
GESCHIEDENIS 

\'A� 

DE G E�fE�JNTE.N 
DER 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, 

DOOR 

JFrane be potter en l an fllroeckaert. 

Eèrste reeks. - Arrondissement Gent. 

EERSTE DEEL: 

Aalter, Af•n�, A•per
1 

A•tene, llaalsem
1 

"eb&e·••rla•Leerne, 

Balesem, 8ellem 
I 

aettelare, 1!1&-•enlJ•We•&rem, •e•tellter• 

sen, De•&eldenk. 

GENT, 

DRUKKERIJ C. ANNOOT-BRAECKMAN, KOOHN�IARKT. 

t864-i870. 

Digitized by Google 



BACHTE-MARIA-LEEBNE.

Bascnnuvmo VAN nm‘ oomn-Eene der sehilderachtigst gelegene

plaatsen aan de boorden der Leie is Baehte-Maria-Leerne. Deze

gemeente, uit twee verseliillige parochiën samengesteld,Bachte en

Sw-ltíaria-Leerne, en die eene oppervlakte heeft van 862 hecta

ren (l), is van het noordoosten naar het zuidwesten door den steen

weg van Gent naar Deinze doorsneden,en ligt,volgens berekening

der krijgsgenie, op 54“ 0’ 55" poolshoogte en 40 44’ 44" ten oosten

der middaglijn van Parijs. Aan den kerkdorpel van Bachte is de

verhevenheid haars bodems 40 meters 23 centimeters boven de

lage Zee te Oostende. Zij behoort tot het vredegereehtskanton

Deinze, van welke stad zij 5 kilometers afgelegen is, en grenst

ten noorden aan Vosselare en SL-Martens-Leerne, ten oosten,

met de Leie, aan Deurle, ten zuiden, ook met de Leie, aan Astene

en Deinze, en ten westen aan Meigem.

(i) In de verledene eeuw had Sw-‘ilaria-Leerne (zonder Bachte) eene grootte

van ongeveer 600 bundel‘. Bachte en Rekelinge waren 429 bunder groot,

‘vaarvan 79 bunder voor Bachte en 50 voor Rekelinge, kerkelijk Deinze.
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Alles laat onderstellen dat Leerne, als bewoonde plaats, eene

tamelijk hooge oudheid bezit. Inderdaad, behalve den vond, op

zijn grondgebied, ten jare1840,van een paar Bomeinsche zilveren

munten, die tegenwoordig in het kabinet des heeren P. D’Huyge

laere, te Deinze, berusten, kan, tot bevestiging van die oudheid,

niet alleen op zijne ligging, maar ook op zijnen naam gewezen

worden, dien Pn. BLOMMAERT, in zijne Aloude Geschiedenis der

Belgen, van het oude Lethera afleidt, -— eene plaats, die bij onze

Germaansche voorouders als heilig beschouwd en tot de uitoe

fening van den godsdienst gebruikt werd. Ook De SMET verklaart

Leerne door eene geheiligde plaats, of eenen gemeentegrond.

Oorspr0nkelijk,en wel, onder andere,nog in de XV=eeuw,werd

deze plaats niet anders dan Lederne geheeten. In de meeste latere

schriften, tot zelfs in de verledene eeuw, schreef men, naar de

twee sehutspatronen harer kerk, Sínte-Ìllaría-Leerne en Sint-Jans

Leerne; in het Weezenboee der stad Gent van 1570-1571,

Sente-Ìklaríen-Líre; in 1685, Maria-Lederne, enz. Haar tegen

woordige naam, Baclîte-Maria-Leerîze, werd vastgesteld bij besluit

van koning Willem, onder dagteekening van 16 April 1825, toen

de tot alsdan zelfstandige gemeente Baehte met Maria-Leerne tot

éene gemeente, op het verlangen van de besturen dier twee

plaatsen, vereenigd werd(1). De beteekenis ‚van Baehte is niet

(1) t‘ Wij Willem, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz.

a Op het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsel1e zaken en water

staat, van den 5 dezer, B, 4750, n" 57, omtrent het aan hem door de Gedepu

teerde Staten der Provincie Oost-Vlaanderen medegedeeld verlangen der

plaatselijke besturen van Baehte en Maria-Leerne, ten einde tot éene ge

meente, onder de benaming van Baehte-‘Ilaria-Leerne, vereenigd te worden.

i‘ Den Raad van State gehoord (advies 11 dezer, nIJ 47).

K Hebben goedgevonden en verstaan, de gemeenten Baehte en ltlaria-Leerne

te vereenigen tot éene gemeente, onder den naam van Baehte-MariaLeerne,

en zulks onder bepaling, dat het dien onverminderd aan de algemeene ver

gadering der Staten van Oost-Vlaanderen, aan welke dit besluit zal worden

medegedeeld in hare eerste bijeenkomst, zal zijn vrijgelaten om, wanneer

dezelve ten deze iets naders aan Ons mogt hebben voor te dragen, zulks te

kunnen doen.
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ver te zoeken : dit woord, hetzelfde als achter (retró), wordt

nog dagelijks in West-Vlaanderen gebruikt, en komt in ver

scheidene plaatsnamen voor, als te Gent, in Bachter-Leíe, te

Wetteren, in de Bachtenakkers, enz. Een Pieter van Bachten,

vermoedelijk tot eene van daar herkomstige familie behoorende,

wordt in ccnc oorkonde van i52i aangetroffen.

Er staat te Baehte eene dikke oude linde, die vier mannen

te zamen niet omvatten kunnen. Het volk heeft daar ’t volgende

versje op gemaakt :

Baehte-linde, verre bekend,

Is nader Korlerĳlc dan Gent.

De gemeente Baehte-Maria-Leerne bevat de vijf volgende voor

name wijken : Laarne-dorp, Baehte, Bekelinge, Lei/sant of Maai

gemhoek, en Kouter“). De wijk Rekelinge is zeer oud, en werd

aanvankelijk Ricolîaingahent of Recllnghem geschreven, onder

ander bij ltlataaaivco, die zegt, dat deze plaats in de IX° eeuw door

u En zal Onze Minister voornoemd voor de uitvoering dezes zorg dragen,

waarvan aan Onzen Minister van Financiën, aan Onzen Minister van Staat,

belast met de generale directie der ontvangsten, en aan den Raad van State,

zal worden kennis gegeven.

u Brussel, den iti April i825. ‘ì

(Geleekeîid) .‘ WILLEM.

(i) Oude plaatsnamen :

i244. Berch, Briggheìîzersch, Ere/leut, Hom, Hul, Mannindriesch, Rol,

Verheke.

i560. ’t Walsche Land.

i450. Caccaerts/iouc, Ilolenweghc, Línlackere, Maeyeghemacker, Raes

booìnlcíîz, Walackers, Wínckele, Wildemeersch.

i590. Hofdriesch, Leyîneersc/i, Sleendaìn of Cleen Oden.

i600. Gansbrouck, Guldcnmeersch, Ilemelryek, Heymanneken, Hoog/ie

Vlaeeke, lloocltmere, Slrepe, liet Wiel, Wul/‘slagherigge.

‘i699. Belrenbosch, Ilalsenberc/i, Hoocheautere, Keysersbulck, Spelck.

i752. De Blauwpoorte, de Blauwpoortdreve, Donclterdreve, Roobulck,

Schaepdreve, groote Tichelrije.
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eenen heiligen man, met name Gontbert, beheerd,en aan Bertinius

werd afgestaan (i).

Behalve de Leie, die, zoo wij reeds zegden, een groot deel van

haar grondgebied bezoomt, en langs wier boorden zich eene uit

muntende, onafzienbare weide uitstrekt, te recht met den naam

van vermaarde Leimeersehen bestempeld, - ontmoet men in

deze gemeente een drietal voorname beken, als daar zijn : de

Reígersbeek, op dc westergrens, de Bekelingbee/c, die de Schip

donksche Vaart met de Leie verbindt en tot grenslijn met Deinze

dient, en de Kalene, welke waterloop uit de Leie ontstaat, en zich

in gemelde rivier aan den Pontenhoek uitlost. Bovendien heeft

men hier nog eenige overblijfselen van de vele en groote vijvers,

die de gemeente vroegertijds bezat, en van welke er twee in 1854‘

‚eenen omtrek hadden van niet min dan 250 meters, op eene

diepte van 5 meters. Men zal daar vroeger zeer waarschijnlijk

turf uit gedolven hebben, te oordeelen naar de turfputten, welke

in deze gemeente vóor eenige jaren nog voorhanden waren.

In de nabijheid der Kalcne lag in 1788 een elsbosch, 1 bunder

264 roeden groot, en waarin, volgens eene aankondiging der

Gazette van Gend, veel van die brandstof te vinden was.

Een bewijs, dat de gemeente eertijds aan veelvuldige over

stroomingen onderworpen was, vinden wij, behalve in het verder

opgenomen document (zie het 5° hoofdstuk), in een vertoog der

wethouders van Bachte aan de hoogpointers en vrijschepenen

van de kastelnij van Kortrijk, ten jare 1786. Genoemde wet

houders gaven in dit stuk voor ‘x dat niet alleen een groot deel

t van de meersehen in de leege landen van hun ghemeente,

t maer oock van den meerderen deel der andere proehien deser

‘r casselrije, eottoyerende de riviere de Leye, door de inondaticn

‘i der wateren van gemelde riviere in dit soo onbequaem saisoen

(l) « . . . ‚Aggerandi vèro sunt hie vici, quos Gontbertus vir sanctissimus

suo dominatu eultuque complexus, Bertinícis lubens volensque transeripsit :

Ríeoluingahem, modo Reclínghem, ete. . . . »

(De lllorínis et Morínorum rebus, etc., I, 61.)
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‘ soodanigh beschadigt syn geworden, dat al het gars ende

‘ vruchten van de overstroomde landen ende meerschen teene

‘ mael bedorven ende verloren syn, ter overgroote sehaede ende

I intrest van de ghehruyekers, midts zy daertoe, niet meer

« wetende waermede hunne beesten te onderhouden, ghenoot

‘ saeekt zyn gheweest deselve te vercoopcnm. n De vraag luidde,

dat er alle bedenkelijke middelen zouden in ’t werk gesteld

worden om dergelijke onheilen te voorkomen, ’t zij door de rivier

behoorlijk te doen zuiveren en onderhouden, of bij middel eener

doorsnijding eene gemakkelijkere afleiding. aan hare wateren

te geven (i).

Vóor de oprichting eener brug over de Leie, tusschen Deurle

en SL-Martens-Leerne, bestond er te Maria-Leerne een, oudtijds

den heer van Nevele toebehoorcnd veer of overzet, genaamd het

Veer ter pontem. Volgens het denombrement der heerlijkheid van

Nevele behoorde daartoe t! veersehat met waghenen ende met

k peerden, gheladen ende ongheladen, ende ooe een cleyn veer

‘ scip om lieden over te voerene. » Er was ook een aard of

stapelplaats, alwaar men betaalde z « van elck hondert niet

‘ ghemijt haut eenen halven stuyver; ghemijt, elck hondert,

‘ 1 stuyver; voor een voer steen, eenen halven stuyver, en voor

‘ een voer mest, idem. i’ De ontvangst dezer rechten werd alle

jaren verpaeht, en bracht in 1627 acht pond groote op.

De gemeente was vroeger zeer beboscht, doch omtrent den

jare 1580 werden vele bossehen uitgeroeid en in weiden her

sehapen. Haar bodem, meest plat,hicr en daar zandig, doch zacht

van aard, elders kleiachtig, en op enkele plaatsen moerassig,

bevat vier versehillige klassen van grond, waarvan de eerste 56,

en de tweede 26 centimeters groeilaag heeft. De landen der

derde klas bestaan uit twee soorten van grond; de eene, tot eene

diepte van 25 centimeters, is zandachtig, en de andere, met eene

groeilaag van slechts 18 centimeters, van klei gevormd. De vierde

(1) Resolutíeboek van Bachte. — Gemeentearchief van Bachte-Maria-Leerne.
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klas bestaat uit eene mengeling van zavel en klei, waarvan de

groeíkorst van 15 tot 42 centimeters verschilt.

