die loopt van 
de Appelboom naar Kleit. Daar vinden we in de landboeken van 1 645 en 
1 725 geen lenen en ook geen percelen die ervoor in aanmerking komen. 
De grote percelen op de noordzijde van de straat behoren tot Maasbon 
en op de zuidzijde staan er enkele hoevetje op kleine perce ltje . 
Vermoedelijk heeft men zich (zoals vaker gebeurde) vergist en liggen di 
drie lenen wat oostelij ker, op grondgebied Adegem, dat daar parochiaal 
Maldegem was?60 
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leenhouder grootte ligging Jeenverpl ichting 

1 1 ... de Clerck ? g bo en veld ten zuiden van de kerk ter bester vrome 
bij de Onderdijkstraat 

1 ... de Clerck Onderdijke 

2 2 Heyndryck de Clercq f 6-0-0 g ten zuiden van de kerk ter bester vrome, een 

Aemoult bij Zuidhoute mestwagen en . . .  of 0- 1 0-0 
het Goed te Zuidhoute (oost en pp tussen Sint-Jansmis en 

west) Sint-Bavo 

2 de erfgenamen van bij het Goed te Suuthowte, nu idem, tussen Sint-Jansmis en 

Heyndryck de Clercq fs glzenaempt Maelbois Sint-Bavo, gheseyt de 

Aernoult cortewaeghen rijdt 

3 3 Heyndryck de Clercq fs 0-4-50 g te Zuidhoute ter bester vrome, een paar 

Aemoult het Goed te Zuidhoute (west) herten (valken aars-) 
der straal (noord) handschoenen of 0-8-0 pp 

3 de erfgenamen van 
Heyndryck de Clercq fs 
Aemoult 

4. 1 . 1 0 Verdwenen leenhof 

4. 1 . 1 0. 1  Ligging en grootte 

In de leenregisters van de Burg van Brugge tussen 1 325 en 1 386 
vinden we melding van een leen in de parochie van Maldegem zonder ver
dere lokalisering. Daarna is er geen spoor meer van. In 1 325 was het leen 
vier gemet groot en bracht het dertig schelling per j aar op. In 1 365 was 
het zes gemet groot en telde het drie manschepen. Ook de laatste ver
melding in 1 386 houdt het op zes gemet en drie lenen. Van die drie lenen 
worden geen details over de ligging gegeven. We weten dus niet waar het 
hoofdleen en de drie lenen lagen. 

4. 1 . 1 0.2 Heerlijke plichten 

Het leenhof stond ten dienste van trouw en waarheid, zonder meer. 

4. 1 . 1 0.3 De leenhouders van het verdwenen leenhof 

1 Hughe de le Moere, 1 325 

2 Jacob van den Moere, zoon van Hughe 
Jacob fil. volgde zijn vader op als leenhouder. 

3 Jan Hals, vóór 1 365 
Jan Hals kocht het leengoed van Jacob van den Moere. 

4 Mathijs vanden Hylle 
Mathijs vanden Hylle kocht of erfde het leen van Jan Hals. 
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5 Pieter vanden Hille, zoon van Mathijs,  vóór 1 384 
Pieter vanden Hille was de feodale erfgenaam van zijn vader Mathijs.  

6 Mathij s  vanden Hille, zoon van Pieter, na 1 386 

7 Marie vanden Hille, eind 1 4de eeuw 
Marief Jacops vanden Hill, dochter van Jacob, erfde het leenhof ver
moedelij k  van haar oom of neef Mathijs.  Zij was de weduwe van J acop 
Pretsaerd. 

Na 1 386 vinden we geen spoor meer van dit leen. In het leenhof van 
de Burg van Brugge is de kans klein dat het leen verdonkerd is, want 
dan zouden we het in de volgende leenboeken telkens terugvinden met de 
bemerking dat het niet meer vindelijk is. Vermoedelijk kwam dit leenhof 
terug aan de graaf die het in volle eigendom verkocht. Het Goed te 
Broodsende (Brezende) , Butswerve of Schipstale, die, voor zover bekend, 
geen lenen waren, komen daarvoor in aanmerking. 

4 .2 LEENHOF VAN REZINGE: HET HOF VAN LETfEBROEK 

Het Hof van Lettebroek was een leen van het leenhof van Rezinge, 
dat het foncier was van de heerlij kheid Maldegem, die op haar beurt een 
leen was van het grafelijk leenhof van de Burg van Brugge. Lettebroek 
wordt als leenhof alleen vermeld in de denombrementen van de heerlijk
heid Maldegem uit 1 5 1 5  en 1 644 onder het leenhof van Rezinge. Er zijn 
geen leenregisters of renteboeken van het Hof van Lettebroek bewaard. 

4.2. 1 Ligging en grootte 

Foncier 
Het leenhof ontleent zijn naam aan het toponiem Lette(n)broek, dat 

'klein broek' (afvoerloze depressie) betekent.6 1 Het goed was gelegen ten 
noorden van de kerk van Maldegem op de westzijde van de Ede. 
Lettebroek zelf behoorde niet tot het foncier van dit leen, maar was de 
grond waarop de rente die tot het leenhof behoorde, bezet was. 
De grond die deel uitmaakte van het leen, was de Kouter, een stuk zand
grond van vijf  gemet op de noordzijde van de Karreweg (nu de 
Kapellestraat) , dat paalde aan de Zandvleuge, perceel 1 0  van Rezinge 
(oost) . 62 De Kouter is het 23ste perceel van het zesde begin (de 1 5de par
tij van het negende begin van de Millinkwatering) in het Maldegemse 
landboek van 1 725, beschreven als 5 gemet 42 roede ackerlant & leen. 
Op de Poppkaart vinden we het stuk grond terug in sectie H, de percelen 
1 475 en 1 476 en (een stuk van perceel) 1 474. 

Lenen 
Tot het leenhof van Lettebroek behoorden vier manschepen of 

lenen. In onderstaande tabel staan per leen in de eerste rij telken d 
gegevens uit het denombrement van 1 5 1 5, in de tweede rij die van 1 644 
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en daaronder telkens het perceel in het landboek (lb) van 1 725. 
Het eerste leen lag volgens het landboek van 1 725 in het twaalfde 

begin op de noordzijde van de Butswervestraat in (de omgeving van) de 
Desselare, dat is perceel 23 in dat begin. 
Twee lenen (nrs 2 en 4) lagen in het zesde begin op de zuidzijde van de 
Butswervestraat in de omgeving van Butswerve, wellicht perceel 5, groot 
3 gemet en perceel 4, groot 2 lijn in 1 726 allebei eigendom van Jan de 
Zutter, de zoon van Florent. 

4.2.2 Heerlijke rechten 

Renten 
Naast een foncier van vijf  gemet land en vier lenen behoorden tot 

het Hof van Lettebroek nog twee renten. 
1 .  Een rente van tien parisispond was bezet op zestien gemet land in één 
stuk, genaamd de Zwane, gelegen noordwest van de kerk, tussen Rezinge 
(west) , land van het Sint-Janshospitaal in Brugge (oost en zuid) en enke
le andere eigenaars (noord) . Het stuk grond was bereikbaar via een dreef 
tot op de Ede (oost) . Dit stuk wordt in het denombrement van 1 644 
Lettebroek genoemd. Het paalt nu met de westzijde aan de Vakekerkweg. 

nr nr leenhouder grootte ligging leenverplichting 

1 1 Pieter Dhoyere 0-3-0 g land 

1 Philips de Hoyere 1 -0-0 g land op de Deselaere, de weg van Butswerve naar ter bester vrome 
den Cruyce (zuid) 

lb heer en meester Francis 1 -0-50 g land 1 2i3 Popp H930 tot H934. 
Bemaert Geemaert Butswervestraat (zuid), naast Desselaers 

2 2 Jooris de Zutter fs 3-0-0 g land 
Wouter 

2 Joos de Zuttere noordwest van de kerk ter bester vrome 
in Butswerve, de Butswervestraat (noord) 

lb Jan de Zutter fs Florent 3-0-0 g land 0605 Popp H l 584, H l 585 en H 1 586 

3 3 Pascharis Cappelle fs 3-0-0 g oud 
Marten land en meers 

in 2 percelen 

3 (wijlen) Betken Cappelle 0-8-50 g (a) 0-4-50 g zuidwest van de kerk in de ter bester vrome 
in 2 percelen Burkelakker, de kerkweg (zuid) 

(b) 0-4-0 g meers in de Kwade Hoek, 
de watergang (oost), St.-Janshuis (west) 

lb Adriaan Rons fs 0-4-50 g land (a) 53 1 2  Popp E36a e n  E36b 
Guilliame de Burkelweg (zuid) 

de weduwe en kinderen 0-4-0 bos (b) 502 1 Popp E 1 83 
van Guillfame Roos (het zuidoostelijke stuk), de Wittemoer-

watergang (oost), St.-Janshuis (west) 

4 4 Pieter de Zwaef fs Gillis f-0-0 g land 

Philips de Zwaef 0-2-0 g land aan de westzijde van leen 2 ter bester vrome 

lb Jan de Zuuer fs Florent. 0-2-0 g land 0604, naast het vijfde perceel, Popp H 1 589 

259 



PAUL VAN DE WOESTIJNE 

In het landboek van 1 725 wordt Lettebroek gevormd door de percelen 1 
tot 3 en 1 7  tot 2 1  _van het vierde begin, samen 1 5-2-95 gemet (Popp nrs 
H 1 1 67 tot H l  l 80b1s) .  De dreef, die vertrekt aan perceel 1 7 en naar de Ede 
loopt, vormt de noordzijde van perceel 1 0 .  Perceel 1 7  is volledig omwald 
en kan vroeger een mote zijn geweest, waarop de hofstede (Lettebroek of 
Ryckaertswal?) stond. 
De eigenaars van die percelen moesten jaarlij ks aan de heer van 
Lettebroek per gemet de toch wel hoge rente van twaalf schelling en zes 
denier parisis betalen in twee schijven, de ene helft op de feestdag van 
Sint-Maarten ( 1 1 november) en de andere helft op Lichtmis (2 februari) . 

2 .  Een rente van drie parisispond was bezet op huizen en hofsteden in 
Torhout. Het registre (renteboek, dat niet bewaard is) maect int langhe 
menüon van de vele en diverse eigenaars. Deze rente moest worden 
betaald op Sint-Pietersdag (29 j uni) , in West-Vlaanderen traditioneel de 
dag waarop de inboedel van stopgezette landbouwbedrijven openbaar 
verkocht werd. Startende boeren konden zich daar tweedehandse werk
tuigen aanschaffen. 

4.2.3 Heerlijke plichten 

Het leen stond teri dienste van trauwe ende waerhede, dat zijn de 
gewone leenverplichtingen: trouw aan de leenheer, handhaven van de wet 
en medewerking aan de justitie. Het Hof van Lettebroek stond ten relief
ve van vullen coope, was dus onderworpen aan het betalen van het volle 
verhefgeld, oorspronkelijk tien procent van de waarde van het leen, later 
forfaitair tien parisispond, bij verandering van eigenaar door verkoop of 
overlij den van de vorige leenman. 

Jaarlijks op Sinksen moest de leenhouder van het Hof van 
Lettebroek aan de heer van Rezinge, dus de heer van Maldegem, een paar 
schapen handschoenen afleveren in de kerk van Maldegem, een leenver
plichting die in de loop der tijden werd vervangen door het betalen van 
een geldsom. 

4.2.4 De leenhouders van het Hof van Lettebroek 

1 Katharina Lambrecht, alias van Lettebroek, einde van de 1 5de eeuw 
We vinden nergens Katharina Lambrecht vermeld als leenhoudster 
van het Hof van Lettebroek, maar aangezien zij van Lettebroek 
genoemd wordt, en haar dochter Arnoudine van Maldegem het leen
hof erfde, kunnen we gerust aannemen dat het leen voordien ook al 
in handen was van de belangrijke Maldegemse familie Lambrecht. 
Katharina Lambrecht was gehuwd met Roeland II van Maldeghem, 
die een zoon was van Roeland I van Maldeghem en Maria van 
Moerkerke. Roeland behoorde tot de zijtak. van de familie van 
Maldeghem die via Jan van Maldeghem (t 1 396) , zoon van Filip V 
van Maldeghem, de naam en het geslacht voortzette. 63 

260 



2 Arnoudine/Arnoldine van Maldeghem, omstreeks 1 5 1 5  

F'EODML MALDEGE:M 

De eerste met naam bekende leenhouder van het Hof van Lettebroek 
is Arnoudine van Maldeghem in 1 5 1 5. Zij was de dochter van Roeland 
II van Maldeghem en Katharina Lambrecht. Ze was gehuwd met 
Pieter de Hoyere, die ook andere lenen (enkele wellicht causa uxoris, 
in naam van zijn vrouw) in Maldegem bezat. Pieter de Hoyere was een 
rijke grondbezitter en burgemeester van Maldegem. Een Pieter 
Dhoyere van Aardenburg was leenman van het 25 l ste leen van het 
Hof van Middelburg, een stuk grond van 0- 1 1 -36 gemet in Sint-Baafs 
(Aardenburg) . 64 

3 Filips de Hoyere, van ? tot 1 572 
Na het overlijden van zijn moeder, Arnoudine van Maldeghem, kwam 
het Hof van Lette broek in handen van heer Philips de Hofjere p. b. re, 
hij was presbytere of priester. Filips de Hoyere erfde de lenen van zijn 
moeder, o.m. het Steen van Maldegem. Hij was ook eigenaar van een 
leen van één gemet land opden Deselaere, gehouden van het leenhof 
van Lettebroek. Filips de Hoyere was eveneens rentegelder van het 
leen de Briel. Hij moest meebetalen voor een rente van twaalf hoed 
haver, bezet o.m. op zijn bos (2 gemet 55 roede) in Kleit tussen het 
Baljuwstraatje en de Lendestraatje.  65 Filips de Hoyere overleed in 
1 572. 

4 Jan Wouters, van 1 572 tot 1 596 
Jan Wouters erfde in 1 572 het Steen van Maldegem van zijn priester
oom, Filips de Hoyere. Zijn moeder was dus een de Hoyere. Als feo
dale erfgenaam van Filips de Hoyere zal Jan dus ook wel Lettebroek 
geërfd hebben. Hij was vermoedelijk een zoon van Lieven Wouters. 66 

Jan Wouters stierf in 1 596. Hij behoorde tot een vermogende familie 
in Maldegem die veel lenen en landbouwgrond in bezit had. 

5 Filips Wouters, van 1 596 tot 1 643 
Filips Wouters, zoon van Jan, volgde zijn vader op als leenman o.m. 
van het Hof van Lettebroek en van het Steen in 1 596. 

6 Pieter Wouters, van 1 643 tot 1 665 
Pieter Wouters, zoon van Filips, erfde in 1 643 de lenen na het overlij
den van zijn vader. Hij was toen nog minderjarig. Op 1 1  oktober 1 648 
legde hij als leenman van het Steen van Maldegem in het leenhof van 
Brugge de eed van trouw af toen hij meerderjarig werd, hij was toen 
normaalgezien 25 jaar. 67 In het leenhof van Rezinge moet dat ook 
gebeurd zijn, hoewel we daar geen documenten over hebben. In elk 
geval wordt Pieter Wouters in het denombrement van de heerlijkheid 
Maldegem vermeld als leenman van het Hof van Lettebroek. Hij was 
ook eigenaar van vier bunder meers in Adegem . 

7 Jan Wouters, omstreeks 1 725 
Jan Wouters wordt in het landboek van 1 725 vermeld als eigenaar 
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van de 5 gemet 42 roede ackerlant & leen, in de Carreweg (= 

Kapellestraat) , het stuk dat elders de Kouter wordt genoemd en het 
foncier was van het Hof van Lettebroek. Jan Wouters was vermoede
lijk een zoon of kleinzoon van Pieter uit 1 644. Hij woonde toen in 
Adegem. 
Er zijn geen verdere leenhouders van het Hof van Lettebroek bekend, 
maar vermoedelij k  bleef het leenhof tot het einde van de feodale pe
riode ( 1 795) in het bezit van de familie Wouters. 

5. LENEN 

5. 1 GEWONE LENEN VAN DE BURG VAN BRUGGE 

Een gewoon leen is een leen, bestaande uit grond, rente, ambt, etc. 
of een combinatie daarvan. Zo'n leen heeft geen lenen en is dus geen 
leenhof. Een gewoon leen hangt af van een leenhof, in het Brugse Vrije 
meestal van de Burg van Brugge of ander leenhof zoals Rezinge, Hallinks, 
waaronder ze als leen behandeld werden. 

5. 1 . 1  Het Steen van Maldegem 

5. 1 . 1 . 1  Ligging en grootte 

In het leenboek van 1 325 wordt het Steen van Maldegem beschre
ven als un mannor (woonplaats) in de parochie van Maldegem. In 1 365 
zijn aan het leen ongeveer drie gemet land verbonden, int dorp van mal
deghem daer de steen up staet. Steen is niet alleen een stenen woning, 
maar betekent ook de gevangenis. De grond wordt in 1 435 gesitueerd 
oost vander kerken in enenjeghenode gheheten Waerheem Daar lag een 
stuk grond dat bij het leen · behoorde. Den Steen van Maldigheem met al 
de huizen en de bomen strekte zich uit tussen de Heerstraat (noord) en 
sheeren leen wech (zuid) . Met de Heerweg wordt de vroegere grote weg 
van Eeklo naar Brugge bedoeld, de huidige Marktstraat. De leenweg van 
de heer van Maldegem is de Brieldreef (nu Brielstraat) , die liep van de 
Eelveldestraat (nu Stationsstraat) naar De Briel, een leen van de heer van 
Maldegem. 
Het Steen werd in 1 867 afgebroken om de Markt te vergroten en er het 
gemeentehuis te bouwen. 
In 1 642 wordt het leengoed als volgt omschreven: 1 .  twee gemet een lijn 
land waar de gevangenis op staat, zuidwest van de kerk, tussen het 
Boudewijn Lippensstraatje aan de oostzijde (nu een stukje van de 
Marktstraat) , het land van Lieven Blanckaert (zuid) , de calsyde in het 
vierde begin van de Millinkwatering (noord) . Er is dan nog geen sprake 
van herberg en brouwerij ,  maar die zal er wel al geweest zijn, want de 
cipier moest, uiteraard tegen betaling, zorgen voor eten en drinken voor 
de gevangenen. En 2 .  twee lijn land, oost van de kerk in het dertiend 
begin van de Noordbroekwatering in het gehucht Waerhem, dat i d 
Warmakker ten noorden van de Kleine Katsweg. 

262 



FEODAAL MALDEGEM 

In het Maldegemse landboek van 1 645 is de Sepieraege van 
Maldeghem gesitueerd in het eerste perceel van het 42ste begin mette 
westsyde ande Eede ende noorthende ande calsyde. In 1 725 (tweede 
landboek) is de siperage vanden ambachte van Maldeghem, groot vier lijn 
25 roede, een herberg en brouwerij op de noordwesthoek met de doelen 
van het schuttershof in het midden. Ze paalt met de westzijde krom aan 
de Ede, met de noordzijde aan de Antwerpseheerweg, met de oostzijde 
aan het Boudewijn Lippensstraatje en met de zuidzijde aan het land van 
Jan Lambrecht. Dat is het eerste perceel van het zeventigste begin, op de 
kadasterkaart van P. C.  Popp nummers G288 tot G29 1 .  Het tweede stuk 
van het leen in Warme is daar maar één lijn dertig roede groot en paalt 
met de westzijde aan sGravenbilk dat ligt aan de zuidzijde van de 
Burchtstraat/Warmestraat, dat is het 49ste perceel van het 1 3de begin 
van de Noordbroekwatering (Popp B l 247) . 
Bij de verkoop van het Steen van Maldegem in 1 770 hoorde bij de sipe
rage ende steen van den ambachte van Maldeghem een brouwerij ,  gevan
genis, block huys ende andere temmeragien. Het blokhuis is de ruimte 
waar de gevangenen met hoofd, handen en voeten geklemd in het blok 
lagen. Uit de boedelbeschrijving van brouwer Willebrordus Coelis ( 1 774) 
weten we dat het huis bestond uit de herberg, een gelagkamer, een keu
ken, een voorkamer, een achterkamertje,  de gildekamer van schuttersgil
de van Sint-Sebastiaan, een grote kelder, een bierkelder en een zolder. 
Dan was er nog de brouwerij met ast (waar gerst gedroogd en gebrand 
werd) en de zolder, een paardenstal en een schuur. Op het hof stonden 
lindebomen en lag er een moestuin ( lochtink) en een hoppier, een lapje 
grond waar hop gekweekt werd. 68 

5. 1 . 1 .2 Heerlijke rechten 

Penningrente 
De cipier had geen vast salaris, maar kreeg van de graaf wel de 

middelen om zijn ambt goed uit te oefenen en er te kunnen van leven: een 
stenen huis, vandaar dat steen hier ook gevangenis betekent, grond om 
te bewerken, jaarlijkse renten en inkomsten in natura. 
In 1 325 bevatte het leen naast de grond en het huis ook een jaarlij kse 
penningrente van tien schelling bezet op de Grote Brieven (grafelijke 
belasting) , veertig schelling (of twee pond) bezet op de Brieven van Wouter 
Stocs, dat is een grafelijke belasting die (vermoedelijk in Maldegem) werd 
geïnd door de verder onbekende Wouter Stocs,  en negen schelling bezet 
op nog andere belastingsbrieven. De cipier had dus een jaarlijks inkomen 
van twee pond negentien schelling uit belastinggeld . 

Haver- en kaasrente 
Daarboven kreeg de leenhouder-cipier 24 hoed (x 1 98,56 liter) 

witte haver uit de spijker (grafelijke voorraadschuur) van Brugge en drie
enhalf wagen kaas; een wage (waag of gewichtshoeveelheid) kaas was 
1 20 pond Brugs zuivelgewicht of 60,6 kg.69 
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Het Steen van Maldegem 

Tot 1 386 wordt het leen nog omschreven als tsteenwaerderscep 
met al den rechte datt[er] toe behoort, dus kunnen we aannemen, ook de 
penningrenten en renten in. natura, maar vanaf 1 435 is daar geen spra
ke meer van! In alle latere leenbeschrijvingen wordt nog alleen gewag 
gemaakt van drie gemet grond in twee percelen met huizen en bomen. 
Ik geloof niet dat die renten in de 1 4de of 1 5de eeuw zomaar uit verge
telheid uit het leen verdwenen zijn.  Aannemelijk is de verklaring dat de 
graaf of de grafelijke administratie ze uit het leen verwijde:rd heeft, omdat 
de cipier dan niet meer werkte voor de graaf, maar wel voor de heer van 
Maldegem, die vanaf de dertiende eeuw gaandeweg meer heerlijke rech
ten (en inkomsten) van de graaf had verkregen. Vooral door de aankoop 
van de heerlijkheid van de Oudse in 1 558 kreeg de heer van Maldegem 
de volledige rechtsbevoegdheid over en de meeste inkomsten van het 
ambacht Maldegem. 70 Het is dan ook logisch dat de graaf de cipier niet 
langer betaalde uit zijn eigen belastingsinkomsten (Brieven en Spijker) . 
Het behoorde dan tot het recht van de heer van Maldegem om de cipi r 
aan te stellen. Hij delegeerde die bevoegdheid aan zijn burgem ester n 
schepenen. Vanaf wanneer dat gebeurde, is niet meer te achterhalen. 
In de zeventiende eeuw werd een gevangenisreglement opgesteld, waarin 
de rechten en de plichten van de gevangenen en van de cipier w rden 
vastgelegd. 7 1  
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5. 1 . 1 .3 Heerlijke plichten 

In feite was het Steen van Maldegem een leenambt. De graaf van 
Vlaanderen moet het steenwaarderschap (cipierage) of cipiersambt reeds 
vroeg, vermoedelij k  nog voor hij het ambacht Maldegem als heerlijkheid 
in leen gaf, ingesteld hebben. De gevangenbewaarder moest .flour]nir a 
mons[ieur] de tenir les prisonniers, de gevangenen bewaken in opdracht 
van de graaf (monsieur) , niet voor de heer van Maldegem. 72 

Naast de plicht de gevangenen te bewaken, had de steenwaarder 
ook heerlijke plichten: te trauwen ende te waerheden, trouw zijn aan de 
graaf en helpen misdrijven opgesporen en voor het gerecht brengen. 
Verder stond het leen te vullen coope, waardoor bij verandering van leen
houder, het volledige verhef- en kamerlinggeld moest worden betaald . 

5. 1 . 1 .4 De leenhouders van het Steen van Maldegem 

1 Maroye van den Huus, omstreeks 1 325 
In 1 325 was Maroye fille Jehan van den Huus leenhoudster van het 
leengoed den steen van Maldeghem en dus de eerste bekende cipier in 
Maldegem. De kans is groot dat haar vader, Jan, ook die bediening 
waarnam. De familienaam vanden Huus kan betrekking hebben op 
het huis waar ze woonden, het Steen dus. 

2 Jan (Pieterszoon) 
De heer Jan Pieters zoens, die zoon was van Wouter, volgde Maroye 
van den Huus op als steenwaarder, toezichter van de gevangenis van 
Maldegem. Pieters is hier nog geen familienaam. Wijst dit erop dat het 
steenwaarderschap (en het leen?) nog geen erfelijke ambt was of was 
Jan de zoon van Maroye van den Huus? 

3 Pieter, zoon van Wouter, omstreeks 1 365 
In 1 365 was Pieter fs Wout[er]s fs Arents, dus Pieter, zoon van 
Wouter, die zoon was van Arnoud, de opvolger van Jan Pieterszoon 
als leenhouder van het Steen van Maldegem. Hij was misschien zijn 
vader. 

4 Jacob, zoon van Wouter (Pieters) . omstreeks 1 384 
Jac[ques] J Wout[er]s f Piet[er]s wordt in het leenregister van 1 384 
genoemd als leenman. In een ander register uit 1 386 heet hij Jacob J 
Wout. Pieters. Zijn grootvader was Pieter, wat enige verwantschap met 
de vorige leenhouders niet uitsluit. 

5 Filips Spierync 
Filips Spierync volgde Jacob Pieters op als toezichter van de gevan
genis van Maldegem. Hij is vermoedelijk de Philips, filius Jans 
Spierincx die in 1 392 leenman was van de heer van Maldegem en 
zetelde in zijn leenhof. Zijn vader, Jan Spierync, was toen baljuw van 
Maldegem. In dezelfde akte wordt ook Hendrik Spierync vernoemd , 
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eveneens een leenman van de heerlijkheid Maldegem. 73 Jan Spierync 
was omstreeks 1 365 getrouwd met jonkvrouw Margriete van den 
Poele, dochter van Jan, die eigenaar was van het Goed te Paddepoele 
in Maldegem en Moerkerke. De naam Spierync leeft in enkele 
Maldegemse plaatsnamen verder: Spieryncxstuk, Spierync:xmeers, 
Spieryncxbos en Spieringstraatje.  

6 Pieter Spierync, omstreeks 1 435 
Pieter Spierync, de zoon van Filips, kwam na zijn vader in het bezit 
van de cipirage van Maldegem. 

7 Filips Spierync omstreeks 1 468 
In het leenregister staat Filips Spierync, de zoon van Pieter, vermeld 
als leenhouder van het Steen van Maldegem. 

8 Adriaan Spierync, van omstreeks 1 50 1  tot 1 5 1 4  
In 1 50 1  was 1 50 1  Adriaan Spierync, vermoedelijk de zoon van Filips, 
in het bezit van het leengoed het Steen van Maldegem. 

9 Arnoldine van Maldeghem, van 1 5 1 4  tot ? 
In 1 5 1 4  kocht Pieter de Hoyere voor zijn vrouw, joncvrauwe 
Aemoudyne van Maldeghem, het Steen van Maldegem. 74 Zij was een 
dochter van Roeland II van Maldeghem en Katharina Lambrecht (ook 
van Lettebroek genoemd) . Haar broer, Jan van Maldeghem, zou het 
geslacht van Maldeghem verderzetten en het recht verwerven het 
familiewapen te voeren. Pieter de Hoyere bezat (uit hoofde van zijn 
vrouw?) heel wat eigendom in Maldegem. 

1 0  Filips de Hoyere, van ? tot 1 572 
Na het overlijden van zijn moeder, Arnoldine van Maldeghem, kwam 
het Steen in handen van heer Philips de Hof.jere p. b.re, hij was pres
bytere of priester. Hij was ook eigenaar van een leen van één gemet 
land opden Deselaere, gehouden van het leenhof van Lettebroek, dat 
afhing van Rezinge. Filips de Hoyere was eveneens rentegelder van 
het leen de Briel. Hij moest meebetalen voor een rente van twaalf 
hoed haver, bezet o.m. op zijn bos (2 gemet 55 roede) in Kleit tussen 
het Balj uwstraatje en het Lendestraatje. 75 Filips de Hoyere overleed 
in 1 572 . 

1 1  Jan Wouters, van 1 572 tot 1 596 
Jan Wouters erfde in 1 572 het Steen van Maldegem van zijn priester
oom, Filips de Hoyere. Hij stierf in 1 596. Jan Wouters behoorde tot 
een vermogende familie in Maldegem die veel lenen en landbouw
grond in bezit had. 

1 2  Filips Wouters, van 1 596 tot 1 643 
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1 3  Pieter Wouters, van 1 643 tot 1 665. 
Pieter Wouters, zoon van Filips, erfde in 1 643 het leen, het Steen van 
Maldegem, na het overlij den van zijn vader. Hij was toen nog minder
jarig. Op 1 1  oktober 1 648 legde hij in het leenhof van Brugge de eed 
van trouw af (ghedaen feaultefjtschap) midts zfjn zelfs wordfjnghe, 
toen hij meerderjarig werd, hij was toen normaal gezien 25 j aar. 76 
Pieter Wouters was ook eigenaar van vier bunder meers in Adegem. 
Hij woonde toen op een omwalde hoeve aan de zuidzijde van de hui
dige Buurtstraat dichtbij Butswerve en verhuurde de herberg en de 
gevangenis van Maldegem aan Pieter van Oost. 

1 4  Noë le Meere, van 1 665 tot 1 677 
Op 10 september 1 665 kocht Noë le Meere het Steen van Maldegem 
van Pieter Wouters. Hij ging er wonen en baatte de herberg uit. Hij 
overleed in 1 677. 

15 Adriaan le Meere, van 1 678 tot 1 699 
Op 25 februari 1 678 verhief Adriaan le Meere, de oudste zoon van 
Noë, na de dood van zijn vader, het leengoed, dat o.m. de gevangenis 
van Maldegem en het ambt van cipier inhield. Feitelijk bleef het Steen 
in onverdeeldheid onder de zes erfgenamen van Noë. Adriaan was 
ongehuwd en overleed in 1 7 1 4 .  

1 6  Glaude le Meere, van 1 699 tot 1 7 1 3 
Glaude le Meere, ook een zoon van Noë, kocht op 1 december 1 699 
de cipierage, de herberg en de brouwerij op de Markt in Maldegem, 
van zijn broer Adriaan le Meere. Wellicht betrof het alleen het zesde 
deel van zijn broer. Misschien had Glaude le Meere ook al het zesde 
deel van zijn zus Petronilla, die in 1 693 ongehuwd overleed,  overge
kocht. 

1 7 a Française le Meere, tot 1 704 
Française, een van Noë le Meeres dochters en op dat moment wedu
we van Coenrard Huges/Huyge(ns) , verkocht in 1 704/ 1 705 haar 
zesde deel (a) aan Cornelia Raes. 

1 8  a Cornelia Raes, van 1 705 tot 1 706 
Cornelia Raes, weduwe van Bernaert de Lylle, de uitbater van het 
Steen, verhief op 2 1  februari 1 705 een zesde deel (a) van het Steen 
van Maldegem, dat ze voorheen had gekocht van Française le Meere. 

19 a en b Anna le Meere, van 1 706 tot 1 7 1 3  
Op 1 9  januari 1 706 verkreeg Anna le Meere, de oudste dochter van 
Noë le Meere en (in tweede huwelijk) vrouw van Jacob Seij ,  het zesde 
deel (a) van Cornelia Raes. Ze eiste als familielid (by calaigne van 
naerhede, nl. als zus van Françoise) het voorkooprecht op en kreeg in 
1 706 effectief ook het leen in handen. Jacob Sejj kocht op 1 3  janua
ri 1 7 1 1 een zesde deel (b) . Het echtpaar Seij-le Meere bezat dan twee 
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zesden van het Steen. Anna overleed kinderloos in 1 7 13 .  Haar zesde 
ging naar de kinderen van haar broer Glaude Le Meere en het ander 
zesde deel was eigendom van haar man Jacob Seij .  

20 a en c Jacob Seij ,  van 1 7 1 3  tot 1 7 1 9  
Jacob Seij ,  de tweede man van Anna Le Meere, hield na de dood van 
zijn vrouw een zesde deel van het Steen in bezit. Hij kocht op 1 9  
februari 1 7 1 5  nog een zesde deel (c) van het Steen. Het is vermoede
lijk dat zesde dat in 1 7 1 8  by calaigne en de naerhede in handen 
kwam van Anna Marie le Meere. Jacob Seij overleed in 1 7 1 9 .  

2 1  a Pieternelle Seij ,  van 1 720 tot 1 770 
Een zesde deel (a) van het Steen kwam op 1 8  j uni 1 720 in handen van 
Pieternelle Seij ,  dochter van Jacob Seij en Maria Rotsaert. Ze erfde 
het van haar vader Jacob Seij .  Pieternelle Seij was getrouwd met Jan 
Pynaert. 

22 a Martinus Pynaert, van 1 770 tot 1 795? 
Martinus Pynaert, een jongman, woonachtig in Deinze, erfde van zijn 
moeder, Pieternelle Seij , het zesde deel (a) van het Steen en verhief het 
leen op 1 5  mei 1 770. Zijn vader Jan Pynaert had na de dood van zijn 
vrouw het recht van bfjleve (vruchtgebruik) . 

1 7 f Pieter Moens, van 1 727 tot 1 755 
Sieur Pieter Moens uit Watervliet verhief op 30 september 1 727 een 
zesde deel (f) van het Steen van Maldegem, dat hij geërfd had van zijn 
niet nader genoemde overleden broer. Die had het geërfd van zijn 
moeder . . . le  Meere. Pieter Moens was getrouwd met jonkvrouw 
Haerens. 

1 8  f Jacobus Moens, van 1 755 tot 1 770 
Op 1 j uli 1 755 verhieven de voogden van de minderjarige wees 
Jacobus Moens, zoon van Pieter, het zesde deel (f) van een leen, enke
le ghemeten lants met een huys ende brauwerye in Maldegem. Zijn 
moeder, jonkvrouw Haerens, genoot na de dood van haar man het 
vruchtgebruik. In maart 1 770 verkochten de voogden hun deel van 
het Steen van Maldegem aan Willebrordus Coelis. 

1 7  b, c, d, en e Anna Marie le Meere/Lemaire, van 1 7 1 8  tot 1 760 
Anna Marie le Meere, de (oudste?) dochter van Glaude le Meere, ver
hief op 30 augustus 1 7 1 8  een zesde deel (c) van het Steen in 
Maldegem, ook by callainge ende naerhede, een deel dat ze gekocht 
had van een van haar tantes. Anna Maria was een ongehuwde zu 
van Barbara, ook ongehuwd , van Martina (gehuwd met Jan Van 
Hecke) , Petronilla (gehuwd met Anthone Verstraete) en Catharina 
(gehuwd met Roland de Blieck) . Het erfdeel (d en e) van hun ader, 
Glaude, bleef in onverdeeldheid. De zussen erfden een zesde d 1 an 
hun tante Anna (getrouwd met Jacob Seij ,  maar kinderloo ) .  

268 



FEODAAL MALDEGEM 

Vier zesden van het Steen van Maldegem kwam zo in handen van 
Anna Marie le Meere. Ze werd 8 1  jaar oud en was mede-erfgenaam 
van haar zussen die ongehuwd of zonder nakomelingen overleden. 
Anna Marie Lemaire cum suis (mede-erfgenamen) waren ook eige
naars van de 1 30 roede land in het 1 3e begin (landboek 1 725) van de 
Noordbroekwatering. Anna Marie le Meere overleed in 1 760. 

1 8  b, c ,  d en e Pieternelle le Meere, van 1 76 1  tot 1 770 
Op 28 april 1 76 1  liet Pieternelle le Meere, vrouw van Anthone 
Verstraete, uit 's Heer Boudewijnsburg (Assebroek) 4/6 van een leen 
wesende de ciperage der baronnie van Maldeghem, op haar naam ver
heffen. Het Steen van Maldegem was haar toegekomen bij het overlij 
den van haar zuster Anna Marie le Meere. 

2 1  b, c, d, e en f Willebrordus Coelis, van 1 770 tot 1 774 
Begin 1 770 besloten de leenhouders van het Steen van Maldegem, nl. 
Pieternelle le Meere (4/6) . Martinus Pynaert ( 1 /6) en de voogden van 
Jacobus Moens ( 1 /6) met toestemming van hun respectieve feodale 
erfgenamen de grond, gevangenis, herberg en brouwerij te verkopen. 
Boven de koopprijs moest de koper nog 49 pond 1 schelling 8 denier 
betalen voor het brauwhalm (brouwinstallatie) en 's pachters recht 
van mest op het stuk grond in het dertiende begin van de 
Noordbroekwatering. Het verkochte goed kwam vrij op 1 mei 1 770. 
Op de openbare verkoping van 16 maart verhoogde Willebrordus 
Coelus/Coelis, laat van de heerlijkheid Praat in Oedelem, maar gebo
ren in Maldegem in 1 739, en zijn aanstaande bruid Bernardine 
Minne het bod van 364 pond met 20 pond. Naderhand besloot 
Martinus Pynaert zijn zesde deel (a) dan toch niet te verkopen. Coelis 
en zijn vrouw betaalden 320 pond groot wisselgeld en verhieven 5/6 
van het Steen op 1 5  mei 1 770. Ze gingen in het Steen wonen en baat
ten zelf de brouwerij en de herberg uit. 77 

22 b, c, d, e en f Bernardine Minne en haar kinderen, van 1 774 tot 1 795 
Willebrordus Coelis stierf op 1 1  maart 1 774 en liet een vrouw en twee 
minderjarige kinderen achter. De helft van de 5/6 van het Steen van 
Maldegem waren eigendom van zijn weduwe Bernardine Minne en de 
andere helft van zijn kinderen Barbara en Theresia. 
Toen Pieter De Zutter in 1 776 trouwde met de jonge weduwe, verhief 
hij de lenen als bedienelijk man, de helft voor zijn vrouw en de ande
re helft voor zijn stiefkinderen. Na 1 795 werden ze er de volle eigenaar 
van. 

5. 1 .2 Leestmeers 1 

5. 1 .2. 1 ligging en grootte 

Dit leen van 2 1  gemet in de Noordbroekwatering op de zuidzijde 
van de Lieve (nu Schipdonkkanaal) was een stuk van een groot leen van 
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58 gemet, dat de Leest genoemd werd. Liesch ( 1 435) , Leesch ( 1 448) , Leist 
( 1 449) , Lisch ( 1 468) is lis-t of lees-t, een plaats met veel lis, een logische 
naam voor een meers aan de westkant van de Noordbroek.78 1n de 1 6de 
eeuw wordt · Lisch ook gebruikt voor de Noordbroekwatergang en de 
Ruddervoordewatergang. 79 
Dit leen moet lang in handen van de Brugse familie Bonin geweest zijn. 
In 1 325 was de leenhouder Lodewijk Bonin, zoon van Clais, die op zijn 
beurt een zoon was van Clais, zoon van Pieter. Er wordt nog bijgevoegd 
dat dit leen vroeger eigendom was van Jan Bonin. Hij was de leenhouder 
van een leen van 58 gemet, dat al vóór 1 325 in drie stukken verdeeld 
was: twee lenen van 2 1  gemet groot en een van 1 6  gemet. In het leenre
gister van 1 435 was Agnes Bonin leenhoudster van een leen van 2 1  
gemet, gesitueerd tussen Jacob Brooloosleen, dat is het andere leen van 
2 1  gemet meers (west) en haar eigen leen van 1 6  gemet (oost) . 

In 1 642 bleek dat het leen bij een nieuwe opmeting maar 20-2-5 1 
gemet groot was. Het lag in het 26ste begin van de Noordbroekwatering 
en paalde met de noordzijde aan den barm vande Gentsche Lieve. 
Eigenlijk liep de Noordbroekwatergang daar parallel met de Lieve en werd 
het water van de Ruddervoordewatergang daarin opgenomen en afgeleid 
in westelijke richting naar de Ede die in Strobrugge onder de Lieve geleid 
werd, omdat in de Lieve geen watergangen mochten afwateren. In het 
landboek van 1 645 werden de drie stukken meers afzonderlijk genoteerd, 
de eerste twee als dictum de Leest. In dat van 1 725 vormde de Leestmeers 

De Leestmeersen en de Rofoel.meers (tekening R. Longueville). 
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1 samen met het volgende leen van 1 6  gemet (Leestmeers 2) het eerste 
perceel: een meers van 36- 1 -3 1  gemet dictum den Leestmeersch. Op de 
Poppkaart van omstreeks 1 850 vormt de Leestmeers van 2 1  gemet de 
percelen sectie B nrs 425 en twee derden (westelijk deel) van B685. 

5. 1 .2.2 Heerlijke plichten 

De leenman van de Leestmeers moest trouw zweren aan de leen
heer, de graaf van Vlaanderen, van wie hij het goed in leen hield. Hij 
moest zijn leenheer helpen recht te laten heersen. In 1 435 wordt er nog 
bepaald dat het leen te vullen cope staat bij verandering van leenhouder 
(door erfenis of verkoop) , dat was de betaling van een som ten belope van 
tien procent van de waarde van het leen of een forfaitair bedrag van tien 
pond. 

5. 1 .2.3 De leenhouders van Leestmeers 1 

1 Jan Bonin, in de dertiende eeuw 
De 2 1  gemet meers worden in 1 325 omschreven als fe chejief Jehan 
Bonin de le toelne en in 1 365 als dat wilen was Jan Bonins van d thol
ne. De Bonins waren van de 1 3de tot de 1 5de eeuw een belangrijke 
familie in Brugge, die veel leden telde onder de stadsmagistraten. Jan 
Bonin vanden thoolne was vermoedelij k  de ontvanger van de 
(stads)tol. Gaillard vermeldt een Jan Bonin die in 1 257 en in 1 29 1  
schepen was in Brugge.BO 

2 Lodewijk Bonin, vóór 1 325 tot na 1 386 
Louis Jliliu]s Clais Bonin jliliu]s Pieters Clais hield in 1 365 drie lenen 
van de graaf van Vlaanderen, vermoedelijk de drie lenen die samen de 
Leestmeers vormden. Een Pieter Bonin was schepen in Brugge in 
1 276. 

3 Clais Bonin, na 1386 
Clais Bonin wordt in het leenboek van 1 384 vermeld als opvolger van 
Lodewijk Bonin, vermoed�lijk zijn vader. 

4 Ridder Lodewijk Bonin, omstreeks 1 400 
Een Lodewijk Bonin, misschien een zoon van Clais, werd de volgende 
leenhouder van 2 1  gemeten van de Leestmeers. Hij wordt mer (= mijn
heer) of ridder genoemd. 

5 Jonkvrouw Agniete Bonin, omstreeks 1 435 tot na 1 468 
Jonkvrouw Agniete, de dochter van Lodewijk Bonin, volgde haar 
vader op als leenhoudster van dit leengoed. 

6 Jan Bonin 
Jan Bonin, ook een zoon van (een andere?) mer Lodewijk, werd leen
houder na de dood van Agniete Bonin, vermoedelijk zijn tante. 
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7 Gillis Bonin, omstreeks 1 4  7 4 
Gillis Bonin, zoon van Thomas Bonin, was omstreeks 1 4  7 4 getrouwd 
met Baerble, een dochter van Antheunis vanden Vagheviere, die in 
1 435 vermeld staat als leenhouder van het Walland in Balgerhoeke 
(naast Maroyendam in Eeklo) .8 1 

8 Thomas Bonin, omstreeks 1 487 
Thomas Bonin, zoon van Gillis Bonin en Baerble vanden Vagheviere, 
kreeg het leen van zijn vader als oudste erfgenaam. Thomas Bonin 
wordt vermeld in een Brugse akte uit 1 487. 

9 Jooris de Wulf, vóór 1 50 1  tot 1 504 
Jooris de Wulf kreeg de 2 1  gemeten van de Leestmeers in handen by 
ojwinn[ynghe}, wat betekent dat men een onderpand van een schul
denaar via gerechtelij ke weg in bezit krijgt. Thomas Bonin had dus bij 
Jooris de Wulf schulden gemaakt en kon ze niet aflossen. 

1 0  Kateryne de Wulf, van 1 504 tot 1 524 
Kateryne de Wulf, een dochter van Pauwel de Wulf, werd leenhoud
ster na de dood van Jooris, vermoedelijk haar broer. 

1 1  Jan Bonin, van 1 524 tot 1 544 
In 1 524 kon Jan Bonin, zoon van Thomas, de schuld van zijn vader 
betalen (by lossinghe) en zo het leen weer in handen krijgen. 

1 2  Jonkvrouw Jhane Spyllaerts, van 1 544 tot 1 569 
Jonkvrouw Jhane Spyllaerts, een dochter van Arnbrosius, kocht in 
1 544 de 2 1  gemet leen in de Leestmeers van haar oom Jan Bonin. 

1 3  Meester Jacob Yman, van 1 569 tot 1 608 
Jacob Yman, zoon van jonkvrouw Jhane Spyllaerts, erfde het leen
goed bij het overlijden van zijn moeder in 1 569. Meester wordt hij 
genoemd, hij had dus gestudeerd en was advocaat of dokter. 

1 4  Meester Jan Yman, van 1 608 tot 1 640 
Meester Jan Yman, de zoon van Jacob Yman, erfde in 1 608 het leen 
van zijn vader. 

1 5  Marie Catharijne du Bur, van 1 640 tot 1 680 
Marie Catharine du/ de Bur was de dochter van Cornelis du Bur en 
Livijne Yman, die een dochter was van Jacob Yman. Zij was de hoir 
feodael van haar oom Jan die zonder erfgenamen in 1 640 overleed. 
Marie Catharine du Bur was getrouwd met d'heer Niclais de 
Meestere, die in 1 642 als leenman vermeld wordt. In het landboek 
van 1 645 staat het leen op naam van dhoirs (erfgenamen) Jan Yman. 
In 1 678 wordt Marie Catharijne du Bur vermeld als de weduw van 
Niclays de Meestere. 
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1 6  Filip 1 Goeman, van 1 680 tot 1 698 
Filip Goeman, griffier van het ambacht Maldegem, kocht op 4 mei 
1 680 het leengoed van 2 1  gemeten meers in de Leestmeers van Marie 
Catharijne du Bur. Filip was een zoon van Abraham Goeman, afkom
stig van Brugge, die getrouwd was met een dochter van landmeter 
Cornelis Boudens. Hij kocht in 1 66 1  het huis De Valk op de hoek van 
de Ede en de Marktstraat (nu huis Wallyn) ,  dat tot het einde van de 
1 8de eeuw in bezit bleef van de families Goeman-Pecsteen. Filip 
Goeman was getrouwd met Joanna van Wille en had vijf kinderen. Hij 
was ook houder van lenen in Melden en Berchem en van twee lenen 
in Maldegem die afhingen van het hof van Rezinge: twee percelen land 
(een van 1 1 -2-50 gemet en een van 6- 1 -50 gemet groot) en de 
Ryckaertstiende, een leen dat hij in 1 669 met het Sint-Janshospitaal 
ruilde tegen 25- 1 -65 gemet land. 82 Bij zijn overlijden op 26 januari 
1 698 was hij een vermogend man, zoals blijkt uit zijn staat van 
goed .83 

1 7 Filip II Goeman, van 1 698 tot 1 7 1 5  
Filip Goeman, de oudste zoon van Filip 1 Goeman, werd leenhouder 
van de Leestmeers 1 na de dood van zijn vader. Hij verhief het leen op 
5 april 1 698. Filip II Goeman was procureur van het Brugse Vrije en 
griffier van Maldegem van 1 66 1  tot 1 706 Hij overleed kinderloos. 

18 Jan Frans Goeman, van 1 7 1 5  tot 1 753 
Jan Frans Goeman was ook een zoon van Filip 1 en erfde het leen na 
het overlijden van zijn broer Filip II in 1 7 1 5. Hij verhief het leen op 28 
mei 1 7 1 5. In het landboek van 1 725 staat hij vermeld als dheer ende 
meester Franciscus Goeman advocat. Jan Frans Goeman overleed in 
1 753 zonder nakomelingen na te laten. 

1 9  Joseph Bernardus Pecsteen, van 1 753 tot 1 765 
Joseph Bernardus Pecsteen, zoon van Jacobus Pecsteen en Jeanne 
Française Goeman, erfde het leengoed van Jan Frans Goeman, synen 
oom materneel (oom van moederszijde) . Hij gaf op 27 juli 1 753 aan 
zijn broer Jan Frans Pecsteen, advocaat bij de Raad van Vlaanderen 
in Brugge, een volmacht; verleden voor de burgemeester en schepe
nen van Maldegem, om het leen op z:ijn naam te verheffen. Jan Frans 
Pecsteen was bedienelick man van leene voor zijn broer, wat betekent 
dat hij op 3 1  juli 1 753 voor het leenhof verscheen, alle formaliteiten 
vervulde, papieren tekende en de eed van trouw aflegde in plaats van 
z:ijn broer. Jan Frans Pecsteen was intendant (zaakwaarnemer) van de 
heren van Maldegem. Hij woonde op het kasteel van Rezinge en speel
de een voorname rol in het dorpsleven. Het waren immers de inten
danten die de wet vernieuwden, de kerk- en dorpsrekeningen goed
keurden en andere rechten namens hun heer uitoefenden. Joseph 
Bernardus Pecsteen volgde in 1 730 zijn vader Jacques Pecsteen op 
als griffier van het ambacht Maldegem. Hij had geen nakomelingen. 
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20 Jonkheer Jacobus Philippus Pecsteen, van 1 765 tot ? 
Jacobus Philippus Pecsteen was priester en erfde als oudsten hoir feo
dael bij het overlijden van zijn broer Joseph Pecsteen de Leestmeers. 
Hij verhief het leen op 1 2  maart 1 765. Bij zijn overlijden was Jacobus 
Philippus Pecsteen kanunnik in Tornout. 

2 1  Jonkheer Philippe Pecsteen ( 1 726- 1 794) , van 1 790 tot 1 794 
Jonkheer Philippe Pecsteen, ook een zoon van Jacobus Pecsteen en 
Jeanne Française Goeman, noemde zich heere van Buytswerve 
(Butswerve) en volgde zijn broer op als leenhouder van de Leestmeers 
1 .  Hij was getrouwd met Philippine Antheunis. Het was vermoedelij k  
Philippe Pecsteen die o p  d e  plaats van het huidige Sint-Anna.kasteel 
een residentiële woning liet bouwen. Hij werd balj uw van Watervliet 
en volgde in 1 765 zijn broer Joseph op als griffier van Maldegem 

22 Jonkheer Jacques Philips Pecsteen ( 1 769- 1 849) , van 1 794 
Jonkheer Jacques Philips Pecsteen, zoon van Philippe Pecsteen, was 
griffier van het ambacht Maldegem. Hij gaf jonkheer Josephus Philips 
Pecsteen, zijn jongere broer, die advocaat was bij de Raad van 
Vlaanderen, volmacht ( 1 2  februari 1 795) om op 24 februari 1 795 het 
leen op zijn hoofd te verheffen. Jacques Philips Pecsteen was 
getrouwd met Anne · Marie Dhont. Hij was ontvanger van de baronie 
Maldegem en werd burgemeester van Ruddervoorde. Enkele maan
den na de leenverheffing werd het ancien régime afgeschaft en werd 
Jacques Pecsteen de volle eigenaar van de 2 1  gemet van de 
Leestmeers. 

5. 1 . 3 Leestmeers 2 

5. 1 .3. 1 Ligging en grootte 

Dit leen wordt pas in het leenboek van 1 384 vermeld en staat bij 
de toevoegingen achter de lenen van het ambacht Maldegem, wat laat 
vermoeden dat men er pas na het opmaken van het boek is achter geko
men dat het een leen van de Burg van Brugge was of dat het was afge
splitst van een groter leen van 58 gemet. Het was 1 6  gemet groot en zoals 
Leestmeers l eigendom van ridder Lodewijk Bonin. In 1 435 was Agniete 
Bonin leenhoudster en wordt het leen gesitueerd tussen haar eigen leen 
van 2 1  gemet (west) en de watering he van Reinghersvliete en[ de] Sint Jans 

huus meersschen aan de oostzijde.  De watering van Reygaersvliet moet de 
Noordbroekwatering zijn, tenzij wateringhe hier watergang zou betekenen 
en we moeten denken aan de watergang tussen het 24ste en het 26ste 
begin van de Noordbroekwatering, waarlangs later de Bredeweg liep. D 
meersen van het Sint-Janshuis in Brugge lagen in het 24ste begin op de 
oostzijde van de latere Bredeweg. In het leenboek van 1 642 wordt gespe
cifieerd dat de meers ten zuiden paalde aan de Kleine Watergang (op d 
noordzijde van Letterswal) en ten noorden aan de berm van de Gent 
Lieve, eigenlijk aan de Noordbroekwatergang, die er parall 1 mee li p. M t 
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de zuidzijde paalde het leen aan een ander leen Letterswal (in het 32ste 
begin van de Noordbroekwatering) . 
Op de Poppkaart van omstreeks 1 850 vormt de Leestmeers van 1 6  gemet 
de percelen sectie B678, B686 tot B689 en een derde (oostelijk deel) van 
B685. 

5. 1 .3.2 Heerlijke plichten 

Aangezien dit leen oorspronkelij k  deel uitmaakte van de 
Leestmeers, was het onderworpen aan dezelfde heerlijke plichten. Zie 
5. 1 .2.2. 

5. 1 .3.3 De leenhouders van de Leestmeers 2 

Vanaf de eerst bekende leenhouder, Jan Bonin, is Leestmeers 2 
altijd in handen geweest van de dezelfde leenmannen als het belendende 
leengoed Leestmeers 1 (Zie 5. 1 .2 Leestmeers 1 ) .  In het landboek van 1 725 
wordt het ook als één leen beschreven. 

5. 1 .4 Rofoelmeers/Brooloosleen 

5. 1 .4. 1 Ligging en grootte 

In 1 435 werd dit leen sher Jacob Broloos leen genoemd, naar de 
toenmalige leenhouder. Het leen lag in de Rofoelmeers die in 1 464 ver
noemd wordt. Later komen ook de benamingen Rafoelmeers, Raphal- en 
Restoelmeers voor. Het leengoed was 2 1  gemet groot en wordt vanaf 1 325 
in de leenregisters vermeld. 84 Het was voordien een deel van de 
Leestmeers van 58 gemet dat toebehoorde aan Jan Bonin. In 1 435 wordt 
het leen gesitueerd in enejeghenode gheheten Liesch ( 1 468 Lisch) tussen 
het leen van Agniete Bonin (Leestmeers 1 ,  ook 2 1  gemet meers) ten noor
den en de heerweg ten zuiden. Die heerweg blijkt in 1 642 het straatje te 
zijn dat loopt van Leyst naer de Brouckhuuse, de Broekhuizestraat die 
doodloopt op de zuidzijde van de Rofoelmeers in het 26ste begin van de 
Noordbroekwatering. Tussen de Leestmeers 1 en dit leen ligt de Kleine 
Watergang. In het landboek van 1 645 wordt het leen de Rafoele genoemd 
en in dat van 1 725 wordt het omschreven als 2 1  gemet stukken meers 
en nieuw land met een dreef, ghenaemt den Rafoelmeers. 
Op de Poppkaart van omstreeks 1 850 vormt de Rofoelmeers de percelen 
B425 tot B432 en B679 tot B684. 

5. 1 .4.2 Heerl'fjke plichten 

Dit leen behoorde evenals de Leestmeers 1 en 2 eind 1 3de/begin 
1 4de eeuw toe aan Jan Bonin. Toch was het onderworpen aan andere 
heerlijke plichten. Naast de gebruikelijke te trauwen ende te waerheden 
stond het leen te vullen coope en in 1 365 ook te dienste tene ojfe[rpen
nynghef siaers alsmend vermaent. Meestal moest de leenhouder jaarlijks 
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een offerpenning betalen, bij de Rofoelmeers alleen als men het vroeg, 
dus als de graaf van Vlaanderen in geldnood zat en van zijn vazallen een 
bijzondere bijdrage vroeg. 

5. 1 .4.3 De leenhouders van de Rofoelmeers 

1 Jan Bonin, in de dertiende eeuw 
De 2 1  gemet meers worden in 1 325 omschreven als ju che fief Jehan 
Bonin de le toelne en in 1 365 ende was ghecocht jeghens Janne 
Bonine. Dit leen en de twee Leestmeersen behoorden dus voordien toe 
aan Jan Bonin en vormden één geheel dat in drie lenen werd 
gesplitst. De Bonins waren van de 1 3de tot de 1 5de eeuw een belang
rijke familie in Brugge, die veel leden telde onder de stadsmagistra
ten. Jan Bonin vanden thoolne was vermoedelijk de ontvanger van de 
(stads)tol. Gailliard vermeldt een Jan Bonin die in 1 257 en in 1 29 1  
schepen was in Brugge.85 

2 Jonkvrouw Marie Metteneye, omstreeks 1 325 
Damoisele Marie f Jakenes metten Eye, was in 1 325 leenhoudster van 
het leengoed van 2 1  gemet meers. in de Liesch/ Leyst. Ze was de doch
ter van Jacob Metteneye, die wellicht het leen had gekocht en voor
dien leenhouder was. De familie Metteneye was een bekende Brugse 
familie die in de l 4de en de l 5de eeuw heel wat schepenen en bur
gemeesters leverde.  Ridder Jan Metten Eye die in 1 233 in Brugge 
opdook in dienst van de Vlaamse graaf, zou volgens Gaillard (met wat 
fantasie?) de Italiaan Cum Ovo geweest zijn, maar volgens andere 
bronnen was hij de Franse ridder Jean, seigneur de Methenay, 
Rosières et St. Jean d'Autun. Reeds in de 1 3de eeuw speelden de 
Metteneyes een rol in het Brugse koophandel en behoorden ze tot de 
welgestelde Bruggelingèn. Een Jan Metteneye was in 1 270 lid van de 
Vlaamse Hanze in Londen. Het is weinig waarschij nlijk dat Marie een 
dochter was van de Jacob Metteneye, heer van Nieuwenhove, raads
man van de Vlaamse graaf in 1 347, die getrouwd was met Marie 
Bonin, een dochter van Nicolaas, een edelman. 

3 Jan Metteneye 
Een onduidelijke krabbel onder de naam van Marie Metteneye in het 
leenregister van 1 325 is Jannekin Matinafs . . als mogelijke volgende 
leenhouder. Mathena of Matina is een naam die soms voorkomt naast 
Metteneye. Hoe hij genealogisch is het rijtje  van de Metteneyes past, 
is niet meer na te trekken. 

4 Jonkvrouw Agniete Metteneye, van vóór 1 365 tot na 1 386 
Joncfr{auwe] Agnete j[ili]a Jacoby Metteneye, ook een do hter van 
Jacob, volgde haar zus Marie op als leenhoudster van het leen o d 
van 2 1  gemet meers in de Noordbroeken. 
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Hoe en wanneer Jacob Broodloos, Brodeloos of Brooloos in het bezit 
kwam van de Rofoelmeers, is niet bekend. Hij kan de meers gekocht 
hebben, maar evengoed geërfd hebben van Agniete Metteneye, met 
wie hij misschien verwant was (zijn moeder?) . Aannemelijk is ook dat 
hij getrouwd zou zijn geweest met Agniete Metteneye, want na de 
dood van zijn dochter Agniete gaat het leen terug naar de Metteneyes . 
Sedert het begin van de 1 5de eeuw werd dit leen ook Brooloosleen 
genoemd. Jacob Brooloos was tussen 1 4 1 3  en 1 440 zesmaal burge
meester van Brugge. Met 24 andere Bruggelingen nam hij deel aan 
het steekspel gehouden te Rijsel in 1 408.86 Hij schonk in 1 459 enke
le godshuisjes (in de Baliestraat in Brugge) aan de parochiedis van 
Sint-Gillis (Brugge) . Als hij de burgemeester is die in 1 440 nog in 
dienst was, zal hij dus het leen geschonken hebben aan zijn dochter 
of (als die veronderstelling klopt) erfde Agniete het Brooloosleen van 
haar moeder, een Metteneye? De familie Brooloos was in Kleit nog 
eigenaar van grote stukken grond, in de omgeving van de huidige 
Brolostraat. 

6 Jonkvrouw Agniete Brooloos, omstreeks 1 435 
Joncvr[ouw] Agniete, zyn dochter, twfjf Jacobs van den Buerze, was al 
vóór 1 435 haar vader opgevolgd als leenhoudster van Brooloosleen. 
Zij was gehuwd met Jacob van der Beurze, die tussen 1 445 en 1 458 
driemaal burgemeester van Brugge was. Volgens Gaillard hadden ze 
een dochter, Joosyne, die huwde met Jacob de Vooght en in 1 492 
overleed. 

7 Jan Metteneye, in 1 444 
Jan Metteneye kreeg in 1 444 het leengoed in de Rofoelmeers in bezit, 
wellicht door aankoop of misschien als feodale erfgenaam (was 
Agniete Metteneye zijn groottante?) . 

8 Ridder Roeland Metteneye, in 1 444 
Lang heeft Jan Metteneye van zijn leengoed niet kunnen genieten, 
want nog in hetzelfde jaar 1 444 wordt Roelkin zyn zone, een minder
jarig kind , als leenhouder opgetekend . In 1 468 wordt hij Mer Roelland 
metten Eye genoemd, hij was dus ridder en behoorde tot de adel. 

9 Jan de Wailly, omstreeks 1 50 1  
Hoe en wanneer een verder onbekende Jan de Wailly leenhouder werd 
van Brooloosleen is niet geweten. 

1 0  Meester Pieter de Wailly 
Meester Pieter de Wailly, zoon van Jan, volgde zijn vader op als leen
man van Brooloosleen. 
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1 1  Nicasius le Roy, van 1 535 tot ? 
Casenf s  Guydo le Roy, zyn neve, erfde in 1 535 het leengoed van 2 1  
gemet meers in de Rofoele van zijn neef Pieter de Wailly. 

1 2  Meester Antheunis le Roy, van ? tot 1 6 1 5  
Meester Antheunis le Roy, zoon van Nicasius, volgde zijn vader op als 
leenhouder van het Brooloosleen. 

1 3  Damiaan le Roy, van 1 6 1 5  tot 1 666 
Damiaan le Roy was de derde generatie Ie Roys die eigenaar was van 
het leen dat toen Rafoelmeers werd genoemd. Hij erfde het leengoed 
van zijn vader Antheunis Ie Roy en stierf kinderloos in 1 666. In het 
landboek van 1 645 staat het leen op naam van jonkvrouw Marie 
Borluyt, die wellicht getrouwd was met Damiaan Ie Roy. 

1 4  Jonkheer Jan Jeröme d'Overloope, van 1 666 tot 1 678 
Jonkheer Jan Jeröme d'Overloope, schepen van het Brugse Vrije, was 
de feodale erfgenaam van synen cosyn Damiaan Le Roy, die in 1 666 
overleed. Op 25 februari van dat jaar verhief hij het leen. Jan Jeröme 
d'Overloope was getrouwd met Marie-Jeanne de la Motte. 

1 5  Jonkheer Jan Anthone d'Overloope (- 1 720) . van 1 678 tot 1 720 
Jan Anthone d'Overloope, zoon van Jan Jeröme en Marie-Jeanne de 
la Motte, erfde de Rofoelmeers van zijn vader en verhief het leen op 
1 7  november 1 678. Hij was schepen van het Brugse Vrije en nam in 
1 698 ontslag om te verhuizen naar Gent. Jan Anthone d'Overloope 
was getrouwd met Marie Jacqueline de Boneem. Ze hadden twee kin
deren: 1 .  Jacques François, ook schepen van het Brugse Vrije in 
1 707, moet vóór zijn v�der ( 1 720) kinderloos zijn overleden. 2 .  Maria 
Anna Ferdinande d'Overloope (- 1 7 1 6) .  getrouwd met Philippe Joseph 
de Beer ( 1 686- 1 746) , heer van Beveren en Zeveren, overleed in 1 7 1 6  
en werd begraven in Gent. Jan Anthone d'Overloop overleed in 1 720. 

1 6  Jonkvrouw Marie Livine J osepha de Beer, van 1 720 tot 1 746 
Jonkvrouw Marie Livine Josepha de Beer, oudste dochter van 
Philippe Joseph de Beer en Maria Anna Ferdinande d'Overloope, 
erfde in 1 720 de Rofoelmeers van haar grootvader Jan Anthone 
d'Overloope. Haar moeder was reeds vier jaar vroeger overleden, zodat 
zij dus de hoir feodal was. Ze verhief het leen op 25 februari 1 72 1 .  
Marie Livine de Beer was ook leenhoudster van twee andere lenen: 
den Dickte ( 1 0-2-50 gemet) in Assebroek en een leengoed van 57-0-77 
gemet met 40 lenen (waarvan 12 verdonkerd) in Moerkerke. Zij over
leed kinderloos in 1 746, zodat de lenen overgingen op een zoon van 
haar jongere zus Marie Camille Josepha de Beer ( 1 7 1 5- 1 743) .87 

1 7 Ridder Maximiliaan Jozef François de Lalaing ( 1 735- 1 789) , van 1 746 
tot 1 789 
M'her Maximiliaan Jozef François de Lalaing, zoon van Charl 
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Philippe Joseph de Lalaing en Marie Camille Josepha de Beer, erfde 
op elfjarige leeftijd de Rofoelmeers na het overlijden in 1 746 van zijn 
tante, Marie Livine Josepha de Beer, de zus van zijn moeder die reeds 
drie jaar voordien was overleden. Zijn vader Charles Philippe Joseph 
de Lalaing, graaf van Oudenaarde en Tildonk, en heer van 
Zandbergen, verhief het leen op naam van zijn oudste, nog minderja
rige zoon op 5 april 1 746. De familie de Lalaing was een van de 
invloedrijkste adellijke families in België. Ze frequenteerde konink
lijke en keizerlijke hoven, leverde ministers, ambassadeurs, private 
raadgevers van vorsten, militaire leiders, enz. Charles Philippe 
Joseph de Lalaing overleed in 1 770 in Parijs en Maximiliaan erfde al 
zijn bezittingen. Hij was kamerheer van keizer Jozef I I ,  hoogbaljuw 
van de stad en kasselrij Kortrijk en werd ook baron van Wanhin. 
Maximiliaan de Lalaing was getrouwd met baronnes Anne Marie 
Philippine de Draeck de Ronsele ( 1 745-) , die onderscheiden werd met 
het gesternt cruys ende van het paleys van haeren conyncl[ycke] hoog
heyt Marie Christine gouvernante generael deser Nederlanden. 
Maximiliaan Jozef François de Lalaing overleed in 1 789. 

18 Ridder Charles de Lalaing ( 1 768- 1 8 1 6) ,  van 1 789 tot 1 795 
Charles de Lalaing, zoon Maximiliaan de Lalaing en Anne Marie 
Philippine de Draeck, was eenentwintig jaar toen zijn moeder, legiti
me vooghde, volmacht verleende om op 30 juni 1 789 drie lenen, waar
onder de Raphalmeersch, te verheffen op naam van haar minderjari
ge zoon Charles, grave van Lalaing en van Thieldonck, baron van 
Arquennes. Men werd toen pas meerderjarig op 25-jarige leeftijd .  In 
1 795 vervielen de heerlijke plichten en werd Charles de Lalaing volle 
eigenaar van de 2 1  gemet meers. Hij trouwde in 1 809 met Marie 
Henriëtte Octavia Ghislaine van Maldeghem, vrouwe van Diepenstein 
(Steenhuffel) , een afstammelinge uit het geslacht van de heren van 
Maldegem. 

5. 1 . 5 De Kleine Warme 

5 . 1 . 5 . 1  Ligging en grootte 

Het leen van 1 2  gemet land in de Kleine Warme wordt al in het 
leenboek van 1 325 vermeld. In 1 435 wordt het gesitueerd oost vander 
kerken in eene jeghenode [plaats) die men heet Warhem tussen de 
Warmestraat (zuid) en de Oudemeers (noord) . In het leenboek van 1 50 1  
vernemen we dat het leen twee stukken bevat: 1 .  1 1 -2-45 gemet land in 
de hoek van de Warmestraat en de weg die loopt van Warme naar de 
meers van de heer van Maldegem (de Oudemeers) , dat is de huidige 
Bredeweg, en 2. 55 roede land tussen den Lisch of Noordbroekwatergang 
(zuid) en de Lieve (noord) . 

Tot 1 642 wordt het leen twee maal in de leenboeken vermeld , tel
kens op een andere plaats en pas dan komen de landmeters erachter dat 
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het ene leen niet vyndelick is en eigenlijk hetzelfde is als het andere. 88 Bij 
hermeting is het leengoed dan maar 1 1 -2-7 1 gemet groot, gelegen in het 
dertigste begin van de Noordbroekwatering aan de westzijde van den 
Breeden wech die loopt naar de meersen (o .m. de Oude Meers en de 
Leestmeers) . Het andere stukje leen van 55 roede meers lag in het 25ste 
begin van de Noordbroekwatering tussen de berm van de Lieve (noord) en 
de Noordbroekwatergang. In het 79ste begin van het landboek van 1 645 
is het leen nog één geheel van 1 1 -2-7 1 gemet op naam van de erfgena
men van Pieter Cloribus. 
Bij octroye van syne ma[iestey]t tenjare 1 673 werden de twaalf gemet leen 
in twee stukken gesplitst: een leen van vijf gemet en een van zeven gemet, 
met twee of meer leenhouders/eigenaars. Landmeter Jan Lobbrecht had 
in december 1 672 nieuwe belegherfjnghe (opmeting) gedaan. 

Het leen van vijf  gemet (a) bestond uit vier percelen: 
a. l groot ca. 2 lijn (Popp B6 l 4) 
a .2 groot 0-2-63 gemet (Popp B6 1 3) 
a.3 de Varensbilk groot ca. 2- 1 -0 gemet (Popp B606) 
a .4 groot 0-2-66 gemet (Popp B608) 

In het landboek van 1 725 waren de eerste drie samen (Noordbroek 30, 3) 
3-2-35 gemet groot en was a.4 (Noordbroek 30, 4) 266 roede, groot, 
samen dus 4-2- 1 gemet. 
Het leen van zeven gemet bestond uit zes percelen: 

b. l groot 1 -0-22 gemet land (Popp B607) 

-
� .1_ -

Het leen de Kleine Warme en BY ter Hage (tekening R. Longueville). 
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b.2 groot 0- 1 -69 gemet land (Popp B6 1 2) 
b.3 groot 1 -0-23 gemet land (Popp B6 1 1 ) 
b .4 groot 2-0-20 gemet land (Popp B6 1 0) 
b.5 groot 2-0-36 gemet land (Popp B609) 

F'EOOAAL MALDEGEM 

b.6 groot 0-0-55 gemet meers (Popp A793) , dus in totaal 7-0-25 gemet 

In het landboek van 1 725 vormen b. l en b . 5  samen het eerste perceel 
van het dertigste begin van de Noordbroekwatering, groot 3-0-59 gemet. 
Het tweede perceel (Noordbroek 30, 2) omvatte b .2 ,  b .3  en b .4 samen 3-
2- 1 2  gemet groot. B.6 was het 52ste perceel van het 25ste begin van de 
Noordbroekwatering en was 55 roede groot. Samen waren die stukken 
dus 7-0-26 gemet groot. 

5. 1 .5.2 Heerlijke plichten 

In 1 325 moest de leenman vier schelling parisis per gemet betalen (vaut 
le .m. par an . iiij. sc. par.) . Deze leenverplichting vindt men later niet meer 
terug. Vermoedelijk rustte op deze grond een cijnsrente die voor de graaf 
geïnd werd door de heer van Maldegem en die men de Kleine schuld 
noemde. Buiten de gebruikelijke plichten (trouw en recht) moest de vazal 
een glavie ysere, een ijzeren speerpunt leveren om oorlog te voeren, als 
men erom vroeg. Die leenverplichting werd nog in 1 683 vermeld, lang 
nadat de graaf van Vlaanderen opgehouden had oorlogen te voeren. Het 
leen in de Kleine Warme stond ten reliefve ende camerlijnckghelde van 
vollen coope telcker &anderijnghe, er moest dus het volle verhefgeld wor
den betaald en verder wordt gespecifieerd dat het leen niet tiendevrij is . 

5. 1 .5.3 De leenhouders van de Kleine Warme 

1 Heinry Scapelin, omstreeks 1 325 
Hendrik Scapelin is de eerst bekende leenhouder van de Kleine 
Warme. De Brugse familie Schapelync had nog meer eigendommen in 
Maldegem. De Schapelinksmeers was een leen van Rezinge van 1 2- 1 -
25 gemet in het 5 l ste perceel in het 24ste begin van de 
Noordbroekwatering. Er was in Maldegem nog een tweede 
Schapelinksmeers, ook een leen van Rezinge, een van 9 gemet in het 
47e begin, het tiende perceel. Het Schapelinksbos was 3- 1 -50 gemet 
groot en lag in het 35ste begin op de zuidzijde van de Vakestraat (nu 
Vakebuurtstraat) . In Balgerhoeke (Adegem) waren de Schapelinks 
rentegelders van een penning- en kapoenrente. 89 

2 Jan Scapelin, omstreeks 1 365 
Jan Schapelync zal het leengoed wel hebben geërfd van zijn vader (of 
broer?) . 

3 Jan lnghelram 
Hoe en wanneer Jan Inghelram, een zoon van Jan, in het bezit is 
gekomen van het leen in de Kleine Warme is niet bekend. 
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4 Pieter Inghelram, vóór 1 384 
Pierken Incghelramfliliu]s Jans erfde de twaalf gemeten leen van sin 
broed[er]e Jan. 

5 Katheline Inghelram 
Katheline f Jan Inghelrams moet een dochter zijn geweest van Jan 
Inghelram de oude en dus een zus van Jan de jonge en Pieter. 

6 Jan Bierman 
In de aanvullingen in het leenregister van 1 384 volgt deze Jan 
Bierman als leenhouder na Katheline Inghelram, zonder opgave van 
datum of manier waarop hij het leen verworven heeft. 

7 Jan de Lettel, van ? tot 1 443 
Na de dood van Jan Bierman kwam het leengoed in handen van Jan 
de Lettel, die een zoon was van Pieter. Misschien is hij de de Lettel die 
zijn naam heeft gegeven aan Lettelswal/Letterswal, een leen van 1 8  
gemet in het 32ste begin van de Noordbroekwatering, dat afhing van 
het leenhof van Hallinks. 

8 Lisbette de Lettel, van 1 443 tot ? 
Lisbette de Lettel, een dochter van Jan, volgde in 1 443 haar vader op 
als leenhouder van het leen van twaalf gemet in de Kleine Warme. Ze 
was gehuwd met Zegher de Breede. Heeft hij zijn naam gegeven aan 
de Bre(e)destraat, de straat die langs het leen liep? 

9 Philips van Praet 
Het is weinig waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met een telg 
uit het geslacht van de heren van Praet, anders zou wel zijn adellijke 
titel aan zijn naam zijn voorafgegaan. Hoe het leen in zijn handen 
gekomen is, blijft een vraagteken. Een aantekening uit 1 642 dat het 
leengoed terug aan de heer (de graaf) kwam doordat de leenman zijn 
feodale plichten niet was nagekomen, evenwel zonder vermelding van 
het jaar waarin dat gebeurde, heeft wellicht betrekking op het midden 
van de 1 5de eeuw.90 In dat geval heeft Philips van Praet het leengoed 
in de Kleine Warme gekregen (of gekocht) van de graaf van 
Vlaanderen. 

1 0  Cornelie van Praet 
Cornelie van Praet, de dochter van Philips, erfde het leengoed van 
haar vader. 

1 1  Jonkvrouw Lysbeth de Brune, voór 1 468 tot 1 5 1 7  
Lysbeth de Brune was de dochter van Jacob de Brune, die misschien 
wel getrouwd was met Cornelie van Praet. In dat geval erfde ze het 
leen van haar moeder. Lysbeth de Brune overleed in 1 5 1 7  en was vijf
tig jaar leenhoudster van het leengoed in de Kleine Warme. 
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1 2  Jonkvrouw Jhane ?, van 1 5 1 7  tot ? 
Met wie Lysbeth de Brune getrouwd was, weten we niet, we kennen 
dus ook de familienaam van haar dochter niet. Jonkvrouw Jhane 
erfde in 1 5 1  7 het leen van twaalf gemet van haar moeder. 

1 3  Joos de Brune 
Joos de Brune, een neef van jonkvrouw Jhane, was feodale erfge
naam en kreeg het leengoed van zijn nicht in handen. 

1 4  Jonkvrouw Marie de Brune, van ? tot 1 539 
Na het overlijden van haar broer Joos, erfde jonkvrouw Marie de 
Brune het leen in de Kleine Warme. 

1 5  Meester Jan de Carion, van 1 539 tot 1 548 
Meester Jan de Carion was de kleinzoon van jonkvrouw Marie de 
Brune, die in 1 539 overleed, waardoor hij erfgenaam werd van het 
leengoed van twaalf gemet. Misschien was meester Jan de Carion wel 
priester, hij overleed in elk geval kinderloos in 1 548. 

16 François de Carion, van 1 548 tot omstreeks 1 555 
François de Carion volgde in 1 548 zijn broer op als houder van het 
leen. Omstreeks 1 555 verkocht hij de twaalf gemet land aan Niclais 
Anchemant. De akte werd in het Frans opgesteld. 

1 7  Niclais Anchemant (ca. 1 500- 1 570), van omstreeks 1 555 tot 1 570 
Niclais Anchemant kocht omstreeks 1 555 het leengoed in de Kleine 
Warme van François de Carion. De Brugse familie Anchement bezat 
in de 1 7 de eeuw heel wat lenen en eigendommen in Maldegem. Niclais 
Anchement was getrouwd met Isabella Spronck en stierf in 1 570. Ze 
hadden zeven kinderen! 

1 8  Paulijne Anchemant, van 1 570 tot omstreeks 1 594 
Paulijne Anchemant, een dochter van Niclais, erfde van haar vader 
het leengoed. Zij was getrouwd met Jacques Cloribus/Gloribus, een 
telg uit een aanzienlijke Brugse familie. Hij kocht in 1 565 het kasteel 
van Meetkerke dat bij octrooi van 1 560 door Jacob van Claerhout, 
heer van Maldegem, werd afgesplitst van het Hof van Meetkerke, waar 
het gezin Cloribus ging wonen. Hij zou ook eigenaar zijn geweest van 
de hofstede Gloribus in Varsenare. Jacques Cloribus was in 1 587 
schepen in Brugge. 

1 9  Cornelis Cloribus, omstreeks 1 594 tot ? 
Cornelis Cloribus was de zoon van Jacques Cloribus en van Paulijne 
Anchemant. Na het overlijden van zijn moeder werd hij leenhouder 
van het leengoed van twaalf gemet. Hij stierf zonder nakomelingen. 

283 



PAUL VAN DE WOESTIJNE 

20 Pieter Cloribus, van ? tot 1 638 
Pieter Cloribus was ook een zoon van Jacques Cloribus en van 
Paulijne Anchemant. Hij was de feodale erfgenaam van zijn broer 
Cornelis. Hij erfde van zijn vader (of broer) het kasteel van Meetkerke 
en noemde zich heer van Meetkerke. Pieter Cloribus trouwde Victoria 
Leernout bij wie hij enkele kinderen had. Hij stierf in 1 638. 

2 1  Jonkvrouw Kathelij ne Cloribus ( 1 609- 1 667) , van 1 638 tot 1 657 
(Anna) Kathelijne Cloribus was een dochter van Pieter Cloribus, heer 
van Meetkerke, en Victoria Leernout. Zij trouwde in 1 636 met jonk
heer Jan Baptiste Nans. In het leenregister van 1 642 staat het leen 
op zijn naam als kerckelick voocht vanjoncvr. Catherijne Cloribus zyn 
huusvrauwe. 
Het landboek van 1 645 vermeldt dhoirs Pieter Cloribus als eigenaars 
van het leen. Na het overlijden van haar man in 1 657 verkocht 
Kathelijne Cloribus het leengoed in de Kleine Warme. 

22 Cornelis de Rycke (ca. 1 630- 1 672) , van 1 657 tot 1 672 
Cornelis de Rijcke/Rycke, een zoon van Frans de Rycke en Cornelia 
Panne, was gehuwd met Anna de Swaef. Cornelis de Rycke was een 
grootgrondbezitter en vermogende boer in Maldegem. Hij kocht het 
leen van twaalf gemet op 22 augustus 1 657 van Kathelijne Cloribus, 
weduwe van jonkheer Jan Baptiste Nans, ten stocke van Joos vanden 
Broele gheswooren stochoudere der stede van Brugghe, vermoedelijk 
in een openbare verkoping. Nog dezelfde dag werd de verkoop door 
het leenhof van de Burg van Brugge bevestigd .91  

23 Marie de Rycke ( 1 657- 1 7 1 6) ,  van 1 672 tot 1 673 
Marie de Rycke, de enige dochter van Cornelis de Rycke en Anna de 
Swaef, was nog een kind toen haar vader stierf. Haar moeder en voog
den verhieven voor haar het leengoed op 2 1  juli 1 672. Zij waren het 
ook die in 1 673 van sijne ma{jesey}t, Karel II van Spanje, een octrooi 
kregen om het leen te splitsen in twee lenen: een van vijf gemet en een 
van zeven gemet. 

5. 1 .5.3. 1 Leenhouders van vüf gemet in de Kleine Warme 

23a Marie de Rycke ( 1 657- 1 7 1 6) ,  van 1 673 tot 1 7 1 6 
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Marie de Rycke bleef in het bezit van vijf gemet leen in de Kleine 
Warme. Het bestond uit vier percelen, samen 4-2- 1 gemet groot. Ze 
huwde in 1 68 1  met Jan de Pauw ( 1 654- 1 705) en had twaalf kinde
ren, van wie er maar enkele de volwassen leeftijd bereikten, o.m. Jan 
Frans en Barbara (geboren 1 702) . Ze woonden in de Warmestraat op 
de hoeve (landboek 1 725, Noordbroek 30, 4) naast het leen. Marl 
de Rycke overleefde haar man elf jaar en bleef met haar do ht r 
Barbara op de hoeve wonen. 
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24a Jan Frans de Pauw ( 1 686- 1 720) , van 1 7 1 6 tot 1 720 
Jan Frans de Pauw, de oudste zoon van Jan de Pauw en Marie de 
Rycke, erfde het leengoed bij het overlijden van zijn moeder in 1 7 1 6. 
Hij verhief het leen pas op 4 januari 1 7 1 8, samen met zijn neven en 
nichten die leenhouder waren van de afgesplitste zeven gemet van 
dit leen. Jan Frans de Pauw huwde met Elisabeth Willemarck en 
had drie kinderen van wie de enige zoon het leengoed erfde. 

25a Guilliaeme de Pauw ( 1 7 1 4- 1 78 1 ) ,  van 1 720 tot 1 78 1  
Guilliaeme de Pauw, zoon van Jan Frans de Pauw en Elisabeth 
Willemarck, was maar zes jaar toen zijn vader overleed. In het land
boek van 1 725 staat het perceel van 3-2-35 gemet, dictum de 
Varinsbück op naam van Guüliaeme de Pauw, zoon van Jan, weese. 
Een lapje grond van 266 roede dat ook tot dit leen behoorde, lag in 
een groter stuk van 6- 1 -49 gemet (geen leen!) dat op naam stond van 
zijn tante Barbara de Pauw. Guilliaeme de Pauw ging in het semi
narie en werd priester. Meester Guüielmus de Pauw verhief op 1 6  
november 1 756 het leen van 4-2-46 gemet, vermoedelijk was men er 
in Brugge toen pas achtergekomen dat hij de nieuwe leenhouder 
was. Guilliaeme de Pauw stierf in 1 78 1 als kanunnik van de kerk 
van Middelburg-in-Vlaanderen (uiteraard) zonder afstammelingen. 

26a Frans van Crombrugghe ( 1 733- 1 786) , van 1 78 1 tot 1 786 
Sieur Frans van Crombrugghe was de zoon van Ignatius van 
Crombrugghe ( 1 70 1 - 1  767) en Maria Cornelia de Pauw ( 1 7 1 2- 1 760) , 
die een dochter was van Jan Frans de Pauw en Elisabeth 
Willemarck. Zijn vader was handelaar in bouwstoffen en een tijdlang 
schepen in Eeklo.92 Het was sieur Paulus Joannes Steyaert, coop
man binnen Brugghe, die voor Frans van Crombrugghe op 1 7 april 
1 78 1  het leen verhief dat die van zijn priester-oom Guilliaeme de 
Pauw geërfd had. Hij was ook handelaar in bouwstoffen en trouwde 
met Maria de Boes ( 1 746- 1 8 1 2) van Assenede. Ze hadden drie doch
ters. 

27a Erven Frans van Crombrugghe, van 1 787 tot 1 795 
Ludovica, Maria Josepha en Angela, de drie dochter van Frans van 
Crombrugghe en Maria de Boes, waren nog kinderen toen hun vader 
in 1 786 overleed. Daarom verhief heer ende meester de Cuyper, 
pastoor van de Jerusalemkerk in Brugge, als bedienelijk man op 1 0  
februari 1 787 het leen ter prochie van Maldeghem op naam van het 
gemeene sterjhuys van François Crombrugghe. De griffier schreef dat 
het leen 1 1 -2-70 gemet groot was, maar hij vergiste zich. Het stuk 
leen was maar vijf gemet groot, de andere stukken, samen zeven 
gemet waren toen in handen van Joannes de Rycke en Pieter 
Matthys. 
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5. 1 .5.3.2 Leenhouders van zeven gemet in de Kleine Warme 

24b Jacques de Rycke (ca. 1 630- 1 703) , van 1 673 tot 1 703 
Jacques de Rycke/de Rijcke was een zoon van Franchoys de Rycke 
en Cornelia Panne en dus een oom van Marie De Rycke. Normaal 
gezien was hij vooght paterneel (voogd van vaderszijde) van Marie die 
in 1 672 haar vader verloren had. Hij zal er wellicht sterk op aange
drongen hebben of misschien zelf beslist hebben om het leen van 
twaalf gemet (in het belang van het weeskind!) te laten splitsen en 
de zeven gemet aan hemzelf te verkopen. In elk geval werd hij op 20 
maart 1 673 houder van een leen van zeven gemet ten tytle van coope 
ghedaen jeghens de wed.e [= Anna de Swaef] ende voochden van 
Marije de Rycke. Ook het stukje meers van 55 roede in het 25e begin 
van de Noordbroekwatering was erbij . Jacques de Rijcke was 
gehuwd met Joanna Snebbaut en overleed in Maldegem in 1 703. 

25b Daniël de Rycke ( 1 674- 1 7 1 6) ,  van 1 703 tot 1 7 1 6  
Daniël de Rycke, zoon van Jacques en Joanna Snebbaut, erfde het 
leengoed van zeven gemet de morte patris, bij het overlijden van zijn 
vader en verhief het op 7 augustus 1 703. Hij was getrouwd met 
Marie Anna Matthijs en overleed in 1 7 1 6. Er werd een staat van 
goed opgemaakt (RAG, Ambacht Maldegem, 989/Bis) . Zijn leen van 
zeven gemet werd in twee stukken onder zijn erfgenamen verdeeld: 
b 1 .  een stuk van 3-0-59 gemet groot (landboek 1 725 Noordbroek 
30, 1 )  en b2. een perceel leen 3-2- 1 2  gemet groot (landboek 1 725 
Noordbroek 30,2) , samen dus 7-0-26 gemet. 