Vroege bewijzen over de ontginning der landen en den akker

bouw dezer gemeente bezitten wij niet. Nogtans telde men er op

het einde der XIVe eeuw reeds een aanzienlijk getal groote pacht

hoeven, onder welke wij als de voornaamste hier opnoemen het

goed te Hoedonc, dat onder zaailanden, bosschen en meersehen

een vijftigtal bunder groot was, en in 1404 tegen 5 sehellingen

5 grooten het bunder verpaeht werd. In 4426 bedroeg de pacht‘

som van dit goed 18 pond groote, ongeminderd eene som van

5 pond 10 sehellingen voor zes bunder weide, genaamd den

Wildemeersch, en 50 sehellingen voor het geweed in de er rond

liggende bosschen“). In 1447 was de paehtprijs reeds geklommen

tot 20 pond groote, en volgens eene akte van 4656, waarin het

onder den naam van e ’t groot paehthof in de dreve, » met eene

grootte van 24 bunder voorkomt, werd het toen voor 500 gulden

’s jaars in huur gegeven. Omtrent het midden der XVIII” eeuw,

bepaaldelijk in 4752, was de paehtsom 81 pond groote. Onder

de voorwaarden, den pachter alsdan ten laste gelegd, merken wij

op dat, in geval van overstrooming der landerijen en vernieling

der vruchten, anders dan door verhageling of oorlogsgeweld, de

(l) “ Kenlic zij, ete., dat Jan de Rueze, eommen es, ete., kende dat hij

heeft ghenomen in zekeren vorwaerde ende loyalen paehte jeghen de

jonef. Cornel. Boudewine, machtich over haren man, tgoed te Iloedonc,

gheleghen tSente-lllarienlederiìe. .. . omme de solnme van xvííi lib. gr.

tsiaers.... ende boven desen houdt Cornelis over sinen godspenninc een

plecke van lande, gheheeten de Wildemeersch, den vors. pacht lane duerende,

groot also men secht vi bunderen, ende de vors. Jan moet van denselven

merseh jaerlícx betalen ííi líb. x s. gr. met den paehte, houden slotvast

bedolven of beloken, sonder Cornelis eost, dies moet Jan jaerlicx hebben

dachtergheweet, als de vette beesten uut sijn. Ltem hierboven heeft Cornelis

verhuert Janne den Rueze de hettinghe ende gheweet van den bossehe van

Oedonc, ende de eeeken, diere upstaen souden. . . . Ende datter niement veer—

kine inhouden en sonde, uutghedaen de forestier, twee, omme de soulme van

xxx s. gr. siaers, naer de vorwaerde, die Cornelis addejeghen minen heere van

Momerens (lllontììtorency). . . . v’

(Jaa/‘rcgisler van Gent, 1426-1428, 2e deel, bl. 99 v0.)
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eigenaar tot geene de minste schadevergoeding gehouden was.

Het benoodigde tot onderhoud of herstelling der gebouwen moest

de pachter kosteloos bijhalen, en waar aan kanten of grachten

werd nuttig geoordeeld eiketronken te planten, moest dit door

zijne zorgen gedaan worden. Gelijk op de meeste groote paeht

hoeven gebruikelijk was, mocht een deel der goederen door den

pachter worden onderverhuurd, mits hij persoonlijk nogtans

voor de volle betaling zijner paehtsom instond. Het bestendig

onderhoud der aan de goederen liggende straten, beken, riolen

en waterloopen, en vooral het zorgvuldig weren van de rupsen

puppen op de boomen,werd hem uitdrukkelijk voorgeschreven

een bewijs, dat de rijke grondeígenaars van vroeger, zoowel als

tegenwoordig de openbare besturen en al wie ‘t met den land

bouw wel meent, het hooge belang diens maatregels wisten te

waardeeren.

Het goed te Sloote, dat wij in het Jaarregíster der stad Gent

van 4405 de eerste maal aantreffen, was eene paehthoeve van

ongeveer 20 bunder uitgestrektheid. Haar huurprijs werd bere

kend tegen 4 sehellingen 6 dcniers groote tournois ’s jaars het

bunder, en bedroeg in 4448 elf pond groote, Vlaamsche munt,

boven dat de pachter zijnen eigenaar ieder jaar 6 steenen boter,

2 steenen vlas en 4 ‘ lovelieke goede capoenen 1’ te leveren had.

Verdroogde er op ’t goed een boom, de pachter moest twee poten

in de plaats stellen. Al het timmerhout, de steenen, kalk, enz.,

dcn eigenaar noodig ter herstelling van de hoeve, moest door

den pachter ter plaats worden aangevoerd, en ieder jaar was

hij verplicht te zijnen koste eenen kerel, van zijns meesters

kleuren, te doen makemwaarvoor deze hem 6 sehellingen groote

verschuldigd was. Bovendien deed de eigenaar hem een voorschot

in geld en vee, tot beloop van 6 pond 42 sehellingen groote,

voor welks teruggaaf den pachter alle gemak gegeven werdti).

(i) Jaarregister van 44484450, 2e deel, bl. 5I.
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In 1464 was het
goed te Sloote 28 bunder groot, en bedroeg de

huursom slechts
9 pond 14 schcllingen groote.

Voorts had men hier in de XVe eeuw nog het goed ter Hagen,

in 1470, onder land, meerseh en broek, 19 bunder 400 roeden

groot, en voor 6 pond 10 schellingcn groote verpachtfl); het

goed te Mereyeghem, met eene uitgestrektheid van 25 bunder

109 roeden, waarvan de pacht in 1482 tot 9 pond 6 schellingcn

groote beliep; het goed te ‘Mayeg/teïlt, omtrent 16 bunder groot;

het goed te Waesberghen, het goed te Bĳabels, het goed te Win

gene, enz., al leenen, waarvan wij in het tweede hoofdstuk uit

voeriger zullen gewagen. ‘

Ten jare 1846 bed

Maria-Leerne 125

2 van 25 tot 50, 2

15 hectaren. Nage

roeg het getal landbouwbedrijven te Baehte

, Waaronder een van 40 tot 45 hectaren ,

van 20 tot 25, 5 van 15 tot 20, en 5 van 10 tot

noeg de vijf zesden waren in pacht, het overige

door de landbouwers in eigendom gehouden. Men telde er

95 mannelijke en 59 vrouwelijke loontrekkende dienstlieden,

en in de stallen : 68 paarden en veulens, 598 koppen hoornvee,

80 woldieren, 507 varkens en 8 geiten. Er Word

. 55 hectaren 99 aren tarwe, 201 h. 95 ar. rogge,

4‘ h‘ 95 ar. ‘gerst, 51 h. 85 ar. haver‘, 1 h. 90 ar. boonen,

6 h‘ 26 ar. boekweit, 10 h. 69 ar. koolzaad, 54 h. 67 ar. vlas,

5 h. 75‘ ar. Wortels, 49 h. 40 ar. aardappelen, en 29 h. 89 ar.

klaver.De Weiden en meerschcn hadden eene uitgestrektheid van

97 h. 66 ar.; de boomgaarden, 17 h. 46 ar.; de tuinen, 5 h. 67 ar.,

en de bossehen, 71 hectaren. ’t Een door ’t ander golden de landen

er in eigendom van 2,500 tot 5,500 franken, en van 75 tot 100 fr.

en dezer gemeente. Het volgende uittreksel uit het merkwaar

verslag des heeren E. JAEQUEMYNS, voorzitter der Landbouw

maatschappij van Oost-Vlaanderen, over den in 1868 gehouden

hoevenwedstrijd , bij welke gelegenheid den heer senator t’Kint

~

dig

(i) Jaarregister "an 1470-1472, bl. 150 v.)
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de Roodenheke- de Naeyer eene bijzondere medaille werd toe

gewezen, verdient hier, als eene navolgenswaardig voorbeeld

inhoudende, te worden medegedeeld :

‘ Men weet -— schrijft de geleerde landbouwkundige — dat

onze Lei- en Seheldemeerschen hunne vruchtbaarheid aan den

vloed der wateren, veroorzaakt door de overstrooming dier

rivieren, verschuldigd zijn. Hetzelfde feit wordt op de boorden

van het meerendeel der rivieren en stroomen waargenomen, en

iedereen kent, door de beschrijving, den weldoenden invloed

der Nijl-wateren. Tegenover deze voordeelen bieden de over

stroomingen echter ook hunne zwarigheden aan, doordien zij het

gebrek hebben, niet zelden op ongepaste tijden te komen, en

de langs dc meerschen gelegene zaailanden te hinderen.

‘ Bekend is het, ten andere, dat koophandel en nijverheid er

op aandringen, dat de loop der wateren geregeld worde. Doch

naarmate zulks, in ’t belang van handel en nijverheid, der open

bare gezondheid of der meerdere vruehtbaarmaking der bouw

landcn, tot stand komt, houden de overstroomingen op, en ziet

n1cn de vloeimeersehen verdwijnen.

‘ De heer senator t’Kint de Roodenbeke kwam op het gedacht,

de wateren der Leie bij middel eens windmolens derwijze te

verhoogen, dat 12 hectaren meerseh, te Deinze, er kunstmatig

door konden besproeid worden. Door dat middel werden deze

meerschen in dezelfde voorwaarden gebracht, als zij het waren

vóor de delving van het kanaal van Schipdonk, dat de voor de

meerschen voordeelige, maar voor een groot deel onzer provincie,

inzonderheid de stad Gent, zoo nadeelige overstroomingen doen

staken heeft.

1 De uitslag was volledig, alhoewel er niets nieuws in gelegen

was : ik weet het. Sedert onheuglijken tijd, immers, worden de

windmolens in Holland ter ophooging der wateren en het droog

trekken der weiden gebezigd. Van AELBROUCK, die vóor eene

halve eeuw schreef, spreekt van de windmolens, tot gemeld

doeleinde opgericht, gelijk hij spreekt van de draineering : als

oplettenden en gewetensvollen waarnemer.
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‘ Maar men verlaat de windmolens, als besproeiíngstuigen,

zooals men de wijze van droogtrekkcn der landen, door VAN AEL

imoucK aangewezen, reeds laten varen heeft. De wind, trouwens,

is een onstandvastige beweger, die stil ligt, wanneer men hem

het meest noodig heeft.

‘ Ook nam de heer t’Kint tot het stoomtuig zijne toevlucht,

wamleel‘ hij’ door eenen eersten gelukkigen uitslag aangemoe

digd, tot het besluit kwam, 22 hectaren mecrsch, in de nabij

heid van zijn kasteel te Ste-Maria-Leernc gelegen, onder water te

zetten. Zoolang de Leie haren natuurlijken loop had, en zij bij

iederen vloed de drassige wateren, door de talrijke er in uitlos

sende beken aangebracht, in haren schoot weigerde te ontvangen,

en onze bouwlanden daardoor verwoest, de scheepvaart gestremd

en Onze steden getroffen werden, — zoolang ook werden deze

meersehen gemakkelijk en natuurlijk bevloeid. Doch, door het

graven van de vaart naar Sehipdonk werd de Leie genoodzaakt

in haar bed te blijven, en hield zij op, over de meersehen te

vloeien.Op den oproep van den heer t'Kint kwam eene weldoende

toovemimf’ de nimf der XIX‘ eeuw, de stoom, de bevrnchtende

wateren over de meersehen verspreiden, zonder dat de bouwlan

den, zooals vroeger, er eenig hinder door leden.

s Ziehier hoe de nimf te werk gaat. Een stoomwagen van

zeven paardenkracht brengt eene pomp van Gwynn in beweging;

deze neemt uit de Leie, op de daartoe geschikte dagen en uren,

het’ benoodigde water, verheft het tot 5 meters hoogte, en be

Sproeit aldus in twee en zeventig uren tijds 22 hectaren mecrsch

in den bijvang des kastecls van den achtbareil senator.

s Deze nimf, welke de heer t’Kint, zoo men wil, van de

boorden des Nijls heeft geroepen, alwaar zij inderdaad wonderen

verricht, is bestemd om een gansch nieuw veld voor dc bedrij

vigheid onzer landbouwers en grondeigcnaars te openen (1). ì

 

(I) Concours de fermes. Rapport du jury présenté au Conseil dïddmínís

lratíon (de la Socíété agricole de la Ftandre-Oríeîztale), dans sa avance du

26 Février 1869, par E. JAEQUEMYNS, bl. 65-67.
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ln zake van nijverheid bestaat er te Bachte-illaria-Leerne, buiten

den landbouw, niets anders dan eene bierbrouwerij, eene stokerij

en een windmolen. Deze laatste behoorde vanouds aan den

heer van Nevele, en vinden wij in 1562 voor zes jaren, mits de

jaarlijksehe som "an 12 pond 5 schellingen groote en 8 mud koorn,

Nevelsche maat, verhuurdU).

Er bestond reeds eene bierbrouwerij ten jare 1567.

Wat de herbergen betreft, deze waren hier vroeger weinig

talrijk. In 1750 had men te Sm-Maria-Leerne den Blíndeìì hane, en

in 1770, te Baehte : de groote Kogge (reeds in de XVIB eeuw

bestaande), het Land van Nevele en de Zwane,‘ geene brande

wijnhuizen.