1 .  Leenhouders van 3-0-59 gemet in de Kleine Warme 

26b l Cornelis de Rycke ( 1 698- 1 736) , van 1 7 1 6  tot 1 736 
Na het overlijden van Daniël de Rycke in 1 7 1 6 werd het stuk leen 
van zeven gemet in twee stukken gesplitst. Cornelis de Rycke, zoon 
van D aniël, kreeg een perceel leen van 3-0-59 gemet groot (land
boek 1 725 Noordbroek 30, 1 ) .  Een ander stukje leen, een meers van 
55 roede (Noordbroek 25, 52) , stond in het landboek van 1 726 op 
naam van Ubrfj (kinderen, erven) Daniël de Rycke en ging vermoe
delijk mee met dit stuk leen van 3-0-59 gemet. Cornelis de Rycke 
verhief het leen pas op 4 januari 1 7 18 .  Hij overleed ongehuwd in 
1 736. 

27b l  Guilliaeme de Rycke ( 1 707- 1 742) , van 1 736 tot 1 742 

286 

Wie na Cornelis de Rycke leenhouder werd van het leen van 3-0-
59 gemet staat nergens vermeld. Zijn jongere broer Guilliaeme 
( 1 707 - 1 742) was de logische feodale erfgenaam. Er zijn in elk geval 
geen sporen van dat hij het leen verheven heeft. Ook Guilliaeme De 
Rycke overleed ongehuwd. 
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28b l Beernaert de Rycke ( 1 7 1 1 - 1 782) , van 1 742 tot 1 782 
Guilliaeme de Ryckes hoir feodael was zij n  jongere broer 
Bernardus Franciscus de Rycke, ook een zoon van Daniël. 
Beernaert de Rycke tot Maldeghem verhief omstreeks 1 756 het leen 
van 3- 1 - 1 3 gemet, deel van een meerder leen van 1 1 :02: 71 gemet, 
op zijn naam. In de 1 8de eeuw gebeurden veel leenverheffingen niet 
spontaan, maar op aandringen van de baljuw van het leenhof van 
de Burg van Brugge als die erachter kwam dat een leen onverhe
ven stond. Beernaert de Rycke was in 1 750 in tweede huwelij k  
getrouwd met Joanna Maria d e  Rijcke. Ze kregen zes kinderen. 

29b l Joannes de Rycke ( 1 76 1 -) ,  van 1 782 tot 1 795 
Joannes de Rycke tot Maeldegem, de enige zoon van Beernaert die 
een volwassen leeftijd bereikte, verhief op 1 3  oktober 1 786 het leen 
van 3- 1 - 1 3  gemet in de Kleine Warme. Hij trouwde met Jacoba 
Theresia de Reu van Oostwinkel en had drie kinderen. 

2. Leenhouders van 3-2- 1 2  gemet in de Kleine Warme 

26b2 Jan (Baptist) de Rijcke ( 1 693- 1 720) , van 1 7 1 6 tot 1 720 
Jan de Rijcke, de enige zoon van Jan en Anna Buijsschaert, kreeg 
uit de nalatenschap van zijn grootvader Jacques het andere stuk, 
een perceel leen van 3-2- 1 2  gemet groot (landboek 1 725 
Noordbroek 30,2). Eigenaardig genoeg werd hij pas leenhouder na 
het overlijden van zijn oom Daniël. Hij verhief het leen voor de kin
deren Jan de Rycke samen met zijn oom Cornelis (voor het andere 
stuk) op 4 januari 1 7 1 8. Jan (Baptist) de Rijcke overleed in 1 720 
zonder wettige erfgenamen. 

27b2 Josine de Rijcke ( 1 684- 1 753) , van 1 720 tot 1 753 
Josijnken de Rij cke, de oudste dochter van Jan en Anna 
Buijsschaert, werd leenhoudster van het stuk leen van 3-2- 1 2  
gemet na het overlijden van Jan de Rijcke haeren broeder. Ze ver
hief het leen op 1 1  maart 1 72 1 .  J osine de Rycke was getrouwd met 
Jan Claeys een zoon van Pieter en Marie Luck. In landboek van 
1 725 staat dit stuk leen (Noordbroek 30,2) op naam van Jan Claijs, 

.filius . . .  causa uxoris (uit hoofde van zijn vrouw) . Josine de Rycke 
woonde met haar man Jan Claeys in Adegem en had één dochter, 
Pieternelle. Ze overleed in Adegem in 1 753. 

28b2 Pieter Matthys, van 1 753 tot 1 795 
Pieter Matthys tot Maldegem verhief op 3 1  dec 1 754 een leen van 
3-2- 1 2  gemet groot. Of hij het geërfd of gekocht had, is niet duide
lijk. Wellicht was hij getrouwd met Pieternelle Claeys. Of hij het in 
1 795 bij het einde van het ancien régime nog in bezit had , weten 
we niet. 
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5. 1 . 6 Bij Ter Hage 

5. 1 .6. 1 Ligging en grootte 

De eerste vermelding van dit leen in het leenboek van 1 384 (idem 
dat van 1 386) houdt het op twee gemet in Maldegem. In 1 435 wordt het 
leen gesitueerd ten oosten van de kerk al bi der Haghe. Bij de leenver
heffing door Anna Lansocht in 1 644 is er sprake van een leen van vij f  lijn 
en 13 roede in twee percelen: een van twee lijn 18 roede groot in het vijf
de begin (29ste perceeel) van de Noordbroekwatering en een van twee lijn 
95 roede in het zesde begin (3de perceel) van die watering, met andere 
woorden aan weerszij den van de Radeweg, nu de Radestraat. In het land
boek van 1 645 zijn dit respectievelijk het derde perceel van het 60ste 
begin en het 30ste perceel van het 59ste begin. Dezelfde oppervlaktes 
werden in het landboek van 1 725 genoteerd. Op de Poppkaart vinden we 
het perceel in het vijfde begin van de Noodbroekwatering terug onder 
nummer B l 6 1 6  en dat in het zesde begin van de Noodbroekwatering 
onder nummer B 1 606. 
5. 1 .6. 2  Heerlijke plichten 

Het leen stond vanaf 1 386 te dienste van trauwen en te warheden, 
waar in 1 435 werd aan toegevoegd ende te relieve ende te camerlyncghel
de van bester vrome, het verhefgeld bedroeg dus de beste opbrengst van 
het leen van de laatste drie jaren. Na 1 683 worden die heerlij ke plichten 
niet meer vermeld.  

5. 1 .6.3  De leenhouders van Bij Ter Hage 

1 Elisabeth de Muynck, 1 384 
Lisbette f Jan sMuenèx wordt in 1 384 en 1 386 vermeld als leen
houdster van twee gemet bij Ter Hage. 93 Zij was getrouwd met een de 
Peystere. 

2 Gillis de Peystere, 1 435 
Gilleken de Peister haar kind, het zoontje van Elisabeth de Muynck, 
was nog minderjarig toen hij het leen van zijn moeder erfde. 

3 Elisabeth de Peystere 
Betkin Peystere zijn dochtre werd pm (post mortem) , na het overlijden 
van haar vader, Gillis de Peystere, leenhoudster van de twee gemet bij 
Ter Hage. 

4 Philippe de Palmenare, 1 453 
Philippe de Palmenare wordt in 1 453 vermeld als leenhouder. 94 Ho 
hij het leen in handen kreeg, weten we niet. Hij was misschien� à 
zoon van Elisabeth de Peystere en een de Palmenare. 
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Pieter de Taye was de zoon van Pieter. In het leenregister van 1 468 
wordt niet vermeld hoe hij eigenaar werd van dit leen. Vermoedelijk 
erfde hij het. 

6 Olivier vanden Westhuuse 
Olivier vanden Westhuuse p{er] coop kocht het leen van twee gemet bij 
Ter Hage van Pieter de Taye of diens erfgenaam. 95 Hij bezat ook grond 
in Adegem die paalde aan het leenhof Ter Heiden. 

7 Clays de Smet, van ? tot 1 5 1 3 
Korte tijd nadien verkocht Olivier vanden Westhuuse zijn leen aan 
Clays de Smet. 

8 Jan de Smet, 1 5 1 3  
Janneken de Smet, de zoon van Clays, was nog een kind toen zij n  
vader i n  1 5 1 3  overleed. 

9 Jacob Heijns, van 1 5 1 3  tot ? 
Jacob Heijns kocht a{nn]o voornoemt, in 1 5 1 3, het leen van de voog
den van Janneken de Smet. 

1 0  Pieter Heijns, van ? tot 1 554 
Pieter Heijns, de zoon van Jacob, erfde het leengoed van zijn vader. 
Hij overleed in 1 554 en liet een minderjarige feodale erfgenaam ach
ter. 

1 1  Willem Heijns, 1 554 
Willekinjliliu]s Pieter Hefjns werd na de dood van zijn vader de min
derjarige leenhouder van het leen van twee gemet bij Ter Hage. 

1 2  Guilliame Heijns 
Guilliame Heijns was wellicht een zoon of kleinzoon van Willem 
Heijns.96 Hij overleed kinderloos en zo werd zijn broer Jacques de feo
dale erfgenaam. 

1 3  Jacques Heijns, tot 1 627 
Na het overlijden van zijn broer Guilliame werd Jacques Heijns eige
naar van het leen bij Ter Hage. Hij had ook geen nakomelingen en 
schonk het leengoed weg aan zijn nichtje Anna Lansocht bij haar 
geboorte in 1 627. 

14 Jonkvrouw Anna Lansocht, van 1 644 tot 1 680 
Anna Lansocht, de dochter van Daneel, kreeg het leengoed van haar 
oom Jacques Heijns by donatie ter vonte, op de dag van haar doopsel 
1 5  (of 25) maart 1 627. Haar moeder was vermoedelijk een Heijns, de 
zus van Guilliame en Jacques. In 1 644 werd het leen op haar naam 
overgezet. In het landboek van 1 645 staat het leen op naam van haar 
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vader, Daniël van Lantsocht. Anna Lansocht wordt jonkvrouw 
genoemd, behoorde dus tot de adel. Zij was g�trouwd met Hendrik 
Pullynck, apotheker, vermoedelijk in Brugge. 

1 5  Joannes Chrisostomus Pullynck, van 1 680 tot 1 703 
Joannes Chrisostomus Pullynck, de oudste zoon van Hendrik 
Pullynck en Anna Lansocht, erfde het leen van twee gemet bij Ter 
Hage na de dood van zijn moeder. Hij verhief het leen op zijn naam op 
27 juni 1 680. Jan Pullynck overleed kinderloos in 1 703. 

1 6  Franchoys Zaverius Pullynck, 1 703 
Meester - hij was vermoedelij k  procureur (advocaat) - (Franchoys) 
Zaverius Pullynck erfde het leen van zijn broer Jan en verhief het op 
26 febrnari 1 703. Nog dezelfde dag verkocht hij het aan Gillis 
Lambrecht voor 25 pond courant geld. Zaverius Pullynck kreeg daar
voor de toestemming van zijn feodale erfgenaam, zij n  broer, meester 
Charles Pullynck. 

1 7 Gillis Lambrecht, van 1 703 tot 1 729 
Gillis Lambrecht, zoon van Jan, kocht het leengoed bij Ter Hage van 
Franchoys Zaverius Pullynck op 26 februari 1 703 en verhief het nog 
dezelfde dag. Gillis bezat heel wat grond in Maldegem. In het land
boek van 1 725 staan de twee stukken van het leen in het vijfde en 
zesde begin van de Noordbroekwatering, op naam van Gillis 
Lambrecht, filius Jan. Gillis Lambrecht was getrouwd met Anna 
Marie de Pauw en overleed in 1 729. 

1 8  Jan Lambrecht, van 1 735 tot 1 744 
Het leen van twee gemet bij Ter Hage bleef na het overlijden van Gillis 
Lambrecht gedurende Jaren onverdeeld in het bezit van zijn erfgena
men. Op 24 december 1 735 legde zijn zoon Jan, die in Eeklo woonde, 
de feodale eed af als bedieneiick man. Pas in 1 744 werd de nalaten
schap van Gillis Lambrecht verdeeld. 

1 9  Anna Marie de Pauw, van 1 744 tot ? 
Bij de verdeling van de erfenis van Gillis Lambrecht kreeg zijn wedu
we, Anna Marie de Pauw, het leen toegewezen. Haar zoon, Pieter 
Lambrecht, bij procuratie op datum van 29 februari 1 7  44, verhief 
voor haar het leen op 24 maart 1 744. Hij betaalde daarvoor op 24 
april 2-8- 1 pond parisis, het verhefgeld ter bester vrome, dus de beste 
opbrengst van de laatste drie jaren. 

20 Pieter Lambrecht, van ? tot 1 768 
Pieter Lambrecht, de zoon van Gillis en Anna Marie de Pauw, werd na 
het overlijden van zijn moeder, leenhouder van de twee gemet leen bij 
Ter Hage. Hij liet na het leen te verheffen, zodat niets daarvan offici
eel geregistreerd werd. Pieter overleed kinderloos in 1 768, zodat h t 
leen overging in handen van zijn neef Jan Lambrecht. 
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2 1  Jan Lambrecht, van 1 768 tot ? 
Jan Lambrecht, de zoon van Jan, erfde het leen van zijn oom Pieter. 
Begin 1 776 stelde het leenhof van de Burg van Brugge vast dat het 
leen sedert het overlijden van Anna Marie de Pauw niet verheven was 
en dat er dus verhefgeld diende betaald te worden door de nieuwe 
leenhouder. Men wist echter niet wie en daarom werd de onbekende 
op 4 juni 1 776 ingedaegd. Als hij zich na drie zondagse kerkgeboden 
niet kenbaar zou maken, zou het leen verbeurd verklaard worden en 
worden verkocht om het verhefgeld en de boeten te betalen. Op zon
dag 9 juni na de hoogmis verscheen een deurwaarder op de kerksti
chel van de kerk van Maldegem om de indaging ten gehore van de 
kerkgangers om te roepen. De indaging werd ook geafficheerd aan de 
kerk en aan de poort van het leenhof van de Burg in Brugge. Jan 
Lambrecht, die in de Balgerhoekstraat in Eeklo woonde en handelde 
uit sluwheid (om niet te moeten betalen) of uit onwetendheid, schoot 
nu wel vlug in actie. Op 1 5  j uni gaf hij aan Pieter Albert Van Roosbeke 
in Brugge procuratie (volmacht) om een leen op zijn naam te verhef
fen.  97 De leenverheffing werd reeds op 1 8  juni in de zitting van het 
leenhof afgelegd. 

5.2 LENEN VAN ANDERE LEENHOVEN 

De andere gewone lenen in Maldegem zijn de lenen van vijf leenhoven: 
Hallinks, Rezinge, De Briel, Ter Vaken, Tien lijnen in Strobrugge, 
Middelburg, Balgerhoeke, Te Praet en Lettebroek Ze worden behandeld 
onder de respectieve leenhoven. 

De belang,.Ykse lenen en leenlwven in Maldegem (bewerking R. Longueville). 
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NOTEN 

1 Het ging om de volgende stukken: 3-0-42 gemet (= 3 gemet O lijn 42 vierkante 
roede; 1 00 roede = 1 lijn,  3 lijn = 1 gemet) land in twee stringen ten zuiden van een 
landtwech (nu Broekelstraat) ; 5-2-62 gemet land in drie stringen met nog drie 

stukjes land ten westen van het voorgaande stuk; 3- 1 -6 gemet land in diverse 
stringen ten westen van het voorgaande stuk; 5-0-25 gemet land in drie stringen 
ten westen van het voorgaande stuk en met de westzijde aan de dreef; 0-7-57 
gemet land ten zuiden van de voorgaande partij en met de westzijde aan de dreef; 
0-4-35 gemet land, een vierkant stuk, ten zuiden van het voorgaande, 7-2-75 
gemet land in twee stringen met een driehoekig stukje en zes vierkante stukjes ten 
noordwesten van de voorgaande partij met de noordzijde aan de landweg, met de 
oostzijde deels aan de dreef en de zuidkant aan de Wallekens; 1 0-0-8 1 gemet land 
in twee stringen ten zuiden van het voorgaande perceel en met de zuidkant aan de 
Heerweg; 5-0- 1 0  gemet, een hoog stuk, op de zuidkant van de Heerweg en 8- 1 -75 
gemet land ten westen van het Sinte Barbel Weghelken (nu Barbaraweg) en ten zui
den van de Heerweg (Donk). 

2 Zie Bijlage. 

3 Het denombrement van 1 5 1 5  werd (met veel onnauwkeurigheden) uitgegeven door 
Jeroom van Maldeghem, Denombrement van Jacob van Halewyn heer van 
Maldegem 1 5 1 5, in: Jaarboek 3 ( 1 997) van de Heemkundige Kring Het Ambacht 
Maldegem, 273-282. Het denombreme:r:it van 1 644 staat als bij lage bij het eerste 
deel van mijn artikel in: Appeltjes van het Meetjesland 62 (20 1 1 ) ,  339-363. 

4 Er zijn enkele kleine verschillen in de namen, zoals Goethals vs Goethalsch, 
Huughens vs Huughes, Soetaert vs Zoetaert, De Zwaef vs De Swaef. Adriaen 
Pyncle woonde in de Sint-Joospolder vs Sint-Jobspolder. Vermoedelijk is Sint
Jobspolder de juiste lezing, hij is een deel van de Damse Polder op Lapscheure. Er 
bestond evenwel een Sint-Joospolder in de omgeving van Middelburg (Zeeland). 

5 Een spind/spint is een havermaat, 1 /32 van een hoed, dus 6,2 liter. 
6 SAE- 1986. Denombrement van Jan de Pape fs Vincent (Kaprijke) van twee perce

len in Maldegem, ressorterende onder het leenhof van Hallinks, 28 januari 1 694. 
In Bijlage. 

7 Mme la Comtesse de Lalaing, Maldeghem la loyale, Brussel, 1 849, in vertaling van 
Marc Martens, uitgave Heem-kundige Kring Het Ambacht Maldegem, jaarboek 
2000, 2 1 6  en 244. 

8 F. De Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost
Vlaanderen, Arrondissement Eekloo, tweede deel, Maldegem, Gent 1870- 1 872,  1 3 1 .  

9 De lenen van Rezinge worden vermeld in het denombrement van 1 5 1 5  (uitgegeven 
door Jeroom van Maldeghem) en in het denombrement van 1 644 (bijlage bij het 
eerste deel van mijn artikel in: Appeltjes van het Meetjesland 62 (20 1 1) ,  279-368) . 

1 0  SAE- 1 976 Rekeningen van Jozef Ysebrant, heer van Lendonk. " . . .  uL mij versoeckt 
te willen melden offer van het leen dies questie vermagh splijtinge gebeuren, segge 
ul. volgens de costume van desen leenhove, dat alle de leenen vermogen gespleten 
te worden met consent van den heere ofte sijnen bailliu welck consent ul. voor seker 
sult hebben, vermits den heer maer en betraght altijd sijn hof te vermeerderen. . . .  
Wat aengaet den derden article, segge uL dat alle de splijtingen subject sijn aen de 
selve reliejven conforme ende gelijck subject is het principael leen. 

1 1  Mme la Comtesse de Lalaing, Maldeghem la loyale, Brussel, 1 849, in vertaling van 
Marc Martens, uitgave Heem-kundige Kring Het Ambacht Maldegem, jaarboek 
2000, 2 1 3. � .  

1 2  Jozef Van De Veire & Magda Devos, Meet}eslandse Toponiemen tot 1 600, deel ll Het 
Houtland, band 4 Ursel., 1 6. 

292 



FEODAAL MALDEGEM 

13  Chou paion is vermoedelijk chou paillon. Un paillon is ondermeer een plaatje, 
blaadje, folie. Hebben we hier dan te maken met witte kool? 

14 SAB-Leenhof Brugge, 5 1 8, Leenregister ( 1435), 2 1 0v. "En. staet te trauwen te 
waerheden en. teenen vullen cope. Ende voort te dienste minen gheduchten hee. te 

dienne met eenre glavien binden lande viertich daghen in zinen oorloghe alsmens 
vermaendt. " 

1 5  E. Neelemans, Tijdrekenkundige Naemlijst, 1 1 - 13 ,  ook een Jan Slabbaerd, van wie 
een schepenzegel bewaard is, was in 135 1  schepen in Eeklo. 

1 6  D. Verstraete, De Moergronden in het Maldegemse, in: Vrij Maldegem 1 956, 1 0  (4 
maa) , Notteboomindeling 1 33.  

1 7 Hugo Thoen, Nieuw licht op de Romeinse geschiedenis in het Meetjesland. Het 
Romeinse Kamp van Maldegem-Vake, in: Heemkundig Jaarboek 2 ( 1 996) van de 
Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, 253-274. 

18 Johan Taeldeman, Meetjeslandse plaatsnamen van vóór 1 600, deel I, Het ambacht 
Maldegem, band 2, Maldegem, Maldegem 1990, 1 5- 16. 

1 9  AR-RK, l 00 1 ,  1 072 Leenboek Burg van Brugge ( 1 365) , 38v. 
20 Daniël Verstraete, Rond Strobrugge, in: Vrij Maldegem 1 97 1 ,  5 (29 jan) . 

Notteboomindeling 1 9 1 .  
2 1  AR-RK, I 00 1 ,  1 074 Leenboek Burg van Brugge ( 1 384 met aanvullingen) , 79r. 
22 Het octrooi dat Lodewijk van Praet, heer van Moerkerke, van hertog Filips de 

Goede kreeg, is niet bewaard, maar de inhoud ervan wordt uitvoerig beschreven 
in het leenboek uit 1 435 en ook in dat van 1 468. SAB Burg van Brugge 5 18, 
leenregister 1 435, lxvijr tot lxviijr. RAB-TBO 15, Leenhof van de Burg van 
Brugge, 64 Leenregister 1 468, ciijv tot cüijr. 

23 D. Verstraete, Lenen te Moerkerke, in: Rond de poldertorens XXIX, 1 987, 300-
3 14. 

24 Hetzelfde verhaal wordt nog eens gedaan in het request van de Spanjaard 
Clément de Castille die in 1 587 de heerlijkheid Moerkerke kocht en vroeg om de 
titel heer van Moerkerke te mogen dragen. RAB, Burg van Brugge, Octrooien, 
1 5 1 8- 1 578, fol. 222, nr. 2; ibid. ,  1 584- 1 586, fol. 1 2 ,  nr. 1 .  Akte gepubliceerd 
door Gailliard, Bruges et le Franc, t. III ,  p. 57 en (met Franse vertaling) door L. 
Gilliodts-Van Severen, Coutumes des pays en comté de Flandre, Coutûme du 
Bourg de Bruges, Töme I, 1 883, 262-267. 

25 RAG-099/B 582, Landboek Maldegem, 1 645, 482r. 

26 P. Donche, Gailliards lijst van edelen van het graafschap Vlaanderen uit de tijd 
van Lodewijk van Male (1 4de eeuw}, in: Vlaamse Stam 46 (20 1 0) ,  nr 4, 360-374. 

27 P. Donche publiceerde de adelslijst bewaard in het Algemeen Rijksarchief 
Brussel, Oorkonden van Vlaanderen, 2e reeks (doos 9) . nr. 234 1 .  

28 A. Verhoustraete, Leenroerig overzicht van Aalter, in: Appeltjes van het 
Meetjesland 1 5  ( 1 964) , 224. Die heerlijkheid werd toen aangeslagen op Gerard de 
Moor, wegens moord. 

29 "Vorenjof naer de doot vander heer Josse den Haze, priestre, van wien tvoorseide 
ghehele goedt van Vaken onsen voors. gheduchten hee. toecam. " SAB-Leenhof 
Brugge, 5 18, Leenregister ( 1 435) . lxvij v. 

30 L. Gilliodts-Van Severen, Coutumes des pays en comté de Flandre, Coutûme du 
Bourg de Bruges, Töme I, 1 883, 263 voetnoot 1 :  "Cette cour de Faque ou Vaken " . 
avait été réunie au domaine à la mort du titulaire, Mr Jean den Haze, prêtre. Dèn. 
de 1 435, fol. 67. " Wij vonden in het leen boek uit 1 435 op folio 67, waar het gaat 
over Moerkerke, geen enkele verwijzing naar Jean den Hazel 

3 1  "de eerste mis van zekeren onechten zoon (van Lodewijk van Male's bloed) Joos 
d'Haze genaemd. " André Jean Louis Van den Bogaerde van ter Brugge, Het dis
trtkt Sint-Nikolaas, voorheen Land van Waes in de provincie Oost Vlaanderen" . . 

Volume 2, 1825, 103. Het jaar 14 10. 
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32 SAB-Leenhof Brugge, 5 18,  Leenregister ( 1 435) , lxvijr tot lxviijr. 
33 De genealogie Praet, van, heren van Moerkerke, in J.-J. Gailliard, Bruges et Ie 

Franc, I I I ,  p. 60-6 1 .  Met dank aan Pieter Donche die het familiekluwen van de van 
Praets en van Moerkerkes hielp ontwarren. 

34 E. Van Mingroot, De abdij van Zoetendale te Maldegem (1 215-1 584), 1 983. Bijlage 
20, 1 0 1 .  Afschrift: RAB, Fonds jezuïeten Brugge, nr. 1 592, 20. 

35 L. Gilliodts-Van Severen, Coutumes des pays en comté de Flandre, .. , 263 voetnoot 
1 :  "Le Dènier de 1 468, fol. 1 03 v0, mentionne en marge que la seigneurie ter Faeke 
a été achetée depuis par Pierre Bladelin, en vertu d'un octroi d'esclissement obtenu 
par François de Praet, seigneur de Moerkerke. " 

36 Marc Martens, Pieter Bladelin en Middelburg, Middelburg, 1 994, 5- 15 .  
37 L .  Gilliodts-Van Severen (Coutumes, 263) schrijft dat Ter Vaken als erfenis ten deel 

viel aan Joos van Varsenaere. Dat klopt niet. Ter Vaken wordt niet in het testament 
( 1 7  maart 1 472) van Bladelin vermeld, omdat het al verkocht was, toen hij stierf. 
Gilliodts-Van Severen nam ten onrechte aan dat het leen ging naar de feodale erf
genaam Joos van Varsenaere. De plaats waarnaar hij verwijst, het leenregister van 
1 468, fol. 1 03v betreft een ander leen. 

38 In het leenregister van 1 50 1  en kopieën daarvan is sprake van Jan de Blasere. Dit 
is een verschrijving. Gilliodts-van Severen (o.c. 263, voetnoot 1 )  en ook Daniël 
Verstraete (De Moerhuizewatering, in: Vrij Maldegem 1 962, 6 ( 1 0  feb) . 
Notteboomindeling 1 34) noemen hem ten onrechte leenhouder van Ter Vaken. 
Nochtans moet hier Jacob bedoeld zijn. als tweede man van Adriane de Vos, want 
hun dochter, Adriane de Blasere, die dochter van Jacob genoemd wordt, kreeg Ter 
Vaken. Ook bij andere lenen, waarvan ze eigenaar waren, vinden we dezelfde erf
opvolging. 

39 D. Verstraete, De Moergronden in het Maldegemse, in: Vrij Maldegem 1 956, 1 0  (4 
maal . Notteboomindeling 1 33.  

40 In de leenverheffing staat dat ze een dochter was van Louis Joseph de Corte. Dit 
is een vergissing. Louis Joseph is de voornaam van haar man, Louis Joseph du 
Chambge. Er komt in die periode geen Louis Joseph de Corte voor. 

4 1  Andries Van Den Abeele, Charles François van der Beke de Cringen, dichter en edel
man 1 749-1 840, in: Biekorf, 1 989, 262-27 1 .  

42 RAB-TBO 15 ,  66A Leenregfster ( 1 642- 1 655). 238v. Ende ten voors. leene behoor
den drye manschepen die gheweltet syn an tHof van Middelburch. Welten is de welt 
(macht) geven aan. 

43 RAB-TBO 1 5, 67 /3 Leenregister ( 1 683), 23 l r  en v. 
44 E. Van Mingroot, De abdij van Zoetendale te Maldegem (1 215-1 584), Maldegem, 

1 983, 22-36. 
45 Akte bij :  E. Van Mingroot, De abdij van Zoetendale te Maldegem (1 215- 1584), 

Maldegem, 1 983, 30. 
46 De volledige akte vindt men bij Marc Martens, Pieter Bladelin en Middelburg, 

Middelburg, 1 994, 58-6 1 .  
47 Marc Martens, Pieter Bladelin en Middelburg, Middelburg, 1 994, 13.  
48 In het 1 5de begin de percelen 5, 9, 10 tot 13 ;  in het 1 6de begin perdeel 1 7; in het 

1 8ste begin (= 2de begin van de Goesenarewatering) de percelen 36, 39, 44 en 49; 

in het 20ste begin (= 4de begin van de Goesenarewatering) het perceel 1 7, in het 

2 lste begin (= 5de begin van de Goesenarewátering) de percelen 3 ,7, 9, 1 0, 13, 

1 6, 19 ,  23, 25, 28, 29, 3 1  tot 35 en 38; in het 22ste begin (= 6de en laatste b gin 

van de Goesenarewatering) de percelen 1 tot 9. 

49 RAG-099/B, 579, 83r. 
50 Marc Martens, Pieter Bladelin en Middelburg, Middelburg, 1 994, 5- 15.  
5 1  D .  Verstraete, Ferdinand Anchement en Brezende, in: Vrij Maldegem 1 976. 27 (2 

jul) Notteboomindeling 2 en Marie Anchement, in: Vrij Maldegem 1 976, 26 (25 jun) 
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Notteboomindellng 3. Ferdinand Anchement zou ook burgemeester van Brugge 
geweest zijn, maar zijn naam komt niet voor op de lijst van Brugse burgemeesters, 
wel die van zijn vader en van Hendrik Anchemant. 

52 Daniël Verstraete, Het Hof van Vake, in: Vrij Maldegem 1 964, (5 dec) , 
Notteboomindellng 80. Evenwel zonder bronvermelding. 

53 D. Verstraete, Het Hof van Vake, in:  Vrij Maldegem 1 964, (5 dec) . 

Notteboomindellng 80. 
54 SAG familiepapieren Mestdach nr. 4 1 78, pachtcontract van 20 januari 1 636. Deze 

en andere gegevens uit een typoscript van Wilfried Steeghers over dit pachtcon
tract. 

55 Havermaat: 1 hoed: 198,56 liter; 1 hoed = 4 maten of viertalen = 1 6  vierendelen = 
32 spinten = 1 28 eltkens. Elders gebruikt men ook een veertel (= 4 lopen) een hal
ster (= 8 lopen) en een zester (= 16 lopen). Hoet/hoed komt van het Franse huet, 
dat op een stemloze t eindigt. Het meervoud van hoet is hoeden. Een lope/loop is 
een inhoudsmaat voor graan = 2 1 ,6 liter. Een lope haver is echter 24,84 liter, 
l /8ste van een hoed. In het denombrement van 1 649 gebruikt men lopen, mv 
lopens en komt een eltken als eenheid na lope(n). Er gaan zes eltkens in een 
lope(n). 
Van Dale ( 1 872) verklaart loop, lope als (oudtijds) zekere maat. Eigenlijk eene loop
zaads lands, cL i. 50 roeden; een stuk lands dat met eene loop of lopen zaad betaald 
kan worden. Dus met 24,84 liter haver kon men een oppervlakte van 50 vierkan
te roeden betalen (of bezaaien?) . Verwij s  & Verdam (Middelnederlandsch 
Handwoordenboek, 1 932, 338) daarentegen menen dat een loop eene landmaat, 
honderd roe is. 

56 RAB-TBO 1 5 ,  Leenhof van de Burg van Brugge, 66/ l Leenregister 1 642, fo 36v. 
57 RAB-TBO 1 5 ,  66A Leenregister ( 1 642- 1 655) . 24 l v  -244r en 67 /3 Leenregister 

( 1 683), 1 6  l r- 1 64v. 
58 SAB, familiearchief Moentack, De Melgar, Arents nr. 2 1 1 8 Verkaveling van de erfe

nis van Anthone Ignace Van Steelant en zijn vrouw Marie Anne Trapequiers op 1 3  
aug 1 732. 

59 In combinatie met speer is reze een wapen. In het West-Vlaams heeft reze twee 
betekenissen: 1 .  lang stuk hout, roede, lat tegen de muur en 2 .  rist, resem. F. De 
Brabandere, West-Vlaams etymologisch woordenboek, Amsterdam-Antwerpen, 
2002, 3 1 7-3 18.  In de eerste betekenis is reze een lange wapenstok, in de tweede 
betekenis is het een wapen dat bestond uit een aantal gewichten/knotsen aan
eengeregen met touwen en vastgehecht aan een stok. 

60 Zo wordt het leengoed het Walland in de Maroyendam in Eeklo in de leenregisters 
vanaf 1 325 vast gesitueerd in het ambacht Maldegem en in de parochie van 
Adegem. Dat deel van Balgerhoeke behoorde inderdaad tot de parochie Adegem, 
zoals het Eeklose stuk ten noorden van de Moerstraat parochiaal tot Sint-Laureins 
behoorde. Het Walland lag echter in de keure van Eeklo, niet in het ambacht 
Maldegem. Wellicht dateert deze lokalisering van vóór 1 240 toen de heer van 
Maldegem nog aanspraak maakte op dat (betwiste) deel van het ambacht 
Maldegem waarin de keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprijke werden opgericht. 

6 1  Lettebroek kan ook Lettelbroek/Letterbroek zijn, het broek van ene Lettel, zoals 
in Lettelswal/Letterswal. 

62 Voor Zandvleuge zie het eerste deel van mijn artikel in: Appeltjes van het 
Meetjesland 62 (20 1 1 ) ,  289. Daar wordt foutief Lieven Wouters in plaats van 
liberi Lieven Wouters als westelijke buur vermeld. 

63 H. Notteboom, Genealogie van het geslacht van Maldeghem, bijlage bij de verta
ling van Maldeghem la loyale, in: Jaarboek 6 (2000) van de Heemkundige Kring 
Het Ambacht Maldegem. 

64 RAB-TBO 1 5, 67 /3 Leenregister ( 1 683) , Denombrement van de Heerlijkheid 
Middelburg, 233r. 
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65 RAB-TBO 1 5, 67 /3 Leenregister ( 1 683) , 1 48v- 1 49r. 

66 In het denombrement van Rezinge uit 1 644 wordt het stuk grond ten westen van 
de Zandvleuge, de Kouter dus, tlandt liberi Lieven Wouters genoemd, wellicht een 
vroegere toestand. 

67 RAB-TBO 1 5, 68 Verhoofdingen ( 1 659), 1 60r. 

68 Daniël Verstraete, Het Sterfhuis van Willebrordus Coelis, in: Vrij Maldegem 1 964, 
30 (25 j ul) en 3 1  ( 1  aug), Notteboomindeling 1 86- 1 87. 

69 Een haverrente werd uitgedrukt in ruwe of in witte evene (aveine velue of aveine 
blanche. Avoine is het moderne Franse woord) . Ruwe of zwarte haver is haver in 
de halm, witte haver is gedorst. 

70 Voor de heerlijkheid van de Oudse zie het eerste deel van dit artikel, in: Appeltjes 
van het Meetjesland 62 (20 1 1 ) ,  329-332. 

7 1  D .  Verstraete, Het Steen van Maldegem, in: Vrij Maldegem 1 954, 8 (2 mei) en 9 (9 
mei) , Notteboomindeling 1 84- 1 85,  en in: Historische verkenningen in het 
Meetjesland, 97-99. 

72 AR, RK, 1 257, 45925, Leenregister van de Burg van Brugge ( 1 325) . 25r. "Maroye 
fille Jehan van den huus tient en.fi.ef un mannor gisant en le proche de maldeghem 
& .xxiifj. hues de blanke aveine sour lespier de bruges & . ifj. 1 /2 poes dejromages 
& .x. sc. par. sour les grans briefs & .xL par. sour Watiers Stocs briefs & . ix. par. sour 
les briefs dar seb. &fnir a mans. de tenir les prisonniers mans & doetfoy. n 

73 Mme la Comtesse de Lalaing, Maldeghem la loyale, Brussel, 1 849, in vertaling van 
Marc Martens, uitgave Heemkundi-ge . Kring Het Ambacht Maldegem, jaarboek 
2000, 279-280. 

74 RAB-TBO 1 5, 65 Leenregister ( 1 50 1 ) .  232v, "nu Piet. de Hoye. by coope a.o xvct. 
xiifj [1 5 1 4] en. daertoe ghenompt Aernoudyne zyn wyf. nota: up den 25.njulfj 1 5 1 4  
was joncvr. Arnouldfjne filia Roelandt van Maldeghem d'hufjsvr. v. Pieter de Hofjere 
gheerjt. in dit leen by coope. n 

75 RAB-TBO 1 5, 67 /3 Leenregister ( 1 683) , 1 48v- 1 49r. 
76 RAB-TBO 1 5, 68 Verhoofdingen ( 1 659), 1 60r. 

77 D .  Verstraete, Het Sterfhuis van Willebrordus Coelis, in: Vrij Maldegem 1 964, 30 (25 
jul) en 3 1  ( 1  aug) , Notteboom-indeling 1 86- 1 87. 

78 Johan Taeldeman, Meetjeslandse plaatsnamen van vóór 1 600, deel I,  band 2, 
Maldegem, 12.  

79 SAB-Leenhof Brugge, 5 1 9 ,  Leenregister ( 1 50 1 - 1 665) , 2 14v, "metten zuuthen[de] 
ov[er] den wat[er]ganck gheheeten den Lisch ende metten noordhende ant tland toe
behooren[de] der stede van Ghend. " 

80 J . -J .  Gailliard" Bruges et le Franc: Supplément, 298-34 1 .  
8 1  SAB, Regesten op oorkonden ( 1 4  7 4) over Antheunis vanden Vagheviere. 
82 Hugo Notteboom, Stichting, bloei en verval van het Maldegemse hospitaal, in: 

Reeks I, Laureaten, nr. 2, van het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor 
Geschiedenis, Dendermonde, 2009, 1 64- 1 67. 

83 RAG, Ambacht Maldegem, 89. nr. 10 Staat van goed van Filip Goeman. 
84 In documenten van het Sint-Janshospitaal wordt hij ook Rojfoele ( 1 464) , 

Roffiolen meersch en Rofoelmeers (ca. 1 560) genoemd. De betekenis ervan is niet 
duidelijk. Johan Taeldeman, Meetjeslandse plaatsnamen van vóór 1 600, deel I ,  
band 2 ,  Maldegem, 1 1 7. Verwijs & Verdam ( 1 932) verklaren ro.ffiole of rojfoel als 
'vleeschpasteitje'. 

85 J.-J.  Gailliard, Bruges et le Franc, Supplément, 298-34 1 .  
86 André F. Fr. Claeys, Vlaamse adel op de Azoren sinds de 1 5de eeuw, Azoren 

Volume 4, 20 1 1  Brugge, 1 2 .  
8 7  RAB-TBO 1 5, 9 3  Akten Leenverheffingen ( 1 8de eeuw) . I n  d e  verheffingsakt van 

5 april 1 746 worden ook Marie de Beer en jonkheer Anselmus de Beer, all bei 

kinderen van Mijnheer Philippe Joseph de Beer genoemd. Ze kunnen ni t and 
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dan kinderen uit het tweede huwelijk met Jeanne Régine de Pullaert zijn en kwa
men dus niet in aanmerking als feodale erfgenamen van Maria Anna Ferdinande 
d'Overloope. 

88 RAB-TBO 1 5, 66A Leenregister ( 1 642- 1 655) , 239r: "alle de landtmeters &daers
sen tselve niet vyndelick te wesen ende presumeren dat is het selve leen van twa
eif ghemeten, staende hier vooren op het hooft vanjo. r Jan Baptiste Nans ende 
oversul.cx en heeft tselve noynt verheven gheweest. " 
Alle landmeters verklaren dat dit leen niet te vinden is en veronderstellen dat dit 
hetzelfde is als het leen van twaalf gemet dat hierboven op naam van jonkheer 
Jan Baptiste Nans staat en dat het daarom nooit verheven is geweest. 

89 RAB-TBO 1 5, 66A Leenregister ( 1 642- 1 655) , 243. 
90 "synde desen leen tenjaere . . .  afghewonnen byden baiWu van desen hove ende 

ghewesen in handen vanden heere by faulte van hovelicke debvoiren van verhef
fen ende feauteyschap als per acte van ajwinnighe danof synde van daten den . . . " 
Dit leen is in . . .  door een rechterlijke uitspraak van de baljuw van dit hof toege
wezen aan de (leen)heer omdat de hofplichten van verheffen en trouw zweren niet 
werd voldaan, zoals bepaald in de akte van . . .  

9 1  I n  het verhoofdingboek van 1 659 staat dat Frans van Hende het leen in handen 
kreeg "by naerhede teghen den selv. de Rycke. " RAB-TBO 1 5, 68 Verhoofdingen 
( 1 659) . 1 58r. Van Hende zou als verwant van Kathelyne Cloribus voorkooprecht 
hebben laten gelden op dit leen. Deze transactie moet uiteindelijk niet zijn door
gegaan, aangezien we onmiddellijk daarna Marie de Rycke als leenhoudster aan
treffen. Frans van Hende kreeg op die manier wel het leen van het waess
choutheetendom in Blankenberge in handen. 
Zie: G. Vandepitte, Een Brugse zedenzaak uit 1 596, Jaak, de taster, in: Rond de 
Poldertorens XXIX ( 1 997), 70-76. 

92 Willy Hamerlynck, Vande Kerchove - sJonckers (Eeklo - l 7e eeuw), in: De Eik 23 
( 1 998), 1 40, Bijlage VI van Crombrugghe. 

93 AR-Rekenkamer, 1 00, 1 074 Leenboek Burg van Brugge 1 384 (met aanvullingen) , 
8 l r. sMuencx leest eerder als sMeyers. AR, Rekenkamer 1 00 1 ,  1 073, leenregister 
van de Burg van Brugge, 1 386, 6r geeft duidelijk Lisbette de docht[er] Jan sMuencx. 

94 SAB-Leenhof Brugge, 5 1 8, Leenregister ( 1 435), 2 1 2r. 
95 RAB-TBO 1 5, 64 Leenregister ( 1 468) , 264v. 
96 RAB-TBO 1 5, 67 /3 Leenregister ( 1 683) , 1 58v. "In wekk leen de voorn. jo.e Anna 

van Landtsocht gherecht by donatie ter vonte vanweghen Jaecques HeiJns haeren 
oom op den 25 maerte 1 627, die daer inne te vooren gherecht was biJ der doodt van 
Guill.me HeiJns synen broeder; per rapport de anno 1 644. " 

97 RAB-TBO 1 5, 97 Procuraties ( 1 8de eeuw) . 
98 SAE- 1 986, geschreven perkament. De eerste twee bladzijden zijn weggeknipt, 

maar de aanhef kon worden gerecon-strueerd door vergelijking met andere akten 
en gegevens verder in de tekst. 
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BIJLAGE 

DENOMBREMENT VAN JAN DE PAPE FS VINCENT (KAPRJJKE) VAN 1WEE PERCELEN IN 
MALDEGEM, RESSORTEREND ONDER HET LEENHOF VAN IfALLlNKS 28 JANUARI 

1 694.98 

(5) [Charles Gregorius Wouters, balj uw van het leenhof van Hallinks, maander van de 
mannen van lene van het leenhof van Hallinks, gehouden van zijne koninklijke 
maj esteit de koning van Spanje, enz,] Indien, etc.a als grave van Vlaenderen ende dat 
van synen princelycken leenhove vanden Burgh van Brugghe doen te weten alle de 
gonne die dese iegenwoordighe briefven van recepisse sullen sien ofte hooren leesen 
dat ick in myne voorschreven qualiteyt ontfanghen hebbe vuyt de handen van Jan de 
Pape fllius Vincent sekere letteren van rapporte ende denombremente van een leen by 
den selven ghehouden vanden voornoomden leenhove van Hallincx in Maldegem, danof 
den inhouden hier naer volght van woorde te woorde: 
lek Jan de Pape filius Vincent, kenne ende lyde by desen dat ick houdende ben te leene 
ende in manschepe van seer hooghen (6) ende mooghenden heere don Jean Domingo 
Mendez de Haro, Zuniga, Fonseca ende Gusman, ende van seer hooghe ende moog
hende vrauwe dona Agnes de Fonseca, Zuniga ende Claerhout, syne wettelycke ghe
sellenede, gravin van Montereij ende Fuentes, marquysen van Tarazona, barons van
den ambachte van Maldeghem, Guijsen, Coutsy, etc.a, heere ende vrauwe van 
Assembrouck, Vuytkercke, Meetkercke, Véldegoede, Pitthem, Coolscamp, Brasseije, 
Bulselaere, Ayshove, Paddrye, Noeseville, Oeneghem, Blauwvoets, Steelants, 
Camphins, Zoetaerts, La Motte ende Forreest in Roncq, etc.a, als van hemlieden leen
hove van Hallincx in Maldegem, twelcke de voornoomde (7) seer hooghen ende moog
hende heere ende vrauwe voorts te leene sijn houdende van syne conincklycke mai
esteyt van Spaignen, als grave van Vlaenderen ende dat van synen princelycken leen
hove vanden burgh van Brugghe; een leengoet groot sijnde volgende t'registere van 
desen hove folio een hondert dryentachtentich, twee ghemeten een lyne landts ligg
hende binnen den ambachte ende prochie van Maldeghem, oost vande kercke in twee 
parcheelen als volght, dannof dat eerst ligghets twee gemeten oost vande kercke voor
seijt tusschen d'heeren Pieter filius dheer Robert Lambrecht aen de zuutsijde, ende 
Fransois de (8) Rycke filius Fransois met Jan de Busschere, streckende met den west
hende aen t'lant van Fransois Lambrecht filius Pieter, ende metten oosthende aen t'lant 
van Simoen Mestdagh, loopende op tselve hende oostwaert deure met eender dreve tot 
op de straete, loopende vanden Haeghen naer de Waermstraete, ende voorts soo ligg
hets bet zuut van daer de resteerende een lijne landts tusschen de landen van Jacques 
Verstringhe aen beede de sijden ende oock aen beede de henden, 
Staende t'voornoomde leen ten dienste van trauwe ende waerhede ten reliefve ende 
camerlyncxgelde vande beste vrome telcker veranderynghe, ende voorts ter vercoo
pynghe, belastijnghe (9) ofte andere alienatie ten alsulcken laste van thienden pen
ninck ende anders, als alle andere leenen staen in ghelijcken ghehouden van desen 
leenhove van Hallincx in Maldeghem, ende bovendien jaerlijcx belast met een paer 
schaepen hantschoen tot prouffijtte vanden heere van tvoornoomde leenhof van 
Hallincx te leveren telcken Sinxen te Maldegem inde kercke, welck voorschreven leen 
den onderschreven is toebehoorende als oudtsten zoone ende hoir feodael van Vincent 
de Pape, filius Jan, 

in kennesse der waerheijt hebbe desen onderteeckent met myn ghewoonelljcke hant

teecken, de selve overghevende aen dheer ende meester Charles Gregorius Wouters al 

bailluy vanden ( 1 0) voornoomden leenhove, by forme vanden rechten rapport end 

denombremente vanden selven leenen onder protestatie als naer costume. 

Toirconden desen sessentwintichsten januarij een duysente ses hondert vlerentn en

tich, ende was onderteeckent J. D. Pape. 
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In teecken ende kennesse der waerheijt dat de voornoomde letteren van rapporte ende 
denombremente overghebrocht syn by den voorschreven Jan de Pape inder vormen 
ende manieren voorschreven soo hebbe ick bailluij voornoompt dannof ghedespes
scheert dese iegenwoordighe brieven van recepisse ende ontfanghenisse de selve ghe
teeckent ( 1 1 )  met myn ghewoonlyck hantteecken ende ghezegelt met mynen ordinairen 
zegel hier aen vuythangende, alles behoudens s'heeren ende elckanders recht, 
Dit was aldus ghedaen opden achtentwintichsten januarij vanden jaere ons heeren als
men schreef een duysent ses hondert ende vierentnegentich. 

My toirconden 

Oncosten ter causen van dit &hef 
Alvooren een extraordinaire hofr. 
trecht van. deurw.r 
trelief van. beste vrome 
camerlyncxgelt, &hoofdyn. etc.a 
t'maecken van t'rapport 
trecht van. recepisse met den zegele 
een jaer &loop handschoen &schenen 1 693 
over bediane par modera.e 

0- 1 0-0 

0- 1 3-4 
0- 3-4 
0- 4-6 
0- 9-2 
0- 1 -0 
0- 5-0 

C. G. Wouters 1 694 

0- 1 -0 

2- 7-4 
Ontfaen van Jan de Pape de bovenschreven somme van twee pon. seven scheil. en. vier 
gr. courant. 
Toircon. etc. 2.f. 713 4gr C. G. Wouters 1 694 
( 12) Recepisse 
omme Jan de Pape fs Vincent van een leen gehouden vanden leenhove van Hallincx 
in daten xxviij .en jan. 1 694. 

PERSOONSNAMENREGISTER 

Dit register bevat de namen van de personen die vermeld worden in het artikel Feodaal 
Maldegem deel (D, verschenen in Appeltjes van Het Meetjesland 62 (20 1 1 ,  339-363) en 
dit artikel deel (II) . 

Aelgoet, Andries II 253 
Aelgoet, Cornelia II 253 
Anchemant, Cornelis 1 362, II  248 
Anchemant, Ferdinand II 248, 295 
Anchemant, Guilliame 1 355, 
Anchemant, Jaecques 1 349, 

II 2 1 5, 2 1 6, 223, 242, 248 
Anchemant, Marie II  248 
Anchemant, Marie Thérèse II 249 
Anchemant, Niclais II 248, 293 
Anchemant, Paulijne II 283, 284 
Anchemant, Pieter Alexander II  248 
Antheunis, Philippine I I 274 
Aricx, Valêre I 336, 338 
Arnoud, graaf van Vlaanderen I 285 

Baedtsleer /Bacelier /Basselier, Michiel 
l 347, 348, II 2 1 4, 223, 224, 287 

Balthau, E. I 335, 336 
Bambeke, Joos 1 36 1 
Barrelen, Barbara I 360 

Barrelen, Edinaert 1 360 
Belle, Colaert II 222 
Belle, Elisabeth 1 308, 309 
Bierman, Jan II 282 
Bladelin, Margriete II  24 7 
Bladelin, Pieter II 234, 236, 238, 239, 

243-245, 247, 253, 254, 295 
Blaeuvoet, Anna 1 360 
Blanckaert, Lieven II 262 
Blanckaert, Suzanne II 222 
Bonin, Agniete/Agnes II 270, 272, 274 
Bonin, Clais/Nicolaas II 270, 277 
Bonin, Gillis II 272 
Bonin, Jan II 270-272, 275, 276 
Bonin, Lodewijk II 270-272, 274 
Bonin, Marie II 277 
Bonin, Pieter II 270 
Bonin, Thomas II 272 
Bonnet, Anthuenis 1 3 1  7, II 232 
Boot, Adriana Michielsdr. II 240 
Bosmans, H. I 337 
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Borluyt, Marie I I  278 
Boudewijn IX 1 303 
Boudins/Boudens, Cornelis 1 288, 342, 

II 235, 273 
Bouillon, Anthone II 235 
Bouvaert, Constant Joseph II 24 1 
Breydel, Isabeau 1 353 
Breydel, Jan 1 354 
Broeckaert, Jan 1 303, 305, 308, 

333-336, II 293 
Brooloos, Agniete II  277 
Brooloos, Jacob I I  270, 275, 277 
Bruusch, Adriaan II 2 1 4, 2 16, 227 
Bruusch, Cornelis II  2 18 
Bruusch, Marie II 2 14,  2 1 6, 227 
Bryedele, Chaerles 1 355, 357 
Buijsschaert, Anna II 287 
Buylaert, Frederik 1 335, 336 

Caf, Hubrecht 1 354 
Cappelle, Betken 1 350, II 259 
Cappelle, Marten II 259 
Cappelle, Pascharis II  259 
Cavalcanti, François 1 3 1 5  
Cherreté, Bart 1 332 
Chinay, Jan I I  253 
Clackaert, Clays I I  223 
Claeys, André F. I I  297 
Claeys, Bernard II 223 
Claeys, Jan II 2 1 8, 223, 287 
Claeys, Pieter II  2 1 8, 287 
Claeys, Pieternelle II  287, 288 
Claeyssens, Allaert II  2 1 9  
Clays, Jaecques 1 348, I I  227 
Clé, Jan II 2 1 8 
Clé, Pieter II 2 1 6 
Cloribus, Cornelis II 287 
Cloribus, Jacques II  283, 284 
Cloribus, Kathelijne II  284, 297 
Cloribus, Pieter II  280, 284 
Cobrysse, jonkvrouw II 2 14, 2 1 5  
Coelis, Willebrordus 

II 26 1 ,  268, 269, 296 
Coorde, Claeys I I  2 1  7 
Courtmans, Johanna-Desideria 1 306 
Crombé, Philippe 1 382 
Crombrugghe, Philips I 358 

Danckaert, Jacob 1 358 
d'Arc, Jeanne II 234 
Davilla, Diego I 36 1 
de (Acevedo y) Zufüga/ Zufüga y Fonseca, 

lsabelOa) 1 32 1 ,  322, 337 
de Acevedo y Zufüga, Baltasar 

1 32 1 ,  322, 337 
de Badts, Jan II 250 
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de Baecke, Philips 1 293 
de Baenst, Adrienne/ Adrianeken 

1 3 1 5, II 226 
de Baenst, Anthonijne 1 36 1 II 222 
de Baenst, Jan 1 3 1 6, 36 1 
de Baenst, Jooseph 1 357 
de Baenst, Pauwel II  2_26 
de Baenst, Soyer/Zeger/Zeghin 1 3 1 6  
de Beer, Jan I I  232 
de Beer, Anselmus II 297 
de Beer, Marie II  297 
de Beer, Marie Camille Josephe II 279 
de Beer, Marie Livine Josepha 

II 278, 279 
de Beer, Philippe Joseph II 278 
de Berthy, Jossine II 253 
de Berthy, Theodoor II 253 
de Blasere, Adriane II 239 
de Blasere, Jacob II 234, 239 
de Blasere, Jacques II 239 
de Blazere, Guilliame 1 350, II  222 
de Blieck, Roeland II 269 
de Boes, Maria II  285 
de Boneem, Marie Ferdinandine 

Francoise II 249 
de Boneem, Marie Jacqueline II 278 
de Boom, Achilles 1 363 
de Bournonville, Anne Marie Française 

1 325 
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de Breede, Jan II 224 
de Breede, Zegher II  282 
de Brimeu, Guy 1 3 1 4  
de Brune, Jacob I l  283 
de Brune, Joos II 283 
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de Buck, Zandre 1 343 
de Busschere, Jan II 299 
de Carion, François II 283 
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de Castille, Clément II 293 
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de Fuentes, Antonio 1 322 
de Gand de Mérode, Balthasar Philippe 

I 325 
de Gand de Mérode, Isabelle Claire 1 325 
de Gand de Mérode, Louis 1 325 
de Gand-Vilain, Philippe Lamoral I 325 
de Gand-Vilain, Anna 1 32 1 
de Gand-Vilain, Charles François 

I 325, 338 
de Gand-Vilain, Jacques Philippe 

I 3 1 9,  320, 325 
de Gand-Vilain, Jean Alphonse I 325 
de Guzmán Osorto y Valdés, Fernando 

1 322 
de Hane, Phelips 1 363 

FEODAAL MALDEGEM 

de Haro y Guzmán, Juan Domingo 
I 323, 324, II 299 

de Hauwere, Jan II 2 1 7  
de Haze, Jan I I  237 
de Haze, Joos II  233, 237 
de Haze, Lodewijk II 233, 237 
de Hecq, Pauwels 1 349 
de Hoon, Judocus Frans 1 306 
de Hoyere, Philips/Filips 1 350, 

II  259, 26 1 ,  266 
de Hoyere/Dhoyere, Pieter 

II 2 14, 226, 259, 26 1 ,  266, 299 
de Jonghe, Jan II 2 14 
de Kuusere Christoffel/Kristoffel 

II 2 1 8, 225 
de Kuusere, Cornelis I I  2 18 
de la Motte, Marie-Jeanne II 278 
de Lalaing, Charles II  279 
de Lalaing, Charles Philippe Joseph 

II 279 
de Lalaing, Maximiliaan Jozef François 

II 279 
de Lalaing, gravin/comtesse 1 30 1 ,  

302-308, 3 1 2, 3 1 5,  333-336, 
II  292, 293, 296 

de Lannoy dit Mingorial, Guilliame 1 358 
de Lannoy, jonkheer II  2 1 4  
de Lannoy, Madeleine Thérèse II 240 
de la Torre, Marijcken Jehenne II 252 
de Leestmakere (= Bladelin), Pieter 

II 238, 247 
de Ie Moere, Hughe II 257 
de Lette!, Jan 1 282 
de Lette!, Lisbette II 282 
de Love, Adriaen II 2 1 6  
de Lylle, Bernaert I I  267 
del Naus y Frias, Gaspar 1 324 
Delvael, Guillaume 1 343 
de Maeckere, Adriaen 1 357 
de Maeckere, Jacquelyne I 356, 358, 

II 2 1 5  
de Maeckere, Jaecques I 358, II 2 1 5  
de Maeckere, Pieter I 356, 358 
de Mangelaere, Jan 1 293 
de Meestere, Niclais II 273 
de Mérode de Frentz, Anne 1 3 1 9, 320 
de/van Mérode, Albert, Eugène Joseph 

II 240 
de/van Mérode, Ernest II 235, 240 
de Mérode, Marguerite Isabelle 1 325, 

Il 252 
de Mérode, Marie I 3 1 8, II 239, 240 
de Mérode, Richard IV 1 3 1 8 
de Mil, Magdaleene I 36 1 
de Montfort/de Bretagne, Jean IV 1 3 1 1 
de Moor, Donaas II 234, 239 

30 1 
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de Mortagne, Yolande 1 3 1 1  
de Mortière, Ne II  24 1 
de Muenijnck, Adriaen II 255 
de Muynck, Elisabeth I I  288, 297 
de Muynck, Jan II 288, 297 
de Nockere, Barbara 1 349 II  225 
de Noyelles, Adrien II 1 32 1 
de Noyelles, Eugène 1 32 1 
de Noyelles, Jacques 1 283, 32 1 
de Noyelles, Marie-Française 1 32 1 
de Palmenare, Philippe II 252, 289 
de Pape, Jan II 2 12,  2 1 7, 25 1 ,  292, 299 
de Pape, Vincent I I  299 
de Pauw, Anna Marie II 290 
de Pauw, Guilliaeme II 226, 285 
de Pauw, Jan II 2 1 9,  285 
de Pauw, Jan Frans II 285 
de Pauw, Maria Cornelia II 285 
de Pelichy, Jean Philippe II  242 
de Peystere, Elisabeth II 288, 289 
de Peystere, Gillis II  288 
de Playnes, Isabeau 1 3 1 6  
D e  Potter, Frans 1 303, 305, 308, 

333-335, II 293 
de Pullaert, Jeanne Regine II  297 
de Quinkere, Filips I I  23 1 
de Quinkere, Roeland II 23 1 
de Rave, Jan 1 356 
Derckers, Jaecques 1 347 
de Reiffenberg, baron 1 334 
de Reu,  Jacoba Theresia II  287 
de Rijcke/Rycke, Daniël II 286, 287 
de Rijcke, Jan (Baptist) II  287 
de Rijcke, Joanna Maria II 287 
de Rijcke, Josine II 287 
de Rijcke, Mattheus II  250, 25 1 
de Rycke/Rycke, Marie II 284-286, 297 
de Rycke, Beernaert II  287 
de Rycke, Cornelis II  2 18, 284, 286-288 
de Rycke, Franchoys 1 349 II 225, 226, 

25 1 ,  286, 299 
de Rycke, Frans II  284 
de Rycke, Guilliaeme II 287 
de Rycke, Jacques II  286, 287 
de Rycke, Joannes II 287 
de Roeulx, Elisabeth 1 303 
de Rovere, Pieter II 24 7 
de Roye, Ysabeau 1 3 13 
de Schildere, Cornelis II 253 
de Schildere, Robert 1 362 
de Silly, Jean 1 3 1 5  
de Silly, Sohier 1 3 1 5  
de Sint Aldegonde, Albert baron de 

Mingortal 1 360 
de Smet, Clays II 289 
de Smet, Jan II 289 
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de Smet, Lieven II 250 
de Stobbelaere, Joos, I 323 
des Trompes, François 1 32 1 
de Swaef, zie ook de Zwaef 
de Swaef, Anna II 284, 287 
de Swaef, Cornelis II 250 
de Swaef, Pieter II  2 19 
de Taye, Pieter II 289 
de Thiennes, Jacques 1 3 16 
de Toledo Fonseca y Ayala, Fernando 

1 322 
de Vooght, Jacob II 277 
de Vooght, Jan II 25 1 
de Vos, Adriaen 1 350 
de Vos, Adrtane II 234, 238, 239 
de Vos, Jan II 239 
de Vos, Joorts 1 359 
Devos, Magda 1 334, II 293 
de Vos, Marijn II  239 
de Vos, Pieter II  239, 253 
de VuJdere, Pieter II 2 1 6  
d e  Wailly, Jan I I  278 
de WailJy, Pieter II 278 
de Wastine, Margareta 1 306 
de Wavrtn, Jeanne 1 3 1 4  
de Wavrtn, Valerand 1 3 14 
de Wulf, Elisabeth II 224 
de Wulf, Goossyn 1 354 
de Wulf, Joorts II 272 
de Wulf, Kateryne II 272 
de Wulf, Pauwel II  272 
de Zwïiga, Isabella 1 295, 32 1 ,  322, 339 
de Zutter Pieter II 269 
de Zutter, jonkvrouw II 2 14, 223 
de Zutter, Florent II  259 
de Zutter, Ignatius II  2 1 4  
de Zutter, Jan I I  259 
de Zutter, Joorts II 259 
de Zutter, Wouter II  259 
de Zuttere, Cornelis I 343, 345, 

II  222, 245 
de Zuttere, Jacques I 292, 342, 343, 

345, 350 
de Zuttere, Joos 1 350, II  259 
de Zwaef, ook de Swaef 
de Zwaef, Antheunis II 2 1 5, 2 1 6  
de Zwaef, Bruyno I 348, I I  224 
de Zwaef, Gillis I 350, II 2 1 5, 224, 259 
de Zwaef, Gheraard II 224 
de Zwaef, Jan II 2 1 6  
de Zwaef, Philips I 350, I I  259 
de Zwaef, Pieter II  259 
De Zwael, Gheert I 293 
Dhaene, Geeraerdynken 1 36 1 
Dhaene, Philips I 36 1 
Dhaenens, Gillis II 2 1 8  



Dhane, Guilliame 1 360 
Dhane, Jan 1 357 
d'Harcourt, François 1 328 
d'Harcourt, Louise Angélique Adélaïde 

1 328 
d'Herbe, Jan 1 288 
Dhont. Anne Marie II  274 
Diederik van de Elzas 1 30 1 
Dobbelaere, Geeraart II 2 1 5  
Doens, Robert l 347 
d'Ognies, François 1 320 
Doignies, Anna l 36 1 
d'Oingnies/d'Ognies, Marguerite II 239 
d'Ongnies, Française l 320 
Dominicle, Pieter 1 362 
Donche, Pieter l 335, 336, II 294 
Dooman, Jacob II 255 
Douxchamps, H. 1 335, 336 
d'Overloope, Jan Anthone II 278 
d'Overloope, Jan Jeröme II 278 
d'Overloope, Maria Anna Ferdinande 

II 278, 297 
du Bois d'Inchy, Jacques Ignace 1 328 
du Bur, Cornelis II  273 
du Bur, Marie Catharijne II  273 
du Chambge, Louis Joseph 

Il 24 1 ,  242, 294 
du Chambge, Louis Seraphin II  235, 242 
du Chambge, Pierre Ernest Joseph 

Il 24 1 
du Chastel de La Howarderie, Béatrix 

II 242 
Duchatel, Philippe François II 227 
Dullaert, Jan 1 359, 360 
Dumolyn, J. 1 335, 336 

Eeckeboom, Aernoudt II 255 
Eeckeboom, Pieter II 255 
Elle, Jooris l 347, II 225 
Esdor /Es tor, Elisabeth 1 363-366, II 240 

Ferrand van Portugal 1 304, 306 
Filips de Goede 1 3 1 3, II 234, 238, 253 
Filips de Schone 1 3 1 6  
Filips de Stoute 1 3 13, I I  237 
Filips II 3 19, 330, 332, 363 
Filips I I I  1 322 
Filips IV (de Schone) I 309 
Filips van Valols I 3 1 1 
Floris de Voogd I 308 
Focque, Cornelis II 2 1  7 
Foppens, J. F. 1 337 
Fourlengler, Barbele 1 36 1 
Fourlengier, Boudin I 36 1 
Fraeyaert, Cornelis II 245 
Fraeyaert, Michiel II 2 1 4  

FEODAAL MALDEGEM 

Fraye, Marck II 2 1 6  

Gaillard, J.J.  I I  236, 27 1 ,  276, 277, 
294, 297 

Geeraert, Pieter II  2 1 5, 2 5 1  
Geernaert, Francis Bernaert II  259 
Ghyselbrecht f.s Haubuuck 1 356 
Gilliodts-van Severen,  Louis 

II 237, 293, 294 
Goederthier, Jan l 356 
Goeman, Abraham I I  273 
Goeman, Filip l II  223, 273 
Goeman, Filip II II  273, 297 
Goeman, Jan Frans II 224, 273 
Goeman, Jeanne Française I I 273, 274 
Goethals, Jooris II 2 1 7  
Golvers, N .  1 337 
Gwijde van Dampierre l 3.09, 3 1 0  

Haerens, jonkvrouw I I  268 
Hallinc, Lambrecht l 305, 3 1 2  
Hals, Jan I I  257 
Hamerlynck, Willy I I 297 
Harregher, Cornelis II  2 1  7 
Harregher, Jan II 2 1 7  
Hauweel, Aernout l 347, II 222 
Hecke, Pieter II  250 
Heijns, Guilliame II 289, 297 
Heijns, Jacob II 289 
Heijns, Jacques II  289, 290, 297 
Heijns, Pieter II  289 
Heijns, Willem II 289 
Heindricx, Jan 1 360 
Heindrycx, Charles 1 353 
Heirbaut, Dirk l 334 
Heyne, Jacques II  2 1 8  
Huges/Huyghe(ns) , Coenrard I I  267 
Hugonet, Willem 1 3 14, 336 
Humbercourt 1 336 
Huug(h)es, Hugo l 349 II 2 1 5  

Ingelram, Peeter 1 293 
lnghelram, Jan II 282 
lnghelram, Katheline II 282 
lnghelram, Pieter I I  282 

Jacobs, Charles II 2 1 5  
Jan zonder Vrees 1 3 1 3  
Johanna van Constantinopel 1 303-308, 

I I  228 
Joos, Hendrik 1 293 
Jozef II II 279 

Kaerels, Berthelmeeus II 2 1 8, 227 
Kaerels, Kathelyne I I  2 1 8, 227 
Karel de Goede 1 30 1 
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Karel de Stoute I 3 14,  335, 336, 
II 245-247 

Karel II 1 324, II 284 
Karel V I 299, 3 1 7, 332, 335 
Karel van Valois 1 309 
Kempe, Joos II 250 
Kempe, Joosken Il  250 
Kervyn, Jacques II 2 14 
Ketele, Adriaen I 360 
Ketele, Andries 1 360 
Ketele, Joosyne I 360 
Kristiaens, Jan II 224 

Larnbrecht, Franchoys 
II 2 14-2 1 6, 2 1 8, 299 

Lambrecht, Gillis II 290, 29 1 
Lambrecht, Jan/Joannes 

II 2 1 6, 263, 290, 29 1 
Lambrecht, Katharina II 260, 26 1 ,  266 
Lambrecht, Pieter II 2 14-2 18,  222, 227, 

290, 29 1 ,  299 
Lambrecht, Robert 1 346, 350, 

II 2 1 7, 2 18, 222, 227, 299 
Lambrecht, Roelant 1 346 
Lambrechts, Eloy I I  222 
Lambrechts, Jan I I  2 1 6 
Lambrechts, Philip II 222 
Lambrechts, Willem II 2 1 6  
Lamote, Guilliarne 1 347, Il 222 
Lansocht, Anna I I  288, 290, 297 
(van) Lansocht, Daniël II 290 
Laros, Adriaan II 2 1 7  
Lauwers, Jacob I 358 
Ie Meere/le Meire/Lemaire, Adriaan 

II 267 
Ie Meere/le Meire/Lemaire, Barbara 

I I  269 
Ie Meere/le Meire/Lemaire, Catharina 

II 269 
Ie Meere/le Meire/Lemaire, Anna (Marie) 

I I  267-269 
Ie Meere/le Meire/Lemaire, Française 

II 267 
Ie Meere/le Meire/Lemaire, Glaude 

II 267-269 
Ie Meere/le Meire/Lemaire, Martina 

II 269 
Ie Meere/le Meire/Lemaire, Noë 

II 267, 268 
Ie Meere/le Meire/Lemaire, Pietemelle 

II 267, 269 
Ie Poivre, Charles Louis II 242 
Ie Poyvre, Isabelle II 248 
Ie Roy, Antheunis II 278 
Ie Roy, Damiaan II 278 
Ie Roy, Guydo II 278 
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Ie Roy, Nicasius Il 278 
Ledeganck, Karel Lodewij k  1 306 
Leernout, Victoria II  284 
Lefebure, Ollivier I 362 
Lefebure, Philips 1 362 
Lerou, Judocus II 228 
Lobbrecht, Jan II 280 
Lodewijk IX (Saint-Louis) 1 307 
Lodewijk van Male I 297, 3 1 3  
Lodewijk van Nevers 1 3 1 1  
Lodewijk van Vlaanderen I I  237 
Logiest/Logijst, Pieter II 2 14, 2 1 6  
Longueville, Rudi I 287, I l  2 1 1 ,  230, 

235, 244, 270, 28 1 ,  292 
Loys, Joris II 223 
Loys, Michiel II 223 
Luck, Marie II 287 
Luykx, Theo 1 305, 334 

Machet, Gheeraert II  232 
Machet, Jan II 232 
Machet, Margriet II  232 
Maertens, Pieter II 250 
Margareta van Constantinopel 1 308 
Margareta van Male II 237 
Margareta van Vlaanderen I 3 1 1  
Maria van Bourgondië 1 3 1 6  
Maria van Henegouwen 1 303, 306 
Maroucx, Aemouldyne II 250, 252 
Maroucx, Pieter I 349, II  2 14,  226, 

250-252 
Martens, Marc I, 295, 333-336, 

II 2 13, 2 14, 295, 296 
Masureel, Jacop II 225 
Matthijs, Marie Anna Il 286 
Matthys, Pieter II  226, 286, 288 
Maximiliaan van Oostenrijk I 3 14,  3 16 
Mendrice, Jean Baptiste I 324 
Mestdach/Mestdagh, Cornelis 

Il 25 1 ,  253, 254 
Mestdach, Jan II 253, 254 
Mestdagh, Franchoijs/Franciscus 

II 2 1 8, 25 1 ,  253 
Mestdagh, Simoen II 299 
Metteneye, Agniete II  277 
Metteneye, Jacob Il 276, 277 
Metteneye, Jan II 237, 276, 277 
Metteneye, Marie Il 276, 277 
Metteneye, Pauwel II  237 
Metteneye, Roeland II 277 
Meyerus, Jacobus I 300 
Meynaert, Jacques I 322 
Michiels, Ferdinande I 359 
Michiels, Jaecques I 35 1 -353. 355 
Michiels, Noël 1 362 
Minne, Bernardine II 269 



Modde. Isabeau I 356 
Moen, Jan II 246, 247 
Moens, Jacobus II 268, 269 
Moens, Pieter II 268 
Mouskes, Philippe I 304, 334 

Nans, Jan Baptiste II 284, 297 
eelemans, Edouard 1 336, II  293 

Neijt. Philips I 348 
Neyt. Ghyleure II 224 
Neyt. Jan II 224 
Neyts,  Jan II 2 1 5  
Neyts, Tanneke I l  2 1 5  
Nieumare, Jacob I I  246 
Notteboom, Hugo I 333, 334, 336, 337, 

II  296, 297 

Panne, Cornelia I I 284, 286 
Parmentier, Jan I 352, 354, 36 1 
Parmentier, Niclays 1 36 1 
Parrnentier, Pieter II 224 
Patteeuw, J. I 338 
Pecsteen, Jacobus/ Jacques II 224 
Pecsteen, Jacobus Philippus II 273, 274 
Pecsteen, Jacques Philippe II 274 
Pecsteen, Jan Frans 1 328, II 273, 274 
Pecsteen, Joseph Bernardus II 273, 274 
Pecsteen, Josephus Philips II  274 
Pecsteen, Philippe II 274 
Peperzeele, Jan 1 348 
Pieters, Jacob II 265 
Pieters, Jan II 265 
Plateel, Jan 1 360 
Ploughers, Jan II 224 
Ploughers, Barbara II 224 
Pretsaerd, Jacop II 258 
Provoost, Symoen 1 350, II  226 
Pullynck, Charles II 290 
Pullynck, Franchoys Zaverius II 290 
Pullynck, Hendrik II 290 
Pullynck, Joannes Chrysostomus II 290 
Pynaert, Jan II 268 
Pynaert, Martinus II 268 
Pyncle, Adriaan II 2 1 6  
Pype, Pedro 1 332 

Raes, Cornelia II 267, 268 
Raepaert, Joseph II 250 
Rape, Jan 1 359, 360 
Robert Puer I 30 1 
Rob recht de Fries I 30 1 
Robrecht II I 300 
Robrecht van Béthune I 3 1 0 
Romeyn, Chaerles I 356, 358 
Rons, Adriaan II 259 
Rons, Guillaume II 259 
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Rotcas, Pieter II 255 
Rotsaert, Maria II 268 
Roulans, Jan I 305 
Ryserhove, Alfons I 338 

Sanderus, Antonius I 283, 32 1 ,  337 
Saylle/Scaille, Abra(ha)m 

II 2 14, 2 1 6, 227 
Scapelin, Heinry II 28 1 
Scapelin, Jan II 282 
Scheurman/Schuerman, Jan II 2 14, 25 1 
Seij .  Pieternelle II 268 
Seij/Sey, Jacob II 268, 269 
Slabbaerd, Stacie II 232 
Slabbaerd, Willem II 23 1 ,  232 
Smessaert, Lysbette II  2 1 8  
Smessaert, Willem I I  2 1 8 
Smessaert; Clement II 2 1 8  
Snebbaut, Joanna II 286 
Snebboudt, Adriaan II 2 14,  2 1 5 
Snebboudt, Jan II 2 1 6, 2 1 7  
Snellaert, Ferdinand Augustijn 1 305 
Soetaert, zie Zoetaert 
Sonnius/Zonnius, Heindryck 1 354, 355 
Spae, Adriaen II 255 
Spae, Passcharis II 255 
Spierinc/Spierync, Adriaan II 266 
Spierinc/Spierync. Henric/Hendrik 

I 293, II  266 
Spierinc/Spierync, Jan I 293, 

II  265, 266 
Spierinc/Spierync,  Philips/Filips 

1 293, II 265, 266 
Spierinc/Spierync, Pieter II 266 
Spierinc(x) . Jan II 236, 237 
Sproncholf, Jehenne Anthonette 

II 250, 25 1 
Spronck, Isabella II 283 
Spyllaerts, Ambrosius II 272 
Spyllaerts, Jhane II 272 
Steeghers, Wilfried II 295 
Steenwerpere, Willem II 2 1 5  
Steyaert, Paulus Joannes I I  285 
Stichelbaut, Birger I 332 
Stobbelare, Anthone I 289, 343, 347, 

II 222 
Stockman, Luc I 332, 333 
Stocs, Wouter II 296 

Taeldeman, Johan I 332, II 296, 297 
Tassche, Isabelle II 24 1 
Thoen, Hugo I 332 
Thomas van Savoye I 306, 308 
Trapequiers, Marie Anne II 295 
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van Aertrtcke, Bernard II 254 
van Aertrtcke, J ooris II 254 
van Alteren, Prisca II 24 1 
van Artevelde, Filips l 3 1 3  
van Belle, Boudewijn l 307 
van Béthune, Maria l 3 1 1 
van Beversluys, Francis II 225 
van/de Boneem, Philips/Philippe 

II 223, 243 
van Boonem, Charles Dominicus 

II 255, 256 
van Boonem, Ferdinand Philippe 

II 249 
van Boonem, (Ferdinand) Philippe 

Antoine II 249 
van Boonem, Philippe II 2 1 6 
van Boonem, Jan Eraert II 255 
(van) Borluut, Gerem I I  234 
van Borssele, Sibille l 3 1 1 ,  3 1 2  
van Bouchoute, Francisca l 3 18 
van Brugge, Egidius l 307 
van Claerhout, Anna 

l 320-322, 337, 363 
van Claerhout, Françoise/Odilia 

Francesca 1 32 1 ,  322 
van Claerhout, Jacob l 297, 3 1 8-320, 

330, 332, 337, 338, 364-367, 
II 240, 284 

van Claerhout, Lamoraal 
l 3 1 9-32 1 ,  325, 332 

van Claerhout, Odilia 
1 3 1 9 ,  320, 325, 337 

van Claerhout, Willem l 3 1 8, 3 19 ,  337 
van Crombrugghe, Frans 

I I  285, 286, 297 
van Crombrugghe, lgnatius II 285, 297 
van Crombrugghe, Jooris l 358, 359, 

II 297 
Van Damme, Eduard l 333 
van Damme, Pieter II  2 1 7 
vande Bonnerye, Jan II 224 
vande Bonnerye, Pieter I I  224 
van de Merwede, Daniël IX II  238 
van de Merwede, Margareta II 238 
Van den Abeele, Andries II  294 
van den Bogaerde, Jean Louis II 294 
vanden Broele, Joos II 284 
vanden Bussche, Paulyne II 223 
vanden Bussche, Roeland II 225 
vanden Eede, Franchoys l 35 1 
vanden Heede, Jeronimus l 358 
vanden Hille, Marie II 258 
vanden Hille/Hylle, Mathijs II  258 
vanden Hille, Pieter II 258 
van den Boutte, Louise II 239 
van den Huus, Jehan II 265 
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van den Huus, Maroye II 265 
van den Moere, Jacob II 257 
vanden Naderhuuse, Christyne l 36 1 
vanden Naderhuuse, Joos l 36 1 
van den Poele, Beatrix II 245 
van den Poele, Gillis II  233, 236, 245 
van den Poele, Jan II 233, 236, 245, 266 
van den Poele, Margriete II 236, 237, 

245, 266 
Van den Raede, Jeronimus l 353 
vanden Vagheviere, Antheunis II 272 
vanden Vagheviere, Baerble II 272 
vanden Westhuuse, Olivier II  289 
Vandepitte, G.  II  297 
vande Raede, Jeronimus l 353 
Van der Beke, Charles François II  242 
vander Beurze, Jacob I l  277 
vander Beurze, Joosyne Il 277 
vander Eeke, Clais I I  232 
vander Eeke, Clare Il 232 
vander Eeke, Jan II 232 
vander Eycken, Anna (Antoinette) II  240 
vander Eycken, Cornelis l 297, 3 1 9, 330, 

332, 337, 338, 363-368, Il  240 
van der Gracht, Joos l 3 1 9, 337 
vander Haghe, Lieven II 227 
vander Leepe, Jan Francis II  223 
van der Noot, Jan l 320, 337 
vander Speeten, Simon II 256 
vander Steene, Ferdinande II 2 1 6  
vande Vagheviere, Margareta I I  238, 247 
Van De Veire, Jozef II  293 
vande Voorde, Arnoud II 24 7 
vande Voorde, Franchoys l 353 
vande Voorde, Jan II 247, 248 
van de Voorde, Willem II 24 7 
Van de Walle, Flor I 334 
Vande Wiele, Francis II 223 
Van de Woestijne, Paul l 334 
vande Zande, Bouduwyn l 362 
vande Zande, Christiaen l 362 
Van Duyse, Prudens l 306 
van Edingen, Maria I 3 1 1  
van Eessene, Jacquemine II 238 
van Exaerde, Franchoyse l 349, II 225 
van Exaerde, Petronelle II  2 1 6, 225 
van Exaerde, Pieter I 347, 349, 

II  2 1 6, 225 
van Gavere d'Escomaix, Française I 3 1 9  
van Gistel, Agnes 1 306 
van Gistel, Margriet I 3 1 3  
van Gistel, Walter I 307 
van Gramez, Hugo II 253 
van Grimbergen, Maria I 3 12 
van Halewijn, Filips I 3 1 8. 3 1 9  



van Halewyn, Jacob 1 293, 3 16-3 1 8, 
333, 336, II 232, 292 

van Halewijn, Jan 1 3 1 6  
van Halewijn, Johanna 1 3 1 9  
van Halewijn. Joos 1 3 1 4, I I  252 
van Halewijn, Karel (vader) I 3 1 4-3 1 6, 

II 252 
van Halewijn. Karel (zoon) 

I 3 1 4-3 1 6, 336 
van Halewijn. Katelijne I 3 1  7 
van Halewijn/Halewyn. Margriete 

I 3 13, Il 239, 240 
Van Halewijn, Willem, I 3 1 3  
van Halewyn, Franchoys I I  239 
van Halewyn, Jacob II 239 
van Halewyn, Jacques II 239 
van Halewyn, Joos II 239 
van Haynin-Lietard, Margareta II 237 
van Hende, Frans II 297 
van Hecke, Jan II 269 
van Hecke, Pieter 1 354, 355, 357 
van Hoogheweghe, Charel II  224 
van Hoogheweghe, Jacob II 222 
van Hoogheweghe, Jaecques I 348, 

Il 2 18; 224; 243 
van Hoogheweghe, Joos II 255 
van Hoogheweghe, Pieter I 348, II  224 
van Houtte, Niclays I 356 
van Huerne, Pieter I 349 
van Hueren, Aijbert II  250 
van Hulle, Francis(cus) 

II 2 1 7, 2 18, 224, 225 
van Hulle, Lieven I 343 
van Knesselare, Badeloghe II 247 
van Knesselare, Hughe II 24 7 
van Knesselare, Pieter II 24 7 
van Lenschoot, Godevert I 306 
van Loon Carnisse, Elisabeth II 238 
van Maldeghem, Ambrosius II 2 1 6  
van Maldeghem, Arnold I 305, 309 
van Maldeghem, Arnoudine/ Arnoldine 

II 226, 260, 26 1 ,  266, 296 · 

van Maldeghem, Arnulf I 302-305 
van Maldeghem, Desiderius II 1 302, 303 
van Maldeghem, Diederik III 

I 30 1 ,  303, 305 
van Maldeghem, Diederik/Desiderius I 

1 30 1 
van Maldeghem, Dirkin I 302 
van Maldeghem, Filips I 303-306 
van Maldeghem, Filips II 1 308, 309 
van Maldeghem, Filips III I 309, 3 1 0  
van Maldeghem, Filips IV I 3 1 0, 3 1 1 
van Maldeghem, Filips IX I 3 1 4, 3 1 5  
van Maldeghem, Filips V I 3 1 1 ,  3 1 2, 

335, II 261 

FEOOAAL MALDIWEM 

van Maldeghem, Filips VI I 3 1 1 -3 13, 3 1 5  
van Maldeghem, Filips VII I 3 1 3, 3 1 5  
van Maldeghem, Filips VIII I 3 1 3,  3 1 4  
van Maldeghem, Franco I 306 
van Maldeghem, Geeraard 

1 305, 3 1 2, 3 1 3, 3 1 5  
van Maldeghem, Gheeraard I I  225, 226 
van Maldeghem, Ghilayn II 2 1  7 
van Maldeghem, Hendrik I 309 
van Maldeghem, Iderus/Iderik/Idier 

I 303 
van Maldeghem, Jan I 309, 3 1 1 ,  3 1 9,  

347,  II  2 1 5, 223, 26 1 ,  266 
Van Maldeghem, Jeroom I 333, 334, 

336, II  292 
van Maldeghem, Joos I 289, 3 1 9, 342, 

343 
van Maldeghem, Lodewijk I 3 1 3 
van Maldeghem, Margareta I 3 14 
van Maldeghem, Maria I 3 13,  3 1 5  
van Maldeghem, Marie Henriëtte Octavia 

Ghislaine II 279 
van Maldeghem, Mayken II 223 
van Maldeghem, Osto I 302 
van Maldeghem, Philips II  2 1 6 
van Maldeghem, Pieter I 305, II 2 1 5 
van Maldeghem, Robert I 295, 306 
van Maldeghem, Robrecht I 302 
van Maldeghem, Roeland I 

II 2 1 6, 225, 226 
van Maldeghem, Roeland II 

II  26 1 ,  266, 296 
van Maldeghem, Salomon I 300, 30 1 
van Maldeghem, Sibille I 3 1 5  
van Maldeghem, Simon I 302 
van Maldeghem, Willem 

I 302, 306-308, 3 1 9  
van Maldeghem, Wulferic I 30 1 ,  302 
van Merode, ook de Mérode 
van Merode, Albert Eugene Joseph 

II 240 
van Merode, Ernest II 235, 240 
van Merode, Karel Filips II  239 
van Millendonck, Marie Margaretha 

Louisa I 327 
Van Mingroot, Erik I 335, 

II 244, 294, 295 
van Moerkerke, Maria II 26 1 
van Momorenchy, Adriaen I 363 
van Montigny, Alampsus I 3 1 0  
van Nieuwenhove, Jan I I  227 
van Ophem, Iwein I 3 1 5-3 1 7  
van Ostermale, Bernard I 304 
van Oudenaarde, Arnulf 1 307 
van Overloope, Pieter II 250 
van Praet Clays, II 2 1 4, 2 1 6  

307 



van Praet, Cornelie Il 283 
van Praet, Geivaas I 30 1 
van Praet, Goswin II 2 1 4  
van Praet, Heindryck I 354 
van Praet, Jacob Il  2 1 6  
van Praet, Lodewij k  I I I  233-238, 245 
van Praet, Lodewij k  II 

II 237, 238, 245, 253, 254 
van Praet, Margriete II  2 14 
van Praet, Philips II 282, 283 
Van Praet, Pierijnken I 34 7 
van Praet, Pieter II 2 14 
van Praet, Vrancke/Frank 

II 234, 238, 253, 254 
van Reimerswaal, Gertrude I 3 1 3  
van Rode, Margareta I 306-308 
van Rode, Maria I 309, 3 1 0  
van Roode, Charles I I  232 
van Roode(n), Agniete I 3 1  7 , II  232 
Van Roosbeke, Pieter Albert II  242, 29 1 
van Speybrouck, Pauwels II 225 
van Speybrouck, Pieter I 349 
van Steelant, Anthone Ignace 

II 25 1 ,  253, 295 
van Steelant, Jan II 2 1 7  
Van Susteren, Hendrik J .  I 328 
van Themsche, Joos I 36 1 
van Thiene, Jan II 250 
van Toortelboom, Hugo, Ignace 

II 2 1 4, 2 1 5  
van Torre, Cornelis I 32 1 
van Varsenaere, Elisabeth II 24 7 
van Varsenaere, Joos II 247 
van Voethem, Pieter I I  2 1 5 
van Volden, Marie II 248 
van Volden, Niclays I 355 
van Wambeque, Anthuenis I 357 
van Warhem, Arnold I 305 
van Wille, Joanna II 273 
van Zeghebrouck, Andries I I  2 1  7 
van Zeghebrouck, Margriete II 2 1 7 
van Zinneghem, Marie II 240 
van Zuud, Hannekin II 2 1 4, 2 1 7  
van Zuud, Matheeus I I  2 1 4, 2 1 7  
Veltganck, Jacques II 2 1 5 
Verbiest, Ferdinand I 322, 337 
Verbiest, Joost I 322 
Verbiest, Pieter I 322 
Verdonck, Glaude 1 363 
Verheyl, Justus II 2 1 4  
Verhoustraete, Arthur I I  294 
Verstraete, Anthone I I  269 
Verstraete, Daniël I 333, 336-338, II 
233, 248, 252, 253, 293, 294, 298 
Verstrijnghe, Aernout II 2 1 6, 224, 25 1 
Verstrijnghe, Jacques II 2 1 6, 25 1 
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Vleys, Cathelyne 1 34 7, II  225 
Vleys, Franciscus II 2 1 5  
von Fallersleben, Hoffmann 1 306 
Vromboud, Jan II 246 
Vromboud, Kathelijne II 246 
Vromboud, Willem II 246 

Warlop, Ernest 1 302, 333, 334 
Warrin, Paschyne II 2 1  7 
Warrin, Wouter II 2 1 7  
Wauters, Frans Emanuel I I  249 
Wijngaert, Lucas II 25 1 
Wijngaert, Maryken II 252 
Wijngaert, Philips II 250-252 
Willem II 1 308 
Willem van Henegouwen (oom Willem) 

1 304, 306 
Willem van Normandië 1 30 1 
Willemarck, Elisabeth II 285 
Willems, Jan Frans 1 306 
Wouters, Charles Gregorius 

II 2 1 2,  2 13 ,  299 
Wouters, Filips II 26 1 ,  267 
Wouters, Jacob Il 2 1 4  
Wouters, Jan I 347, I l  223, 226, 26 1 ,  

262, 266, 267 
Wouters, Lieven 1 342, 343, 

II 2 1 6, 26 1 ,  296 
Wouters, Mattheeus 1 324, II  226 
Wou(t)ters, Philips 1 350, II  226, 25 1 
Wou(t)ters, Pieter I 292, 345, 347, 350, 

11 2 1 6, 226, 25 1 ,  260, 26 1 ,  267 
Wyckaert, Cornelis 1 357 
Wyckaert, Geertruude 1 357 
Wyckaert, Jan Il 222 
Wynckelman, Anna 1 362 
Wynckelman, Jan 1 362 
Wyngaerde, Philips 1 347, 348, 356, 

II  2 1 7, 222, 224 
Wyts, Guilliame 1 351  

Yman, Jacob II 272, 273 
Yman, Jan II 272, 273 
Yman, Livijne II 273 
Yseman, Jan II 2 1 6  
Yseman, Pauwels I I  2 1 6  
Yze(n)brant, Aernout I I  222, 228 
Yze(n)brant, Jozef II 293 

Zegaerts, Jacob II 2 1 5  
Zegaerts, Kathelyne I I  2 1 5  
Zoetaert, Bernard 1 327, II 2 1 5, 25 1 
Zoetaert, Cathelyne II 25 1 
Zoetaert/Soetaert, Joos II 2 1 7, 255 
Zoetaert/Soetaert, Pieter II 25 1 
zu Salm-Kyrburg, Auguste Fri derik 

Wilhelmine 1 329 
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Méemkundig repertorium '--'26-(3 
LûPENDE HEEMKUNDIGE BIBLIOGRAFIE VOOR DE GESCHIEDENIS VAN 
HET MEETJESLAND 

Filip BASTIAEN 

Deze bibliografie is een selectieve bibliografie. Voor de werkwijze en crite
ria, zie jaarboek 43 ( 1 992) . p. 252-263 en de update in jaarboek 62 
(20 1 1 ) .  p. 369-370. 
De indeling in de rubrieken en subrubrieken heeft door gewijzigd inzicht 
enige verandering tegenover vroeger ondergaan. In sommige gevallen is 
dit verduidelijkt door een woord toe te voegen. Door de veelheid aan indi
ces zou dit voor de gebruiker geen gevolgen mogen hebben. 

ln deze aflevering is ook een aantal oudere titels opgenomen, dat in het 
overeenstemmende jaar om een of andere reden ontbrak. Gezien de KLAD
rapporten (Kale-Leie Archeologische dienst) in principe ongepubliceerde 
documenten zijn, zijn we selectiever te werk gegaan voor eventuele opna
me. Als een (voor)onderzoek weinig of geen sporen aan het licht bracht, 
namen we het rapport niet meer op. Bij opname verwijzen we naar de 
website waar het rapport is te vinden. 