Wij deelen hier, ter vollediging van de in onze monographie

van Nevele medegedeelde wettelijke verordeningen , door de

wethouderen van het voormalige land van Nevele, met betrek

king tot den handel, de nijverheid, de openbare veiligheid en de

goede zeden afgekondigd, de voorgeboden mede, welke in dcn

aanvang der vorige eeuw, en mogelijk nog vroeger, kracht van

(1) u ....Besprec wesende dat alle meulenaers zullen moghen houden

thuerlieder huse eooren ende meel, ende tselve dispenseren ten gherieve van

de ghemeente. Es voorts besproken dat ‘de voors. mueleneere ghehouden

werdt te eurtene ende eesserene van malene in stnrme, ongheweerte ende

groote winden, daerbij de meulene bederfven zoude moghen in al ofte in

partien, in welcken ghevalle de voors. hurare die soude moeten doen upreeh

ten ende repareren tsinen eoste‚ ltem es ooc besproken zo wanneer dat men

an de vors. muelene temmeren zal van eleenen wercke, ghelyc de roen

beslaen, de heckenen verheghene en de roen versluten, de eammen verlesen

ende andere eleene refeetie binnen der muelene ofte daerbuten, dwelc eenen

temmerman binnen eenen daght doen mach, danof wordt de vors. pachter

ghehouden den temmerman te contenteren zonder danof stillestaen te hebben

ofafslaeh van pachte; dies sal men hem leveren hout ende ysere, sulek alser

toe dienen sal, maer alsmen anders ande vors. muelen weeret, zo zal hij

stillestaen hebben, te wetene van elckeil daeh, dat de vors. muelene stille

staen sal, veerthien groote, sonder meer ofte min daer voeren gherekendt te

wordene, dwele hem afslach wordt up zijnen pacht. Ende de voors. pachtre

es ghchouden den lieden te malene ten sesthiensten "ate. . . . ‘ì

(Leenrngister van Nevele, 1460, bl. 258V.)
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laeten loopen op s’heeren straete sonder geschiltU) ofte gerinckt

te sijn, almede opde boete daertoe staende.

í Dat ook niemandt meer verkenen en laet loopen op sheeren

straete ofte en houde dan een ofte twee, uytterlijck meer we

scnde, dat sij deselve houden sullen binnen haerlieder bedwangh,

sonder iemand schade te laeten doen, opde boete van drij ponden

paresijse.

‘ Dat ook een iegelijk gehouden wordt te vermaeken sijne

hoven, boomgaerden ofte weiren voor half maerte ende daer

ontrent, opde boete daertoe staende.

( Dat ook niemand en vervoordere hout te raepen ofte sijne

kinderen laeten raepen met bijle, ofte houtmes, ofte eenige

instrumenten, opde verbeurte vande selve correctie van sche

penen ende boete van drij ponden par.

‘ Dat hem niemand en vervoordere te breecken tsij weirenl?)

ofte thuynen, opde boete van drij ponden par. ende correctie

van schepen.

« Dat geene cramers hen vervoorderen eenige cramen te

stellen, nochte ook ymand spel- ofte thuys-schole te stichten, op

gelijke boete.

‘ Dat ook niemand en vervoordere bier te vereoopen ofte

taverne te stichten sonder consent vanden heere, opde boete

daertoe staende.

‘ Dat ook niemand en vervoordere in eenige wateren te

vissehen, dan die de vermogen heeft in sijn eygcn, opde boete

ende verbeurte daertoe staende.

‘ Dat ook niemand en vervoordere tsij vriend ofte vremde te

verbergen op desen lande, ten sij alvooren tselve comende aen

segghcn aenden bailliu ofte schepenen van hacrlieden leste woo

nijnghe, op gelijke boete.

( Ende of het Godt heliefde te besoecken eenige insetenen

(i) Gesehílt, met eene bel of schel aan den hals. — Gerínclrt, met eenen ring

door den neus.

(2) Waren oft thuynen, afsluitingen.
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r-J”‘‚—“—-:‘‘ï‘

met smcttelijke zieekten, daer van Hij ons behoede, soo gebiedt

men een ygelijk, van wat stact ofte conditie hij sij, dat hij

deselve terstont ende opden voet doet adverteren aen bailliu

ende wetb, omme bij hemlieden wege daerinne voorsien te

worden naer behooren, ten eynde hem een ygelijk daer vooren

mach vermijden ende wachten op gelijke boete ende pcne.

« Item wordt scerpelijk verboden den een den anderen te

injurieren met worden ofte wercken, vloeken ende sweiren ofte

vechten, wonden tot den bloede ofte andersints, opde boete ook

daertoe staende.

« Voorts alsoo men verstaet dat de dicnstboden, soo knechten

als maerten, hun diekmaels vervorderen liehtveerdelijk te ver

hueren aen diversehe meesters, ontfangendc van eleken eenen

godts-pennijnek, twelck is strijdende jegens de goede trauwe

ende veroorsaekt groote ineonvenienten, dat de meesters niet en

konnen worden gcdíent, soo wordt tselve mits desen verboden

Op pene van te verbeuren eene boete van twintieh sehellijngen

groeten boven de restitutie "anden godtspennijnck, schaede ende

intresten te betaelen aen partije.

‘l Voorts wordt vuyt crachte ende ingevolge de placcaeten van

Sìjne Majesteit, ende het vermogen vanden heere ende wcth,

exprcsselijk geboden ende gelast aen alle de gene, geland zijnde

afin eenige heerstraeten ofte andere gemeene wegen binnen

desen lande ende jurisdictie van Nevel, dat sij onthier ende

vcerthien daegen ‚naer de publicatie deser, deselve straeten ende

Wegen’ Soo veel elek daeraen is geland, soufîisantelijk te ver

maeken ende repareren, op dat deselve straeten wel gemaakt,

onderhouden en gereparecrt mogen wesen, sullen sij deselve be

legghen met souffisant hout ende bedelven aen beede zijden

met diepe grachten, daer het doenlijk is ende de noodt vereyscht,

ende d’aerde daer vuytcomcnde werpen in ’t midden vande

straete, die vereffenende ende verspreyende, ende voorts slech

ten (Thoogten ende opdrachten, werpende ende voerende d’aerdc

inde naestc leegten ofte putten , gevcnde aendc straete alomme

haere rechte wijde, doende weiren ende afhouden alle houten
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boemen ende plantagien, die aende voorscyde straete ende aen de

passagien gerief doen ofte beletsel ende noodich dienen geweirt

te worden, op pene bij dat de gene, die men ter aenstaende

visitatie ofte straetbereyt sal bevinden ergens in faulten gebleven

te sijn, sullen verbeuren de boete daertoe staende, ende dat

bovendien tselve sal gedacn worden themlieden dobbelen coste.

a Wordende bij desen een ijder g’advertecrt datmen corts,

ingevolge ende ten tijde bijde plaecaten van sijne Con. Maj.

geprescribeert , sal doen de stractscouwijnge, waertoe een ijder

hem hout gewaersehout ende voleomen aende voorscyde debvoi

ren van reparatien, om niet tïneurercn de boete daertoe staende.

c Een ijgclijk word ook verboden te houden eenige hofhonden

ofte rekels, ten sij cortende hunne achterste senuwen ende drac

gende altijdt eenen knicf ofte schild, eenen voet en half lanck,

opde boete daertoe staende.

‘ Insgelijcx wordt aen een ijder verboden in sijne huysen

ofte beweldt te hebben eenige gaerens, netten , sacken ofte

andersints, ofte ook eenige instrumenten om het wildt te vangen

ofte schenden, ook opde boete daertoe staende.

‘ Niemandt en sal hem hebben te vervorderen achter lande te

gaen met bussen ofte roers, gelacden met zaet, nochte ook buyten

sweegs,noehte ookte gaen met eenige honden, ten sij die hebbende

inden bandt ofte toise, gelijk ook niemandt, wie ’t zij, noch met

houdt of sonder hondt, noch met fusiecke te jaegen ofte schieten

eenig wildt,alles opde boete ende verbeurte volgens de placeaetcn.

a Niemandt en sal hem vervorderen te houden eenige jacht

honden tot het loopende ofte vliegende wilt, ten sij ten dienste

ende bij weete ofte consent vanden heere ende dat die sijn

geteeckent bijden weyenaere, up pene alsvooren.

‘ Niemandt en sal vermogen te houden ende drijven cudde

sehaepen ofte duyven, ten sij bezittende een vrij sehaepgoet ofte

gebruykende condigne breede van lande, volgens de placeaeten

daerop ghcëmaneert, ende opde boete daerbij gestatueert, ende

voorts alles op de voordere pcnen, boeten ende verbeurten

daertoe staende. ì
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Toen de linnenweverij nog volop in bloei was, en bepaaldelijk

in 1757 en 1767, telde men in de gemeente, volgens eene

ofiiciëele opgaaf, 56 getouwen. In 1846 Waren er 120, doeh van

deze slechts 50 in werkzaamheid.

De bevolking dezer gemeente is sedert een veertigtal jaren

eerder verminderd dan aangegroeid. In 1801 had men er

1,141 inwoners,waaronder een honderdtal ondersteunde behoef

tigen; in 1329 Waren er 1 ‚442 zielen, terwijl op 51 December 1868

de bevolking maar 1,280 zielen telde. In 1605 stonden er maar

een tiental huizen op de dorpsplaats van Lcerne. Ileden heeft

men er in geheel de gemeente omtrent 240.

Het gemeentearchief bevat, buiten de oude registers van dcn

burgerlĳken stand, aanvangende met 1650 : een Landboek met

kaarten , in 1605 opgemaakt door den gezworen landmeter

Pieter de Bersaeques; een Gaederíngboeck van 1782, en eenige

oude Besolutíeboelcen.

De kermissen vallen :die van S“’-Maria-Leerne op den Zondag na

0.-L.-V.-Hemelvaartdag, en die van Baehte op SL-Pietersfeest. De

oude SL-Janskermis van Leernc is sedert eenigc jaren afgeschaft.

Il.

HEERLlIKHElD.-— SĲ-ltlaría-Leerne maakte gedurende het feodale

beheer deel van de heerlijkheid, later baronie van Nevele, en

was’ althans sedert de XIVÜ eeuw, de verblijfplaats van de

bezitters dezes leengoeds, hetwelk zich in niet min dan zeventien

gemeenten uitstrekte.

In onze geschiedenis der gemeente Nevele hebben wij de heer

lijke rechten doen kennen,aan ’t bezit van dit domein verbonden.

Ter vollediging van die opgave zij hier gezegd, dat het recht

Op ’t beste meubel eener nalatenschap, volgens het door ons

mcdegedeelde denombrement van 1587, « den besten hooft’
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stoel, r aanvankelijk den heeren van Nevele, sedert 1588 aan

de graven van Vlaanderen toebehoorde. Omtrent 1562 dced

de graaf van Hoorne vele moeite om dit recht, al ware ’t door

aankoop, terug te bekomen; doch er Werd hem geantwoord, dat

uit het onderzoek, in de Rekenkamer te Rijsel gedaan, niet

gebleken was dat de heeren van Nevele vroeger, althans niet

vóor 4588, bedoeld recht genoten hadden, en dat, wat den voor

gestelden afkoop betreft, dit niet geschieden kon uit hoofde van

den hezwaarden toestand der schatkist, en ten einde geen voor

gaande te vestigen, hetwelk door andere heeren zoude kunnen

ingeroepen worden om insgelijks voorstellen van dien aard te

doenU).

(l) a Monseigneur, le conte de Ilornes a piéça poursuivy et fait faire vers

moy grande instance à ce qu’on luy voulsist vendre et mettre à pris certain

droit, appelle’ le meilleur cathel, appertenant à vostre Majesté, qui se liève au

prouflit d’ieelle en la seigneurie de Nevele, appartenant audiet conte. Et sont

les subgectz de ladicte seigneurie astraintz à telle subgeetion que advenant le

trespas d'aulcun inhabitant, le bailly du Vietzbourg de vostre ville de Gand

(soubz lequel bailliaige ladicte seigneurie resortist) liève et prend, ou nom de

vostrediete majesté, la meilleure pièce de bestial ou meuble délaissée au

trespas de chascun inhabitailt. Et comme il m'avait semblé estre une partie

de grande prééminence que de lever tel droit en la seigneurie de son vassal,

j’en ay fait prendre plusieurs et divers advis, avant vouloir entendre à

ladiete vendition, de tant plus que au pays de Flandres l'on m’avoit encoires

fait semblables vcnditions, fors à Pabbé de St. Bavon audict Flandre, auquel

l'on a laissé auleunes semblables parties, non par manière de vendition, mais

pour récompense de semblable droit, que luy avoit este’ osté et appliequé au

demaine de vostredicte Majesté par Pérection du nouveau chasteau audict

Gand. Et pour faire entendre à vostrediete majesté le commencement de la

poursuyte dudict conte, est vray que la eontesse douaigière de Homes, sa

mère, a premièrement présenté certaine requeste à vostredicte majesté,

donnant à cognoistre par ieelle que lediet droit avoit par cy-devant appartenu

aux seigneurs de Nevele, et que l'on ne s'avoit à quel tiltre iceluy leur estoit

osté et levé au prouflit des prédécesseurs de vostrediete majesté, et requéroit

partant estre réintégrée audict droit, ou que du moins elle pourroit avoir

iceluy par achat. Sur quoy aesté demandé l’advis de ceulx des comptes de

vostrediete majesté à Lille,lesquelz ont trouvé que les prédécesseurs de vostre

diete majesté, contes de Flandres, ayent paisiblement joy dudiet droit depuis

l'an lllc Illlu VlII, sans que lesdicts seigneurs de Nevele en ayent oncques

eu la joyssance : ce qu'on a déclaré et fait entendre audict conte de Homes.