In 20 1 2  fuseerde het Belgisch Tfjdschrift voor Nieuwste Geschiedenis met 
Bfjdragen tot de Eigentydse Geschiedenis, waaruit Journal of Belgian 
History ontstond. We excerperen voortaan ook het nieuwe archeologische 
tijdschrift Ex Situ (verschijnt vanaf 20 1 1 ) .  

GEBRUIKTE SIGELS (vanaf 20 1 1 ) 

AM 
DED 
DL 
DTA 
HB 
GH 
HBM 

Appeltjes van het Meetjesland 
De Eeklose Dobbelgebakkene 
De Levensboom 
De Twee Ambachten 
Handelingen Genootschap voor Geschiedenis Brugge 
Genealogie & Heraldiek 
Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 

Appeltjes van het Meetjesland,  Jb .  64 (20 1 3) ,  p . 309-339 309 



FILIP BASTIAEN 

HMGOG Handelingen Maatschappij voor Geschiedenis 
en Oudheidkunde te Gent 

HLvN 
JAM 
LvdW 
MD 
RvT 
T-S 

VS 

Het Land van Nevele (inclusief Mensen van Toen) 
Jaarboek Ambacht Maldegem 
Land van de Woestijne 
Van Mensen en Dingen 
De Roede van Tielt 
Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk 
in Vlaanderen 
Vlaamse Stam 

1 .  BIBLIOGRAFIE 

A. WERKINSTRUMENTEN 

bibliografieën 

1 BASTIAEN Filip, Heemkundig repertorium 201 2. Lopende heemkun
dige bibliografie voor de geschiedenis van het Meetjesland. - AM , 63 
(20 1 2) ,  302-328. 
Thematische bibliografie met vier indices: auteurs, trefwoorden, 
plaats- en familienamen. 

2 VAN DE VEIRE Remi, Overzicht van reeds verschenen artikels over 
de bommen in Oosteeklo. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  3 , 68. 
Tweede Wereldoorlog 

archiefwezen & inventarissen 

3 (redactie) . Documentai:iecentrum Aalter. - DL, 26 (20 1 3) ,  3, 67-74. 
Overzicht van de beschikbare parochieregisters, klappers op staten 
van goed en tijdschriften 

4 BRUYR Jacques, Landelfjke plakkaten en ordonnanties (1 650-
1 796). Een chronologisch overzicht. - Eeklo (Eeklose Bibliotheek: 
reeks: werkinstrumenten nr. 27), 20 1 3, 4 l p .  

5 PILLE Freddy, Een pronkstuk rfjker. - DED, 22 (20 1 3) ,  2, 57-6 1 ,  4 
doe. 
Het Eeklose stadsarchief verwierf een kopie van de bevestiging van 
de keure op perkament uit 1 577 opnieuw. Het stuk stond meer
maals in een inventaris, maar verdween vermoedelijk in de loop 
van de 1 9de eeuw. 

6 PILLE Freddy, Oorlogsaffiches 1 9 1 4- 1 9 1 8  in het Stadsarchief -

Eeklo (Eeklose Bibliotheek: reeks: werkinstrumenten nr. 28) , 20 1 3, 
76p. 
Chronologisch, alsook thematisch gerangschikt en beschreven 

7 PILLE Freddy, Inventaris van het Stadsarchief Deel 3: Fond en, 
Bibliotheek & Registers. - Eeklo (Eeklose Bibliotheek: reeks: werk
instrumenten nr. 23) , 20 1 3, 90p. 

3 1 0  
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Inventaris van talrijke niet-officiële bronnen en documenten (niet 
administratief) , zoals schenkingen door verenigingen en particulie
ren (o.a. archief van verenigingen) . de bibliotheken van partners, 
fotocollecties enz. 

musea & catalogi 

8 BOLLAERT André, Rietgaverstede bestaat vilftigjaar (1 963-201 3). -
HLvN, 44 (20 1 3) .  1 ,  60-66, 3 foto's en als bijlage een kritiek uit 
1 97 1 .  
Korte beschrijving van het belang en de inhoud van het heemmu
seum, opgericht door Antoine Janssens, Nevele. 

bronnen: bewerking, ontsluiting, indices 

9 BAECKELANDT Roger, Emigratie Amerika - 1 91 3. - LvdW, 36 
(20 1 3) .  1 ,  46-73, 1 2  ill. Vervolg op 2009/2. 
83 personen, met aanvullingen en correcties bij vorige afleveringen 

1 0  BAETE Frank, De Boekhoutse gemeenteraad in 1 91 3. - DTA, 2 1  
(20 1 3) .  2, 37-39, 1 foto. 
Korte samenvatting van de agendapunten 

1 1  BAETE Frank, De gemeenteraad van Assenede in hetjaar 1 9 1 3. -
DTA, 2 1  (20 1 3) .  2 ,  32-33, 1 foto. 
Korte behandeling van drie elementen: gemeentefinanciën, het 
Weldadigheidsbureel en het onderwijs. 

1 2  BAETE Frank, De gemeenteraad van Bassevelde in 1 91 3. - DTA. 
2 1  (20 1 3) .  2, 59-6 1 ,  1 doe. 
Korte chronologische behandeling 

1 3  BAETE Frank, De gemeenteraad van Oosteeklo in 1 91 3. - DTA, 2 1  
(20 1 3) .  2 ,  46-50, 1 doe. 
Korte thematische behandeling: getuigschriften voor goed zedelijk 
gedrag, steun aan ouders of medische problemen; werken en finan
ciën onderwijs enz. 

1 4  BASTIAEN Filip, Staten van goed Lotenhulle. Een aanvulling. - DL, 
26 (20 1 3) ,  3, 92-99. Met index. 
Aanvulling bij overzfcht van R. Debbaut met staten die zich in het 
gemeentearchief bevinden. Het gaat om 27 documenten, waarvan 
7 tot nu onbekend . 

1 5  DEBBAUT Ronny, De gezinshoofden van Sint-Margriete in 1 669. -
DL, 26 (20 1 3) .  4, 1 1 2- 1 1 5, 1 doe. 
Lijst n.a.v. een petitie voor het bouwen van een kerk 

1 6  DEBBAUT Ronny, Kinderen van Sint-Jan-in-Eremo, gedoopt te 
Watervliet (1 668- 1 673). - DL, 26 (20 1 3) .  4, 1 07- 1 1 1 . 
Op basis van een lijst uit het kerkarchief; slechts een minderheid 
komt niet voor in de doopregisters van Watervliet 

1 7  DEBBAUT Ronny, Lidmaten op den Oudeman, 1 65 7. - DL, 26 
(20 1 3) .  4, 1 1 6- 1 1 7, met lijst familienamen. 
Gereformeerde christenen (protestanten) 

3 1 1 
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1 8  DEBBAUT Ronny, Staten van goed van Lotenhullenaars in archie
ven van heerlijkheden met zetel buiten Lotenhulle. - DL, 26 (20 1 3) .  
1 ,  5-29. 
Het gaat om zes heerlijkheden. De publicatie is gebaseerd op ande
re werken, maar is voor bepaalde heerlijkheden aangevuld. 

1 9  D E  CROP Chris,  PILLE Freddy & WITHOECK Arseen, 
Personenklapper op De Eecloonaar (1 944-2009). - Eeklo (Eeklose 
Bibliotheek: reeks: werkinstrumenten nr. 3 1 ) .  20 13 ,  45p. 
Ook de reden waarom iemand is vermeld, is opgenomen 

20 DE LATIER Agnes, Namenregister op de 1 6de-eeuwse stadsreke
ningen. - Eeklo (Eeklose Bibliotheek: reeks werkinstrumenten nr. 
29) . 20 1 3, 1 24p. 

2 1  DE SCHRYVER Xavier, Vroedvrouwen, lijst van 1 5  oktober 1 81 8. -
Gentse Cadenas, 26 (2007) , 4, 8- 1 1 . 
o .a. Hansbeke, Landegem, Merendree, Nevele en Poeke 

22 DOBBELAERE Jozef, Nieuws uit Eeklo. Een kroniek van 1 00 jaar 
geleden. 1 91 3. - HBM, 27 (20 1 3) .  1 ,  35-46; 2 ,  53-64; 3,  1 25- 1 34, 
rijk geïll. Vervolg op 20 1 2 / 5 1 .  
Zeer diverse berichten uit de Maldegemse weekbladen 't Getrouwe 
Maldeghem en Het Weekblad . voor West-, Oost- en Zeeuwsch
Vlaanderen. 

23 DOBBELAERE Michel, Oudburg bundel 1 766. Plunderingen in de 
streek van Nevele. - Gentse Cadenas, 25 (2006) , 1 ,  7 -8. 
Plunderingen in Landegem, Nevele, Vosselare en Leerne in 1 697 

24 HUYS Paul, Advertenties betreffende de dorpen in het Land van 
Nevele, gepubliceerd in de 'Gazette van Gend' (1 772- 1 791). - HLvN, 
44 (20 1 3) ,  1 ,  1 0-53. 
Met berichten over Lotenhulle, Poeke en zelfs Bellem, voornamelijk 
van verkopingen (bv. de ex-herberg Den Wildeman) . maar ook over 
een boogschieting en een bolling. 

26 HUYS Paul, Leendenombrementen van de baronie Nevele anno 
1 5 70. - Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, 
69 (2002) . 63-90. 

27 NEYf Luc, Bevolking Vinderhoute van 2 oktober 1 795. - DL, 26 
(20 1 3) ,  3, 75-90. 
Lijst personen ouder dan 12 jaar (geen index) , met beroep, leeftijd 
en verblijfsduur in de gemeente (eventueel geboortedatum) 

28 PLATIEEUW Marc, Bellem Onze Lieve Vrouwparochie. Dopen 
1 61 7-1 802. - Gentbrugge, 20 1 3, 349p. 
Alfabetische bewerking van de parochieregisters. 

29 STEEGHERS Wilfried, Gentse poorters uit Sint-Laureins in de 1 5de 

eeuw. - Vlaamse Stam, 46 (20 1 0) ,  4, 376. 
2 personen 

30 VAN BASTELAERE Ghislain & PILLE Freddy, De Eeklose immobi
lienmarkt (1 536-1 700). - Eeklo (Eeklose Bibliotheek: reeks: werkin
strumenten nr. 25) , 20 13,  deel 1 (A-K) . 1 80p. en deel 2 (L-Z) . 184p. 

3 1  VERVALLE Walter, 't Getrouwe Maldeghem, jaar 1 894. - LvdW, 36 
(20 1 3) .  2, 37-4 1 .  

3 1 2  
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Berichten over Aalter, Lotenhulle en Poeke 

B. HULPWETENSCHAPPEN 

tekstuitgave 

32 BRAEKEVELT Jonas, Pieter Bladelin, de Rijselse Rekenkamer en de 
stichting van Middelburg-in-Vlaanderen (ca. 1 444- 1 4 72); de ambi
ties van een opgeklommen hofambtenaar versus de bescherming 
van het vorstelijke domein. - Brussel (Koninklijke Vlaamse 
Academie van België: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, C-
80, 22) , 20 12 ,  309p. ,  geïllustreerd. 
Bespr. : PT in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 
te Brugge, jg. 1 50 (20 1 3) ,  nr. 2, p. 454-455.  
Bronnenuitgave die o.a. de juridische totstandkoming van de stad 
Middelburg illustreert, maar ook van documenten die de weerstand 
van de Rekenkamer van Rijsel demonstreren tegen de vorstelijke 
verlening van octrooien en privileges aan personen als Bladelin. 

33 BRUYR Jacques, Stadsrekeningen 1 654-1 655, 1 655- 1 656, 1 656-
1 657. - Eeklo (Eeklose Bibliotheek: reeks: stadsrekeningen nr. 52) , 
20 13 ,  ongepagineerd, met namenregister en toponiemenlijst. 
Eeklo, met verklaring begrippen 

34 DOBBELAERE Luc & PILLE Freddy, Landboek van de 
Slependamme Watering, 1 676. - Eeklo (Eeklose Bibliotheek: reeks: 
werkinstrumenten nr. 24) , 20 1 3 ,  1 52p. en met afzonderlijke 
namenindex van 1 8p.  
Tekstuitgave per artikel, met een aantal kaarten, Eeklo en 
Lembeke 

35 PILLE Freddy, Stadsrekeningen 1 501 - 1 502, 1 503- 1 504, 1 505-
1 506. - Eeklo (Eeklose Bibliotheek: reeks: stadsrekeningen nr. 59) , 
20 13 ,  ongepagineerd, met namenregister en toponiemenlijst. 
Eeklo, met verklaring begrippen. 

cartografie 

36 BOLLAERT André & LUYSSAERT Jan, Nevele in oude kaarten. -

HLvN, 44 (20 1 3) ,  4, p. 2-92, met talrijke kleurenkaarten. 
Een selectie van de oudst bekende kaarten (o.a. landboeken, maar 
ook een atlas van de buurtwegen; l 7de_ 1 9de eeuw) van Nevele, 
Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele en Vosselare, alsook de 
caerte .figuratief van het kasteel van Ooidonk van 1 793. Bij elke 
kaart hoort een beschrijving, zoals van de kerkomgeving, de markt, 
een kasteel of een hoeve enz. 

heraldiek 

37 NOITEBOOM Hugo & VANDEVEIRE Jozef, Wapen der familie van 
Begheyn (Ursel). - HBM, 27 (20 1 3) ,  2 ,  93-95, 2 afb. 

3 1 3  
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Stultje familiegeschiedenis l 7de_ 1 8de eeuw, waarvan leden o.a. de 
functie van baljuw, griffier en schepen bekleedden. Beschrijving 
wapen. 

c. DüRPSGESCHIEDENIS 

monografieën 

38 MARTENS Filip, Bassevelde in de periode 1 790-1 820. - AM, 63 
(20 1 2) ,  49-68. 
Monografie over een kort tijdbestek: de overgang van het Oud regi
me naar de Franse revolutionairen en de opvolging door 
Orangisten, waarover toch een en ander valt te vertellen, ondanks 
dat de politieke elite nagenoeg dezelfde bleef. Het tweede deel bevat 
een micro-benadering van alle demografische thema's. De 
Boerenkrijg en burgemeester Macharius Peers krijgen afzonderlijk 
aandacht. 

fotoboeken, iconografie, dorpszicht (inclusief gebouwen) 
zie ook het nr. 1 00 

39 BAECKELANDT Roger, DEFRUYf Jan, De schuttersgilde in Aalter. 
- LvdW, 36 (20 1 3) ,  3,  48-57, 1 8  foto's. 
Schuttersgilde Sint-Sebastiaan ca. 1 930- 1 990. Bij de foto's bij 
schriften met informatie en talrijke namen. 

40 BAECKELANDT Roger, Wie kent nog dit wielertalent uit de jaren 
1 970? - in LvdW, 36 (20 1 3) ,  2 ,  36, 1 foto. 
Luc Van Durme 

4 1  CAMERLINCKX Jan, .f!et marktplein en de kiosk in Aalter. - LvdW, 
35 (20 1 2) ,  4, 50-56, rijk geïll. 
Uitzicht, evolutie en gebruik vanaf ca. 1 830 tot 1 980. 

42 CAMERLINCKX Jan, Verdwenen smidse van Alfons Van Acker in de 
Brouwerijstraat - LvdW, 36 (20 1 3) ,  2 ,  43, 2 foto's . 

43 DE DECKER Sam & GOOSSENS Ludo, Onvoltooid Verleden Tijd. 
Verhalen over landschap en eifgoed van en in de gemeente 
Assenede. - Assenede, 20 1 3, rijk geïll. 
Zestien aantrekkelijke verhalen over landschap en erfgoed in 
Assenede, afgewisseld met mooie fotografie: een wereld vol verbor
gen geschiedenis, interessante weetjes en levende landschappen 
(bakovens en forten, haven van Boekhoute, kreken, harige krabben 
en grottenspin, landbouw en jagen, Diederik, Napoleon en God) . 

44 DE VRIENDT Omer, DIERICKX Christ, VAN WIJNSBERGE Loran, 
VAN DE VEIRE Remi, Beelden van toen. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2, 137-
1 40, 4 foto's. 
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45 DIERICKX Christ, VAN ACHTE Modest & DE VRIENDT Omer, Uit 
het straatbeeld verdwenen. - DTA, 2 1  (20 1 3) .  2, 1 27.: 1 36.  Vervolg 
op 20 1 2/45 
Voornamelijk gesloopte gebouwen, uit Assenede, Bassevelde, 
Boekhoute en Oosteeklo 

46 MARTENS Marc, De nadagen van het kasteel van Middelburg. -

JAM, 1 8  (20 1 2) ,  324-346, 1 foto, 2 doe. ,  1 plan en 1 tek. 
Vóór het kasteel van Middelburg in 1 702 door het geschut en de 
bommen van Franse en Hollandse belagers nagenoeg onherstelba
re schade opliep, was er sprake van het of te restaureren of het te 
verkopen, in zijn geheel of na afbraak in loten voor de materialen.  
Dat laatste was feitelijk al aan de gang: enkele ingezetenen, onder 
wie kanunnik Bultinck, verdienden rond 1 700 een aardige duit met 
de verkoop van stenen van het kasteel , onder andere aan de jezu
ïeten. De Spaanse successieoorlog, die kort daarop uitbrak, stuur
de de plannen een heel andere richting uit. Een en ander blijkt uit 
de correspondentie die zaakwaarnemer Ferdinand Zoetaert voerde 
met de toenmalige gravin van Middelburg en haar intendanten. 

47 VAN DE CASTEELE Jan & VERHOUSTRAETE Pol, Over Knesselare 
gesproken. Foto's enfeiten uit een beeld-schoon dorp. - Knesselare, 
20 13,  208p . ,  zeer rijk geïll. 

varia 

Foto's gegroepeerd volgens thema: landschap, religieus leven, 
onderwijs, industrie, oorlog, sport en volksleven, met klemtoon op 
de periode 1950- 1 970. 
Bespr. : Peter Laroy, LvdW, 36 (20 1 3) ,  2 ,  45-46. 

48 BAETE Frank, Het gebeurde honderd jaar geleden. Uit de kranten 
van hetjaar 1 9 1 3. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2, 5-27,  meerdere documen
ten en 1 foto. Vervolg op 20 1 2/46 
Diverse lokale nieuwsfeiten voor Assenede, Bassevelde, Boekhoute 
en Oosteeklo uit Het Volk, 't Getrouwe Maldeghem, Het Volksblad 
van Gent en Vooruit: ongevallen, kerkelijk leven, personalia, crimi
naliteit, cultuur en ontspanning . . .  

49 BEKAERT Freddy, Een revolver gevonden in Boekhoute. - DTA, 2 1  
(20 13) ,  2 ,  7 4-76, 1 foto. 
Door de proetbankstempels blijkt het om een Luiks type van 
omstreeks de eeuwwisseling te gaan, een zogenaamde Velo-Dog. 

50 DOBBELAERE Jozef, Wat gebeurde er 1 00 jaar geleden in Adegem, 
Maldegem en Middelburg. Een kroniek van hetjaar 1 9 1 2. - JAM, 1 8  
(20 1 2) ,  363-384, foto's en documenten. 
Voornamelijk op basis van de Maldegemse weekbladen 't Getrouwe 
Maldeghem en Het Weekblad voor West-, Oost- en Zeeuwsch
Vlaanderen. Zeer diverse berichten. 

5 1  DOBBELAERE Jozef, Wat gebeurde er 1 00 jaar geleden in Adegem, 
Maldegem en Middelburg. Een kroniek van hetjaar 1 91 1 .  - JAM, 1 7 
(201 1 ) .  345-375, foto's en documenten. 
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Voornamelijk op basis van de Maldegemse weekbladen ' t  Getrouwe 
Maldeghem en Het Weekblad voor West-, Oost- en Zeeuwsch
Vlaanderen. Zeer diverse berichten. 

52 HUYS Paul, Enkele toevalsvondsten betreffende het Land van 
Nevele. - HLvN, 44 (20 1 3) ,  3,  70-74 
O.a. de doodslag op officier van Hulle van Hansbeke in St. -Jans
Leerne, proces en economische gevolgen 

53 MAITHIJS Georges, Zo ging het er in de jaren veertig en vfiftig aan 
toe in Sint-Jan en Sint-Laureins. - HBM, 26 (20 1 2) ,  4, 1 97-205. 
Persoonlij k  relaas (anekdotes) beginnend (met de nasleep van) kort 
na de Tweede Wereldoorlog, mei 1 945, boeren op een afgelegen 
plek, de geboorte van het eerste kind . . .  

54 VAN DE GENACHTE Julien & PILLE Freddy, Op verzoek van. De 
Dry Koningen. - DED, 22 (20 1 3) ,  2 ,  80-92, foto's, plannen, docu
menten. 
Kavel- en gebruiksgeschiedenis van deze in oorsprong Eeklose her
berg van omstreeks 1 600, met o.a. 7 generaties Spittael.  Het 
gebouw deed ook dienst als burgerhuis, winkel of werd opgesplitst 
in twee. 

55 VAN DE GENACHTE Julien & PILLE Freddy, Op verzoek van. Markt 
32. - DED, 22 (20 1 3) ,  3,  1 36- 1 49,  foto's, plannen en documenten. 
Kavel- en gebruiksgeschiedenis van een omstreeks 1 660 nieuw 
gebouwde woning. Het gebruik was zeer verscheiden en dubbel, 
gezien het huis tot tweewoonst werd opgesplitst: licentiaet in de 
medicijnen Claude vander Sluys, ambachtslui als een gareelmaker, 
een metselaar en zelfs een pruikenmaker, kruidenierszaak, her
berg, schoenmakerij enz. 

56 VAN DE GENACHTE Julien & PILLE Freddy, Op verzoek van. Saint
Jean. - DED, 22 (20 1 3) ,  1 ,  22-33, 6 foto's, 1 plan en 2 doe. 
Kavel- en gebruiksgeschiedenis van een perceel met hoekhuis 
Boelare/Markt in Eeklo. Het erf werd in stappen in vijf verkaveld 
en kende een divers gebruik. Het hoekhuis deed zelfs even dienst 
als schooltje van Marie Thérèse Thienpondt. In de 1 9de eeuw wer
den er ook nog uurwerken, juwelen en stoffen verhandeld om 
nadien herberg te worden. 

57 VAN DE GENACHTE Julien, PILLE Freddy, Op verzoek van. 
Hostelrie De Croone. - DED, 22 (20 1 3) ,  4, 1 93-206, foto's, plannen, 
documenten. 
Het hoekhuis in de Patersstraat was mogelijks in de 1 5de en 1 6de 
eeuw een school, om in het begin van de 1 7de eeuw een herberg te 
worden. In de tweede helft van die eeuw werd het de grtffierwoning 
(de Smet en Hercke) en zelfs even burgemeesterswoning. Er werd 
wel uitgebreid, bijgebouwd en opnieuw afgesplitst. Het gebouw 
kreeg opnieuw een horecafunctie omstreeks 1 840 en werd nadien 
ook bewoond door meerdere fabrikanten, ambachtslui, een bakker 
enz. 

58 VAN MALDEGHEM Jeroom, Bewoners en uitbaters van het 
Hooghof - JAM, 1 8  (20 1 2) ,  3 1 7-3 1 9, 3 foto's. 
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Het Hooghof in Maldegem omvatte twee uitbatingen. In de ene 
woning waren landelijke taferelen op de muren geschilderd. Allerlei 
weetjes. 

D. ARCHEOLOGIE 

59 DEWGI Adelheid & MESSIAEN Liesbeth, Archeologisch onderzoek 
Aalter - Manewaarde april-mei 2008 &juni 2009. - Aalter (ongepu
bliceerd KLAD-rapport 5 1 ;  http://www .deklad.be) ,  20 1 3, 43p. met 
talrijke foto's, kaarten, tekeningen enz. 
Sporen uit verschillende periodes: een vuurstenen pijlpunt uit het 
laat-neolithicum, een kuil uit de ijzertijd of de Romeinse periode, 
naast de meest omvangrijke sporengroep uit de volle middeleeuwen 
(paalsporen, greppels en grachten) . Die laatste tonen bewoning 
vanaf de l ode tot de 1 2de eeuw, in 4 fasen, aan. Per fase was er ver
moedelijk een woonerf (hoofdgebouw en mogelijks bijgebouwen) . 
Geen waterput in het projectgebied.  

60 DELOGI Adelheid, Archeologisch onderzoek Lovendegem - Supra 
Bazar 1 1  juni tot 1 1  september 2008. - Aalter (ongepubliceerd KLAD
rapport 50; http://www.deklad.be) ,  20 13 ,  84p. met talrijke foto's, 
kaarten, tekeningen enz. 
ln hoofdzaak nederzettingssporen (gebouwen, kuilen, waterputten 
" . ) uit de volle middeleeuwen ( l ode_ 1 2de eeuw) , die wijzen op bewo
ning in vier fasen, op meerdere woonerven; daarnaast ook een kuil 
uit de ijzertijd en verspreide vuurstenen artefacten (steentijd) 

6 1  D E  MULDER Guy & DECEUNINCK P. , Een.fragment van een bron
zen speerpunt te Lovendegem (provincie Oost-Vlaanderen) . - Lunula 
Archaeologia protohistorica, 1 5  (Leuven, 2007) , 59-60. 

62 VAN DE VIJVER Mieke, KEPPENS Kristof & VANDENDRIESSCHE 
H . ,  Gebouwen, grafcirkels, rechthoeken en bijzondere grachten. 
Voorlopig verslag van de sporen uit de brons- en ijzertijd te 
Aalter/ Woestijne (prov. Oost-Vlaanderen, België) . - Lunula 
Archaeologia protohistorica, 2 1  (Ename, 20 1 3) ,  3-9. 

63 VANHEE David & HOORNE Johan, Een volmiddeleeuwse hoeve 
met explosieve verrassing Merendree - Molenkouterslag (Nevele) (0. 
Vl.). - Archeaologia Mediaevalis Kroniek, nr. 2 9  (2006) , 1 84 - 1 85; 
ook Jaarverslag van de provincie Oost- Vlaanderen 2005, Gent, 
2006, 1 80- 1 8 1 .  

64 VANHEE David, Archeologisch vooronderzoek. Nevele-Merendree 
Kouterslag 3-22juli 2013. - Aalter (ongepubliceerd KLAD-rapport 53; 
http://www.deklad.be) ,  20 13 ,  6 l p. met talrijke foto's, kaarten, 
tekeningen enz. 
Hoge densiteit aan Romeinse sporen: 3 waterputten, een wegtracé, 
kuilen, aardewerk . . .  die wijzen op intensief gebruik. 
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E.  HISTORISCHE GEOGRAFIE & ECOLOGISCHE GESCHIEDENIS 

65 DOBBELAERE Luc, De polders in de Belgisch-Nederlandse grens
streek. Polders, plaatselfjke wfjk-/straatnamen, toponiemen en 
bekende plaatsen. - Eeklo (Eeklose bibliotheek: reeks: werkinstru
menten nr. 30) , 20 1 3, 1 44, met tal van (kleuren)kaarten. 
Naamgeving met wetenswaardigheden, zowel aan de Belgische 
(tussen Koewacht en Lapscheure) als de Nederlandse zijde (tussen 
Sluis en Koewacht) van de grens. Voor het Meetjesland komen 
Assenede, Boekhoute, Watervliet, Waterland-Oudeman, Sint
Margriete, Sint-Laureins, Maldegem en Middelburg aan bod. 

66 VERDEGEM Wim, De verdwenen vissershaven van Boekhoute. -

DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2 ,  5 1 -55, 4 kaarten. 
Vooral geologisch van aard en het komen en gaan van de zee 

F. POLITIEK-BESTUURLIJKE GESCHIEDENIS & INSTELLINGEN 

zie ook de nrs. 88 en 9 1  

67 BRAEKMAN Willy, Asielrecht t� Wondelgem en te Kaprfjke (1 700-
1 707). - HBM, 26 (20 1 2) ,  4, 206. 
Kerkasiel (kerkhof} , gebruikt door o.a. Adriaen Vercruyssen. 

68 DEBBAUT Ronny, Meerderjwigheid in het Brugse Vrfje . . . op 24 
jaar. - Vlaamse Stam, 49 (20 1 3) ,  4, 3 1 8-325. 
Tegen het algemene denkbeeld in dat meerderjarigheid tijdens het 
ancien régime op 25 jaar lag, was dit in het Brugse Vrije wel dege
lij k  op 24 jaar bepaald. Dit wordt geïllustreerd met meerdere voor
beelden uit diverse categorieën bronnen: staten van goed, kerkar
chief, processen. Het verschil is zeer duidelijk in dorpen waarvan 
bepaalde heerlijkhedeh onder het Brugse Vrije ressorteerden, ter
wijl  andere onder de Oudburg vielen of het Ambacht Assenede of 
nog andere. De verschillen in rechtssystemen (bv. het al of niet 
bestaan van het beste hooft) leidden in Lotenhulle zelfs tot een pro
ces. Voorbeelden ook uit Knesselare, Evergem en Kaprijke. 

69 DEBBAUT Ronny, Sprokkels uit kerkarchieven. - HBM, 27 (20 1 3) .  
2 ,  96-99; 3 ,  1 35- 1 38. 
Processen voor de rechtbank van het bisdom, de Officialiteit of ook 
Geestelijk Hof genoemd, l 7de_ 1 8de eeuw. Het hof behandelde 
zaken waarbij geestelijken of geestelijke goederen waren betrok
ken, alsook overtredingen in de sfeer van de openbare zeden: 
gebroken trouwbeloftes, misdaden in de kerk of op het kerkhof . . .  

70 DE ROO Urbain, De kerkfabriek van Sleidinge. - HBM, 27 (20 13) 
1 ,  27-34, ledenlijst 1 803-2003. 
Vrij uitgebreide inleiding rond nieuwe regeling door de Franse 
bezetting, met enkele concrete voorbeelden over de werking uit het 
begin van de 1 9de eeuw. 

7 1  NOTTEBOOM Hugo, De heerlfjkheden van het Land van de 
Woestfjne, Woeste en Weibroek. - AM, 63 (20 12) .  297-300. 
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Gedetailleerde inventaris van al de goederen in en rond Aalter van 
de prinses van Rubempré ca. 1 780. 

72 NOTIEBOOM Hugo, Geschiedenis van de DeVlag Maldegem, cel 
Vader De LiHe. - AM , 63 (20 1 2) ,  1 55-282, rijk geïll. 
Maldegem wordt niet voor niets het Klein Berlijn of Klein Germanië 
genoemd. Velen verzeilden dus in de collaboratie, maar hoe 
krachtiger de voortrekker, hoe groter de groep meelopers. 
Eugeen De Lille is een zoon van Victor en gezien de bijzondere poli
tieke situatie in Maldegem is het bijna onvermijdelijk dat hij in de 
politiek verzeilde. Hij was dokter met een bijzondere interesse voor 
de natuurgeneeskunde, waardoor hij de stichter van Nonkels brood 
en natuurwinkels werd . Hij zette veel meer dan dat op. Zo zijn er 
de Maldegemse Broederband en talrijke andere verenigingen, die 
instonden om een heel raderwerk voor de collaboratie in gang te 
zetten. De Maldegemse bevolking was in de jaren 30 van vorige 
eeuw in de ban van de familie De Lille. Eugeen voelde zich een lei
der, de leider. Dit artikel is een verhaal van volksmennerij ,  van 
tegenstrijdigheden, eigenaardigheden en soms ook een samenloop 
van omstandigheden. Ook het verhaal van iemand die koppig bleef 
geloven in een Duitse overwinning, maar uiteindelijk vlucht. Hij 
werd ter dood veroordeeld, maar werkte toch nog jaren voor de 
Amerikanen, veranderde van naam, werkte voor joodse families . . .  

73 VAN HOECKE Rita, Als de burger waakt " .  Geschiedenis van de 
Eeklose Burgerwacht (1 792- 1 920). - DED, 22 (20 1 3) ,  1 ,  45-56; 2,  
93- 1 02;  3, 1 50- 162,  talrijke foto's en documenten. Vervolg op 
20 1 2/83 
Door de nieuwe wet van 1 853 volstond ook voor Eeklo een non
actieve burgerwacht. De politieke situatie naar het einde van de 
eeuw toe leidde, tot ongenoegen van de stad, opnieuw tot de oprich
ting van een actieve wacht. Ook verafspiegeling van de ma

.
atschap

pij met een vaandel, een muziekkorps, de Vlaamse zaak . . .  De 
Eerste Wereldoorlog betekende de zwanenzang voor deze instelling, 
die talrijke reorganisatie had meegemaakt, waarvan het nut vaak 
in twijfel werd getrokken en die ook al eens aan politiek onderhe
vig was. 

74 VAN HOECKE Rita, De Eeklose Burgerwacht, een staartje" . - DED, 
22 (20 13) ,  4, 207-2 1 5, 6 foto's, 1 plan en 1 doe. 
De schietbaan blijkt een andere geschiedenis te hebben dan oor
spronkelijk gedacht. Het nog bestaande gebouwtje speelde ook een 
rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

G. SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 9, 4 1 ,  137,  14 1 ,  146 en 1 64 

75 BASTIAEN Filip, Schalkse ruiters op dievenpad in het Meetjesland 
tijdens de ] gele  eeuw. - Biekorf, 1 1 3 (20 1 3) .  3 ,  269-274. 
Merkwaardige (kranten)berichten, te interpreteren als een vorm 
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van sociaal protest, op de grens tussen criminaliteit en volkscul
tuur. 

76 BOLLAERT André en BRAET André, VYftig jaar geleden verdween 
Poesele molen (1 5 74-1 963). - HLvN, 44 (20 1 3) ,  2 ,  82- 1 27,  rijk geïll. 
met foto's, kaarten en documenten. Aanvullende genealogische 
informatie door Willy JOOS in HLvN, 44 (20 1 3) ,  3, 1 1 8- 1 1 9. 
De molen verdween door een storm, maar kende talrijke voorgan
gers. De eerste werd opgericht door Jacob Van Renterghem, 
omstreeks 1 575. De opeenvolgende molenaarsfamilies waren: 
Braet, De Clercq, Van de Voorde en De Smet. 

77 CAMERLINCKX Jan, Armoede in de negentiende eeuw. - LvdW, 36 
(20 1 3) ,  1 ,  3-24, grafieken. 
Algemeen artikel met voorbeelden uit Aalter en de beeldvorming 
van armoede toegepast op St. -Maria-Aalter. 

78 CAMERLINCKX Jan, Een eeuw geleden . . .  Een wereldtentoonstel
ling in Gent. - LvdW, 36 (20 1 3) ,  3 ,  p .  3-34, rijk geïllustreerd. 
Overwegend de volledige organisatie,  de opbouw, de verschillende 
projecten (Oud Vlaenderen, Floraliën enz.) en ook aandacht voor 
deelnemers uit Aalter en omgeving. 

79 CLAEYS Jackie, Moord, brQ.ll;d en andere misdaden in groot
Assenede (1 80 1 - 1 942). - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  1 ,  7- 1 6 1 ,  doe. en foto's. 
Themanummer, ingeleid door Frank Baete. Een overzicht van (alle) 
ernstige misdrijven in de gemeenten Assenede, Bassevelde, 
Boekhoute en Oosteeklo of door inwoners van deze gemeenten 
begaan tussen 1 80 1  en 1 942 . Er werd (niet alleen door de auteur) 
gezocht in procesbundels van het hof van assisen van Oost
Vlaanderen, in de regionale en de Nederlandse pers. In totaal 
komen 40 misdrijven aan bod: zedendelicten (9, maar in 1 stukje 
gebracht) , brandstichtingen (drie, maar met zeer zware bestraf
fing) , vechtpartijen, kindermoord (drie schrijnende verhalen) , aan
slagen en moorden. Sommige slachtoffers kwamen op een geweld
dadige en dikwijls bloedige inanier om het leven. 

80 CROMHEECKE Raphaël & NOTTEBOOM Walter, De familie 
Cromheecke in Maldegem Herinneringen aan de kant- en borduur
schooL - JAM, 1 8  (20 1 2) ,  226-257, rijk geïll. ,  ook met kleurenfoto-
's. 
Familiegeschiedenis, de opvallende en in 1 970 gesloopte woning in 
de Marktstraat, herinneringen Tweede Wereldoorlog, maar vooral 
aandacht voor de zusters Cromheecke als bestuursters van het 
leerwerkhuis tussen 1 896 en 1 940. 

8 1  DEBBAUT Ronny, Een veldoven te Moerkerke in 1 71 4. - Biekorf, 
1 1 3 (20 1 3) ,  2 ,  1 59- 1 63. 
Het afzetgebied reikte tot Middelburg en Maldegem. 

82 DE ROO Urbain, Hongersnood in Sleidinge begin 1 ge  eeuw. - HBM, 
26 (20 1 2) ,  4, 1 75- 1 78. 

320 

Een parochiale commissie verleende, op basis van een reglement, 

steun aan parochianen die geen beroep deden op de offlciël 

armenzorg, 1 8 1 6- 1 8 1 7. 
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83 LANGERAERT Frank, Hansbeke en spoorlijn 50A. 1 75 jaar geleden 
reed de eerste trein door Hansbeke en Landegem. - HLvN, 44 
(20 1 3) ,  2, 3-65, rijk geïll. met foto's, plannen en documenten. 
Bewerking en actualisatie van een vroegere artikelenreeks in de 
Hansbeekse dorpskrant VLAKAF over de ontwikkeling van de spoor
weg. Er komen meerdere elementen aan bod: het economische nut, 
de impact op het landschap en het wegenpatroon, de stations en de 
kritische Hansbekenaar, oorlogsperioden, gangmaker voor andere 
communicatie, de stationschefs, recente ontwikkelingen en actie
groepen. 

84 LAROY Peter, Hij had de liefde en de haat van 't wild; de hevige 
begeerte het te doden en te stelen. Over stropers enjachtwachters in 
de streek van Aalter (1 875- 1 935). - AM, 63 (20 1 2) ,  5-32 , met repro
ducties van foto's uit Vooruit 1 934. 
Deels op basis van een grote reportage van de Gentse socialistische 
journalist Joris Hamers over pensers in de jaren 1 930 voor de 
krant Vooruit. Aandacht voor armoede,  sociaal banditisme, de orga
nisatie van het stropen, geweld en zogenaamde stropersdrama's, 
rechtspraak en publieke opinie, commentaren op de jachtwet enz. 
doorspekt met citaten uit een novelle van Cyriel Buysse. 

85 LAROY Peter, Luiaardij, dronkenschap en ongebonden leven. 
Landlopers in Aalter; Knesselare en Lotenhulle (ca. 1 900). - LvdW, 
36 (20 1 3) ,  2 ,  3- 1 7 ,  1 ill. 
Beeldvorming in de regionale pers, over Hoogstraten en Merksplas 
en enkele lokale kostgangers: Blandinus De Wulf, René Van Parijs, 
Brize en Aloïs Ardeel, de rosten. 

86 MARTENS Marc, Een jaar- én een weekmarkt voor Middelburg? -
JAM, 1 8  (20 1 2) ,  320-323, 1 tek. 
In 1 464 stuurde hertog Filip de Goede twee van zijn secretarissen 
naar Brugge en Aardenburg om daar te informeren naar de moge
lijkheid en wenselijkheid om niet alleen een jaarmarkt toe te staan 
aan Middelburg, maar ook een wekelijkse markt op donderdag. 