Et n'y veullant alors plus insister, continuoit autre poursuyte, assçavoii- pour
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Daar wij 00k in de geschiedenis van de hoofdplaats der heer

lijkheid de geslachtlijst der heeren mededeelep, zal het hier

volstaan niet in ’t kort de familiën op te noemen, aan welke

l’avoir par achapt, veu que vostre dicte majesté permettoit vendre autres

parties de son domaine. Et furent de rechief ses requestes, faisans seulement

mention de sa seigneurie de Nevele, autresfoiz envoyées ausdicts des comptes

à Lille, lesquelz, pour estre leur serment et charge de sincèrement entendre

les afläires et les interpréter au plus grant prouflit et moindre dommaige de

vostrediete majesté, ont fait une assiette et évaluation dudict droit de meilleur

eathel, qui durant Pespace de vingt ans avoit csté levé en ladicte seigneurie et

paroiehe de Nevele, présupposant que ledict conte ne prétendoit ou requéroit

avoir ledict droit plus avant. Et sur la vendition, que luy pourroit estre faite

et le pris pour lequel on luy pourroit délaisser ledict droit, en donnoyent

aussi leur advis conforme àPeXtrait cy-joint. Et en estant de rechief ledict

conte adverti, déclaira son intention n’estre de seulement demander par achat

ledict droit en ladicte seigneurie et paroiche de Nevele, mais aussi par toute

la terre dudict Nevele, comprendant seize à dix-huyt villaiges, par où tout ce

qui en avoit esté fait et préparé, estoit frusté. Ce néantmoins, pour luy donner

meilleur eontentement,j‘ay, pour la troiziesme fois, fait faire autre évaluation

et prendre nouvel advis, par lequel, comme vostrediete majesté pourra veoir

par ledict extrait cy-j oint, lesdicts des comptes ont persisté que ladiete évalua

tion ne se povoit bonnement faire, aussy qu'il ne faisoit à conseiller de aliéner

telles et semblables parties, Parquoy, monseigneur, en ayant oy le rapport, et

le tout fait mettre en délibération de Conseil en vos finances, aussi considé

ram Pestat en quoy le domaine de vostredicte majesté se retreuve présente

ment, estant tant chargé, ypothecqué et obligie à autre, joint à ce que

lesdicts des comptes asseurent estre mal possible d’en faire extimation ou

mettre ledict droit à pris, et que par expérience a esté trouvé que semblable

droit dont par cy—devant l’on a seulement rendu quatre deniers, l'on en rend

présentement vingt,mesmes pour autres considérations alléguées par lesdicts

des comptes, Je me suis déportée d'y prendre résolution finalle. Mais, voyant

que ledict conte de Hornes continue encoires sa poursuyte, il m'a semblé

convenable d'envoyer le tout à vostredicte majesté, pour non entrer en con

séquence avec autres seigneurs, lesquels pourroyent demander le semblable,

remettant à vostredicte majesté d'y ordonner comme icelle trouvera convenir;

dont et de son bon plaisir en cest endroit, Je la suplye très humblement me

vouloir advertir, pour selon ce m'y savoir régler et conduyre.

u Monseigneur, je suplye le créateur donner à vostredicte majesté en toute

prospérité, très bonne et longue vye, en me recommandant très humblement

à la bonne grâce (ficelle.

a De Bruxelles, le xvime jour d'octobre 1562. n

(Medegedeeld door den heer GACHARD, algemeen are/n'

varis de‘ Rĳks, le Brussel.)
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’t kasteel, dat wij verder beschrijven zullen, voortijds toebehoord

heeft.

Na de oorspronkelijke boerenfamilie, Welke den naam van

Nevele droeg, en van welke verscheidene leden in den ridder

stand hebben uitgemunt, vinden wij, door ’t huwelijk van

lliargareta van Nevele, in den beginne der XIVe eeuw, het

geslacht van Longueval; daarop volgden de Van Gistels, door de

eehtverbintenis van Margareta van Longueval met Jan van Gistel,

en, insgelijks door ’t huwelijk van de erfdochter dezer laatste

familie, De Fosseux, omtrent het jaar 1546. Dit geslacht bezat

de heerlijkheid tot omtrent 1425, wanneer zij door Joanna de

Fosseux, alweder bij huwelijk, aan Jan van Montmorency werd

overgebracht. ‘ ‘

Laatstgenoemde zich in de partij tegen den Graaf van Vlaan

deren gemengd hebbende, werd zijne bezitting, uit dien hoofde,

door den vorst aangeslagen. Philip den Goede bevredigde zich

echter met de som van 10,000 goudstukken, te heffen op de

inkomsten van het land van Nevele, dat hij daarom door zijne

oflicieren beheeren deed, terwijl Jan van Montmoreney,van zijnen

kant, de geheele heerlijkheid aan zekeren Jacob de Cran voor

eenen termijn van negen jaren, ten prijze van 2,000 pond parisis

’s jaars, verpachttefl). De Ìllontìnoremîlîfs bleven in ’t bezit

(i) “ Als van dat Jaques de Cran deede toghen ende zegghen dat alwaert

zo, dat mijn gheduehte heer hadde ghedaen handslaen an tland van Nevele

ende zinen toebehoortcn oft emmer daertoe eause hadde also men zeide, hy

dat de heer van Montmorency, die ghetraut hadde derfachtighe vrauwe van

den zelven lande ghekeert was ende ghealiert met ziere wederpartie, noch

tanne hadde hem de zelve mijn gheduehte heere gheeonsenteert uut graticn,

dat hy de Km guldine saluten, die hy ghehadt zoude hebben thuwelie metter

joilrauwe zinen wive, ghereehte zustere vander voors. erfaehtigher vrauwen,

halen inne ende ghecríghen zoude up tvors. land, ende dat in deser manieren

dat hy dat regieren zoude ofte doen regieren, ende alle de baten ende

proufliten, diere afcommen zouden, ende vanden toehehoorten, bellen, hebben

ende ontfaen totter vuiler betalinghe "au zinen vors. huweliken goede. . . .

ghelike dat vulcommenlike hlíken mochte by den openen letteren, die hijs

hadde "au minen vors. gheduchten heere onder sincn groten scghele, an den

bailliu ende manne van den Ouderbuerch dierne ghestelt hadden in de pos

sessie vanden vors. lande ende van allen zinen toebehoorten ‚ . . . .. ende
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der heerlijkheid tot den 11‘ Mei 1592, wanneer ze, ten verzoeke

de!‘ sehuldeischers van Eleonora van Montmoreney, gravin van

Hoogstraten, voor de som van 95,100 Carolusgulden werd toege

wezen aan Marten della FailleU). Heerlijkheid en kasteel bleven

sedert dit tijdstip tot na de afseliaiîing der feodaliteit, op ’t laatste

der vorige eeuw, aan de afstammelingen van genoemden Della

Faille, en vielen den 20 Floréal van het XII‘ jaar der Republiek

(11 Mei 18011‘), bij de verdeeling der goederen, nagelaten door

Jan-Antoon du Bois en zijne echtgenoote Dymphna-Francisca

Adriana della Faille, te beurt aan Karel-Jozef-lllaria du Bois.

 

,——-.——.——r‘‘n-‘a.—

uutendien begherde hy thebbene revocatie van zulken lettren van verbode

als onlancxleden ten vervolghe van Sanders van Vaernewijc ghezonden ware

ande mannen van den zelven lande "an Nevele, want zy anders gheen wet

doen wilden noch maninghe nntfaen vanden olliciers, die hy daer ghestelt

hadde van zinen weghe, liendelike slutende dat hem de zelve revocatie scul

digh was te gheschiene metten rechte, aenghezien dat de kennesse van mijns

vors. gheduchteu heere vireux of “an den gouvernemente ende beleede van

den vors. lande hier niet behoorde, alsoo de vors. Jaeop snstineerde,waerup

de zelve Sanders naer zeker decret dat hem ghegheven was dade verand

worden dat hy met goeden eause hadde ghedaen zenden den vors. brief van

verbode, want zinen pacht ende voorwaerde thellene ende belioudene die hy

hadde an wors. land wel ende duechdelike ghenomen jeghen den vors. heere

van Montmorency ende ziere gheselnede, als erfaehtíghe, den termyn van

ix jaren lanc durende, ende dat vanden tweesten daghe van Wvedemaent

laestleden, omme de somme van twee dusentieh ponden parísis Vlaemscher

munten ‘s jaers . . . . . ‚ Ende hidien wederleide hy de vors. revoeatie,

zegghende dat de kennesse ende berecht hier behoorde ende nieuwers el van

allen sticken ende zaken, hem angaende, mits dat hy poorter was ende dat

zonderlinghe van allen actien, personeelen alsoo dactie van zinen vors. pachte

was, ende omme van dien te ghebrukene tote den bende, also liy beghonnen

hadde, mochte hy hem wel ghehclpen metten privilegien ende vryheden van

deser stede, die zulc waren dat hy den zelven zinen pacht hebben ende

ghebruken zonde in wies handen dat vors. land quame. . . . n

(Jaarregister van 1428-1450, bl. 55.)

(1) Akte van aankoop, in ‘t bezit des heeren t’Kint de Roodenbeke‘

de Naeyer.

Eene andere akte van ‘t einde der XVIIe eeuw, berustende onder ’t archief

der heerlijkheid, schat het kasteel op eene waarde van 7,500 pond groote; de

gronden, daartoe behoorendc, op 11,900 pond 16 schell. 6 den. — Het jaar

lijksch inkomen dezer laatste (85 bunder) bedroeg destijds de som van

‘M2 pond groote.
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Eindelijk den 20 April i864‘ werd het kasteel met eene groote

uitgestrektheid land, weide, park en water, door de kinderen

van Ferdinand-Philip-Lodewijk du Bois , baron van Nevele ,

ridder der Leopoldsorde, oudsenator, te Leerne overleden, en

"an Olympia-Geertruida-Maria-Joseplìa barones du Bois, geboren

gravin d’0ultremont, verkocht aan den heer t’Kint de Roeden

bcke, gezantschapsraadsheer, oudlid van de Kamer der Volks

vertegenwoordigers en thans senator, gehuwd met Zoë-Isabclla

de Naeyer. — De tegenwoordige omvang van het kasteel en de

daarbij behoorende gronden beslaan niet min dan 500 hectaren,

waarvan omtrent 45 hectaren park.

Hangen wij thans eene korte beschrijving op van dit merk

waardige slot, welks naam, zoo wij in ’t derde hoofdstuk dezer

monographie zien zullen, meer dan eens in ’s lands kronieken

vermeld wordt.

Het kasteel werd, naar de plaats, Waarop het gebouwd was,

Odonk geheeten, een naam samengesteld uit 0, water, en donk,

hoogte, dus : hoogte bij het water. Het Jaarregíster van Gent, van

i598, geeft de spelling Hoedonc, maar men weet, dat 00 of o in

de middeleeuwsche schriften meermaals door de oe verwisseld

wordt; talrijke documenten van de XV’ en XVl’ eeuw spellen

Odonck, en ’t is eerst in de XVIII” eeuw, dat men begon Hoydonck

te schrijven, zoodat het oorspronkelijke water in hooi veranderd

werd.... Tot zulke mirakelen is de onwetendheid bekwaam! (1).

Reeds voordat het door de Gentenaren in i49i door brand

werd vernield, was het kasteel van Odonk geacht een der

schoonste en sterkste van Vlaanderen te zijn. Philip van Mont

morency deed het in i500 herbouwen, doch het werd eene

tweede maal verwoest door de Gcntsche geuzen ten jare i579.