87 MARTENS Marc, Een pachtcontract voor het Hooghof in Kleit, 1 797. 
- JAM, 1 8  (20 1 2) ,  308- 3 1 6, 6 foto's en 1 doe. 
Een goede pachter op het Hof van Papinglo bracht mee dat ook 
andere hofsteden werden gesticht om de uitbating van het domein 
rendabel te maken. Zo werd in 1 783 het Hooghof in de Torredreef 
gebouwd. Een contract dat de Gentse cijnspachter Joannes De 
Potter daarvoor in 1 797 aanging met Jan Baptiste de Pauw, 
illustreert de eisen en verwachtingen van beide partijen en 
uiteraard de wijze van uitbating van de hofstede. 

88 PILLE Freddy, Crimineel Eecloo. Belastinggeld, moeilijk geld . . . -
DED, 22 (20 1 3) ,  3 ,  125- 1 35, foto's, plannen en documenten. 
Controle op accijnzen bij brouwer Veltganck. Door het proces en de 
getuigenverhoren wordt duidelijk hoe er in en door de brouwerijen 
werd gewerkt. De controle was geen routinehandeling, maar opge
zet spel. Het gevolg is niet bekend. 
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89 PILLE Freddy, Crimineel Eecloo. De mantel uitgeveegd . . .  - DED, 22 
(20 1 3) ,  2, 70-79, 1 plan en 6 documenten. 
Anne Clauwaert uit Waarschoot logeerde enige tijd bij Guillaume 
Wille en zijn vrouw Livyne Claus. Zij bleek echter een oplichtster en 
troggelde voor de tweede maal handelaars mantels af. Ze werd ver
oordeeld tot drie jaar verbanning uit Eeklo en omgeving, naast de 
proceskosten. 

90 PILLE Freddy, Crimineel Eecloo. Er vliegt geen kraai over Eeklo, of 
. . .  - DED, 22 (20 1 3) ,  1 ,  1 2-2 1 ,  1 foto en 4 doe. 
Proces dat ruim een jaar aansleepte na een poging tot doodslag, na 
een herbergtwist, door Pieter Boellé op Christoffel Van Vlaenderen. 
Zijn broer Jooris was er ook bij betrokken, maar kwam er veel beter 
van af. Door de getuigenissen krijgt men ook een beter beeld van 
een gewone werkdag in het begin van de 1 8de eeuw. 

9 1  PILLE Freddy, Crimineel Eecloo. Moeder alcohol - DED, 22 (20 1 3) ,  
4 ,  1 84- 1 92 ,  4 doe. En 1 kaart. 
Pieter Van Vaernewyck maakte het in 1 725 al te bont in meerdere 
herbergen. De familie van zijn echtgenote, Van Zuijt, probeerde 
zoveel mogelij k  (ook in het verleden) de zaken toe te dekken. De 
schepenbank gaf blijkbaar de hoop op beterschap op. 

92 VAN DER EECKEN Guido, Venvarming vroeger, van rookhuis naar 
wandhaard. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2 ,  83-92, 6 foto's. 
Met aandacht voor verwante zaken zoals het ontstaan van de 
Vlaamse haard, de plattebuiskachel (Leuvense stoof; ombouw tot 
houtkachel of hitler) ,  stookmethodes en andere ontwikkelingen 
zoals de zetel, alsook verwarmingssystemen elders in Europa. 

93 VAN DE VEIRE Remi, De tram in Oosteeklo. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  3, 5 1 -
60, 5 foto's. 
De basistekst was een objectief van de scoutsgroep Houtekiet in 
1 986-87. Historiek van de lijn Bassevelde-Gent, die pas in 1 9 1 0  in 
dienst werd genomen. Tussen de oorlogen werd de stoomtram ver
vangen door een spoorauto. De lijn werd afgeschaft in 1 956. 

94 VAN MALDEGHEM Alex, Nevele en de wereldtentoonstelling te Gent 
in 1 91 3. - HLvN, 44 (20 1 3) ,  3 ,  82-90, 3 foto's en 1 doe. 
Algemene zaken, reactie van de vlaamsgezinden met de gebroeders 
Van Roy uit Nevele als de voormannen, reacties van Cyriel Buysse, 
Nevelse deelnemers 

95 VERMEIRE Joke, De Eeklose diaconie (1 5 78-1 583). - DED, 22 
(20 1 3) ,  1 ,  1 - 1 1 ;  2 ,  62-69; 3 ,  1 1 5- 1 24; 4, 1 75- 1 83,  documenten, 
kaarten, tabellen . . .  
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Eeklo was gedurende 5 jaar een calvinistisch centrum. Er zijn niet 
veel bronnen van bewaard, maar een kopie van de diaconiereke
ning laat toe een onderzoek te voeren naar de armenzorg. Het uit
gangspunt is of de reformatie een verandering in de armenzorg in 
de l 6de eeuw meebracht. Bespreking van de bron, de financiële 
middelen, de uitgaven, met vergelijkingen over de toestand voor
dien onder de katholieken. 



HEEMKUNDIG REPERTORIUM 2013 

96 VERVALLE Walter, Een zeeldraaiersbedrijf te Bellem - LvdW, 35 
(20 1 2) ,  4, 39-49, rijk geïll. 
De activiteit werd geïntroduceerd door burggraaf d'Hendecourt, in 
overleg met de pastoor, in de tweede helft van de 1 9de eeuw. De 
broers De Beule kwamen hiervoor over uit Zele, een centrum van 
zeeldraaiers. 

H. GODSDIENST- EN KERKGESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 1 7, 69, 95, 1 22, 1 38 en 1 42 

97 BOLLAERT André, De gestichte diensten in de St. -Laurentiuskerk 
van Poesele . . .  Een verdwenen stukje lokale kerkgeschiedenis. -
HLvN, 44 (20 1 3) ,  1 ,  7 1 - 1 08,  foto's en documenten. (met talrijke 
namen, niet echt als lijst) 
Het gaat om 26 stichtingen, vrome wilsbeschikkingen, waarvan de 
oudst bekende teruggaat tot 1 806. Deze van onbekende datum zijn 
doorgaans ouder, waarvan één van voor 1 636. De last of tegen
prestatie bestond doorgaans uit het celebreren van missen en of 
het uitdelen van brood aan de armen. Van elke stichting wordt, 
voor zover mogelijk, informatie gegeven over de oorsprong en de 
stichters. 

98 LUYSSAERT Jan, De protestanten in het Land van Nevele. - HLvN, 
44 (20 1 3) ,  3, 3-25, 1 foto. 
Hervormingsgolven in de 1 6de_ 1 7de eeuw, die op tweeërlei een 
aderlating liet: veroordelingen (in 1 562 werden vier familieleden De 
Jonckheere op de brandstapel gezet) en emigratie. Merendree was 
een van de eerste doperse kernen in Vlaanderen. 

99 LUYSSAERT Jan, Vervolging van de doopsgezinden in het zuiden 
van het Meetjesland in de J 6de en 1 7de eeuw. - AM, 63 (20 1 2) ,  1 1 5-
1 54, 5 foto's. 
Het verhaal begint in de Dopershoek in Merendree, meer bepaald 
met een scheldpartij . We maken kennis met begrippen als sacra
mentariërs, lutheranen, dopers of wederdopers of anabaptisten, 
Melchiorieten, conventikels enz. Het doperdom kende golfbewegin
gen, telkens met vervolging en terechtstellingen, o.a. van enkele 
familieleden Steyaert. Na het Twaalfjarig Bestand werd 
Lovendegem het middelpunt voor hagepreken en vreemde predi
kanten. De razzia en de vele getuigenissen maken de kern uit van 
de bijdrage, maar die betekende niet het verdwijnen van het doper
dom. 

100 NO'ITEBOOM Walter, De grot in Kleit, een succesverhaal. - JAM, 1 8  
(20 1 2) ,  350-362, fotoreportages. 
Pastoor Brewée liet tussen 1 948 en 1 952 een Mariaoord optrekken. 
Beelden van de inwijding en plechtigheden tot begin jaren 60 van 
vorige eeuw. 
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MILITAIRE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 72, 1 36, 1 43 en 1 54 

1 0 1  BAECKELANDT Roger, Een Italiaanse piloot te Aalter. - LvdW, 36 
(20 1 3) ,  2 ,  34-35, 2 foto's. 
1 94 1 ,  Ursel, bij de familie Cornelis 

1 02 BAELDE Gustave, Een burger in oorlogstyd. Uit het dagboek van 
Gustave Baelde. - DED, 22 20 1 3) ,  1 ,  34-44; 2 ,  1 03- 1 1 4; 3, 1 63-
1 73;  4,  222-233, foto's, documenten . . .  Vervolg op 20 1 2 /  1 40 
Vanaf 1 2  november 1 940 tot 8 februari 1 94 1 .  

1 03 BAETE Frank, De bom in de Muikemstraat: de feiten. - DTA, 2 1  
(20 1 3) ,  3,  4-6, 4 doe. 
Oosteeklo, 1 943, 6 doden 

1 04 BAETE Frank, Het bombardement in de Stroomstraat, volgens de 
krant 't Getrouwe Maldeghem DTA, 2 1  (20 1 3) ,  3, 65-67, 1 foto en 
2 doe. 
Oosteeklo, 1 943; het weekblad werd sterk door de Duitsers gecen
sureerd. 

1 05 BAETE Frank, VAN DE VEIRE R.emi, Bombardement van de tram in 
de Stroomstraat. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  3, 33-45, 4 foto's en 7 doe. 
Oosteeklo, 1 943; een bombardement door de Britse luchtmacht, 
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een menselijke fout, met in 
totaal 30 doden. Ook hier werd een kapelletje gebouwd. 

1 06 BASTIAEN Filip, Sprokkels uit het r!jke Aalterse archief Uniek docu
ment over de intocht van de Duitsers in 1 91 4. - LvdW, 36 (20 1 3) ,  3, 
p. 35-40, 1 foto en 1 document. 
De toenmalige gemeentesecretaris Faut schreef in een brief aan de 
Procureur des Konings zijn bevindingen neer van de bezetting van 
het gemeentehuis de nacht van 1 3  op 1 4  oktober 1 9 1 4. 

1 07 CLAEYS Jackie, De dodende bom, een getuige vertelt. - DTA, 2 1  
(20 1 3) ,  3,  25-26, 1 doe. 
GenW Van Laere, een familielid van een getroffen familie in 
Oosteeklo, 1 943 

1 08 CLAEYS Jackie, De tram die nooit op zijn bestemming aankwam 
Een ooggetuigenverslag van Gentiel Van La.ere. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  3, 
6 1 -62, 1 foto. 
Bombardement op de stoomtram in Oosteeklo, 1 943 

1 09 CLAEYS Jackie, Hoe het verder ging, een getuigenis van de familie 
De Muynck. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  3, 27-3 1 ,  1 foto en 1 doe. 
Het wedervaren van een familie waarvan moeder Marie Hesta door 
de bom in Oosteeklo in 1 943 het leven liet: de herinnering, de 
opvang de eerste dagen, het hertrouwen van de man . . .  

1 1 0 CLAEYS Jackie, Margaretha De Vos, voor het noodlot geboren. -

DTA, 2 1  (20 1 3) ,  3, 63-64, 1 doe. 
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Slachtoffer van het bombardement op de stoomtram in Oosteeklo. 
1 943 Zij overleed na een week. 
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1 1 1  DHONDT Alex, Merendree, oktoberdag 1 91 8, een getuigenis. -

HLvN, 44 (20 1 3) ,  3, 75-8 1 ,  5 foto's. 
Gevechten aan het Schipdonkkanaal, relaas van de familie 
Vlaeminck 

1 1 2 DOBBELAERE Jozef, De weerbare mannen van Maldegem (1 9 1 5-
1 91 8). - JAM, 1 8  (20 1 2) ,  1 38-225, rijk geïll . en met volledig foto
overzicht (pasfoto's) . 
De Duitse overheid werd gewaar dat jonge mannen het land ont
vluchtten om dienst te nemen bij het Belgische leger. Om de vloed 
in te dijken nam ze maatregelen. In 1 9 1 5  moest elke jonge man 
vanaf 1 5  tot 35 jaar zich laten registreren in het gemeentehuis. Van 
iedereen werd een controlekaart aangemaakt met enkele nuttige 
gegevens en een pasfoto. Deze kaarten bleven bewaard. Meer dan 
1 400 foto's van weerbare mannen. 

1 1 3 DOBBELAERE Jozef, Het dagelfjks leven in Maldegem tydens de 
Eerste Wereldoorlog. Deel 1 .  1 9 1 4- 1 9 1 5. - JAM, 1 8  (20 1 2) ,  7- 1 37, 
rijk geïll, Met lijst van soldaten die militievergoedingen ontvingen. 
Toen Maldegemse soldaten werden gemobiliseerd eind juli 1 9 1 4, 
was het voor veel huisgezinnen bang afwachten wat de toekomst 
zou brengen. Via 't Getrouwe Maldeghem en andere kranten werd 
de oorlog op de voet gevolgd. Maar de Duitsers naderden snel, op 
woensdag 14 oktober 1 9 1 4  werd Maldegem bezet. De Duitsers 
namen het bestuur in handen en door aanplakbiljetten maakte de 
bezetter zijn eisen kenbaar. Alras begonnen de opeisingen van die
ren en granen, bestemd voor de voeding van het Duitse leger. Het 
voedsel voor de eigen bevolking werd schaarser, soms diende brood 
uit Nederland ingevoerd. Nadien volgde de opeising van andere goe
deren. De bewegingsvrijheid van de burger werd sterk aan banden 
gelegd : vanaf 1 9 1 5  werd het verboden te fietsen en de elektrische 
draad aan de grens kwam onder spanning. Ondertussen sneuvel
de een aantal Maldegemse soldaten aan het front, vooral in 1 9 14,  
maar ook in 1 9 1 5. 

1 1 4 ERBO Guy, Drama over Oosteeklo in de nacht van 8 op 9 juli 1 943. 
- DTA, 2 1  (20 13) ,  3, 7-24, rijk geïll. 
Een bommenwerper Lancaster van de RAF werd door een Duits 
toestel neergehaald en dropte de bommen. Eén bom vernielde drie 
huizen in Oosteeklo. De bemanning sprong voor het neerstorten uit 
het vliegtuig. Allen werden gevangen genomen. 

1 1 5 HUYSMAN Sophie & VAN DEN BROECK Ester, 'De Eerste 
Wereldoorlog in het Meetjesland'. Een thematische synthese. 
Eeklo, 20 1 1 , 272p, rijk geïll. met foto's, plannen, documenten" .  
Thematisch (intocht, bezetting, vreemde elementen, bunkerlinie, 
perceptie en impact bezetting, smokkel en spionage, cultuur en 
ontspanning, onderwijs, vluchtelingen, Vlaamse Beweging, najaar 
19 18,  stille getuigen: monumenten, vrijheidsbomen " . ) ,  en chrono
logisch overzicht (synthese) , hoofdzakelijk op basis van bestaande 
literatuur. Met uitvoerige bibliografie over het onderwerp. 
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1 1 6 LUTIENS Roland, Moederliefde in Merendree tfjdens de Eerste 
Wereldoorlog. - HLvN, 44 (20 1 3) .  2 ,  75-78, 2 foto's. 
Van het gezin Luttens-De Brouwer vluchtte moeder, twee dochters 
en een zoon naar Nederland. Twee zonen vochten aan het front, 
terwijl  de man en twee andere zonen achterbleven. Een volledige 
familiehereniging gebeurde pas eind 1 9 19 .  

1 1  7 STRYMES Raymond, De dodendraad langs de Nederlandse grens te 
Sint-Laureins tfjdens de Eerste Wereldoorlog. - HBM, 27 (20 1 3) .  3, 
1 39- 1 55,  5 foto's. 
Een 200 km lange grens bewaken was niet eenvoudig en vroeg zeer 
veel mankracht, zodat naar een andere oplossing werd uitgekeken: 
prikkeldraad onder elektrische spanning. 

1 1 8 VAN DE VEIRE Remi, Piloot verschuilt zich te Oosteeklo na bombar
dement van de stoomtram Het verhaal van de bemanning van het 
vliegtuig. - DTA, 2 1  (20 1 3à, 3,  46-50, 1 foto. 
De piloten sprongen van op zeer geringe hoogte. Eén man werd vrij 
direct aangehouden door de Duitsers. De piloot zelf kon zich lang 
verschuilen, o.a. bij de familie Haerens, en werd door de witte bri
gade geholpen om via Frankrijk en Spanje Engeland te bereiken. 

1 1 9 VANNESTE Alex, De duivelsdraad aan de Belgisch-Nederlandse 
grens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nach Holland war Tor und Tür 
geöjfnet. - Tijd-Schrift, 3 (20 1 3) ,  2, 32-49, 1 0  foto's. 
Vermeldingen voor het Meetjesland 

J .  KUNST, CULTUUR & WETENSCHAPPEN 
inclusief onderwijs en pers 

zie ook het nr. 1 37 

1 20 CAMERLINCKX Jan, · Schilderij van Jan Swerts, na restauratie, 
terug in de kerk van St. -Maria-Aalter. - LvdW, 36 (20 13) .  1 ,  34-4 1 ,  
6 foto's. 
Schilderij uit het midden van de l 9de eeuw in de stijl  van de 
Nazareners; met biografische nota van de kunstenaar en hoe het 
schilderij in Aalter kwam en even verdween. 

1 2 1  DE VLIEGHER Firmin, Een onbekend kunstwerk in de kerk van 
Bassevelde. Het antependium van Q.L. Vrouw van de Rozenkrans. -
DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2, 34-36, 1 foto. 
Uniek stuk in goudleder van omstreeks 1 750- 1 780, van onbeken
de oorsprong. Recent gerestaureerd. 

1 22 VAN DE WOESTIJNE Paul, Drie Eeklose paters minderbroeders in 
het uügeverscollege San Bonaventura in QuaracchL - HBM, 27 
(20 1 3) .  2 ,  65-92, 9 foto's en 1 doe. 
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René Heysse ( 1 877- 1 952) . Prosper Van de Woestijne ( 1 878- 1 955) 

en Petrus Lippens ( 1 879- 1 967) traden aan het eind van de 19d 

eeuw in bij de franciscanen. Na hun priesterwijding gingen ze tu

deren, behaalden een academische graad en waren actief al leraar 

in het middelbaar onderwijs en als lector in de pri st rop! din . 



L 

HEEMKUNDIG REPERTORIUM 20 1 3  

Als historici, theologen en filosofen maakten ze naam in de acade
mische wereld en kwamen ze alle drie in het begin van de jaren der
tig van vorige eeuw terecht in het uitgeverscollege van de orde in 
Firenze. Ze werkten alle drie in het studiehuis aan het collatione
ren van de handschriften met betrekking tot het werk van Hales. 

1 23 VERDONCK Ann & DECEUNINCK Marjolein, Het middeleeuwse 
poortgebouw van de Huysmanshoeve te Eeklo: een bescheiden 
bouwwerk met eenfascinerende geschiedenis. - M & L, 32 (20 1 3) ,  
3 ,  38-5 1 ,  (kleuren-)foto's, plannen en tekeningen. 
Bouwhistorisch onderzoek: de 1 3de_eeuwse poortdoorgang voor 
voetgangers en een poort voor karren evolueerde naar een vol
waardig poortgebouw met kelder, voutekamer, verdieping, trapto
ren en zolder. 

K. TAAL- EN LETIBRKUNDE 
naamkunde, dialectologie, toponymie 

1 24 CLAEYS Jackie, Moordenaars, een terechte spotnaam voor de 
Basseveldenaren? - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  1 ,  5-6. 

1 25 DE PAUW Tineke & WILLE Erik, Dialectwoordenboek Zuidwest
Meetjesland, Aalter, 20 1 3 ,  767p. ,  rijk geïllustreerd met foto's, kaar
ten en tekeningen. 
Een alfabetisch woordenboek met ca. 8500 vernederlandste lem
ma's en zo'n 1 2  000 betekenissen, naast een kijk- en leesboek met 
levendige verhalen doorspekt met dialectwoorden om de betekenis 
nog duidelijker te maken. Ook de illustraties zijn overwegend met 
die verduidelijkende bedoeling gekozen. Gebied: Aalter, Bellem, 
Knesselare, Lotenhulle, Poeke en Ursel. 
Besprek. :  PL. in AM , 64 (20 1 3) .  37 1 .  

1 26 DIERICKX Christ, "Plat Asneeds". Uit het groot-Asseneeds dialect
woordenboek: aanvulling. - DTA, 2 1  (20 1 3) .  2, 1 1 5- 1 1 6. 
Letter A tot en met E 

1 27 LUYSSAERT Jan, Hekken in de Vrijheid Nevele, taalkundig beke
ken. - HLvN, 44 (20 1 3) .  1 ,  54-59, 3 tekeningen. 
De Vrijheid kwam overeen met Nevele binnen en de toegangswegen 
waren letterlijk afgesloten met vijf hekken. Uit een aantal rekenin
gen komt een hele woordenschat i.v.m. de constructie naar voor. Er 
duikt ook al eens een link met een toponiem op. 

1 28 TAELDEMAN Johan, Situering van de Zuidwest-Meetjeslandse dia
lecten, in DE PAUW Tineke & WILLE Erik, Dialectwoordenboek 
Zuidwest-Meetjesland, Aalter, 20 13 ,  p. 27-37, met 1 0  kaarten. 

1 29 VAN DE WOESTIJNE Paul, Het liederboek van Jeronimus Lauweryn 
van Watervliet. - HBM, 27 (20 1 3) .  3, 1 05- 1 24, 6 afb. 
Een 1 6de_eeuws zangboek met liederen in het Frans, het 
Nederlands, het Italiaans en het Latijn, waaraan al enkele publica
ties zijn gewijd. Aandacht voor .de oorspronkelijke bezitter, het 
handschrift, dichters en toondichters, en hoe het werk in Engeland 
terecht kwam. 
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1 30 VAN DE WOESTIJNE Paul, Meetjeslandse toponiemen tot 1 600. 
Deel IV De Keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprijke. Kaprijke. - Gent, 
20 1 3 ,  1 06p. + 2 kaarten. 
Na een inleidende ontginningsgeschiedenis volgt een taalkundig 
hoofdstuk met een etymologisch en onomasiologisch commentaar 
bij de belangrij kste toponiemen en naamsbestanddelen. Dat 
gedeelte wordt afgesloten met een alfabetische index van de behan
delde plaatsnamen. In het daarop volgende glossarium staan alle 
plaatsnamen uit de verzameling A. De Vos / L. Stockman en uit bij
komend bronnenonderzoek gerangschikt in de vorm van topony
mische lemmata met een chronologisch geordende opsomming van 
attestaties. Het trefwoord van zo'n lemma is de plaatsnaam in een 
naar het huidige Nederlands genormaliseerde spellingvorm. 

L. FAMILIEKUNDE 

familiegeschiedenissen 

1 3 1  DOBBELAERE Jozef, De familie Matthys of Matthys. Oostwinkel -
Zomergem - Adegem - Maldegem - DL, 25 (20 1 2) .  4, 1 1 3- 1 4 1 ,  met 
stamreeks. 
Graatgenealogie, 1 6de_2oste eeuw, met wat extra informatie tot aan 
generatie 7 

1 32 NEYT Luc, De familie Standaert. - MvT, 9 ( 1 999) . 1 ,  2-25, 2 foto's, 
met kwartierstaat Camiel Standaert (0Landegem 1 869) . 
Graatgenealogie, l 7de_2oste eeuw, met basis in Zomergem en 
nadien het Nevelse 

biografieën 

1 33 BASTIAEN Filip, BeUemnaar Jules Van Lantschoot (1 871 - 1 94 1), z[jn 
taalparticularisme en de Meetjeslandse dialectstudie in de 1 gde 
eeuw. - in DE PAUW Tineke & WILLE Erik, Dialectwoordenboek 
Zuidwest-Meetjesland, Aalter, 20 13 ,  p. 50-57, 2 foto's en 1 illustra
tie. 
Hij was de initiatiefnemer van een Meetjeslands dialectwoorden
boek en mengde zich in het taaldebat aan het einde van de l 9de 
eeuw. Hij wou een steentje bijdragen tot het Algemeen Nederlands. 

1 34 BASTIAEN Filip , Jules Van Lantschoot, een pionier van de 
Meetjeslandse heemkunde (Bellem, 1 871 - Schoonaarde, 1 941). -

AM , 63 (20 1 2) .  69-93, 1 foto en 2 documenten. 
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Als leerling van Amaat Joos was hij een van de eerste, echte 
Meetj eslandse vorsers. Hij dobberde op de golven van de 
Romantiek, de Vlaamse Beweging en de ontluikende christen
democratie. Hij had een uitgesproken voorkeur voor de volkstaal, 
het dialect. Hij werkte jarenlang aan een Meetfeslands Idioticon, 
maar dat helaas nooit verscheen. Hij publiceerde wel Dit zfjn volk -
vertelsels afgeluisterd in het Meet}esland. 
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135 BOLIAERT André, l OOjaar geleden stond er een Lotenhullenaar op 
het podiwn van de Tour. - HLvN, 44 (20 1 3) .  3 ,  1 09- 1 1 7 ,  4 foto's. 
Over Marcel Buysse (geboren Buijze) en vooral zijn succesvolle 
Tour van 1 9 13 .  

136 BOLIAERT André, Twee broers, twee naties, één vaderland. -

HLvN, 44 (20 1 3) .  1 ,  4-9, 3 foto's en 1 doe. 
De broers Theofiel en Cyriel Lievens uit Poesele streden respectie
velijk bij het Amerikaanse en het Belgische leger tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 

137 CROMHEECKE Raphaël, In de kunststromingen van de 1 gde en 
2oste eeuw tekende mijn vader. - JAM, 1 8  (20 1 2) ,  258-267, rijk 
geïll . 
Edmond Cromheecke was in de familiale kantschool in Maldegem 
uiterst actief als creatief bedenker en tekenaar van kantpatronen. 
Hij ontwierp ook een eetservies in art-decogeest. 

1 38 DOBBEIAERE Jozef, Andrea Willems en de Meegeslandse zusters 
van liefde in Congo. - HBM, 26 (20 1 2) .  4 ,  1 79- 1 96, rijk geïll. Met 
overzichtslijst van zusters van liefde uit het Meetjesland die naar 
Congo trokken. 
Afkomstig van Lembeke, 1 922-20 1 1 .  Ze vertrok in 1 956 als missi
onaris naar Congo, waar ze tot 1 997 verbleef. Ze verrichtte er veel 
taken, maar de zorg voor blinde vrouwen werd haar levenswerk. Ze 
speelde ook mee in de film Tokèndé over de missie in Congo. 

1 39 LAROY Peter, Het succesjaar van de Aalterse wielrenner " .  Roger 
Wyckstandt. - LvdW, 36 (20 1 3) ,  3 ,  p .  4 1 -47, 6 foto's. 
1 953, gebaseerd op het weekblad SportClub. De gegevens uit het 
blad worden ook gekaderd 

1 40 WUIS Yves, Biografie van Frans Dumoleyn, chirurg en humanist 
(1 87 1 - 1 922). - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  95- 1 08,  rijk geïll. 
Actief als chirurg in Assenede (stichter Kliniek van Assenede) en 
Gent, ook dichter, schilder enz. Hij was tevens liberaal, vrijzinnig 
en een tijdlang vlaamsgezind. Ook over zijn schoonzoon Julien Van 
Cenneyt, ook arts en professor, en diens kleinzoon, de auteur zelf. 

1 4 1  MICHIELS Maurice, Emile Bockaert, een Aalternaar in Nieuw
Zeeland. - LvdW, 35 (20 1 2) ,  4, -26, rijk geïll. Vervolg op 20 1 2 /  146 
In de Nieuw-Zeelandse pers werd deze Aalternaar zeker meer dan 
3000 maal vermeld ( 1 896- 1 9 1 1 ) .  Deze bijdrage geeft een chronolo
gisch overzicht van zijn activiteiten, aanvankelijk in de fietsin
dustrie, nadien in de autohandel . 

142 STROBBE Arnold , Michel Van Rijssel, een tuinman van de Heer. -

HLvN, 44 (20 13) ,  3, 26-69 , 1 3  foto's en 3 documenten. 
Salesiaan van Don Bosco, missionaris ( 1 927-2007) . werkzaam in 
Congo en vooral de Filippijnen. Ook een schets hoe de missies in 
Lotenhulle werden beleefd/ ervaren, van waar hij afkomstig was, 
zijn beeld van de Congolezen . . .  

143 VAN DE WOESTIJNE Paul, Victor Roegiers, oorlogsburgemeester 
van Eeklo 1 9 1 4- 1 9 1 8. - HBM, 27 (20 1 3) .  1 ,  1 -23, 1 0  foto's. 
Schets van enkele familieleden Roegiers, een kort relaas hoe hij zijn 
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functie uitoefende tijdens de oorlog en vooral aandacht voor de 
dagen rond de bevrijding. Hij werd kortstondig aangehouden, maar 
viel in feite niets te verwijten. Zijn politieke tegenstanders, de libe
ralen, met Emiel Dauwe voorop, lieten wel uitschijnen dat hij fout 
was geweest. Dauwe zij n  houding was eerder laakbaar. 

1 44 VAN WIJNSBERGE Loran, Wilfried Buysse, een renner uit 
Boekhoute. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2, 93-94, 2 foto's. 
Zowel wegrenner als veldrijder, vanaf de jaren zestig tot 1 98 1 .  

1 45 VERVALLE Walter, Justin-Laurent Van Maldeghem, vader van een 
beroemd kunstenaarsgezin. - LvdW, 36 (20 1 3) .  2, 24-33. 
Deze Lotenhullenaar vestigde zich bij het begin van de Franse tijd 
in Dentergem. Hij was onder meer onderwijzer, politiek actief . . .  Vier 
kinderen waren artistiek zeer onderlegd: als schilder, componist, 
musicus, dichter. Ze zouden afstammen van de adellijke familie 
van Maldeghem. 

1 46 WILLEMS Gustaaf, Assenedenaar Maurice Moeraert, gentleman
smokkelaar in de periode 1 928-1 944. - DTA, 2 1  (20 1 3) .  2 ,  77-82, 1 
foto en 2 doe. 
Veesmokkelaar die door talrijke veroordeling genoodzaakt was in 
Zeeuws-Vlaanderen te verblijven. Hij had een volledige organisatie 
op poten gezet. Een paniekreactie door een oorlogsactiviteit leidde 
tot zijn dood. 

M .  VOLKSKUNDE & MENTALITEITSGESCHIEDENIS 
ook ontspanning(sverenigingen) 

zie ook de nrs. 75, 1 35,  1 39 en 1 44 

1 4  7 BAETE Frank, De 1 1  juliviering, honderd jaar geleden in Assenede. 
- DTA, 2 1  (20 1 3) .  2 ,  62-68, 2 foto's en 3 doe. 
In 1 9 1 3  ging er in Assenede een prachtige stoet uit, door het 
nieuw-opgerichte komiteit der Groeninghefeesten. Er worden ook 
andere (Vlaamse) activiteiten georganiseerd om het geheel te 
bekostigen. Beschrijving van de 1 8  groepen. 

1 48 BASTIAEN Filip, Het Aalterse St-Ceciliafestival in 1 858. Eeklose 
interpretatie of pretentie? -LvdW, 35 (20 1 2) ,  4, 27-38, 1 foto en 1 
doe. 
Het festival gaf aanleiding tot een flinke pennentwist gevoerd in De 
Eecloonaer. 

1 49 BASTIAEN Filip, Is het legendarische 'Jantje van Poeke' een Hans? 
- LvdW, 36 (20 1 3) .  1 ,  25-29. 
De legende in haar oorspronkelijke vorm en over de grondvorm van 
de namen Jan en Hans. 

1 50 BASTIAEN Filip, Meneer champetter? Titulatuur en aanzien, 
Meetjesland, 1 850-1 900. - AM , 63 (20 1 2) .  33-48, 1 foto; ook in Van 
Mensen en Dingen, 1 1  (20 1 3) .  1 ,  29-46. 
Vergelijking van het aanzien (bij de lokale perscorrespond nt 
van veldwachters, politiecommissarissen en burgem ter . door 
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de betiteling met meneer. Pas tegen het einde van de l 9de eeuw is 
er sprake van een prille democratisering bij het betitelen van de 
medemens. 

1 5 1  BASTIAEN Filip, Sprokkels uit het rijke Aalterse archief Bij de 
begrafenis van de Lootse burgemeester Maurits Roeygens, 1 794. -

LvdW, 36 (20 13) ,  2, 1 8-23, 1 doe. 
Ontvangstbewijzen schetsen een beeld van begrafenisgebruiken bij 
de meer welgestelden. 

1 52 DE KÉ André, De achteruitkijkspiegel. Volkscafés. - LvdW, 36 
(20 1 3) ,  1 ,  74-75. 
Ca. midden twintigste eeuw, Aalter, op basis van herinneringen van 
de auteur. 

1 53 DE VRIENDT Omer, Adriaan de Zagezetter, alias Adriaan Brouwer. 
- DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2 ,  1 1 7- 1 2 1 ,  3 foto's. 
Volksfiguur ( 1 884- 1 954) , zwerver met een drankprobleem afkom
stig uit Nederland, geboren als Harte. Na talrijke omzwervingen in 
het buitenland, belandde hij in België om de Nederlandse politie te 
ontvluchten.om aan de kost en de drank te komen, trok hij rond 
om zagen te zetten, sleep eventueel ook messen en deed wat kar
weitjes, vooral bij de boeren. 

1 54 DIERICKX Christ, Bond der oud-soldaten, de Leopoldisten van 
Assenede. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2, 72-73, 1 foto. 
Oprichting in 1 905 en jubelfeest in 1 930 

1 55 LAROY Peter, Uw beeld staat op de schouw. Lied voor de veronge
lukte Georges De Vreese. - LvdW, 36 (20 1 3) ,  1 ,  42-45, 2 foto's. 
Fietsongeval op de Markt in Aalter, 1 938. Lied door André Van de 
Veire. 

1 56 NOTTEBOOM Hugo, Daar komen de schutters uit het Meetjesland. 
- HBM, 26 (20 1 2) ,  4, 1 57- 1 74,  4 foto's en 2 doe. Vervolg op 
20 12/ 1 6 1  
Gegevens over schuttersgilden voor o.a.  Kaprijke, Middelburg, 
Merendree, Oostwinkel, St. -Laureins, Waarschoot, Waterland
Oudeman, Watervliet en Zomergem ( l 5de_ 1 9cte eeuw) . 

1 57 NOTIEBOOM Hugo, De mislukte vaandelwijding van Steunt 
Elkander in Waterland-Oudeman. - HBM, 27 (20 1 3) ,  1 ,  24-26, 1 
foto. 
De pastoor weigerde, om onbekende redenen, het vaandel van de 
jonge vereniging te wijden. 

1 58 NOTTEBOOM Hugo, Geschiedenis van het toneel in Maldegem, 
1 91 8- 1 940. - JAM, 1 8  (20 1 2) ,  268-307, rijk geïll . 
Maldegem geraakte volledig verzuild : katholiek, liberaal, socialist of 
De Lille. Dit leidde tot drie fanfares, bolders- en kaartersclubs, soci
ale verenigingen, lokalen enz. voor elke overtuiging. Ook de lokale 
pers is hieraan sterk onderhevig. Het toneelleven was eveneens een 
weerspiegeling van het verzuilde, verdeelde Maldegem. 

1 59 NOTIEBOOM Hugo, Het oorlogsmonument van Waterland
Oudeman. - HBM, 27 (20 1 3) ,  2, 100- 102,  3 foto's. 
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Onthulling van het monument in 1 92 1  door het gemeentebestuur 
en de VOS-afdeling, waarvan de afgevaardigde De Kneef een merk
waardige en krachtige rede houdt. 

1 60 PIERS August, Pierlala in Ursel en zijn 50 stoeten 1 963-201 2. -
Ursel, 20 1 2 ,  1 54p. ,  rijk geïll. (met cd-rom) . 
I nleiding over de oorsprong en de geschiedenis van de 
Pierlalalegende. Foto's in sepia en kleur over de stoeten. 

1 6 1  ROGGHE Roger, Speurend naar "eigen-aardig" bouwkundig erf
goed. - JAM, 1 8  (20 1 2) ,  347-349, 1 0  foto's. 
Voetschrapers in Maldegem 

1 62 VAERNEWIJCK Eddy, Cyriel Buysse en het Sint-Pietersvuur. -

Jaarboek heemkring Scheldeveld, 3 1  (2002) , 75-8 1 .  
1 63 VAN DAMME Bart, Cirque Constance, 'n eigenzinnige kijk op rock 'n' 

roll niemandsland. - Eeklo, 20 1 3, rijk geïll 
Terugblik op veertig jaar popmuziek en rock 'n' roll in het 
Meetjesland, gegroeid uit een reeks columns en met talrijke inter
views. Met tal van bekende namen: !solde Lasoen, Peter Van de 
Veire, Luc De Vos,  Tom Dice, . . .  

1 64 VAN DE VEIRE Remi, Kaangesworst. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2, 69-7 1 ,  2 
foto's. 
Een streekproduct, maar ontstaan uit restproducten en als gevolg 
van armoede. 

· 

1 65 VAN WIJNSBERGE Loran, Schietclub De Klakkebus. - DTA, 2 1  
(20 1 3) ,  2 ,  1 22- 1 26, 3 foto's en 5 doe. 
Bassevelde, 1 982- 1 992, opgericht door Alfons De Zutter, met een 
zelf ingericht lokaal, een reglement, een eigen krantje . . .  

1 66 WAUTERS Hendrik, De belle van Oosteeklo. - DTA, 2 1  (20 1 3) ,  2, 
28-3 1 ,  1 foto. 
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Bronzen bel gebruikt yoor de bekendmakingen (miniatuur van de 
kerkklok) ; wedervaren van een kort verdwijnen na de gemeentefu
sies van 1 977. 



2. REGISTERS 

AlITEURS 

Baeckelandt Roger 9, 39, 40, 
1 0 1  

Baelde Gustave 1 02 
Baete Frank 1 0- 1 3, 48, 1 03- 1 05, 

147 
Bastiaen Filip 1 ,  14 ,  75, 1 06,  

1 33, 1 34, 148- 1 5 1  
Bekaert Freddy 49 
Bollaert André 8, 36, 76, 97, 

1 35, 1 36 
Braekevelt Jonas 32 
Braekman Willy 67 
Braet André 76 
Bruyr Jacques 4, 33 

Camerlinckx Jan 4 1 ,  42, 77, 78, 
1 20 

Claeys Jackie 79, 1 07- 1 1 0 ,  1 24 
Cromheecke Raphaël 80, 1 37 

Debbaut Ronny 1 5- 1 8, 68, 69, 
8 1  

Deceuninck Marjolein 1 23 
Deceuninck P. 6 1  
De Crop Chris 1 9  
De Decker Sam 43 
Defruyt Jan 39 
De Ké André 1 52 
De Latter Agnes 20 
Delogi Adelheid 59, 60 
De Mulder Guy 6 1  
De Pauw Tineke 1 25 
De Roo Urbain 70, 82 
De Schryver Xavier 2 1  
De Vliegher Firmin 1 2 1  
De Vriendt Omer 44, 45, 1 53 
Dhondt Alex 1 1 1  
Dierickx Christ 44, 45, 1 26,  1 54 
Dobbelaere Jozef 22, 50, 5 1 ,  

1 1 2 ,  1 1 3, 1 3 1 ,  138 
Dobbelaere Luc 34, 65 
Dobbelaere Michel 23 

Erbo Guy 1 1 4 
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Goossens Ludo 43 

Hoorne Joh an 63 
Huys Paul 24-26, 52 
Huysman Sophie 1 1 5 

Keppens Kristof 62 

Langeraert Frank 83 
Laroy Peter 84, 85, 1 39,  1 55 
Louis Yves 1 40 
Luttens Roland 1 1 6 
Luyssaert Jan 36, 98, 99, 127  

Martens Filip 38 
Martens Marc 46, 86, 87 
Matthijs Georges 53 
Messiaen Liesbeth 59 
Michiels Maurice 1 4 1  

Neyt Luc 27, 1 32 
Notteboom Hugo 37, 7 1 ,  72, 

1 56- 1 59 
Notteboom Walter 80, 1 00 

Piers August 1 60 
Pille Freddy 5-7, 1 3, 30, 34, 35, 

54-57, 88-9 1 
Platteeuw Marc 28 

Rogghe Roger 1 6 1  

Steeghers Wilfried 29 
Strobbe Arnold 1 42 
Strymes Raymond 1 1  7 

Taeldeman Johan 1 28 

Vaernewijck Eddy 1 62 
Van Achte Modest 45 
Van Bastelaere Ghislain 30 
Van Damme Bart 1 63 
Van de Casteele Jan 47 
Van de Genachte Julien 54-57 
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Van den Broeck Ester 1 1 5 
Vandendriessche H.  62 
Van der Eecken Guido 92 
Vandeveire Jozef 37 
Van de Veire Remi 2, 44, 93, 

1 1 8, 1 64 
Van de Vijver Mieke 62 
Van de Woestijne Paul 1 22,  1 29,  

1 30, 1 43 
Vanhee David 63, 64 
Van Hoecke Rita 73, 7 4 
Van Maldeghem Alex 94 
Van Maldeghem Jeroom 58 

B. TREFWOORDEN 

1 1 -juliviering 1 47 

aanplakbiljetten 1 1 3 
accijnzen 88 
advertenties 24 
alcohol 9 1  
antependium 1 2 1  
armenzorg 95 
armoede 77 
asielrecht 67 
autobus 44 
autohandel 1 4 1  

bakoven 43 
begrafenisgebruiken 1 5 1  
bekendmaking 1 66 
bel 1 66 
beste hooft 68 
boerenkrijg 38 
bolling 24 
bom 1 03, 1 07, 1 09,  1 1 4 
bombardement 1 04, 1 05, 1 08,  

1 1 0, 1 1 8 
bommenwerper 1 1 4 
boogschieting 24 
borduurschool 80 
brand 79 
brief 1 06 
broers 1 36 
bronstijd 62 
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Vanneste Alex 1 1 9 
Van Wijnsberge Loran 44, 1 44, 

1 65 
Verdegem Wim 66 
Verdonck Ann 1 23 
Verhoustraete Pol 4 7 
Vermeire Joke 95 
Vervalle Walter 3 1 ,  96, 1 45 

Wauters Hendrik 1 66 
Wille Erik 1 25 
Willems Gustaaf 1 46 
Withoeck Arseen 1 9  

brouwerijen 88 
bunkerlinie 1 1 5 
burgerwacht 73, 74 

champetter 1 50 
chirurg 1 40 
collaboratie 72 
communicatie 83 
componist 145 
criminaliteit 48, 75 

dagboek 1 02 
De Eecloonaar 1 9  
DeVlag 72 
diaconie 95 
dialect 1 25, 1 26, 1 28, 1 34 
dialectwoordenboek 1 25, 133 
dichter 1 29, 1 40, 145 
dodendraad 1 1 7 
doodslag 52 
doopregisters 1 6  
doopsgezinden 99 
dopen 28 
dopers 99 
dronkenschap 85 
duivelsdraad 1 1 9 

Eerste Wereldoorlog 6, 1 06, 1 1 2. 
1 1 3, 1 1 5. 1 1 6, 1 1 7. 1 1 9, 1 36. 
143 



eetservies 1 37 
elektrische draad 1 1 3 
emigratie 9 
erfgoed 43 

festival 1 48 
fietsindustrie 1 4 1  
fietsongeval 1 55 
film 1 38 
Floraliën 78 
forten 43 
fotocollecties 7 

gareelmaker 55 
Gazette van Gend 24 
geboorte 53 
Geestelijk Hof 69 
gemeenteraad 1 0- 1 3 
Getrouwe Maldeghem ('t) 22, 3 1 ,  

48, 50, 5 1 ,  1 1 3 
goudleder 1 2 1  
grot 1 00 

handschrift 1 29 
handschriften 1 22 
haven 43 
heemmuseum 8 
heerlijkheden 7 1  
hek 1 27 
herberg 54, 55, 56, 57 
hoeve 63 
hof van assisen 79 
Hof van Papinglo 87 
hofambtenaar 32 
hongersnood 82 
Hooghof 87 
hostelrie 57 
humanist 140 

idioticon 135 
ijzertijd 59, 60, 62 
immobiliënmarkt 30 
industrie 4 7 

jachtwachter 84 
jachtwet 84 
jagen 43 
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kaantjesworst 1 64 
kaarten 36 
kant 80 
kantschool 1 37 
kasteel 46 
kerkfabriek 70 
keure 5 
kindermoord 79 
kiosk 4 1  
kranten 48 
kreken 43 
kroniek 50, 5 1  
kunstenaar 1 45 
kunststroming 1 37 

landboek 34, 36 
landlopers 85 
landschap 43, 4 7, 83 
leendenombrementen 26 
leerwerkhuis 80 
legende 1 49,  1 60 
Leuvense stoof 92 
liberaal 1 40, 1 43 
lidmaten 1 7  
lied 1 55 
liederboek 1 29 
lutheranen 99 

Mariaoord 1 00 
markt 86 
marktplein 4 1  
meerderjarigheid 68 
melkerij 44 
minderbroeders 1 22 
misdaad 79 
missionaris 1 38, 142 
moederliefde 1 1 6 
molen 76 
moord 79 
musicus 1 45 
muurschildering 58 
muziekkorps 73 

natuurgeneeskunde 72 
Nonkels Brood 72 

officialiteit 69 
onderwijs 47 
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onderwijzer 1 45 
ontspanning 48 
oorlog 47 
oorlogsaffiches 6 
oorlogsburgemeester 1 43 
oorlogsmonument 1 59 
opeisingen 1 1 3 
openbare zeden 69 
oplichtster 89 
ordonnanties 4 
oud-soldaten 1 54 

paalsporen 59 
pachtcontract 87 
pasfoto 1 1 2 
penser 84 
pijlpunt 59 
piloot 1 0 1 ,  1 1 8 
plakkaten 4 
plattebuiskachel 92 
plechtige communie 44 
plunderingen 23 
polders 65 
poorters 29 
poortgebouw 1 23 
popmuziek 1 63 
proces 79, 90 
protestanten 1 7, 98 
pruikenmaker 55 

reformatie 95 
rekenkamer 32 
renner 40,  1 44 
revolver 49 
rock'n'roll 1 63 
rookhuis 92 
schietbaan 7 4 
schietclub 1 65 
schilder 1 40, 1 45 
schilderij 1 20 
Schipdonkkanaal 1 1 1  
school 56 
schutters 1 56 
schuttersgilde 39 
Sint-Pietersvuur 1 62 
smidse 42 
smokkel 1 1 5 
sociaal protest 75 
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Spaanse successieoorlog 46 
speerpunt 6 1  
spionage 1 1 5 
spoorauto 93 
spoorlijn 83 
sport 47 
Sportclub 1 39 
spotnaam 1 24 
stadsrekeningen 20, 33, 35 
staten van goed 1 4, 1 5, 1 8  
steentijd 60 
stichtingen 97 
stoet 1 47,  1 60 
straatbeeld 45 
streekproduct 1 64 
stroper 84 

taaldebat 1 33 
taalparticularisme 1 33 
titulatuur 1 50 
toneel 1 58 
toponiem 65, 1 27, 1 30 
Tour 1 35 
tram 93, 1 05, 1 08, 1 1 8 
trein 83 
Tweede Wereldoorlog 2, 53, 72, 

74, 80, 1 02,  146 

vaandel 73 
vaandelwijding 1 57 
veesmokkelaar 1 46 
veldoven 8 1  
veldrijder 1 44 
veldwachter 1 50 
Velo-Dog 49 
verbanning 89 
verenigingen 7 
verkopingen 24 
veiwarming 92 
vissershaven 66 
Vlaamse Beweging 1 1 5 
vlaamsgezinden 94 
voetschrapers 1 6 1  
Volk (Het) 48 
Volksblad van Gent (Het) 48 
volkscafés 1 52 
volksfiguur 1 53 
volksleven 4 7 



volkstaal 1 34 
volksvertelsels 1 34 
Vooruit 48, 84 
vrijheidsbomen 1 1 5 
vrijzinnig 140 
vroedvrouwen 2 1  

wandhaard 92 
wapen 37 
waterput 59, 60, 64 
wederdopers 99 
Weekblad voor West- , Oost- en 
Zeeuwsch-Vlaanderen (Het) 22, 

50, 5 1  

C .  PLAATSNAMEN 

Aalter 3, 3 1 ,  39-42, 59, 62, 7 1 ,  
77, 78, 84, 85, 1 0 1 ,  1 06,  1 20,  
125,  1 28, 1 39,  1 4 1 ,  1 48,  1 52 ,  
1 55 

Aardenburg 86 
Adegem 50, 5 1 ,  1 3 1  
Amerika 9 
Assenede 1 1 , 43, 44, 45, 48, 65, 

79, 1 26, 1 40, 1 46, 147, 1 54, 
1 64 

Assenede (Ambacht) 68 

Bassevelde 12 ,  38, 45, 48, 79, 
93, 1 2 1 ,  1 24, 1 26, 1 65 

Bellem 24, 28, 96, 1 25,  1 28, 
1 33, 1 34 

Berlijn 72 
Boekhoute 10, 43, 45, 48, 49, 

65, 66, 79 , 1 26, 144 
Brugge 86 
Brugse Vrije 68 

Congo 138, 142 

Dentergem 145 

Eeklo 4-7, 19,  20, 22, 30, 33-35, 
54-57, 73, 74, 88-9 1 ,  95, 102,  
1 22,  1 23, 143, 1 48 

. .  
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weerbare mannen 1 1 2 
wereldtentoonstelling 78, 94 
werkdag 90 
wielertalent 40 
wielrenner 1 39 
wild 84 
winkel 54, 55 

zagezetter 1 53 
zedendelicten 79 
zeeldraaiers 96 
zusters van liefde 1 38 

Engeland 1 1 8 
Evergem 68 

Filippijnen 1 42 
Firenze 1 22 
Frankrijk 1 1 8 

Gent 29, 78, 93, 94, 1 40 

Hansbeke 2 1 ,  36, 52, 83 
Hoogstraten 85 

Kaprijke 67, 68, 1 30, 1 56 
Knesselare 47, 68, 85, 1 25,  1 28 
Koewacht 65 

Landegem 36 
Lapscheure 65 
Lembeke 34, 1 38 
Lotenhulle 14,  18 ,  24, 3 1 ,  68, 

85, 1 25, 1 28, 1 35,  142,  1 45, 
1 5 1  

Lovendegem 60, 6 1 ,  99 
Luik 49 

Maldegem 22, 50, 5 1 ,  58, 65, 
72, 80, 8 1 ,  87, 100,  1 1 2,  1 1 3, 
13 1 ,  137, 1 58, 1 6 1  
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Meetjesland 1 ,  75, 99, 1 1 5,  1 38,  
1 50, 1 63 

Merendree 2 1 ,  36, 63, 64, 98, 
99, 1 1 1 , 1 1 6, 1 56 

Merksplas 85 
Middelburg 32, 46, 50, 5 1 ,  65, 

8 1 ,  86, 1 56 
Moerkerke 8 1  

Nederland 1 1 6, 1 1 7,  1 1 9,  1 53 
Nevele 8, 2 1 ,  23, 36, 94, 1 32 
Nevele (baronie) 26 
Nevele (Land van) 24, 52, 98 
Nevele (Vrij heid) 1 27 
Nieuw-Zeeland 1 4 1  

Oosteeklo 2 ,  1 3, 45, 48, 79, 93, 
1 03- 1 05,  1 07- 1 1 0, 1 1 4, 1 1 8, 
1 26, 1 66 

Oostwinkel 1 3 1 ,  1 56 
Oudburg 23, 68 
Oudeman 1 7  

Poeke 2 1 ,  24, 3 1 ,  1 25,  1 28,  1 49 
Poesele 36, 76, 97, 1 36 

Quaracchi 1 22 

D. FAMILIENAMEN 

Rijsel 32 

Sint-Jan-in-Eremo 1 6, 53 
Sint-Laureins 29, 53, 65, 1 1 7,  

1 56 
Sint-Margriete 1 5, 65 
Sleidinge 70, 82 
Sluis 65 
Spanje 1 1 8 

Ursel 37, 1 25,  1 28, 1 60 

Vinderhoute 27 
Vosselare 36 

Waarschoot 89, 1 56 
Waterland-Oudeman 65, 1 56, 

1 57, 1 59 
Wateivliet 1 6, 1 29, 1 56 
Weibroek 7 1  
Woeste 7 1  
Woestijne (Land van de) 7 1  
Wondelgem 67 

Zeeuws-Vlaanderen 1 46 
Zele 96 
Zomergem 1 3 1 ,  1 32,  1 56 

Zie ook bronnen: bewerking, ontsluiting, indices de nrs. 9, 14-2 1 en 27-
30. 

Met namenlijsten, biografische nota's enz. de nrs. 33-35, 39, 97, 1 1 2 en 
1 38. 

Ardeel 85 

Baelde 1 02 
Bockaert 1 4 1  
Boellé 90 
Braet 76 
Brewée 1 00 
Brize 85 
Brouwer 1 53 
Buijze 1 35 
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Bultinck 46 
Buysse 84, 95, 1 35, 144, 162 

Claus 89 
Clauwaert 89 
Cornelis 1 0 1  
Cromheecke 80, 137 

d'Hendecourt 96 
Dauwe 143 



De Beule 96 
De Brouwer 1 1 6 
De Clercq 76 
De Jonckheere 98 
De Kneef 1 59 
De Lille 72 , 1 58 
De Muynck 1 09 
de Pauw 87 
De Potter 87 
de Smet 57 
De Smet 76 
De Vos 1 1 0, 1 63 
De Vreese 1 55 
De Wulf 85 
De Zutter 1 65 
Dumoleyn 140 

Faut 1 06 

Haerens 1 1 8 
Hales 1 22 
Hamers 84 
Hercke 57 
Hesta 1 09 
Heysse 1 22 

Janssens 8 
Joos 1 34 

Lasoen 1 63 
Lauwe:ryn 1 29 
Lievens 136 
Lippens 1 22 
Louis 140 
Luttens 1 1 6 

Matthijs 53, 1 3 1  
Matthys 1 3 1  
Moeraert 1 46 

Pattijn 44 
Peers 38 

HEE:MKUNOIG REPE:RTORIUM 20 1 3  

Pallet 44 
Roegiers 1 43 
Roeygens 1 5 1  

Spittael 54 
Standaert 1 32 
Steyaert 99 
Swerts 1 20 

Thienpondt 56 

Van Acker 42 
van Begheyn 3 7 
Van Cenneyt 1 40 
vander Sluys 55 
Van de Veire 1 55, 1 63 
Van de Voorde 76 
Van de Woestijne 1 22 
Van Durme 40 
van Hulle 52 
Van Laere 1 07,  1 08 
Van Lantschoot 1 33,  1 34 
Van Maldeghem 1 45 
Van Parijs 85 
van Poeke 1 49 
Van Renterghem 76 
Van Rijssel 1 42 
Van Roy 95 
van Rubempré (prinses) 7 1  
Van Vaernewyck 9 1  
Van Vlaenderen 90 
Van Zuijt 9 1  
Veltganck 88 
Vercruyssen 67 
Vlaeminck 1 1 1  

Wille 89 
Willems 1 38 
Wyckstandt 1 39 

Zoetaert 46 
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1 .  HET GENOOTSCHAP TIJDENS HET WERKJAAR 20 1 2-20 1 3  

A. HET 63STE APPELTJE 

Het 63ste jaarboek van het Historisch Genootschap werd dit jaar 
voorgesteld in het Oud Stadhuis van Kaprijke.  Traditiegetrouw was het 
bestuurslid Peter Laroy die iedereen verwelkomde en de sprekers inleid
de. 

De voorzitter stelde eerst het nieuwe jaarprogramma voor van het 
Genootschap, waarna de voorstelling van het jaarboek volgde. 

VoorsteUing van het nieuwe Appeltje door redactiesecretaris Filip Bastiaen 

Het historische stadhuis van Kaprijke, ideale plaats om ons nieuwe Appelge voor te 
stellen. (foto Alex Van Vooren) 

Appi- 1 1 ] <''> van l wl M< ·C'ljeslund . .Jb .  64 (20 1 :3) , p. :14 1 :�76 34 1 



KRONIEK 

Dames en heren leden en andere genodigden, 

Ik val maar met de deur in huis met te zeggen dat ik zeer tevreden 
ben met ons nieuwe jaarboek. Ik mailde ook aan onze voorzitter dat ik blij 
was, toen enige weken geleden het boek omzeggens klaar was, toch druk
klaar. Uiteraard, zal u zeggen, dat is toch niet vreemd, als het werk af is. 
Daarin hebt u gelijk, want inderdaad zo'n werkstuk, dat vreet aan de 
mens. Maar, dat was niet de reden ik content was. Het was om het boek 
op zich. Je hebt namelijk te maken met een aantal vereisten. Vooreerst is 
er de feitelijke verplichting van de omvang, namelijk minimaal 300 blad
zij den, om subsidies te kunnen binnenrijven. Want 't ja, dat is nodig, met 
de lidmaatschapsbijdragen alleen zing je het niet lang uit. En je zal het 
met mij eens zijn,  dat is toch maar een eigenaardig en verdomd criteri
um. Want wat is nu 300 bladzijden? Nog een geluk dat alle historische 
kringen een publicatie op de markt brengen die qua louter grootte, hoog
te en breedte dus, vrij gelijklopend zijn. Maar de bladspiegel, het corps en 
het lettertype kunnen de ene 300 bladzijden grondig doen verschillen van 
de andere. Maar goed, dit terzijde, daar heeft u geen boodschap aan. Ik 
was echter vooral tevreden door de invulling van onze eigen norm, name
lijk: kwaliteit. Ik weet het, het is een platgetreden pad, iedereen heeft 
tegenwoordig de mond vol over dit k-woord. Maar toch. 

Blij dus omdat aan die beide voorwaarden werd voldaan. En hoe? 
Bij het eenvoudig meetbare element deden we er ruim 20% bij ,  zodat we 
afklokken op 368 bladzijden. En voor zij die er de kantjes willen van 
aflopen, er steken weinig witbladzijden in. 
Kwaliteit, dat is natuurlijk een persoonlijke interpretatie. Maar volgens 
mijn mening brengen we het beste in jaren. Ik kan nochtans geen uit
schieter aanwijzen. Nee, er _steken gewoon meerdere echt goede, door
wrochte bijdragen in. Waarom dat (eigen) lof? Omdat het publiekelijk mag 
worden gezegd, misschien ook omdat het door de pers zou worden opge
nomen, en wie weet, we zo enkele Meetjeslanders kunnen aanporren lid 
te worden. 
Maar vooral omdat ik vind dat ons Historisch genootschap een levende, 
dynamische vereniging is, die niet langs de kant staat inzake historisch 
onderzoek, die maar wat trends volgt. Nee, onze vereniging zoekt voort
durend naar nieuwe uitdagingen, door echt te zoeken in bronnen, zodat 
we jullie echt nieuwe inzichten kunnen bieden, originele denkpistes, the
ma's en zelfs illustraties. En als dat dan vaak ook nog goed geschreven 
is, zodat het als het ware leest als literatuur, dan mag dit toch worden 
gezegd? Want zeker dat laatste lijkt vandaag de dag, met wat we allemaal 
onder ogen krijgen, steeds meer een kunst. Bij Appeltjes schenken we 
daar nog aandacht aan. Iets wat niet goed is, maakt niet veel kans. Laten 
we hopen, dat we dit zo kunnen houden. 

Hoe vertaalt dit zich concreet? 
Het nieuwe Appeltje bevat 9 effectieve bijdragen, waarmee w 300 

bladzijden zoet zijn. Het Heemkundig repertorium hoort daar niet bij n t 
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zo min als de Kroniek. Met de regionale spreiding zit het ook vrij goed, 
gezien meerdere artikels handelen over meerdere gemeenten of zelfs het 
Meetjesland in zijn totaliteit. Aparte aandacht is er voor Maldegem, 
Bassevelde, tweemaal voor Aardenburg en het Aalterse, met dan specifiek 
ook nog eens Bellem afzonderlijk. 
Alle eeuwen, de 1 5de tot en met de 2oste, komen aan bod. Ook qua the
matiek is er flinke verscheidenheid: mentaliteitsgeschiedenis, maar ook 
kerk en religie, politiek, kunst en cultuur, instellingsgeschiedenis, demo
grafie . . .  Ik zou bijna zeggen: niet tevreden, geld terug. 

Peter Laroy opent dit jaar de artikelenreeks. Leden die hem wat 
kennen of zijn activiteiten, eventueel op zijn blog, volgen, weten dat hij 
zich verdiept in bendecrirninaliteit. Voor de nabije toekomst plant hij 
trouwens een boek over dit fenomeen, en dit in een Europese context. 
Voor ons jaarboek verliet hij even dit pad, maar stroperij is hiermee toch 
enigszins verwant. HIJ HAD DE LIEFDE EN DE HAAT VAN 'T WILD; DE HEVIGE 
BEGEERTE HEf TE DODEN EN TE STELEN. OVER STROPERS EN JACH1WACHTERS IN DE 
STREEK VAN AALTER ( 1 875- 1 935) luidt de uitvoerige titel. Het eerste deel is 
trouwens ontleend aan Cyriel Buysse, die dit onderwerp ook soms aan
raakte. Trouwens, bijna al de tussentitels zijn ook citaten uit een novel
le van deze Vlaamse auteur. Dat mag toch gezegd worden, want je voelt 
hier al dat Appeltjes het alledaagse overschrijdt. Over de inhoud zal ik 
niet zoveel vertellen, toch niet rechtstreeks. Peter maakt ook gebruik van 
een grote reportage die de Gentse socialistische journalist Joris Hamers 
over de pensers in de jaren 1 930 maakte voor de krant Vooruit in 1 934. 
De directe aanleiding hiervoor was de dood van een Aalterse pensjager. 
Een flink deel van de originele illustraties zijn nu gereproduceerd. Zeg 
dus maar uniek. 
Wat komt er bijvoorbeeld aan bod: armoede,  sociaal banditisme, de orga
nisatie van het stropen, geweld - tussen beide partijen - wat tot de zoge
naamde stropersdrama's leidde, de omerta en de vendetta in deze wereld, 
de rechtspraak over deze misdaden en de publieke opinie hieromtrent (in 
de trant van je weet wel: jachtwachters kwamen er goedkoop van af en 
een konijntje was meer waard dan een mensenleven) , de commentaren op 
de jachtwet (ook wel bloedwet genoemd) volgens politieke ideologieën en 
zo veel meer. 

· 

Ik studeerde zelf intussen al bijna 30 jaar geleden af, maar de veld
wachters uit mijn eindverhandeling blijven me intrigeren. Ruim een jaar 
geleden begon ik systematisch l 9de_eeuwse weekbladen te lezen. Daarbij 
viel het me op hoe er werd geschreven over veldwachters, tegenover ande
re politiedienaars. Na het lezen van een artikel in het volkskundig tijd
schrift Van Mensen en Dingen, schreef ik mijn bevindingen neer in 
MENEER CHAMPETTER? TITULATUUR EN AANZIEN, MEETJESLAND, 1 850- 1900. Ik 
vergelijk hierbij het aanzien (bij de lokale perscorrespondenten, zeg maar 
een groep mensen met een sociaal hogere status dan de doorsneebevol
king) met dit van de commissaris van politie en de burgemeester. De cij
fers zijn frappant en pas aan het einde van de l 9de eeuw kan men spre-
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ken van een prille democratisering bij het betitelen van de medemens. 
Een stukje mentaliteitsgeschiedenis dus, dat tot ons komt, gewoon door 
het tellen van het aantal keren dat bepaalde beroepsgroepen werden aan
gesproken met meneer. Simpel, maar toch zo veelzeggend over onze voor
ouders, slechts een goede 1 00 jaar geleden. Discriminatie moest nog wor
den uitgevonden. Als een soort toemaatje en contrast, werpen we zelfs 
een blik op de toenmalige volkscultuur. 

Filip Martens moet proberen de wat stiefmoederlijk behandelde 
poldergemeenten in het Meetjesland onder de aandacht te brengen. Als 
nog jonge historicus voelt hij zich momenteel het best thuis in een demo
grafische context, wat de titel BASSEVELDE IN DE PERIODE 1 790- 1 820 niet 
zozeer aangeeft. Dit artikel kan het best wordt omschreven als een com
plete monografie voor een uitermate kort tijdbestek. Over de overgang 
van het Oud regime naar de Franse revolutionairen en de opvolging door 
Orangisten valt natuurlijk wel een en ander te vertellen, alhoewel de 
lokale elite - ook politiek - nagenoeg dezelfde bleef. Er passeert dus veel 
de revue: Basseveldse heerlijkheden, de lokale economische bedrijvig
heid, de conscriptie en alle traditionele onderwerpen. Deel twee is dan 
heel anders van opzet, een echte micro-benadering van alle demografi
sche items: je weet wel, het bevolkingsverloop, maar ook het vakjargon 
wordt niet geschuwd: nataliteit, nuptialiteit en mortaliteit. In onze noor
delijke dorpen mag zeker de Boerenkrijg niet worden vergeten, en met 
burgemeester Macharius Peers wordt deze bijdrage afgesloten. 

De stemmige raadszaal van het Kaprijkse stadhuis zat afgeladen voL (foto Al x 
Van Vooren) 
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Naar aanleiding van ons 50-jarig bestaan en nadien ook het soste 
jaarboek maakte ik een overzicht van de geschiedbeoefening in het 
Meetjesland vanaf ongeveer het midden van de l gde eeuw. Een figuur dat 
er enkele regels aandacht kreeg, was de Bellemnaar Jules Van Lantschoot. 
We hoopten dat we over zijn Meetjeslandsch Idioticon ooit meer zouden 
vernemen. Het digitaliseren van 't Getrouwe Maldeghem deed voor ons, 
over hem - ik weet niet waarop ik de nadruk moet leggen - een nieuwe 
wereld opengaan, wat leidde tot JULES VAN LANrsCHOOT, EEN PIONIER VAN DE 
MEETJESLANDSE HEEMKUNDE (BELLEM, 1 87 1  - SCHOONAARDE, 1 94 1 ) .  De tien 
regels van destijds groeiden aan tot ruim 20 bladzijden. De essentie van 
het verhaal is dat Van Lantschoot meedeinde op de golven van de tijd,  
maar dit toch wel vrij merkwaardig deed. Hij was ontegensprekelijk - als 
we het zo mogen uitdrukken - een product van Amaat Joos, zijn Wase 
inspirator, zeker op het taalkundige vlak. Hij lijkt echt een doordruk, want 
de gelijkenissen zijn te frappant: beiden schreven een werkplan, hadden 
een bijnaam in dezelfde sfeer, schreven wedstrijden uit, gebruikten dezelf
de werkmethodes en verdiepten zich in volksvertelsels, kinderspelen en 
het lokale dialect. Hij was misschien niet origineel , maar zijn belang voor 
het Meetjesland mag toch niet worden onderschat. Bij deze zoektocht is 
me ook duidelijk geworden dat nog meerdere 1 9de_eeuwse figuren - voor
namelijk onderwijzers - meer aandacht verdienen. Ik denk daarbij in eer
ste instantie aan Emiel Meganck van Assenede en een zekere M artens van 
Ronsele. Dit lijken me echt kleppers voor de Vlaams-culturele ontvoogding 
van onze regio. Een student die zich geroepen voelt om een beeld te schet
sen van de Meetjeslandse onderwijzers in de 2cte helft van de l gde eeuw, 
kan dit meteen ook uitdiepen voor een merkwaardige doctoraatsverhan
deling. En ik durf hiervoor mijn hand in het vuur te steken. 

Wie Luc Goeminne zegt, zegt automatisch molens. Hij kent als nie
mand anders elk onderdeeltje van elk molentype, met - indien je het 
wenst - de prij s  ervan in een eeuw naar believen. In het nieuwe jaarboek 
maakt hij een uitstapje naar Aardenburg: HERSTELLINGEN AAN DE ZUIDMOLEN 
IN AARDENBURG VAN 1 473 TOT 1 478. Molenterminologie is uiteraard van de 
partij ,  maar hij trekt deze bijdrage open naar het molenbestand, en de 
evolutie ervan van de 1 4de tot de 1 6de eeuw, in dit Zeeuws-Vlaamse dorp 
en dit maakt ze bijzonder 

·
lezenswaardig. En de herstellingen leren ons 

ook meer kennen dan louter begrippen, maar bijvoorbeeld ook hoe 
molenstenen op hun plaats kwamen, hoe ze werden getransporteerd enz. 
Zoals ik al zei, bijzonder lezenswaardig. 

Jan Luyssaert ken ik al vele jaren, maar ik meen dat het de eerste 
maal is dat hij bij ons publiceert. En eerlijk, we zullen het niet licht ver
geten. Met het onderwerp is hij dan ook bijna vergroeid : VERVOLGING VAN 
DE DOOPSGEZINDEN IN HET ZUIDEN VAN HET MEETJESLAND IN DE 1 6DE EN l 7DE 
EEUW. Het verhaal, hoe kan het ook anders, begint in de Dopershoek in 
Merendree, meer bepaald met een scheldpartij . Jan maakt ons wegwijs in 
begrippen als sacramentariërs, lutheranen, dopers of wederdopers of 
anabaptisten, Melchiorieten , conventikels en meer van dat. 
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Het is vermoedelij k  toevallig dat na de val van Münster de eerste 
doperse kernen in onze regio ontstonden en waaraan de invloedrijke 
familie Steyaert in Merendree niet vreemd is. Een plattelandsdorp is 
gevaarlijk voor vernieuwing en dat mocht de familie aan den lijve onder
vinden, letterlijk, want drie familieleden werden in 1 542 terechtgesteld. 
Het bleef er niet bij .  Kort na 1 550 kwam er een heropbloei en opnieuw 1 7 
volgelingen uit Merendree en omgeving werden aangehouden of geëxecu
teerd. Dit kon de gemeenschap niet echt deren: het doperdom hield 
stand, in stilte . . .  Het was dit, en dus schijnkatholiek zijn, wachten op 
betere gelegenheden of vluchten naar het Noorden. Het Twaalfjarig 
Bestand maakte een en ander gemakkelijker en vanaf juni 1 609 volgden 
de hagepreken, met vreemde predikanten, elkaar als het ware op in de 
omgeving van Lovendegem. We lezen dan heel wat over de predikanten, 
maar nog meer over de razzia die in Lovendegem plaats vond, gevolgd 
door talrij ke getuigenissen. Deze gebeurtenis maakt de kern van het arti
kel uit. Nu, de aanwezigheid bij een preek op zich, was al voldoende om 
een straf op te lopen, weliswaar beperkt tot het schenken van een zak 
rogge aan de armen. Anderen kwamen er minder goedkoop van af. Maar 
daarmee verdween het doperdom nog niet uit de omgeving. 

Al die interessante stukken en we zijn nog niet eens halfweg het 
jaarboek. Maar nu zal het wel gaan schuiven. Onze voorzitter is als het 
ware in zijn pen gekropen. Een echte turbo en hij schreef in elk geval niet 
met ersatzproducten. Zijn GESCHIEDENIS VAN DE DEVLAG MALDEGEM, CEL 
VADER DE LILLE, telt maar liefst 1 24 bladzijden, niet alleen tekst, maar ook 
heel wat origineel, nog nooit gepubliceerd illustratiemateriaal. Voor de 
liefhebbers van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is dit boek 
dus een echt juweeltje,  wie weet een collectors-item. 
De eerste zin in het artikel vap Hugo Notteboom is toch wel merkwaardig. 
Hij schrijft namelijk dat na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
een groot deel van de Maldegemse bevolking in de collaboratie verzeilde. 
Anderzijds is dit geen vaststelling van Hugo alleen, want Maldegem wordt 
al langer niet voor niets het Klein Berlijn of Klein Germanië genoemd. In 
zekere zin, blijkt uit zijn artikel, wisten velen niet eens dat ze lid waren 
van verbrande verenigingen, hadden ze te goeder trouw gehandeld of iets 
in die zin. Ja, ze waren wel eens gaan luisteren . . .  De Tweede 
Wereldoorlog en collaboratie, het is en blijft een moeilijk onderwerp. Hoe 
dan ook, van sommige personen is het overduidelijk. En hoe krachtiger 
de voortrekker, hoe groter de groep, hoe groter het aantal meelopers, zul
len we maar zeggen. Als redactiesecretaris bekijk ik een aangeboden arti
kel anders dan een, laten we zeggen, een gewone lezer, maar ik viel nu 
toch wel van de ene verbazing in de andere. · 

Hugo start met een biografie van Eugeen De Lille, een zoon van wie 
anders dan Victor. Bij het herlezen van de tekst, voor deze voorstelling, 
rees bij mij de vraag, of er een stuk frustratie in/uit zijn studententijd 
schuilde? Pas als 29-jarige afstuderen als dokter, wat toen vijf jaar later 
dan gebruikelijk was voor goede studenten. Er liep dus wel meer mi dan 
dat jaar vrees voor tuberculose. Is of was dit tekenend voor de loop an 
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zijn leven? Dit is  misschien voer voor psychologen, ook al  omdat hij zich 
als arts voordeed, zonder echt het diploma op zak te hebben .  
De omstandigheden toen spelen wel een rol voor zijn interesse in de 
natuurgeneeskunde, wat later zal blijken via onder meer het Nonkels 
brood en zijn natuurwinkels. 
Gezien de bijzondere politieke situatie in Maldegem is het bijna onver
mijdelijk dat ook Eugeen in de politiek verzeilt. 
Over een zo'n uitgebreid artikel kan je natuurlij k  veel vertellen. In feite is 
dit niet de bedoeling. Toch wil ik nog twee merkwaardige zaken meege-

. ven. Vooreerst het belang van de Maldegemse Broederbond en daarmee 
verbonden algemeen het belang van verenigingen om heel dat raderwerk 
van die collaboratie in gang te zetten. Hij bespeelde daarmee ook voor
namelijk de "werkende klasse", alhoewel ik het woord manipuleren mis
schien niet direct zou gebruiken. En toch, hoe moeten we anders de tom
bola's, de talrij ke prijzen, zelfs al eens een briefje van 1 00 frank, inter
preteren? Het is duidelijk dat de Maldegemse bevolking in de jaren 30 
van vorige eeuw in de ban was van de familie De Lille. Geen wonder van 
de vergelijking met Berlijn:  dit is ook pure volksmennerij .  En bij dit alles 
voelt Eugeen De Lille zich een leider, de leider. Niet eigenaardig dus dat 
hij vrij vlug in de collaboratie rolt na de Duitse inval . Het start met de 
oprichting van de DeVlag, waarin tal van afdelingen ontstaan, die blijk
baar leden telden, die het zelf niet eens beseften (of wilden beseffen) . 
Ontstaan als een culturele organisatie bleef cultuur van groot belang, 
maar er kwam zoveel meer bij kijken, tot verheerlijking van de strijd - en 
dit door oorspronkelijk antimilitaristen - verheerlijking van oostfronters, 
ook promotie voor arbeid in Duitsland. 
Zelfs als het einde nadert, blijft De Lille geloven in een Duitse overwin
ning. Velen voelen nattigheid en beginnen vuurtjes te stoken met allerlei 
documenten . . .  of zetten hun valiezen klaar. Eugeen De Lille is niet langer 
geliefd, maar gevreesd . Begin september 44 vlucht hij toch. Hij werd in 
Duitsland opgepakt, maar, en hij was zeker niet de enige, . . .  hij bleef tot 
1 949 in Amerikaanse dienst. 
De veroordeling ter dood in België deed er niet toe.  Hij veranderde van 
naam en was nog een tijdlang als arts werkzaam, o . a. in een rustoord met 
veel Joodse families . . .  

Met Arco Willeboordse verzeilen we in minder woelige tijden. Hij 
heeft het over twee personen die ook een vooraanstaande rol in de 
geschiedenis van hun dorp, Aardenburg, hebben gespeeld. Een van hen 
kreeg recent een borstbeeld langs de straat. De titel: JAN EN MARTIN 
NIEUWENHUYZEN, 1WEE DOOPSGEZINDE AARDENBURGSE VOLKSOPVOEDERS. Met de 
eerste bevinden we ons in de 1 8de eeuw. Hij was afkomstig uit het grote 
Haarlem, maar kon wel aarden in het kleine Aardenburg. Hij knoopte er 
vriendschap aan met een hervormde predikant, doordat ze beiden 
gelijkaardige belangstellingen hadden in de culturele sfeer: literatuur, 
geschiedenis . . . Pas na zijn Aardenburgse periode richtte hij de 
Maatschappy tot Nut van 't Algemeen op, een genootschap voor volksont
wikkeling. Zijn zoon Martin speelde er ook een belangrijke rol in, schreef 
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boekj es vol met raadgevingen, en nam opnieuw contact op met de doch
ter van de Aardenburgse vrienden, Petronella Moens. Zij was dichteres en 
vooral een geëngageerde schrijfster, die ook contacten met Vlaanderen 
onderhield. Ook voor haar is er een beeld opgericht. 

Het laatste artikel is van Hugo Notteboom. DE HEERLIJKHEDEN VAN 
HET LAND VAN DE WOESTIJNE, WOESTE EN WEIBROEK is erg kort. Het is een 
gedetailleerde inventaris van de goederen in en rond Aalter ca. 1 780 van 
de prinses van Rubempré. 

Gewoontegetrouw vind je dan nog het HEEMKUNDIG REPERTORIUM en 
de KRONIEK om ons jaarboek af te sluiten. De bibliografie telt dit jaar 1 65 
titels en in de Kroniek lees je onder meer een uitvoerig verslag over het 
bezoek aan Boekhoute. 

Tot volgend jaar. 

VoorsteUing van de toponymie van Kaprijke 

Met de regelmaat van een klok wordt er door de Stichting Achiel De 
Vos de toponymie van een Meetjeslandse gemeente gepubliceerd. Prof. 
Dr. Magda Devos, voorzitster van de Stichting, hield een korte uiteenzet
ting over het doel van de Stichting die - inderdaad - nog altijd te weinig 

Prof Dr. Magda Devos sprak over het doel en de werking van de Stichting Achi l D 
Vos. (foto Alex Van Vooren) 
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Paul Van de Woestfjne, auteur van de Toponymie van Kaprijke. (foto Alex Van 
Vooren) 

Het bestuur van het Historisch Genootschap: (v. l. n. r.) Walter Notteboom, Paul Van 
de Woestijne, Arco Willeboordse, Hugo Nolteboom, Filip Bastiaen, Roger Buyclc, 
Peter Laroy, Oslcar Lippens. 
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bekend is in het Meetjesland. De reeks van de Meetjeslandse toponiemen 
is beter bekend in wetenschappelijke (taal)kringen dan bij de lokale 
bevolking. 

Toch is het voor historici, heem- en taalkundigen van fundamen
teel belang te weten wat onze plaatsnamen betekenen, waar en in welk 
document ze voor het eerst werden opgetekend en hoe de naam verder 
evolueerde. Vanzelfsprekend dat dit een werk van lange adem is, een 
geduldwerltje want in verschillende archiefdepots moeten vele fondsen 
worden geraadpleegd en talloze documenten worden ontcijferd. Magda 
Devos prees de mensen die aan de Stichting meewerkten. Vooral Paul 
Van de Woestyne werd in de bloemetjes gezet. Niet alleen schreef hij de 
Toponymie van Eeklo, de Toponymie van Lembeke, maar nu ook de 
Toponymie van Kaprijke. 

Na de voorzitster, stelde Paul zijn nieuwste boek voor. Aan de hand 
van kaarten en plannen schetste hij de evolutie van Kaprijke via de topo
niemen van voor 1 500. Kaprij ke duikt voor het eerst in de bronnen op in 
1 233 als Caperic, later wordt dit Caprica, Capric, enz. De naam zou 
afkomstig zijn van Capriacum, een goed dat toebehoorde aan een zekere 
Caprius, een Gallo-Romein. Eigenaardig is wel dat er tot nu toe geen 
'Romeins' materiaal werd aangetroffen in Kaprijke. 

Alom bekend in Kaprijke is het Plein of Veld van waaruit zich ver
schillende straten vertakken: de Molenstraat, de Ooststraat, de 
Weststraat, de Zuidstraat en de Vaartstraat. Enkele van die straten wer
den in de loop der jaren dikwijls anders genoemd. De Weststraat bijvoor
beeld werd de Voorstraat of de Grote Voorstraat; de Ooststraat werd ook 
wel Vrouwestraat genoerpd . Andere oude plaatsnamen zijn:  
Ichteveldevoorde, Bentille, Rubensakker, Berenklauw, Riebeek, Belink, 
Heine, enz. 

Naar we vernemen zou Paul het niet bij deze drie toponymische 
werken laten en staat er al een volgende deel op het getouw. We kijken er 
nu al naar uit. 
HN 

B. ACTIVITEITEN 

Bezoek aan Maldegem, zondag 1 september 

De vijfenzestigste zomerexcursie 20 1 3  van ons Genootschap gin6 

dit jaar naar Maldegem, en wel specifiek naar het Maldegem van de fami

lie De Lille . De reden van dit bezoek hoeft niet ver gezocht te worden. Het 

is dit jaar immers 1 50 jaar geleden dat Victor De Lille werd geboren. Dez 

bijzondere man katapulteerde Maldegem als het ware naar de modern 

tijd.  Maldegem was altijd al een rustige, landelijke gemeente w t, 

maar met Victor - en later zijn zonen - werd dat even anders: zij zorcrd 
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De Duimpjesvilla bfj het station van Maldegem. (foto Alex Van Vooren) 

Woning en kliniek van dr. Eugeen De Lille. (foto Alex Van Vooren) 
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Op de binnenplaats van de kliniek vertelde Hugo Notteboom de bewogen geschie
denis het pand. (foto Alex Van Vooren) 

Het schilderij van Victor De Lille dat by de inhuldiging van de Schouwburg op h 
podium hing. (foto Alex Van Vooren) 
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De merkwaardige planogang. (foto Alex Van Vooren) 
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er voor dat de gemeente een totaal ander uitzicht kreeg en dat er ook poli
tiek-maatschappelij k  anders werd gedacht. Alleen al door het uitgeven 
van 't Getrouwe Maldeghem raakt de familie De Lille bekend doorheen 
heel Vlaanderen. 

De wandeling door Maldegem werd geleid door Hugo en Walter 
Notteboom en door Eugeen De Lille, kleinzoon van Victor. De deelnemers 
werden verwelkomd aan het vernieuwde stadhuis ,waarvan in het kort de 
ontstaansgeschiedenis werd verteld en de rol die Victor De Lille daarbij 
speelde. Via de Nieuwstraat ging het naar het station waar zich niet 
alleen de Duimpjesvilla bevindt, maar ook de fabriek van Antoon De Lille 
- Froedure waar linotypemachines werden gemaakt die over de hele 
wereld hun weg vonden. 

De Duimpjesvilla met annex drukkerij werd gebouwd in 1 903, 
enkele jaren later al werd alles verhuisd naar het Kasteeltje waar Victor 
De Lille een waar drukkersimperium opbouwde. 
Via de Stationsstraat, waar we de restanten van de Burgersgilde, het cen
trum van katholiek Maldegem, konden zien, kwamen we aan de woning 
en kliniek van dr. Eugeen De Lille; gebouwd net voor de Tweede 
Wereldoorlog. De geschiedenis van dit aparte gebouw en de activiteiten 
van dr. De Lille staan uitvoerig beschreven in Appeltjes 63 . 

"Het huys metten toTTe" of het Maldegemse Kasteeltje. al meer dan e n uw d 

bakermat van de familie De Lille. (foto Alex Van Vooren) 
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Walter Notteboom gidste het gezelschap door het Kasteeltje. (foto Alex Van Vooren) 

Groepsfot.o van de deelnemers in de tuin van het Kasteeltje. (foto Alex Van Vooren) 
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Het Appeltjesgezelschap werd bijzonder hartelijk ontvangen door 
Katleen Breusegem, de huidige bewoonster van de 'kliniek De Lille', zoals 
het gebouw in Maldegem wordt genoemd. Het complex is nog grotendeels 
in zijn oorspronkelij ke staat bewaard: de zeer ruime binnenplaats, de 
feestzaal, de pianogang, de keuken met nog steeds de originele aankle
ding enz. In de hall hangt nog steeds het reuzengroei portret van Victor 
De Lille dat bij de inhuldiging van de Schouwburg op het podium hing. 
Voor de meeste deelnemers was 'de kliniek' het hoogtepunt van het 
bezoek. 

Bij de Courtmansschool, vroeger Koninklijk Atheneum genoemd, 
hielden we even stil omdat het rij ksonderwijs - goddeloos onderwijs! - er 
in de jaren dertig gekomen is door toedoen van Jozef De Lille die daar
voor een verbeten strijd  voerde tegen het uiterst conservatieve en katho
lieke establishment van die tijd.  Wat verder in de Katsweg staat dan weer 
een andere De Lille-realisatie: de kapel van de Heilige Teresia, gebouwd 
door Octavie De Sutter, echtgenote van Victor De Lille, en dit jaar 
gerestaureerd door het Maldegemse gemeentebestuur 

Eugeen De Lille toonde ons dan de precieze plek waar zich de 
ingang bevond van de verdwenen velodroom, aangelegd door de familie 
De Lille en waar er tot in de jaren vijftig legendarische wielerwedstrijden 
werden gereden. In het Oud Stadhuis werd het verhaal verteld van 'de 
deur met een muur' erachter waardoor de gemeenteraad uit het Stadhuis 
vloog, de kerk van afbraak werd gered en er een nieuw stadhuis werd 
gebouwd. 

De tocht eindigde in het overbekende Kasteeltje waar zich de druk
kerij -uitgeverij van de familie bevond en van waaruit Victor en echtgeno
te Octavie, samen met hun zonen en dochters, hun bedrijf naar ongeme
ne successen leidden. 

Een aantal deelnemers genoot daarna nog van een heerlijk diner in 
het bekende restaurant Caprice in Maldegem. 

Het bestuur van het Historisch Genootschap dankt mevrouw 
Breusegem en Arnout, Kilian en Eugeen De Lille voor hun bereidwillige 
medewerking aan deze geslaagde excursie. 

2. Historische lezingen: vfjfde reeks 

DANIËL DE VEUSSER, Vlaams Zomergem 
3 maart in de bibliotheek van Zomergem 

Het zaaltje van de bibliotheek in Zomergem liep op zondagmorgen 
3 maart afgeladen vol met geïnteresseerde Zomergemnaren en leden van 
Appeltjes om te komen luisteren naar de lezing van Daniël De Veus er 
over Vlaams Zomergem. Nadat de spreker was ingeleid door zijn compag-
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Daniël De Veusser met de vier Vlaamse Zomergemnaren op de achtergrond. (foto 
Alex Van Vooren) 

Hel zaaltje van de Zomergemse bibliotheek was bijna le klein om alle belangstel
lenden een plaatsje te geven. (foto Alex Van Vooren) 
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non de route Erik Matthys, schetste Daniël een voortreffelijk beeld van 
het groeiend Vlaams bewustzijn tijdens de 1 9de_2oste eeuw in het lande
lijke Zomergem. Spreker koos daarbij voor een originele invalshoek, hij 
behandelde Vlaams Zomergem namelijk aan de hand van vier belangrij
ke figuren waarvan de een al  wat meer met Zomergem te maken had dan 
de ander, maar die samen ijverden voor één doel: de ontvoogding van de 
'arme' culturele Vlaming, de verheffing van het volk. Die vier figuren zijn 
niet van de minste: 
- dichter Karel Lodewijk Ledeganck die de eerste was om in de provincie
raad een Nederlandstalige toespraak te houden; 
- Hendrik Claeys, priester, schrijver en vooral gevierd redenaar bij alle 
grote Vlaamse plechtigheden (van Claeys moet dringend eens een biogra
fie worden geschreven . . .  ) ;  
- Alfons Siffer, geboren i n  Zomergem o p  2 1  maart 1 850, Vlaams katho
liek, goede vriend van Claeys en zeer actief in letterkundige kringen; 
- Hector Plancquaert, bijgenaamd 'de Leeuw van Zomergem" waarvan in 
dit jaarboek dieper wordt ingegaan op diens Zomergemse roots. 