Naar het schijnt duurden de werken zeer lang, want de rekenin

gen der heerlijkheid van Nevele, van het midden der XVI° eeuw,

houden verscheidene posten in, betrekkelijk vernieuwingen en

(i) Er is ook een Ilodonk bij Eindhoven, aan dcn Dommel, in Noord-Brabant.
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herstellingen. In 1558’, onder andere, werden verscheidene ge

schilderde vensters boven de groote poort gemaakt, alsmede de

Steenen brug, de paardenstal, enz.(1). De oorzaak van de langdu

ríäheíd der Werken was, volgens de overlevering, dat verscheidene

Wïîrklíeden eene verbintenis sloten te Gent, om er aan den toren

del‘ SL-Baafskerk te arbeiden, waar zij eenen stuiver daags meer

verdienden. Te Sw-Maria-Leernc wonnen zij slechts éen oortje

en eene maat koorn per dag. Wat de brug betreft, deze moet niet

1691‘ Sterk zijn geweest, want wij vinden dat ze reeds ten jare 1571

Vervangen werd(2). Op dit tijdstip vernieuwde men ook de val- of

ophaalbrug, ten gezamenlijken koste van 497 pond groote(5l.

In 1562 werd het uurwerk des middeltorens vernieuwd; het

oude werk was 200 groot en zwaar, dat men ’t moeilijk kon in

gang houden (4),

Het in ‘t begin der XVIe eeuw herbouwde slot had vier torens,

en stond rondom in ’t water, zooals nu. Wij hebben er eene

kortbondige beschrijving van aangetroffen in eene akte van het

jaar 1592, toebehoorende aan den tegenwoordigen bezitter, en

(1) t‘ Item betaelt eenen schilder tot Ghendt voor [schilderen ende groenen

van dioeersc/ze nieu vensters, hanghendc tOodoncq up de poorte . . . . .. de

somme van v lib. vii sch. p.

u Item betaelt Fransoys ‘van derllooghstraten de somme van in xxxviíi lib. p.

ende datte van tcousiden vandcr nieuwer Òrugglle tOodoneq, den groeten

rijstal . . . . . .

u Item betaelt voor een haren cleed omme dcn ast vande brouwerie

tOodoncq, midts den haren garen, omme tsclfste te naeyen ende maken,

v lib. xv. s. iii d. p. ‘ì (Rekening van 1558-1559.)

(2) t‘ Eerst betaeld an Lowijs de Vilain, metsere van zinen ambachte, de

somme van hondert ende dertien ponden zeventien sehellynghen zes pennyn

ghen parisis, te wetene lxxvi pond parisis int afbreken van der brugghe an

tcasteel tOotloneq ende int metsen van twee nieu spoelen ende een landthooft

metten vluericken om de zelve brugghe wederommc nieuwe up te mallen. . . . ‘ì

(Id. van 1571-1572.)

(5) Een op papier geschilderd fl patroon " dezer brug, van 1609, berust

onder het archief der heerlijkheid.

(4) t‘ Item betaelt anden horlogemaker te Ghendt van aude horloge up

tvoornomde huus tOodoneq zeker nieu weerck daer an te maken, om dieswille

dat de voorn. horloge te swaer was om up te winden, de somme van x lib. p. "

([41. van 1562-1565.)



welke wij hier letterlijk overschrijven : « ....Het easteel van

‘ Oodonek, ghemetst uytten waeteren met vier thoorens ende

‘ een optreckende brugghe, rontom bewalt wesende, van weleke

‘ wal dat men redelijek vaeren ean tot in de riviere van de

‘ Leye, welclc casteel ende nederhofverbrant ende gheruineert Sĳîl,

‘ daerup aen tvoornoempte easteel ghemaeekt is int jaer een en

‘ taehentigh eene eaemer ghevauteert onder ende boven, ende

‘ up tneerhof eene steene duyvekeete ende eenen peirtstal ron

‘ tomme ghemetst.... n

Uit deze regelen blijkt, dat de Geuzen geene geringe verwoes

ting in het slot zullen aangericht hebben, en er mogelijk weinig

meer dan de muren en torens zullen rechtgebleven zijn. Wij

mogen er ook uit opmaken, dat het op ’t einde der XVIe eeuw

vermoedelijk niet ganseh herbouwd werd, maar dat de torens,

zooals ze nog heden bestaan, behouden gebleven zijn.

Het kasteel werd door de beerenfamilie van Nevele op het

laatst der XVIa eeuw niet bewoond, maar in pacht gegeven.

In 1588 werd er, voor eenen termijn van negen jaren, Gillis Heb

breeht pachter van, namelijk van « tcasteel metten singhel,

‘ wallen ende andere zijne toebehoorten, metgaders tnederhof,

‘ duufhuus, den hooehcautere metten bogaert ende andere

‘ stiekcn....(l). ì

Wij hebben eene andere, eenigszins omstandiger beschrijving

van het door Marten della Faille in den Spaansch-Vlaamschcn

stijl herbouwde kasteel en zijne dreven aangetroffen in ’t Register

van gronden, gheleghen int lant van Nevele, vercregheìz in den

coop van de heerlĳclcheyt (4599), en welke wij ook hier, tot

vollediging der nariehten omtrent het merkwaardige historische

gebouw, mededeelen :

‘x Het easteel genaemt Oodoneq, de huisinghe met sin pleyne

a boven ende den grooten walle daer rondomme loopende,

(i) Aeten, decreten en sentenlíën, 15904592, n" i. —- Archief van den Raad

van Vlaanderen.
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staende het sclve casteel rondomme in syne mueren gemest,

de fondamenten seven voeten dicke ende soo opwaert nae

advenant met syne vier bollewerken op malcandere corres

ponderende.

" Item de singelen die gelegen sin rondomme het hoven ge

screven easteel buten de wallen an beyde de sijden ende achter,

die oock besloten sin met eenen grooten gracht van......voeten

breet, ende met noch ander grachten daerinne gedolven, die

oock rondomme liepen, daeraf een helft gevult sin ende den

anderen in den wal van het nerhof compt, ende sin de selve

singelen zeer goed merseh. Het water van de Leije compter in

den winter over, ende sin de selve singelen met de binnen

ende huten grachten loopende soo verre als de singele strecken

al tsamen groot.... ..

“ Item het neerhof gelegen voor het casteel rondomme in

sijnen wal, daermen eerst op eompt, ende inde midden met

een cassije’ tot ande optreckende brugghe van het easteel

gecassyt om op het casteel te gaen. Op dit neerhof staet een

schoon gemetst duyfhuys met stallinghe voor verkenen daer

onder.... .. _

« Item de dreve ligghende voor het neerhof met een groote

pleyne die voor het neerh0f1eyt......

« Item de dreve loopende van de pleyne voor het’ neerhof

staende ter sijde nae de olmeríj .... .. ’

« Item de olmerije,liggende an beyde syden vande‘ voorschre

ven boven genoemde dreve .... .. (1). »

Het neerhof, waarvan hiervoren spraak is, staat in verscheidene

Jaarregísters der stad Gent, van de XVe en XVIe eeuw, aange

duid onder de benaming van ’t goed te Hoedonc.

Een ander hof, ’t klein Odonk, werd in de XVIe eeuw door den

heer van Nevele gekocht van zekeren Gillis van der Kerken. Het

werd in i657 verhuurd voor de som van (i pond groote.

(l) Archief der lteerlijkheíd van Nevele. — Prov. archief te Gent.
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De warande, bosschen en dreven te Odonk werden te allen

tijde door de heeren van Nevele met bijzondere zorg onderhou

den. Behalve de vier sergeanten, in dienst van de heerlijkheid, die

elk eenen nieuwen rok en 20 halster koorn in ’t jaar tot loon

ontvingen, was er een boschopzichter; allen hadden tot bijzon

deren last, de boomplantingen gade te slaan en voor den goeden

opwas te zorgen (1).

Op zulk uitgestrekt, boschrijk domein, als Odonk was, moest

er vroeger ook eene ongemeen groote jacht zijn. En inderdaad,

het openen der jacht geschiedde ieder jaar met eigenaardige

feestelijkheden, nopens welke men in onze geschiedenis van

Deurle, waar de groote Warande lag, eenige wetenswaardige bij

zonderheden zal aantreffen. Ook de jaehthonden hadden eenen

"erzorger, die in de XVI" eeuw een halster koorn in de maand

tot loon kreeg (2).

Ziehier thans eene beschrijving "an wat rondom het kasteel,

in het midden der XVIIe eeuw, te vinden was; wij vinden ze in

eene Prĳzĳe vande goederen, toebehoorende den heer van ivevele.

Zij doet het getal boomen kennen, uit welke destijds de dreven

waren samengesteld :

‘ ....Suydwaert buyten de achterpoorte vanden nederhove in
‘ een heeeken boomboseh, ghenaempt de vTiehelrye, wesende

‘ leen, 210 opgaende boomen .... .. ooek ettclycke fruytboomen

‘ van cleender importantie.

(l) m An joneheer Hendriek de Hoves, de somme van xxiiii lib. p., die hem

gheordonneert waren by mer vrauwen van Montmorency, etc., te wetene

de xíi lib. p. tsiaers voor tbewaren van de bosschen Toodoncq ende ceeken

plantsoen uut te doene, daer die te dieke staen, ende te verplantene daert van

noode es, ende dander xii p. p. tsiaers voor tvermakemverheghenen ende

onderhouden vander fullye ende alle de linden voor de poorte up de moto,

tcruce de vergier ende alle de doorenhaghen, alzo buten den hove als daer

binnen, zonder eenighe dachure mijnen heere daer vooren te rekenen ‚ . . . ‘ì

(Rekening der heerlijkheid van 1559-1560.)

(2) “ An Jan de Dobbelare, weyenaere, die mijns heeren honden uutlcedt,

den weleken belooft es voor zinen dienst ende aerbeyt een halster eoorens

elcke maent. . . . n (Id.)





__27__

de hegghen van deselve poorten, de poorte naer den hof met

‘ Sesynisehe hegghen, boven met pedcstalen, ende daerboven

bollen; de vleuringhen ter syden van deselve poorten ghedeekt

‘ met ghelycken Sesynis steen, beneden eene banck van ’t selve

‘ steen, ende rakende de poorte, om naer dcn hof te gaen, is

c melioratie.

‘ Aengaende de ander twee poorten, de hegghen van witten

( arduin, ende daerboven op eleke dry piramiden van ghelycken

‘ steen ; noch in den hof twee arduynen pilaerkens, met eenighe

« steenen bollekens. 1’

De dreef van ‘t kasteel naar den weg van Gent naar Deinze

wordt in de rekening der heerlijkheid van i56l-i562 nieuw

geheeten.

Eene schatting der goederen van het jaar i656 noemt niet min

dan zeven bruggen te Odonk (i).

Met behulp van zoovecl aanduidingen ware het zeer gemakke

lijk, de omgeving, de vcrdeeling der gronden, tot het kasteel

behoorende, weer tot stand te brengen gelijk die was in de

(l) u . . . ‚De ponte, de brugghe met twee huusekens daernevens cnde een

eamer boven deselve poorte, staende t‘halven de dreve van teasteel. . . .

C ltem een steenen brugghe, ligghende bij de Lcye, in Mayghem hoeck. . . .

ghemaeet met blauwen Doornicsehen steen, in de brugghe een schof met

ketens ende asse, met twee vloeydeuren.

u ltem een ander steenen brugghe, lígghende zoo men gaet van tcasteel naer

tBlaupoortkcn, ghenaemt de Droog/ze Brugghe.

u Item een ander steenen brugghe, ligghende thalven de dreve om te gaen

naer tBlaupoortken, met een yseren roede.

u ltem de Blauwe poorte met de steenen brugghe daeronder ghemetst,

boven water, met blauwen arduyn, daerop staende twee poorten met haer

líeder vlenringhen, de hegghen met de boghen van deselve poorten ghemaect

met arduyn, daerop een cappe, ghedeckt met sehaillen, twee deuren met een

cleyn pilotage daarnevens.

u ltem een groote steenen brugghe, ligghende by ’t Blauwe poortken,zoo men

gact in de Abeelendrcve, ghemetst met blauwen arduyn, nevens den water

totte "aute, mitsgaders haere vleuringhen met haere kacyen, boven ghedeckt

met blauwe steenen ende yzeren roeden.

u ltem een steenen brugghe in de dreve, zoo men gaet naer tcasteel, recht

over cleyn Odonck, ghemetst uytten water met blauwen arduyn, de hooghde

van de vaute met yserwerk. »
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XVII" eeuw. —-—Melden wij nog de groote overwelfde en over

bouwde poort in de groote dreef, ten jare i593 herbouwd, en

in 18611‘ door den heer t’Kint de Boodenbeke- de Naeyer her

steld; het Hoog/mis, op het einde der dreef, dat in ‘1657 eene

herberg was, verpacht voor 80 gulden ’s jaars, en van 184i tot

1855 door den eigenaar kosteloos werd afgestaan aan de paters

Jezuieten, te Drongen, 0m hun tot spee1- of lusthuis te dienen;

de brouwerij in het kasteelbeluik, ten dienste der heeren, enz.