Na de lezing werd tijdens de receptie nog lang nagepraat over de 
lezing van Daniël en werden ook plannen gesmeed, onder andere voor een 
'Vlaamse' uitstap naar Zomergem en voor de viering van 1 200 jaar 
Zomergem. Het mocht allemaal niet zijn. Enkele maanden na zijn lezing, 
op 1 2  juni 20 1 3, overleed Daniël. Men leest een in memoriam in dit jaar
boek. 

Paul Van de Woestijne en Hugo Notteboom, auteurs van de Ledeganckbiografi . met 
Daniël De Veusser. (foto Alex Van Vooren) 
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LAURENT lNGHELBRECHT, Het Vrije (1 000- 1 800) 
5 mei in het Dienstencentrum St. -Jozef te Maldegem 

Vandaag maakt Maldegem deel uit van het arrondissement Eeklo, 
de provincie Oost-Vlaanderen, het gewest/gemeenschap Vlaanderen, 
België en de Europese Gemeenschap. Iedereen kent die structuur onge
veer wel. Maar hoe die er eeuwen geleden uitzag, daarop blijven velen het 
antwoord schuldig. 

Laurent Inghelbrecht, lesgever aan de landbouwschool in Torhout, 
is al enkele jaren bezig met het inventariseren van de processen die voor 
de vierschaar van het Brugse Vrije werden gevoerd en waarvan er enkele 
(tien?)duizenden worden bewaard. Dit onontgonnen fonds bevat een 
schat aan gegevens voor de lokale geschiedenis. Elke historicus, heem
kundige en genealoog mag mijnheer Inghelbrecht tot in lengte van dagen 
dankbaar zijn voor dit reuzenwerk. Tussendoor vond hij nog de tijd om te 
doctoreren over het Vrije als instelling, en daar precies ging de lezing 
over, over het bestuur van het Vrije.  

Het Brugse Vrije lag grosso modo tussen de IJzer, de Noordzee en 
de Westerschelde. Het werd bestuurd door de hoogbaljuw en zijn onder
geschikten: vier burgmeesters, verschillende schepenen, het buffetperso
neel, het uitvoerend personeel in Brugge, het uitvoerend personeel in het 
platteland en de generale vergadering. 

Het mooi gerestaureerde Sinl-Jozej in Maldegem. (foto Alex Van Vooren) 
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Laurent Inghelbrecht ontwarde het ingewikkelde kluwen van het bestuur van het 
Vrije. (foto Alex Van Vooren) 

Geïnteresseerde en aandachtig luisterende aanwezigen. (foto Al , Van Vooren) 
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Zowel het Ambacht Maldegem, Middelburg in Vlaanderen, een deel 
van Ursel , de keure van Eeklo, Lembeke, Kaprijke,  Waterland, het 
Ambacht Aardenburg, enz. maakten deel uit van het Vrije. Maar, ze had
den niet allemaal hetzelfde statuut. 

Maldegem was, samen met Middelburg, Oedelem, Sijsele en ande
re, een appendante heerlijkheid die belastingen betaalde aan het Vrije, 
maar een eigen rechtspraak bezat. Eeklo, Kaprijke en Lembeke waren 
contribuante heerlijkheden die eveneens belastingen betaalden, maar 
verder voor zowat niets afhingen van het Vrije. Door Eeklo en Kaprij ke, 
maar ook door Waterland, werden pogingen ondernomen om los te 
komen van het Vrije,  tevergeefs. Sint-Jan in Eremo, onderdeel van 
IJzendijke Ambacht, kwam na de scheiding met de Verenigde Provinciën, 
rechtsreeks onder het gezag van het Vrije. 

De bestuurlijke indeling was - net als nu - allesbehalve transpa
rant. Mijnheer Inghelbrecht slaagde er desalniettemin in een goed over
zicht te geven van de structuur van het Brugse Vrije, en dat is zeker geen 
geringe verdienste. 

PIETER BoussEMAERE, Moeder vanwaar komen wy? Over het ontstaan van 
de mens 
6 oktober in zaal Pax te Aalter 

Ondanks de vrij dichte mist die boven Aalter hing, waren toch heel 
wat gegadigden komen opdagen voor de lezing van Pieter Boussemaere. 
Op een vrij originele en didactische manier, zoals het een goed leraar 
betaamt, benaderde spreker het eeuwige en waarschijnlijk nooit op te 
lossen mysterie van het ontstaan van de mens. Zo had hij enkele repli
ca's bij van schedels van onze zééér verre voorouders, en ook vuistbijlen. 
Via een touw dat vooraf in de zaal was gelegd, toonde hij op een aan
schouwelijke manier aan dat de huidige mens nog maar een fractie van 
een seconde op de wereldbol rondloopt. Aan de hand van enkele geheu
genspelletjes wist hij de hele zaal op het verkeerde been te zetten. We zijn 
niet altijd zo slim en rationeel als we denken. 

Niet dat de Australopithecus afarensis, de Homo Neandertalensis, 
de Homo Sapiens of andere Homo-soorten nu geen geheimen meer heb
ben voor ons, er werd door Pieter toch heel wat schoolse kennis naar de 
prullenmand verwezen en voor wie goed geluisterd had, toch een ietwat 
genuanceerder beeld over onze voorouders opgehangen. Ook over het 
minutieuze en secure werk van de antropologen kwamen de aanwezigen 
heel wat meer aan de weet. Dat bij de ontdekking van weer een andere 
soort soms een dosis geluk komt kijken, werd meer dan eens aangetoond. 
En dat de creationisten niet al tè ernstig moeten genomen worden, dat 
bewees Pieter op een wel zeer overtuigende manier. 
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Pieter Boussemaere met de schedel van een onzer verre voorouders. (foto Alex Van 
Vooren) 

Alle aanwezigen Luisterden geboeid naar mijnheer Boussemaere die zich ontpopte 
als een getalenteerd 'Lesgever'. (foto Alex Van Vooren) 
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Het was een heel aparte lezing, die historici en heemkundigen mis
schien minder aansprak, maar door de aanpak en aanschouwelijkheid 
toch bijzonder interessant was. 

FruP BASTIAEN, Champetters in de gazetten 
3 november in het Oud Stadhuis te Kaprijke 

Nadat de champetter of veldwachter uit het straatbeeld is verdwe
nen, verdwijnt hij ook stilaan uit het geheugen van de mensen. Er wor
den nog wel verhalen verteld uit de tijd dat er nog champetters waren, en 
in een vintage Vlaams boek, film of toneelstuk duikt de champetter stee
vast op als een gezapige, goeiige dikkerd die een dreupel of pint bier zel
den of nooit afslaat. De champetter, een figuur uit de literatuur" . 

Gelukkig zijn er historici als Filip Bastiaan die de champetter geven 
waarop hij recht heeft: ordehandhaver en verzoener. Aan de hand van 
grondig onderzoek in Meetjeslandse en andere week- en dagbladen en 
periodieken wist spreker het beeld van de champetter heel wat genuan
ceerder voor te stellen. Bijzonder interessant waren de verslagen uit die 
weekbladen waarin het optreden van de veldwachter door een lokale 
reporter worden beschreven. Soms was de champetter te vroeg, dan weer 
te laat, hij was te laks, te streng. 

Filip Basliaen kon geen belere plek kiezen voor z!Jn Lezing over de veldwachlers: 
onder het Laatste Oordeel! (foto Alex Van Vooren) 
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Ook in Kaprijke: erg geïnteresseerde aanwezigen. (foto Alex Van Vooren) 

Al bij al bleek dat de veldwachter toch werd geacht en gewaardeerd 
door zijn medeburgers. Dikwijls was het iemand met zeer veel gezag en 
invloed en meestal was het de enige man op een gemeente met een poli
tionele taak. 

Het is de verdienste van Filip Bastiaen dat hij het beeld van de fol
kloristische veldwachter in zijn lezing en in zijn artikels achter zich heeft 
gelaten en de autoriteit en solidariteit van de champetter in een juist per
spectief wist te plaatsen. 

TIM PICEU, Over vrybuters en quaetdoenders: terreur op het Vlaamse plat
teland (eind 1 6de eeuw) 
1 december in de kerk van Waterlandkerltje (Nederland) 

Het was ons bestuurslid Arco Willeboordse die de spreker inleidde 
en ook enkele wetenswaardigheden vertelde over het stemmige kerltje van 
Waterlandkerkje, dat een wel zeer bewogen geschiedenis achter de rug 
heeft. 

Waarna Tim Piceu voor een volle kerk aan zijn zeer gesmaakt 
lezing begon. Het waren beroerde tijden, voor en na 1 600: godsdien t-
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Het kleine, doch historisch interessante kerkje van Waterlandkerkje of 't Keerkske. 
(foto Alex Van Vooren) 

Bestuurslid Arco Willeboordse vertelde in het kort de bewogen geschiedenis van de 
kerk. (foto Alex Van Vooren) 
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Tim Piceu vertelde straffe en akelige verhalen over de vrijbuiters. (foto Alex Van 
Vooren) 

Er was geen plaatsje meer vrij in de kerk. (foto Alex Van Vooren) 
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troebelen, oorlogen, rondtrekkende huurlingen, epidemieën, verlaten 
dorpen, kommer en kwel kortom. Na de opstanden in de Nederlanden 
tegen het Spaanse gezag, verovert de hertog van Parma opnieuw een 
groot deel van de Zuidelijke Nederlanden. Rond 1 580 wordt het wat rusti
ger, maar in 1 590 slaat het Noorden weer toe en brandt de strijd opnieuw 
los. Pas in 1 609 komt er het Twaalfjarig Bestand. 

Het gevolg van die onrustige rijd is het optreden van de vrijbuiters, 
voor het eerst gedocumenteerd in de Oudburg van Gent op 1 1  december 
1 584. Die vrijbuiters zijn een zootje ongeregeld, rondtrekkende huurlin
gen die boerderijen en zelfs dorpen overvallen. Zo valt op 5 juni 1 586 een 
troep vrijbuiters Sleidinge binnen. Ze plunderen het dorp, roven, ver
krachten, branden en slepen alle kostbaarheden mee die ze op hun roof
tocht ontdekken. Pastoor Jan Goethals wordt als gijzelaar meegenomen. 
Het bestuur van het Brugse Vrije, zowel als dat van de Oudburg van 
Gent, probeert de bevolking met alle mogelijke middelen te beschermen 
tegen "dexcursies vanden Rebellen van Suus ende Oosthende" . Het is 
immers de tijd van het 'beroemde' beleg van Oostende dat begon in 1 60 1  
en duurde tot in 1 604. 

Mijnheer Piceu illustreerde zijn voordracht onder andere met de 
bekende gravures uit de serie Les Grandes Misères de la Guerre van 
Jacques Callot. Aan de hand van gevoerde processen tegen vrijbuiters 
reconstrueerde hij enkele overvallen. Men kan zich de begane wreedhe
den maar moeilijk voorstellen . . .  Desondanks vond iedereen het een bij
zonder geslaagde lezing. Geven we nog mee dat hij dankbaar gebruik had 
gemaakt van het artikel van voorzitter Achiel De Vos, De strijd tegen de 
Vrijbuiters binnen de kasselrfj van de Oudburg, dat in 1 957 door het Oost
Vlaams verbond van de Kringen voor Geschiedenis werd uitgegeven. 
HN 

2.  BOEKENNIEUWS 

Jan VAN DE CASTEELE i.s.m. Pol VERHOESTRAETE, Over Knesselare 
Gesproken. Foto's en feiten uit een beeld-schoon dorp, Knesselare, 20 1 3 ,  
208 p .  

. 

In het weekend van 4 en 5 mei 20 1 3  vond in Knesselare een inte
ressante historische fototentoonstelling plaats. Dit ging samen met de 
lancering van een nieuw boek. Over Knesselare Gesproken. Foto's en fei
ten uit een beeld-schoon dorp van Jan Van de Casteele en Pol 
Verhoestraete. De publicatie sluit aan bij het eerder verschenen boek 
Over Knesselare Gesproken. Babbels in de aders van ons dorp, dat eind 
20 1 1  verscheen, en iets eigentijdser was. 

In het boek vindt de lezer vooral veel foto's. De auteurs konden put
ten uit enkele fotoarchieven met heel wat unieke beelden. Dat levert een 
rijke oogst op aan allerhande portretten , landschappen, persfoto's, enz. 
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De klemtoon ligt duidelij k  op de naoorlogse periode (jaren 1 950 tot 1 970) . 
Bij de meeste beelden staat de mens centraal. Dit wordt vooral duidelijk 
in bepaalde portretreeksen (de meeste afkomstig van de bekende 
Knesselaarse fotografenfamilie Hooft) , hier geconcentreerd rond bepaalde 
thema's (dienstplichtigen, kinderportretten, frisse jongedames met spi
tante kapsels, enz.) . 

Het valt op dat in dit boek de platgetreden paden worden verlaten. 
De traditionele postkaartzichten bijvoorbeeld zijn er nauwelijks in terug 
te vinden. Mooie en unieke landschapsfoto's (genomen van op de 
Knesselaarse kerktoren, met de skyline van Brugge op de achtergrond) 
krijgen anderzijds wel voldoende ruimte. De klasfoto's uit de jaren 1 950 
zijn dan wel terug traditioneel te noemen en zullen voor heel wat lezers 
een attractiepool zijn. 

De foto's zijn gegroepeerd rond thema's, die telkens in bijhorende 
tekst worden uitgewerkt: landschap, religieus leven, onderwijs, industrie, 
oorlog, sport en volksleven. Enkele legendes (de gevreesde Flabbaert en 
de bekende Uilenspiegel) krijgen ook aandacht. Foto's van Flnbbaerts 
buize getuigen hoe een vorige gener:atie nog met dit soort verhalen 
opgroeide. 

Over Knesselare Gesproken is een voorbeeld van hoe dankzij de 
inzet van vrijwilligers een dorpsgemeenschap met het recente verleden 
kan omgaan. Het is een interessant en mooi uitgegeven kijk- en leesboek 
waarin velen met plezier zullen zoeken naar ouders, grootouders, familie 
en kennissen. 
PL 

Katrien RYSERHOVE, Zaak: De Zutter. Kwestigen nacht, Merendree, 
20 1 3, 368 p .  

In de nacht van 7 op 8 november kwam de 34-jarige, ongehuwde, 
Hector De Zutter uit Beernem niet meer thuis. Zijn familie ging de dag 
erop op zoek, maar vond hem niet terug. Pas tegen het eind van de 
maand vond men de man terug. Hij lag dood in het kanaal Gent-Brugge. 
In de kleine dorpsgemeenschap leidde dit meteen tot allerlei speculaties. 
De bevolking koppelde het aan enkele verdachte overlijdens en verdwij
ningen die eerder in het dorp hadden plaatsgevonden. Beetje bij beetje 
gingen de verhalen hun eigen leven leiden en groeide dit uit tot de mythe 
van de Moorden van Beernem. 

In dit boek, getiteld Zaak: De Zutter. Kwestigen nacht, brengt 

Katrien Ryserhove het uitgebreide verhaal van de moord op Hector De 

Zutter. Ryserhove 'elfde' het thema van haar vader en publiceerde al er

der over het onderwerp. Zij verdiepte zich nu in de gerechtelijke ar hi -

ven met betrekking tot deze misdaad en analyseerde deze stukken gron-
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dig. Het hier voorliggende boek is daarop gebaseerd, maar is geschreven 
in een meer geromantiseerde vorm. Zij koos er inderdaad voor om de fei
ten te verpakken in een fictieverhaal. 

Ryserhove beschrijft uitgebreid de angst en de twijfel van de fami
lie en het verdriet wanneer Rector wordt teruggevonden. Ook de twijfel en 
de geruchten komen aan bod, net zoals het moeizaam verloop van het 
gerechtelijk onderzoek. De verhuis van het dossier van Brugge naar Gent 
en de vele vragen die dit opriep, gaven ook toen al aanleiding tot heel wat 
speculatie. Dat was ook zowat de concrete aanleiding voor Victor De Lille 
om de zaak verder te gaan uitspitten en de familie waar mogelijk de nodi
ge steun te bieden. De grote finale kwam er met het proces voor het hof 
van assisen in 1 929. De Lille trok toen alle registers open en de zaak 
kreeg mede daardoor nationale bekendheid. Het is allemaal mooi 
beschreven in dit boek. 

Het verhaal is heel gedetailleerd (soms gaat het zelfs te ver en raakt 
men de draad wat kwijt) ,  maar in een nawoord is de conclusie en het 
standpunt van de auteur duidelijk.  De Zutter wist waarschijnlijk toch wel 
iets van een eerdere moord/verdwijning in Beernem. Tijdens een dron
kemansruzie kwam dit naar boven. Van het een kwam het ander en in 
een schermutseling kreeg hij een dodelijke klap. In paniek (maar dan 
toch nog weloverwogen) probeerde men het lijk van De Zutter te doen ver
dwijnen of het toch op een zelfmoord te laten lijken (vandaar de vondst in 
het kanaal) . Volgens Ryserhove draaide het echter anders uit dan ze had
den ingeschat, mede ook door de vele persaandacht die de zaak kreeg. 

De zaak en de verhalen rond de Moorden van Beernem roepen nog 
steeds de nodige herinneringen op in de streek. (Ter illustratie: de sta
tistieken wijzen uit dat de bespreking van dit boek op de blog geschiede
nisvanaalter. blogspot. be een van de meest geconsulteerde pagina's is van 
20 1 3.) Dit boek zal de liefhebbers dan ook zonder twijfel behagen. 
Illustraties, afbeeldingen van originele juridische stukken en vooral ook 
een overzichtslijst van de betrokken figuren maken dat Zaak: De Zutter 
ook documentaire waarde heeft. Maar het is hier vooral gebracht als een 
leesbaar verhaal, waar je toch heel wat uren mee zoet bent. 
PL 

Roger ARNOYS & Gilbert GHYSELBRECHT, Geschiedenis van het zend
centrum SCRE te Ruiselede/Wingene en de dienst Belradio, s.l. , 20 1 3. 

De torens van St. -Pietersveld waren lange tijd een merkteken op de 
grens Oost- en West-Vlaanderen. Wie wil weten wat er zich in de periode 
1920- 1 980 daar precies heeft afgespeeld, zal met dit boek alvast gehol
pen zijn. Auteurs Roger Arnoys en Gilbert Ghyselbrecht, zijn beide als 
technicus professioneel actief geweest zijn in de sector. Het ligt bijgevolg 
voor de hand dat de lezer heel wat verneemt over vooral de technische 
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kant van de zend- en radiotorens die op het snijpunt van de Ruiselede
Wingene-(St. -Maria-)Aalter hebben gestaan. 

Maar ook de minder technisch geschoolde lezer vindt zijn gading in 
het boek. Tientallen unieke foto's en illustraties geven een kijk op de 
bouw, de praktische werking en naderhand de sloop van toch wel een 
technisch hoogstandje uit de 2oste eeuw. Ook over de rampen die de 
torens troffen is er een en ander terug te vinden: het neervallen van enke
le pylonen in de j aren 1 920, het fatale vliegtuigongeluk uit de j aren 1 930 
en het neerstorten van Duitse militaire machines na aanraking met de 
torens in 1 940. Verder leveren j aarverslagen en technische documenten 
een precies beeld op van de voor- en naoorlogse werking van het station. 

Vanuit waarschij nlij k  persoonlij k  engagement ligt de klemtoon in 
dit boek op Ruiselede-Wingene. Aalter wordt er minder in betrokken, wat 
op zich misschien wel j ammer is. Naar ons aanvoelen werd van bovenuit 
het zendstation als een geheel gezien. Bovendien leefde in de beginjaren 
heel de streek mee. Dit werd door ons eerder aangetoond in een bijdrage 
in het heemkundig tijdschrift Land van de Woestyne, dat is gebaseerd op 
commentaren en overzichtsartikels van vooral Jozef De Lille (een artikel 
dat voor de auteurs van dit boek helaas onzichtbaar is gebleven) . 

Los van deze detailkritiek blijft het boek natuurlijk een mooi heb
beding en het resultaat van een gepassioneerd verzamelen. De ruim 300 
pagina's bevatten heel mooie illustraties en de liefhebbers in het genre 
zullen hier zeker hun hart kunnen aan ophalen. 
PL 

Willy STEVENS, Het Leenhoj van Dendermonde tijdens de vtiftiende eeuw. 
Nadere toegang op het archief van de Rekenkamers, delen en banden, nr. 
1 1 02 en denombrementen van Vlaanderen, Leenhof van Dendermonde (tot 
1 4 73), Brussel, 20 1 3  (2 volumes) 

Willy Stevens, voorzitter van de Aalterse heemkundige kring, is een 
echte archiefman. Hij onderzoekt de brede middeleeuwse trends (als 
gewezen bankbediende heeft hij natuurlij k een voorliefde voor monetaire 
en fiscaal-economische feiten) . de eigen streek en ook zijn geboortestreek 
(Hamme en omgeving) . Dit resulteerde dit jaar in een ruim 500 pagina's 
tellende bronnenpublicatie, uitgegeven door het Algemeen Rijksarchief. 
Een handig register op persoons- en plaatsnamen en een toponiemenin
dex zorgen voor de ontsluiting. Het is een bronnenpublicatie en dus zeker 
geen doordeweeks historisch leesvoer. De grondigheid waarmee het werk 
is gebeurd, maakt van het boek een rij ke en waardevolle bron van infor
matie voor iedereen die in de streek van Dendermonde (maar soms ook 
daarbuiten) op zoek is naar gegevens over de middeleeuwse periode. 
PL 
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Tineke DE PAUW & Erik WILLE, Dialectwoordenboek Zuidwest
Meefjesland en omstreken, s.l . , 20 13 .  

Op 1 6  november 20 1 3  verdrongen honderden nieuwsgierigen zich 
in het Aalterse gemeentehuis en nadien in het Emmausinstituut voor de 
voorstelling en lancering van het al lang aangekondigde dialectwoorden
boek. Het is het eindresultaat van het werk dat bij het begin van de 2 1  ste 
eeuw werd opgestart door het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland. 
Onder bezieling van Erik Wille starten toen tientallen vrijwilligers met het 
bijeensprokkelen van woorden, zinnen en andere informatie. Enkele 
jaren lang gaf de vereniging een tijdschriftje uit dat op een ruime schare 
lezers kon rekenen. In de beginjaren verscheen het overigens als extra 
bijlage bij het tijdschrift Land van de Woestijne. 

Toen in 2009 Tineke De Pauw, redacteur van het Woordenboek van 
de Vlaamse Dialecten (WVD) , ook haar interesse betoonde voor het 
streekdialect, vonden de twee partners elkaar al vlug. Een paar uitge
stelde deadlines later ligt het boek er nu ook, een kloeke turf van ca. 750 
pagina's. 

De titel is enigszins misleidend want de uitgave is veel meer dan 
zomaar een woordenboek geworden. Dankzij het sprokkelwerk en de 
inspiratie van de vele enthousiaste vrijwilligers is het eerste deel van het 
boek (ca. 200 p.) eerder te beschouwen als een mooie bijdrage tot de loka
le geschiedenis van de 2oste eeuw voor Aalter, Knesselare, Bellem, 
Lotenhulle, Poeke en Ursel. Rond diverse thema's (weer en kledij ,  kerkle
ven, fauna en flora, volksvermaak, enz.) zijn verhalen gebouwd met daar
in dialectwoorden en dialectuitdrukkingen in. Foto's maar ook rijmpjes 
en liedjes zijn mooie en functionele illustraties. 

Het eigenlijke woordenboek beslaat dan toch nog eens ruim de helft 
van het boek. Hier zijn voor het nageslacht 8500 verschillende trefwoor
den opgetekend met ruim 1 2  000 betekenissen. De auteurs stellen zelf 
dat volledigheid niet kan bereikt worden, maar het eindresultaat mag 
toch indrukwekkend genoemd worden. Dit boek wordt uiteraard best ver
teerd in kleine beetjes. Dan is er ook eens tijd om naar zowel de meer 
wetenschappelijke inleiding (taalkundig en lokaalhistorisch) als naar de 
schalkse bijlage met kleine kwisjes te kijken. Dialect gaat ook mee met 
zijn tijd. Een QR-code verwijst naar de gemeentelijke website, waar 
geluidsfragmenten van lokale dialectsprekers terug te vinden zijn. Een 
indrukwekkende publicatie, naar vorm en inhoud. 
PL 
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3. NIEUW&JES 

GEMEENTEARCHIEF AALTER:  VRIJWILLIGERSWERKING 

Elk nadeel heb zijn voordeel. Bij deze bekende uitspraak van Johan 
Cruijff sluit de vernieuwde archiefwerking in Aalter aan. Deze werking 
was hoopvol gestart aan het einde van de tachtiger jaren van vorige eeuw, 
maar deemsterde door de nieuwe jobmogelijkheden voor Filip Bastiaen 
na een tiental jaren stilaan weg. Op papier was hieraan vanaf 20 1 1  ver
holpen, maar in de praktijk bleef alles bij het oude. Hij kreeg vanaf dat 
jaar een expertenfunctie, maar dit betekende vooral het opstarten en lei
den van grote projecten, het verrichten van onderzoek en het verstrekken 
van adviezen, alsook het optreden als persverantwoordelijke en woord
voerder. Een ernstig (en oud) fysiek probleem gooide zowel voor hem als 
zijn werkgever roet in het eten. Met het doel opnieuw actief te kunnen 
zijn,  werd uitgekeken naar een taakinvulling die minder deadlines kent. 
Dit houdt in dat hij als historicus zich nu opnieuw ongeveer halftijds kan 
inlaten met het gemeentearchief. Uiteraard moesten er nieuwe uitdagin
gen worden gevonden, met het doel de dienstverlening te optimaliseren. 
Om het draagvlak te vergroten, werd vanaf november, naar het voorbeeld 
van Eeklo, Maldegem, Lovendegem e.a. , gestart met een vrijwilligerswer
king. Iedereen was verbaasd dat er zich 1 1  geïnteresseerden aanboden, 
waaronder zelfs een student geschiedenis. Momenteel wordt er gewerkt 
aan nieuwe klappers op de registers van de burgerlijke stand en ook op 
het Aalterse bevolkingsregister van 1 847- 1 856. Dit gebeurt tijdens ope
ningsmomenten van de archiefleeszaal, namelijk op dinsdagnamiddag en 
zaterdagvoormiddag. Gezien enkele vrijwilligers nog beroepsactief zijn, 
biedt deze regeling iedereen de mogelijkheid zijn steentje bij te dragen. 
Het gemeentebestuur stelde voor dit waardevol werk ook zijn opleidings
lokaal ter beschikking. Gezien er zo 1 0  computers beschikbaar zijn, kan 
iedereen efficiënt werken. Het is de bedoeling in februari 20 14 met een 
eerste publicatie naar buiten te komen (en deze ook op de gemeentelijke 
website aan te bieden) . De grootste uitdaging is het digitaliseren van de 
registers van de burgerlijke stand. Een eerste fmanciële raming zag het 
bestuur in de huidige context niet als opportuun. Misschien zijn er toch 
andere mogelijkheden. We hopen hierop volgend jaar te kunnen terugko
men. 
Neem misschien alvast eens een kijkje  op http://www.aalter.be/archief. 
FB 

SCHENKINGEN AAN DE BIBLIOTHEEK 

Van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde uit 

Gent (KANTL) kreeg het Genootschap een hele reeks boeken cadeau 

waaronder de jaarboeken van de rederijkerskamer de Fonteine, verschil

lende biografieën, literaire en historische werken enz. Dankzij de go d 

zorgen van stadsarchivaris Freddy Pille kregen ze allemaal een plaat in 

de bibliotheek. De catalogus van de bibliotheek kan geraadple gd word 
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op de  website van Appeltjes van het Meetjesland . 
We bedanken Willy Vandeweghe, de vast secretaris van de Academie voor 
deze waardevolle schenking. 
Ook Oskar Lippens, bestuurslid van het Genootschap, schonk verschil
lende werken aan de bibliotheek, waarvoor hartelijk dank. 

4. CORRECTIES EN AANVULLINGEN: Appeltjes jb. 63 

Filip BASTIAEN, Jules Van Lantschoot, een pionier van de Meetjeslandse 
heemkunde (BeUem, 1 871  - Schoonaarde, 1 94 1 )  - p. 69-93. 

Bestuurslid Paul Van de Woestijne toont al lang interesse voor de 
figuur van Jules Van Lantschoot en wist bijgevolg aanvullingen mee te 
delen, naast enkele correcties. De aanvullingen sloegen op de activiteiten 
in Dendermonde en maakten bijgevolg geen deel uit van de studie. Er 
stond wel een storende fout i.v.m. de heruitgave van de Volksvertelsels: 
1 9 1 9  moet 1 929 zijn (p. 8 1 ) .  Door toedoen van Paul weten we nu ook dat 
de afkorting A.M.D.G.  (p . 73) staat voor Ad majorem dei gloriam. Het was 
een veelgebruikt motto in katholieke scholen en dat soms verplicht op 
taken of huiswerk moest staan. Op p.  7 1  vermeldden we dat we niet met 
zekerheid wisten wanneer Jules Van Lantschoot naar Dendermonde als 
onderwijzer trok. Volgens Paul is dit al te situeren in november 1 89 1 .  Hij 
vroeg zich ook af of hij De Lille niet leerde kennen in het College van 
Eeklo. Hij beschikt echter niet over de palmaressen voor de periode 1 884-
1 889, zodat hij dit niet kon verifiëren. 

Ondertussen ontdekten we zelf een verklaring waarom Van 
Lantschoot zijn Volksvertelsels bij Siffer uitgaf en bijvoorbeeld niet bij De 
Lille (p . 8 1 ) .  De eerste was namelijk een medestichter van het tijdschrift 
Het Belfort, waaraan ook Van Lantschoot meewerkte. 

We ontdekten nog meer, o .a. doordat steeds meer oude publicaties 
beschikbaar worden op internet. Dit is bijvoorbeeld het geval met artikels 
uit het genoemde Het Belfort. We kregen aldus een nog duidelijker beeld 
van de visie van Van Lantschoot over de volkstaal. We schreven dit uit in 
een nieuw artikel onder de titel: Bellemnaar Jules Van Lantschoot (1 871 -
1 94 1), zfjn taalparticularisme en de Meetjeslandse dialectstudie in de 1 gcle 
eeuw. Deze bijdrage verscheen recent in T. DE PAUW & E. WILLE, 
Dialectwoordenboek Zuidwest-Meetjesland en omstreken, Aalter, 20 13 ,  p.  
50-57 (zie ook de boekbespreking onder 2 in deze Kroniek) . 
We vonden ook nog andere kleine zaken, waarmee duidelijk kan worden 
aangetoond dat nog niet alles is gezegd en geschreven over de onderwij
zer, taal-en volkskundige en drukker. We verwijzen hier enkel nog naar 
een berichtje van slechts één zin , maar handelend over het 
Meetjeslandsch idioticon. De Vlaamse Academie zou namelijk 400 fr. heb
ben aangeboden voor een dergelijk werk " waarover Juul Van Landschoot 
zooveel heeft geschreven in 't Getrouwe". 1 FB 

1 't Getrouwe Maldeghem, 25 maart 1 900 (rubriek Kunst- en Letteren) . 
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5.  PERSONALIA 

IN MEMORIAM 

EM. PROF. DR. DANIËL DE VEUSSER (20 JUNI 1 936 - 1 2  JUNI 20 1 3) 

Op 3 maart 20 1 3  was Daniël de eerste spreker in de voordrach
tenreeks Geschiedenis in het Meetj esland. Hij gaf daarbij duiding rond de 
vier grote Vlaamse figuren die vanuit Zomergem gestalte gaven aan de 
evolutie van, aanvankelij k  d� taalstrijd,  naar een sociaal economische 
strijd en tenslotte naar een politieke strijd.  Het was meteen zijn laatste 
optreden, want enkele maanden later overleed hij ,  vrij onverwacht, thuis 
in de armen van zij n  vrouw. 

Professor Doctor is een titel die verwijst naar studie, een lange 
loopbaan in het bankwezen en lesgever Economie in Brussel en 
Antwerpen. Naast deze professionele loopbaan was hij ook actief als 
beeldhouwer en schilder. Hij publiceerde enkele streekromans,  toneel
stukken en een bundel gedichten onder het pseudoniem Daan Steyaert. 
Het pseudoniem Steyaert verwij st naar Martinus 'Primus' Steyaert; 
afkomstig uit Zomergem, wiens naam en beroemdheid verankerd werden 
in de naamgeving van een pleintje.  De afstamming van deze beroemde 
Zomergemse zoon, langs zij n  moeders kant, intrigeerde hem bijzonder en 
dit resulteerde in een publicatie die hij samen met de erfgoedgro p kon 
realiseren. 

Daniël was een geboren Zomergemnaar wiens wortels zich enkel 
generaties ver in de Zomergemse bodem en geschiedenis gewroet h bb 
Zijn kennis van de plaatselij ke geschiedenis was fenomenaal en m t 
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geschoeid op levenslang bijgehouden dagboeken. Samen met de erfgoed
groep had hij nog veel plannen. Helaas, wij betreuren dit onverwacht 
overlij den en missen nu een vriend, een medewerker, een steun en een 
aanstoker van nieuwe proj ecten. 

Hij was sociaal bewogen, verbonden met de natuur, sober maar 
met grandeur, soms heel grappig, een verwoed tennisser, zeiler en een 
ondernemend reiziger. Hij was vele j aren lid van het H istorisch 
Genootschap en doordrongen van een grote liefde voor het Zomergems en 
Meetjeslands erfgoed. 

Ik kan niet beter dan afsluiten met een van zijn laatste gedichten. 

Schrijlings in het zadel van een wolk 
rijd ik naar mijn zachte winterslaap 
Laat tijdelijk have en goed onbewaakt 
om te dromen in een taal zonder tolk. 

Daan Steyaert 

Erik Matthys 
erfgoedgroep Zomergem 

GUSTAVE (STAF) VAN HOOF (9 APRIL 1 952 - 7 OKTOBER 20 1 3) 

Vele leden van Appeltjes en aanwezigen op een van de vele voor
drachten kennen hem ongetwijfeld: Gustave, de man die er elke keer 
opnieuw voor zorgde dat de lezingen op technisch vlak vlekkeloos verlie
pen. Problemen met een beamer, computer of een ander technisch man
kement loste hij het in een mum van tijd op. Enkele dagen voor de lezing 
van Pieter Boussemaere, op 6 oktober in Aalter, mailde ik hem nog om te 
vragen of alles in orde was. En, zoals steeds was Staf present. Hij voelde 
zich echter niet goed en reed , na de installatie van het nodige, met zijn 
echtgenote naar huis. 's Avonds informeerde ik nog eens, Gustave bleek 
opgenomen in het ziekenhuis en was ernstig ziek. 's Anderendaags, 7 
oktober, kwam dan het béricht dat hij overleden was. 
Gustave was voorzitter van de Gemeentelij ke Culturele Raad in 
Maldegem, lid en oprichter van verschillende verenigingen. 
Namens het Historisch Genootschap bieden we de familie onze oprechte 
deelneming aan. 
HN 

BEATRIJS AUGUS1YN 

Op 22 april 20 1 3  overleed Beatrijs Augustyn, doctor in de geschie
denis en werkzaam bij het Rijksarchief te Gent. Mevrouw Augustyn was 
bestuurslid van ons Genootschap van 1 992 tot 1 994. Op 1 9  april 1 998 
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hield ze een zeer gesmaakte voordracht in Sint-Margriete over de evolu
tie en de achtereenvolgende gedaanteverwisselingen die het Meetjesland 
in de loop van verschillende eeuwen onderging. Het was de eerste lezing 
die het Genootschap buiten Eeklo organiseerde, in samenwerking met 
het Ambacht Maldegem. 
Het bekendste werk van mevr. Augustyn is ongetwijfeld "Zeespiegelryzing, 
transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde 
van de XVIde eeuw. Een landschappelijke, ecologische en klimatologische 
studie in historisch perspectief', dat in 1 992 werd uitgegeven en dat zich 
in de bibliotheek van het Genootschap bevindt, samen met drie delen van 
de "Bronnen boor de agrarische geschiedenis in het middeleeuws graaf
schap Vlaanderen". 
Ik ontmoette mevr. Augustyn geregeld in het Rijksarchief te Gent. In de 
korte gesprekken die we hadden legde ze een bijzondere interesse aan de 
dag voor het Meetjesland en voor het Genootschap. 
HN 

JAN ROEGlERS 

Professor dr. Jan Roegiers, geboren in Sleidinge op 1 9  oktober 
1 944 en overleden in Leuven op 1 2  juli 20 1 3, is zeker geen onbekende 
voor het Meetjesland en voor het Genootschap. Hij was archivaris en 
hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek van Leuven en was 
een uitmuntend kenner van de universiteitsgeschiedenis en van de 1 8de_ 

eeuwse Nederlanden. In het Meetjesland raakte hij bekend door zijn 
steun aan Romano Tondat en diens stellingen over het ontstaan van 
Eeklo en de geboorte van Keizer Karel V. Jozef Vandeveire onderhield 
goede contacten met professo:i; Roegiers. Het is dankzij hem dat hij attent 
werd gemaakt op documenten van de abdij van Doornzele die zich in de 
Universiteitsbibliotheek van Leuven bevinden. Zijn afscheidscollege aan 
de universiteit op 1 9  februari 20 1 0  besloot hij als volgt: 

"Ik heb gepoogd studenten in te prenten dat de eerste functie van 
geschiedenis is: aan te tonen dat het vroeger anders was, fundamenteel 
anders. Historici die beweren dat er in het menselijke doen en laten eigen
lijk niets grondig verandert, dat geschiedenis enkel bestaat uit patronen 
die zich herhalen, ondergraven hun eigen vak en ontnemen ons elk per
spectief Het hoopgevende in goede geschiedenis, ook al brengt ze het ver
slag van de grootste wandaden, is dat men ziet dat de tyden veranderen, 
dat niets noodzakelijk moet blijven zoals het is. Geschiedenis ontneemt het 
hedendaags bestaande zijn vanzelfsprekendheid, de illusie dat het altyd 
zo was en altyd zo zal blijven. Integendeel, alles zal blijven veranderen -
al weten we niet hoe - en in die verandering kunnen ook wij een rol spe
len. Goede geschiedenis opent onze blik voor de toekomst. " 
HN 
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HISTORISCH GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND 

Gesticht in 1946 door dr. Elisabeth DHANENS, erevoorzitster (voorzitster 
1 9 5 1  - 1 968) , apotheker Prudent RYCKAERT (ondervoorzitter 1 946 -
1 968) en dr. Edmond TIELEMAN (voorzitter 1 946 - 1 95 1 ) .  Achiel DE VOS 
fungeerde van 1 948 tot 1 977 als secretaris en was voorzitter van 1 968 tot 
1 989. Luc Stockrnan was voorzitter van 1 989 tot 1 999. 

HET BESTUUR 

VOORZITTER 
Hugo NOTIEBOOM 
Prins Boudewijnlaan 9B - 999 1 Adegem 
Tel. 050 7 1  29 1 2  
e-mail: hugo.notteboom@appeltjes-meetjesland.org 

0NDERVOORZ11TER 
Filip BASTIAEN 
Oostmolenstraat 2 1 6  - 9880 Aalter 
e-mail: filip.bastiaen@appeltjes-meetjesland.org 

PENNINGMEESTER 

LEDEN 

Maria-Louise DE LAERE 
Prins Boudewijnlaan 9B - 999 1 Adegem 
Tel.  050 7 1  29 1 2  

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 1 3  1 1  
e-mail: frederik.decocker@appeltjes-meetjesland .org 
Peter LARoY, Brouwerijstraat 84 - 9880 Aalter 
Tel. 09 375 14  86 - e-mail: peter.laroy@appeltjes-meetjesland .org 
Oskar LIPPENS, Gentstraat 1 3  - 997 1 Lembeke 
Tel.  09 377 28 54 
Walter NOTIEBOOM, Noordstraat 1 96 - 9990 Maldegem 
Tel. 050 7 1  30 25 
e-mail: walter.notteboom@appeltjes-meetjesland.org 
Wilfried STEEGHERS, Vurstjen 2 1  - 9940 Evergem 
Paul VAN DE WoESTIJNE, Tieltsesteenweg 1 2  - 9900 Eeklo 
Tel. 09 377 1 6  55 
e-mail: paul.vandewoestyne@appeltjes-meetjesland .org 
Arco WILLEBOORDSE, Willemsweg 32 - NL 4507 AT Schoondijke 
Tel. 003 1 - 1 1 7 -495508 
e-mail: arco.willeboordse@appeltjes-meetjesland. org 
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APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Jaarboek, sedert 1 949 uitgegeven door het Historisch Genootschap van 
het Meetjesland. 

REDACTIERAAD /RECENSIEDIENST 

Alle artikels dienen uiterlijk 3 1  oktober in het bezit te zijn van de redac
tie, bij wie ook de auteursrichtlij nen zijn te bekomen. 

Redactieadres: 
Hugo Notteboom 
Prins Boudewijnlaan 9B - 999 1 Adegem 
050 7 1  29 1 2  of 0476 34 76 1 6  
e-mail: hugo.notteboom@appeltjes-meetjesland.org 

Leden: Roger Buyck, Filip Bastiaen, Peter Laroy en Hugo Notteboom. 

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 - 999 1 Adegem 
Tel. : 050 7 1  29 1 2  
e-mail: hugo.notteboom@appeltjes-meetjesland.org 

Appeltjes in voorraad ( toestand op 1 januari 20 1 4) 

NR. JAARTAL AANTAL PRIJS 
2 1  1 970 1 0  1 0  € 
25 1 974 1 3  1 0  € 
29 1 978 1 4  1 0  € 
3 1  1 980 1 9  1 0  € 
32 1 98 1  1 1  10  € 
35 1 984 1 1 0  € 

36 1 985 1 6  5€ 
38 1 987 5 5€ 

44 1 993 29 5€ 
45 1 994 27 5€ 
46 1 995 3 1  5€ 

47 1 996 43 5€ 

48 1 997 7 1  5€ 

49 1 998 1 1  5€ 

3 78 



5 1  
52 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
6 1  
62 
63 

2000 
200 1 
2002 
2004 
2005 
2007 
2008 
2009 
20 10  
20 1 1  
20 1 2  

Oude indices (25 eerste jaargangen) 
Indices van de eerste 50 jaargangen 

39 
5 1  
1 0  
20 
20 
38 
3 1  
25 
1 3  
3 1  
3 

Brochures van vroegere uitstappen (uit te kiezen) 
Overdrukken (uit te kiezen) 

LIDMAATSCHAP 

5 €  
1 8  € 
1 8  € 
1 8  € 
1 8  € 
1 8  € 
1 8  € 
1 8  € 
1 8  € 
1 8  € 
1 8  € 

1 8  ex. 
35 ex. 
3 €  
1 € 

2 €  
2 €  

Het lidmaatschap kost € 1 8,00 (+ 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, 1 0  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 979-95443 1 0-97 van het Historisch 

Genootschap van het Meetjesland, Prins Boudewijnlaan 9B in 999 1 
Maldegem met vermelding "nieuw lid" of de gewenste jaarboeken. 

- bankrekening internationaal 
IBAN: BE 54 9799 5443 1097 - BIC : ARSPBE22 

Actie nieuwe leden: 
- het recentste jaarboek 
- twee uit te kiezen jaarboeken 
- vriendenboek Luc Stockman (zolang de voorraad strekt) 

. . .  dit alles voor slechts 1 8  euro ! 

BIJ ADRESVERANDERING 

Gelieve dit tijdig door te geven aan de penningmeester. U bent dan zeker 
nog het jaarboek te ontvangen en het bespaart ons heel wat kosten. 
Gezien de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen 
we moeilijk uw nieuw adres achterhalen . 
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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 Hugo Notteboom, Prins Boudewijnlaan 9B in 999 1 
Adegem of via: hugo.notteboom@appeltjes-meetjesland.org. 
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Verantwoordelijke uitgever/ copyright 
Historisch Genootschap van het Meetjesland 

Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bijdrage. 

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of (gedeeltelijk) 
overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur, 

respectievelijk bronvermelding 
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