De heeren konden "an hun slot te Odonk ‘in de Leie, en van

daar naar Gent varen. De waterloop tusschen den kasteelwal en

de genoemde rivier werd ten jare i702 gegraven. Het tochtje

gebeurde met een fraai opgetuigd schip.

De Wallen en vijvers waren zeer vischrijk, en werden voor de

visscherij verpacht. Blanke zwanen Wemelden over den helderen

waterspiegel; hun onderhoud bestond in de XVIc eeuw uit vier

zakken haver,alléen voor den winter, waaruit men mag opmaken,

dat de drift er vrij groot was. De zwanen, evenals de honden des

heeren van Nevele, waren met het heerlijke wapen gemerkt,

en mochten door hem, in geval van overvliegen, teruggeëiseht

worden. ’

Het kasteel heeft eene bijzonder bekoorlijke ligging. Uitge

strekte weiden omringen het naar den kant van dc Leie, die zoo

lief en schilderachtig door de groene vlakte kronkelt, en waar de

vaartuigen op wemelen, die de voortbrengselen des bodems of der

nijverheid vervoeren ; aan de andere zijde is het groote, prachtige

en nog wildrijke park, pronkendc met een aantal reusachtige

boomen, die de slopingskracht van tijd en storm hebben weer

staan“). Gezien uit de verte, bij voorbeeld van den overkant der

genoemde rivier, te Deurle, rijst het voormalige slot op, nog met

zijne vier zware torens bekroond, als een der laatste getuigen van

(i) Onder de talrijke eiken van ‘t park is er een, bij den grond omgeven

door eene soort van zitbank, en bekend onder den naam van Verdoemden Eik.

Zeer waarschijnlijk is aan dien boom eene legende verbonden, doch de

herinnering er van is thans bij het volk verloren.

_À-‘
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de schier onbeperkte macht der leenheeren en van ’t geweld der

vorige eeuwen, onophoudelijk door beroerte en oorlog geschokt.

Verplaatsen wij ons met den geest eenige eeuwen in den afge

loopen tijd terug, dan zien wij dit slot, thans het stilleven toe

gewijd, dat eenzame voorplein en de verlatene dreven bevolkt

met adelvrouwen, luisterende naar de strijd- en liefdezangen der

menestreels, en met ridders, lijfjonkers en dicnstknapen, die

zich nu eens in ’t hanteeren van de wapenen oefenden, of hunne

vurige kleppers tot het steekspel of den strijd afriehtten, dan eens

vroolijk ter jacht, ter spelevaart of ten bankette zich vereenigdcn.

En braken de dagen aan van volksopstand of oorlog, hoe druk

ging ’t er alsdan toe op voorplein en wal, aan brug en nieuwop

geworpene schans, en op de torens, ten einde iederen dag tot den

weerstand bereid te zijn. Leenmannen en laten oefenden zich met

boog, werpschieht of lans; de posten werden bezet, de gevaren

voorzien en afgewend, de mogelijke listen tot verrassing verijdeld,

de wapenzaal geledigd; en mocht, aan de eene zijde, de hoop op

overwinning den geest der ridderen streelen met de sehitterendste

vooruitzichten van vorstengunst, de weinig benijdenswaardige

laat, daarentegen, zuchtte in stilte —- wat kon hij hier meer‘!

voor ’t wellukken der volkspoging, die de ontwikkeling van de

vrijheid en de macht des landzaats tot prijs moest hebben.

Niet altijd, echter, ruisehten feestgalmen, klonken strijdzangen

onder de gewelven van het slot; niet altijd werden hier de huise

lijke deugden gevierd. Odonk, althans, heeft ook zijne droevige

ridderlegende, en nog niet lang geleden, bij de groote herstellin

gen, die aan ’t kasteel toegebracht worden, ontdekte men, in een

zoogenaamd oublíette, in de fondatiën, het geraamte eener jeug

dige vrouw...... Grijze muren, enge torentrappen, diepe kelders,

waart gij geene stomme getuigen van ‘t "erledene, wat zoudt gij

niet al ‘uit het rídderleven aan ‘t licht brengen, dat tot onder

werp zou kunnen dienen van een boeiend drama of een hartroe

rend gedicht!

De wapenzaal des slots was in den toren, links van den ingang.

Daarnevens was de kapel. In den toren aan den rechterkant was
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een schoon salet‚ ten tijde van de heercn Dubois versierd door een

prachtig stel van Sèvres-porsclein, alsmede door verscheidene

merkwaardige portretten, waaronder dat van Rensns’ tweede

echtgenoote, door den groeten meester gepenseeld, een tegen

hanger van het overbekende ‘ portret met den strooien hoed. i‘

De Prins van Oranje bood er eens 80,000 gulden voor. —In eene

andere zaal zag men toen een portret door VAN DYCK, benevens

verscheidene andere, ten voeten uit, en ook door beroemde

kunstcnaren geschilderd; voorts tafereelcn van den ‘ fluweelen ì

BREUGHEL, prachtige gravures, enz.

Wij repten zooëven van de kapel. De priester, die te Odonk

den goddelijken dienst verrichtte, genoot’ in het midden der

XVIIe eeuw eene jaarlijksche som van 45 pond 6 schellingen

8 groeten, behalve het genot eeniger tienden van landen, zoodat

de kapelaan in ‘t geheel een inkomen had van 80 pond groote,

waarvoor hij, ten gelieve van den heer, dagelijks eene mis moest

lezen. De kapelaan hield zijn verblijf in een huis, dat in de groote

drecfstond, en lang onder de benaming van Kapelnĳhuís bekend

was. De bidplaats was c verchicrt met schoone ornementcn. n

In ‘i726 verrijkte haar de Gentsche bisschop Van der Noot met

de reliquie van den heiligen martelaar Benedictus, welke in i755,

krachtens vergunning van den opvolger des genoemden prelaats,

werd overgebracht naar de dorpskerk, waar zij nog heden berust.

Tcn tijde dat de familie Du Bois het kasteel bewoonde, bewon

derde men in de kapel eenen Eece homo en eenen St. Antoon,

door eenen groeten meester op doek gemaaid.

Eindelijk boven de ingangpoort treft men, op eenen blauwen

steen, ’t wapen der familie Dclla Faille aan, boven hetwelk nu

ook dat des huidigen bezitters, den heer FKint de Roodenbeke

de Naeyer, door Gears, uit witten steen gebeiteld, te zien is.

Ilet gehecle gebouw wordt thans, buiten en binnen, in den

oerspronkelijkcn stijl hersteld door eenen bekwamen kunstenaar,

den heer PARENT, van Brussel, die dit merkwaardig specimen "an

de militaire bouwkunst onzer vaderen tot een echt juweel ver

fraait. Vooral de breede wit-steenen eeretrap, die naar de boven
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vertrekken geleidt, verdient de opmerking, evenals de bijzonder

gelukkige gedachte des tegenwoordigen eigenaars, om de voor

naamste historische gebeurtenissen, van welke het slot te Odonk

getuige is geweest, aan dien trap door opschriften op wit-mar

meren platen te vereeuwigen.

Zoo leest men er reeds :

MCCCCXCI. LE CHATEAU D’ODONCK, DÉFENDU PAR PHILIPPE

DE MONTMORENCY, EST BRULÉ PAR LES GANTOIS

MDXCV. LE CHATEAU D’ODONCK EST RECONSTRUIT PAR

MARTIN DELLA FAILLE, SEIGNEUR DE NEVELE.

Er zijn nog andere gewichtige gebeurtenissen, die een opschrift

op dien ccretrap verdienen; onder andere, dat Philip van Mont

morency, graaf van Hoorn en heer van Nevele, de ongelukkige

lotgezel van graaf Lamoraal van Egmont, zeer waarschijnlijk te

Odonk geboren wcrdtî); dat de broeder van Philip IV, koning

van Spanje, de prins-kardinaal Ferdinand, aartsbisschop van

Toledo, na den dood "an de aartshertogin Isabella tot landvoogd

van de Spaansche Nederlanden aangesteld, hier plechtig onthaald

en gevierd werd (2); dat de Prins van Oranje, naderhand

koning Willem lI van Nederland, hier de gastvrijheid genoot, enz.

De bloemperken van den tuin, die omtrent het begin dezer

eeuw opnieuw door den Gentschen bouwmeester JACOB-JAN DUTRY

was aangelegd, zijn thans gansch overeenkomstig met het plan,

dat men op de plaat van SANDERUS ziet.

Nog worden in het kasteel twee oude sterkwaterplaten bewaard,

(l) Zie verder.

(2) u ltem bctaelt aen Andries van der Biest, temmerman, de somme van

twee ponden vi s. viii groeten over xiiii daehuercn tot eenen guldenen

‘s daeehs, hem ghevrocht in divcrsche wereken, soo int maeeken ende

repareren vande Hulshrugghe, twee staecken omme te vieren voor dïncomsle

van den Prince Cardínael, etc. . . . 1’

(Rekening der heerlijkheid van Nevele, 165í“l656.)
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voorstellende twee verschillige zichten van den bouw. Zij zijn

gegraveerd door JACOB Ncars, naar de teekeningen van ALEXANDER

COURTMANSJCIOOSÎÁÌPlÍĲg in dc abdij van Park, bij Leuven (1672).-—

In onzen tijd werd het kasteel door verscheidene kunstenaren tot

voorwerp eener studie gekozen : de Gentsche schilders VAN DEN

ABEELE en De lllaaaracaaaa, onder andere, brachten het op doek.

Behalve de heerlijkheid van Nevele waren te Smlllaria-Leernc

nog verscheidene andere groote leengocderen , onder welke

de voornaamste was : de hecrlĳkheid van ÌlIaaígeìn, die haren

naam gegeven of ontleend heeft aan een zeer oud geslacht, van

hetwelk ons eenige leden, zelfs uit de Xlll“ eeuw, bekend zijn :

Leo van Maíengltem, en zijne echtgenoote Beatrix, verkochten

in 1241 aan de SL-Michielskerk te Gent, verscheidene partijen

land’ in deze gemeente gelegen; Anneleen en Baas van lllayhe

ghem, kinderen van den bezitter der heerlijkheden "an Catharina

de Cleerc, worden als eigenaren in eene oorkonde "an het jaar

1575 opgenoemd (1). In de XV“ eeuw was het goed reeds in andere

handen overgaan; ten jare 1151‘ was Pieter Boudins, en na hem

Joris Boudins en zijne vrouw Catharina Caubroccx, bezitter van

het goed. Laatstgenoemden verkochten het in 1482 voor de som

van 186 pond groote aan Hugo van Gramez (9), wiens nakomelin

gen er gedurende eene eeuw in bezit van bleven. Jacoba van

Gramez, dochter Van Cornelis, liet het achter aan haren zoon

Geeraard Mestdach, wiens dochter Helena het omtrent 1592 aan

Marten della Faille, heer van Nevele, ten prijze van 12 pond

10 schellingcn groote het bunder (de uitgestrektheid bedroeg

2/1‘ bunder) verkocht.

‚De heerlijkheid van Maaigem, die in oorkondcn van de XVI‘ en

XVII” eeuw weleens het Wingenschc gelleetcn wordt, lag achter

het kasteel van Odonk. Zij staat in het leenboek van ‘i650 aan

geduid met eene grootte van 130 gemeten 189 roeden, en werd

(‘|) Wcrzeìzbouc van Gent, bl. 5.

(2) Jaarregíster van Gent, 1482-1484, bl. 21v.



toen, wat den grond betreft, voor i0 pond i0 schellingen groote

in pacht gegeven. In i578 was deze heerlijkheid ’t eigendom van

Willem Stameraert.

Dc heerlĳkheid of het leen te Wieríex, ruim 2 bunder groot,

behoorde in i460 aan Pieter Hont. Nadien kwam zij aan de

familie de Gruutcrc, namelijk aan Boudewijn de Gruutere, zoon

van 0ste; Philip en Jan de Gruutere, en Elizabeth de Gruutere,

dochter des laatstgenoemden, en gehuwd met Jacob Bette.

Voorts was er te SW-Maria-Leerne een enclavement der lteerlijk

heden van Mere, in Vosselare.

Onder de leenen, waar geene heerlijke rechten mede verbon

den waren, nocmen wij :

Het goed ten Broeke, in de XVIe eeuw aan Roeland van der

Meersch, ter grootte van 20 bunder, onder land, bosch en

meerseh, en in i784 ‘rerpaeht voor de som van 7/1, pond.

Het leen te Ríetgaver, hetwelk in of omtrent de XVI’ eeuw toe

behoorde aan Jan van der Haghen, en vervolgens aan Joanna

Rooze, weduwe van Lieven van Sicleers.

Het leen te Biabels of te Reíabels, gehouden, evenals de meeste

der vorengenoemde, van ’t hol‘ van Nevele, in de voorgaande eeuw

5 bunder groot, en toen uit land, boseh en meerseh bestaande.

[let goed te Sloote, i8 bunder groot, hetwelk in i450 tot eige

naar had Daneel Rijm en zijne eehtgenoote Elisabeth van Munte.

Bij akte, verleden voor schepenen van gedeele omtrent i450, in

houdende de vcrdeeling hunner goederen onder hunne kinderen,

werd het hof of goed te Sloote, toen 28 bunder groot, en voor

’t grootste deel leen van Nevele, toegewezen aan hunnen derden

zoon Jan Rijm.—In i460 was er Jacob Rijm eigenaar van; daarna

kwam het aan zijne dochter Jacoba, en vervolgens, vermoedelijk

door huwelijk, aan de familie de Gruutere, namelijk aan den tak

der heeren van Wallcbcke : Lieven, Jan, Karel de Gruutere en

dezes zoon, ook Karel genaamd. Volgens eene akte van de tweede

helft der XVI‘ eeuw werd het ook « tVerberreììde goed voor den

noene ì geheeten.
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Te SĲ-Maria-Leerne werden de tienden gelicht door den

pastoor, de heeren van Wallebeke en Mere, het hospitaal en den

Armendisch van Deinze, den prelaat van Drongen (Ottertíende)

en het kapittel van Doornik. De Wallebeeksche tiende bracht in

de vorige eeuw de som van 55 pond groote op, namelijk 45 pond

groote voor den heer van Wallebeke, en 20 pond groote voor de

beide genoemde instellingen der stad Deinze.

Bachte, vroeger, zoo wij reeds weten, eene afzonderlijke

gemeente, maakte ook, althans voor een deel, eene heerlijkheid

uit, als leen van den Hoorensche. De uitgestrektheid beliep tot

5 bunder. Het jaarlijksch inkomen dezer heerlijkheid bestond uit

40 eieren op St.-Stevensdag, 2 hennen en eenen wachtpenning.

Er was eene vierschaar met schepenen, ontleend aan den Hoeren

sche’ en de heer had recht van tol, vond, bastaardgoed, enz.

Als bezitters van deze heerlijkheid kennen wij : Andries

Boeckaert, die ze verkocht aan Joost Codde; in 4619, Pieter

Surmont; in i666, Gisleen Balde, die eerstmaal gehuwd was

geweest met eene jonkwouw Dc Vulder, en in tweede bed met

Margareta de Norman. Of Gislecn, de uit zijnen eersten echt ge

sproten zoon, ook heer van Bachte is geweest, kunnen wij niet

verzekeren; in ‘t begin der XVllI° eeuw was het Joanna-Maria de

Schietere, weduwe van don Luiz de Baldez, baron van Herdersem.

-—— Het Resolutiebouck der prochie van Bachte, in ’t gemeente

archief bewaard, behelst de volgende bladzijde, die ons leert op

welke wijze de nieuwe hoeren in den aanvang der XVIIIe eeuw

werden ingehuldigd: ‘ Actum 22 8M’ ‘l7l5. Ten voornoemdcn

« daeghe is op de prochie van Baclite ende heerlyekhede vanden

‘ Hoorensehe ghecommen ende ghecompareert jor Jacobus

‘ Josephus de Morgar, dict de Baenst, heere van Lavallée,

‘ heere deser prochie ende heerlyckhede, etc., tot het nemen

« possessie als heere van de voorn. prochie ende hcerlyckhede,

‘x op syn Edclheyt verstorven bij den overlyden van vrouw

i‘ Jenne-Marie de Schietere, in haer leven baronne van Herder

a sen, ende vrauwe deser prochie ende heerlyckhede, alswanneer
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‘ den voorn. heere sieh presenteerende ten selven daeghe in den

‘ hooghen dienst der hooghmisse, den heere pastor ofte desser

a vitor heeft ghepresenteert aen den voorn. heere het ghewyt

‘x waeter, met den quispel, ende ghedaen heeft de oíferande in

‘ syne voorn. qualiteyt. In teeeken der waerheyt hebben wy

‘ baljuw, burgemeester ende schepenen tsel"e onderteekent..‚‚ D

— Het was, zoo men weet, een heerlijk recht, in de kerk vooraan

ten oifcr te gaan, en bij ’t binnentreden in den tempel door den

pastoor wijwater aangeboden te worden.

De heerlijkheid werd den 5 December 1725 in de viersehaar

der schepenen van Gedeele, als nagelatene bezitting van Lieven

Ignaas Triest, verkocht, en toegewezen aan Maria-Albertina Triest,

voor de som van 225 pond groote. Er ontstond evenwel een

proces opziehtens deze verkooping, namelijk tusschen Catharina

Theresia Triest van Castille, zuster der voorgenoemde, en Frans

Bernaard de Morgar, over ’t recht van naarhede. In ‘i729 werd

er tusschen partijen eene overeenkomst getroffen , krachtens

welke Maria Triest den heer de Morgar, als keeper van de helft

der heerlijkheid van Bachte en den Iloorensehe erkende, mits

betaling, door dezen laatste, eener gelijke som van 225 pond

groote (i).

Bachte was op ’t einde der "erledene eeuw het eigendom van

Andries-August du Bois, heer van Schoondorp, en later aan

Philip Vilain XIIII.

Te Bachte waren ingesloten de heerlijkheden van den Hoeren

sche, Rammelare en Gampelare, welker zetel te Deinze was.

Het leengoed van Stecnvoordc, in 1750 geschat op de som van

150 pond groote, behoorde destijds aan De Preudhomme d’llailly,

baron van Poekc.

(l) Nolariëele akten, nr 2M, bl. 251. — Arch. van den Raad van Vlaand.
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Baljuws van Bachte.

Frans van Wonterghem . . . . . . 468/1‘

Jan Heyndricks. . . . . . . . . 4754

A. Walraeve . . . . . . . . . . 47îi8

Delzey . . . . ‚ . . . . . . 47

Beyens . . . . . . . . ‚ . . 47"

J.-B. Deleroix . . . . ‚ . . . ‚ 4776

Burgemeesters van Bachte.

Jan Vincent . . . . . . . . . . 4752

Pieter Cannoot . . . . . . . . . 4765

Laurens de Raet. . . . . . . . ‚ 476‘

Jan van Poucke. . . . . . — ‘ — 4763

Pieter Croielle . . . . . . . . - 4776

Jan Vincent . . . . . . . . . . 4789

Pieter-Jan de Clercq . . . . . . . 4804

K.-I.. Filliers ‚ . . . . . . . . 4849

Burgemeesters van SM-zllaria-Leerneü).

Pieter Biebuyck. . . . . . . . . 4804

Karel du Bois . . . . . . . . . 4807

K—‘B.Dohbelaere . . . . . . . . 4809

K“L.Filliers. . . . . . . . . . 4849

Dûmien Herteleer ‚ . . . . . . . 4850

Zeverijn Biebuyck‚ . . . . . . . 4841

\~——

(1) Zie voor de baljuws en burgemeesters der heerlijkheid van Nevele,

onze 1“Ollügraiphie van laatstgenoemde gemeente.
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III.

GEscu|EnEN|s.-—De reeks historische gebeurtenissen, op Bachte

Maria-Leernds grondgebied voorgevallen, begint met eene dier

talrijke inwendige worstelingen tusschen vorst en volk, zooals

onze geschiedenis er bijna op elke bladzijde heeft aan te teekenen,

tot getuigenis van den eeuwendurenden kamp onzer voorouders

om recht en vrijheid tegen willekeur en dwingelandij.

Men kent de moeilijkheden, die de graaf "an Vlaanderen,

Lodewijk van Nevers, korts na zijne troonbeklimming zich door

den afstand der stad en haven van Sluis aan den graaf van Namen

op den hals haalde. De Bruggelingen, tegen wier belangen deze

gift in strijd was, vatten de wapens op, namen Sluis met geweld

in, en leidden Jan van Namen gevankelijk mede naar Brugge,

van waar deze echter het geluk had, te kunnen ontsnappen en de

wijk naar Frankrijk te nemen. Tevergeefs poogde Lodewijk de

oproerigen tot bedaren te brengen; te Kortrijk, werwaarts hij

zich met een gevolg van edelen begeven had, werd hij zelfs door

de in woede ontstokene burgers gevangen genomen, en aan de

toegesnelde Bruggelingen overgeleverd, die hem vervolgens naar

hunne stad medevoerden, en er hem gekerkerd hielden.

Gent en Oudenaarde, die alleen getrouw gebleven waren,

vlogen toen onder ’t harnas om den gevangen graaf te verlossen.

Zij benoemden Jan van Namen tot regent van Vlaanderen, terwijl

de andere steden zich schaarden onder de banier van Robreeht

van Kassel, ’s graven oom, die, in de hoop van zelf zich in den

grafelijken zetel te plaatsen, de beroerten heimelijk had aange

stookt.

Terwijl deze nu zich met zijn leger vóor Oudenaarde neder

sloeg, en reeds het vorstelijke kasteel van Petegem in aseh had

gelegd, waren de Bruggelingen, onder aanvoering van Walter

Ratgheer, de stad Deinze genaderd, om van daar eenen aanval
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OP Gent te wagen. Doch de bewoners dezer stad van dit voor

nemen onderricht, stelden zich met den meest mogelijken spoed

te weer’ benoemden Willem Wenemaer tot hunnen bevelhebber,

en togen rechtstreeks naar Maria-Leerne, alwaar zij in den avond

Van den ‘lli Juli 1525 aankwamen. ’s Anderdaags vroeg zou het

0Psliandelijke leger door hen worden aangetast en de geschon

dene Srafclijke kroon gewroken; zoo was het plan, en zou het

waarschijnlijk zijn uitgevoerd geworden, hadde niet een arm

Vrollwke van het Brugsehe kwartier bij toeval daar iets van opge

vangen en het den Bruggelingen bekend gemaakt. Groot was dan

ook de Verbazing der Gentsche gcmeentemannen, toen zij op

hunnen tocht naar Deinze het Brugsehe leger, gansch ten strijde

Uitgerust, omtrent de Rekkelingbrug te gemoet kwamcn.Dadelijk

schmte" de beide vijandelijke legers op elkander los, en wordt

er van weerskanten met eene hardnekkigheid, die aan razernij

Ëîìîîlîde’ Sevüehten. De zege scheen in den beginne met de

tegensrlîren’ en zou hun bijgebleven zijn, want zij hadden hunne

Rûbrechîvers reeds tot tegen Deinze gedreven, toen onverhoeds

het gevl ‘E311 Kassel ter plaats kwam gesneld, en de kansen van

Willem“: t keerden. De hoofdman der. Gentenaars, de dappere

deuĳk d Venemaer, verloor in den strijd het leven, en.onmid

Zoo de t‘aarop volgde hunne nederlaag, die door de-overwinnaars,

verminkîadjfle beweert, op barbaarsche wijze gevierd werd. liet

eìuen e lijk des ongelukkigen hoofdmans werd door hen op zijn

van“ Olàaard gebonden, hetwelk de bossehen ingej aagd, ten kasteele

van delìolèk’ dat het des morgens verlaten had, de treurige mare

De a elltenaren nederlaag met den. avond aanhracht.

oorzaalînwezlgil-Clti vanilit merkwaardig middeleeuwsch slot was

voorv_ > dat weinige krijgsgebeurteiiissen op Vlaanderens bodem

leien’ waarin de gemeente niet te deelen had. Tijdens den

ooPlog dep Gentenaarstcgen Philip den Goede werd het slot

van Odonk, benevens dat van Poeke, en meer andere, door de

opstandelingen bezet, en was het getuige van het verwoede

gevecht’ dat den 25 Mei 1452 te Nevele en daaromtrent geleverd

word, en de hertogelijke troepen zoo ongemeen nadeelig was.
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Nog op het einde derzelfde eeuw, toen Vlaanderen, en vooral

Gent en Brugge, tegen Maximiliaan in opstand waren, had het

kasteel een deerniswaardig lot te ondergaan. Zckere Gentsche

kapitein, met name Jan Denijs, wien zijne medeburgers het ver

lies van Diksmuide te laste legden, en die zich dan ook op een

maal jegens hen vijandig toonde, nam met een honderdtal ge

zellen zijnen intrek in dit kasteel, destijds het eigendom van

Philip van Montmoreney, uit welke schuilplaats hij, zoo DESPARS

zegt, bijna dagelijks tot vóor de poorten van Gent gewapende

uitvallen deed, en de tegen hem uitgezondenen op het lijf viel.

Moe van zich aldus door eenen der hunnen getergd te zien,

besloten de Gentenaren tot eene geduchte weerwraak. Met Jan

van Sehoonhovc, hoogbaljuw der stad, en Gillis van den Bossche,

kapitein der Witte Kaproenen, aan het hoofd, vlogen zij naar

Maria-Leerne, ter belegering van het kasteel, dat zij met geweld

innamen en aan de vlammen overleverdcn, alwie er zich in

bevond zonder genade om het leven brengcnde, ter uitzondering

van Philip van Montmorency en Jan Denijs, welke eerste, door

tussehenkomst van Philip van Kleef, het met eene overvoering

naar Sluis ontstond, terwijl de andere, tot straf zijner verraderij,

op de Vrijdagsmarkt, te Gent, onthalsd en gevicrendeeld werdU).

De tweede helft der XVl‘= eeuw was voor de gemeente een

tijdvak van ramp en algemeene verslagenheid. De bewoners der

aan den heer van Nevele toebehoorende dorpen vluchtten er in

het kasteel, ten einde aan de woede der Geuzen en beeldstormers

te ontsnappen,die ganseh het land in rouw dompelden, uítbuitten

en verwoesten, totzooverre, dat de inwoners in hunne eigene

have geene veiligheid genoten. Of de bceldstormers er ook,zooals

te Nevele en elders, in de kerk braken, staat bij DE KEMPENARE

noch De Joanna aangeteekend; doch wat het woest geweld niet

deed, werd door het toen oppermachtig, despotick Gcntschc

magistraat gedaan : niet alleen werden,op dezes bevel, commissa

(I) DESPARS, iv, 509.
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rissen naar Sm-lilaria-Leerne gezonden, om de kerk en het kasteel

van Odonk van hunne klokken en ander metaal te ontdoenll),

maar kregen de kerkbestuurders het bevel, al het zilverwerk,

dat de kerk bezat, naar Gent in te dragen, opdat het, zegde mcn,

niet zou gestolen worden (9). Dit gebeurde in i578.

Het jaar daarna ging het er erger. Het kasteel van Odonk, dat

sedert zijne laatste vernieling was heropgericht geworden, en

meer dan eens, onder andere in ‘l 559 , garnizoen ontvangen had,

"iel andermaal in de handen der Gentenaren, die, om te beletten

dat de vijand het bemaehtigde, er den i8 Juli het vuur in staken

en het teenemaal uitplunderden. Tot den brouwkctel van het

kasteel toe werd door de soldatcrij tot buit gemaakt en naar

Deinze gevoerd, van waar eenigc ingezetenen hem echter nadien

t‘erughilïiltiell (5). Korts daarop kwamen dc soldaten, die te Kort

___‚_\_

(i) “ Betooclit den kerckmeesterc hier, hoe dat te betalen staet ende dat

men schuldieh es an Jan Libaert, d’aude, Lowijs van Cotthem, den voor

noemden Adriaen Danins ende hem kcrcmeestere, voor dat zij met haerlie

dm‘ peerden ende waghencn te Ghendtghevoert hebben een clocke ende

tclee11 Schellekiiì van Odoncq endé al tmetael van dcn Raden, metgaders

dmetael van den candelaers, bij laste “an de commissarissen, die daer omme

‘lnamen. . . . . . . . . . . . xii lib. xii s. p.

‘ Item heeft deze keeremeestere principael Adriaen Danins, als dischmees

tere lest afghaende ghoedghedaen tot xxv s. gr. ende zal hem voorts goed doen

ende rembourseren tot xxviii sehellynghen ende iv pennynghen groeten, die

deselve Adriaen bij aceordc ende wetene van eenighe van de principale ghe

Ëhûede van der prochie betaelt hadde an Baudin de Buc, voor den verteerden

costen, dewelckc tzijnen huijze ghedaen waren bij den commissarissen ghe

cOlllrnitteert van edele ende notabele der stede van Ghendt om het afdoen van

de clocken, in den tijdt dat zij afdeden doen bij den weereleden; die zij met

hemlieden brochten; de clocken van dezer keercke. n

(2) “ De voornomde kcrcmeestere heeft betaelt an den persoon, die last

hadde te commen zegghene van edele ende notabelc der stede van Ghendt,

alsdat men zoude overbrynghen tzelverweerc, die de keercke hadde naer in- ’

handen van zijnen besehecde . . ‚ . . . . _ . xii s. p.

“ De vorn. keercmeestere heeft betaelt als hij ‘t, vorn. zelverweerc te

Ghendt droueh . . . . . . . . . . . . . . xvii s. p.

(Kerlîrekening van i578. —- Prov. archief.)

(5) u Betacldt an Willem den Snoue, weert in de Cogghe te Baehte, xx s. p.

ende dat over de verteerde costen tzincn huuse ghedaen bi de waghenaers,

die den brauketele van Odoncq haelden tot Deynse, deweleke aldaer ghedaen
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rijk, Outrijve en in het kasteel van Zwevegem gelegen hadden,

op hunne beurt naar SĲ-Maria-Leerne en omstreeks, al de over

geblevene gebouwen des kasteels, waaronder het ncerhof en

eene herberg, aan ’t einde der dreef, benevens al de daar rond

staande boomen, der vernieling prijs gcvendeU). Te Nevele,

wcrwaarts de gravin van Hoogstraten, aan wie het slot van Odonk

toebehoordc, zich in het klooster gaan verschuilen was, werd het

zóo onveilig, dat de vicrschaar dier plaats naar Gent moest over

gebracht worden , hetgeen door de schepenen dier stad den

28 Mei 1580 toegestaan werd, en dat dezelfde vrouw genoodzaakt

was de wijk naar Doornik te nemen, en er zich onder de bescher

ming van dcn kastelein te stellen (2).

In dien tijd van woeling en geestesopwinding, kon het wel niet

anders, of de Hervorming, die hier reeds den’ 15 Augusti 1566

opcnbaarlijk gepredikt werd, moest hier ook, zooals elders in de

omstreken van Gent, een zeker getal aanhangers vinden. Den

15 Juli 1580, lezen wij bij DBKEMPENARE, werd de minister met

eenige boeren van Leerne door een achttal ruiters opgelicht, en

dorstcn de overigen niet meer in hunne huizen verblijven, uit

vreeze, waarschijnlijk, hetzelfde lot te ondergaan. Zij sliepen

 

voeren was van Odoncq bi de soldaten, aldaer in garnisoeue ligghende,

meenendc denselven also voor buyt te haudene. ì

(Rekening der Izeerlijk/teíd van Nevele, 1579-1580. —

Prov‚ areh.)

(1) a Betaeldt voor ‘t stellen van twee requesten omme te supplierene an

mijne heeren schepenen van der Kucre der stede van Ghendt, dat hemlieden

ghelievcn zoude te doen liehtene de soldaten, gheleghen te Odoncq, up de

nederhof, dewelcke aldaer ghehecl ruynecrden de huusingen, die daer ghe

bleven es, mctgaders de jonghe plantsoenen ende boomen, dwelck bij appos

tille van mijn voorn. heeren ghelast was dat hemlieden de voorn. soldaten

zouden vertreeken. v’ (Id.)

(2) u Betaeldt aen Roelandt van Parijs, f’Danecls, ende an Joos van Ren

terghem, de soinme van twee en dertich sehellinghen acht groeten, ende datte

van verteerde oosten ende verschoten ghelde, doen zy hacr ghenade met

huere waghenen ende peerden ghevoert hadden van ‘t cloostere "an Nevele

tot binnen den easteele van Doornijcke, daer haer ghenade ghinc logieren. v’

(m. 1580-1581, bl. a‘ v0.)



’s nachts in kanten en hagen, zegt genoemde kroniekschrijver,

‘ waardoor er velen door ongemak en armoede van den buikloop

stierven. »

De rekening der heerlijkheid van Nevele over 4584-4585

schetst in de volgende woorden al het hachelijke des toenmaligen

tijdvaks af. x Item maeckt dentfanghere hier uutgheven voor het

‘ exerceren ende bedienen van desen ontfanck, denwelcken zeer

‘ lastich gheweest es om te exerceren, ende zeer quact om innen

‘ ende recouvreren, duer de groote overlasten, reeverĳe ende

‘ Plunderíe, die de landslíeden van Nevele daghelicx zijn dra

ghende van de soldaten, zoo van deene als van dandere zĳde,

zoodat de ondersaeten gheneotsaeckt zijn gheweest hemlieden

te vertransporterene van hunlieder woonsten in de besloten

Steden’ gllemerckt ten lande niemant wonen en eondc, zoodat

den doender deser niet moghelijek en es gheweest ecnighe

pennĳnghen te recouvrerene. ì

In de volgende eeuw, tijdens den oorlog tusschen Frankrijk en

Holland van den eenen, en Spanje, van den anderen kant, en

Srootstendeels op Vlaanderens grondgebied gevoerd, werd de

gemeente in 4644 gedurende eenige dagen bezet door de troepen

Van den Hertog van Loreinen; zij deden er evenwel Weinig

schade’ Omdat de heer van Nevele de goede voorzorg genomen

had’ de opperhoofden met eene som van 80 pond groote uit te

koopen....(4). Anders ging het er toe den 2 October 4645.

Prins Frederik-Hendrik, die de troepen aanvoerde, rukte van de

Brllgsche Vaart naar de Leie, bepaaldelijk de stad Deinze, om

zich met het Franschc leger te vereenigcn. Te St.-Jans-Leerne

Bekomen, hoorde hij in de verte geweldig schieten met het kanon,

zijnde dit het afgesprekene sein van de aankomst der Fransehen

ter genoemde stad. De soldaten, doornat van den stortregen,

 

g I

(l) u Item betaelt deur ordre van mynen heere. . . . de semme van tachen

tich: ponden groeten, omme daermede te contenteren de troepen van den

hertoghe van Lorreynen, die tot Lederne laghen. . . . I’

(Rekening der heerlijkheid van Nevele, 4645-4644.)
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vielen als razenden in het kasteel van Odonk, vonden er eene

groote hoeveelheid graan, welke zij medevoerden, plunderden de

woning, benevens de fraai versierde kapel, welker beelden en

schilderijen zij aan stukken sloegen, en deelden onder elkaar de

spijzen, welke, voor ’t noenmaal des heeren Della Faille be

stemd, over ’t vuur te koken hingen. De prins van Oranje ver

gezelde evenwel deze troepen hier niet: hij was met een klein

geleide voorop gereden naar Deinze, welk stadje hij wezenlijk

door de Fransehen bezet vond.

Het was vooral gedurende de zoo dikwijls herhaalde invallen

van Lodewijk XIV in de Nederlanden en den daarop gevolgden

Erfenisoorlog, dat de gemeente zware moeilijkheden had door te

staan. Wij vinden daarvan, onder meer andere het bewijs in een

verzoekschrift, dat de wethouders den 51 Augusti 1676 aan den

Vorst toestuurden, om kwijtschelding van de op hun drukkende

lasten te bekomen, voorgevende, dat zij in de oorlogsschatting,

door de Fransehen op dit gewest geheven, met meer dan

1,000 pond groote waren aangeslagen, welke het hunner arm

geplunderde gemeente onmogelijk was te voldoen, en zij te allen

stonde er zich aan verwachten mochten, hunne woningen aan de

vlammen te zien overgeleverd worden“). De in dit vertoog uit

gedrukte vrees moest maar al te waar worden. Geen jaar liep

voorbij, of de Fransehe buitzoekers voerden hunne bedreiging op

eene groote schaal in het dorp uit, staken den burgemeester, tot

zoolang de opgelegde belasting niet betaald wierd, in het gevang,

en handelden in het dorp alsof zij alleen er de meesters van

waren! Wat gedurende de tien- twaalf volgende jaren door het

dorp aan de Fransehen en den Ouden-Burcht daarbij nog moest

geleverd worden, is ongelooflijk. Ook is het niet te verwonderen,

zoo de gemeente in dien tijd om zoo te zeggen teenemaal ont

volkte, en de grootste pachthoeven in puin vielen. De Fransehen

(i) Brieven ende Rescriptien, 1675-1676, bl. 524. —— Archief van den Raad

van Vlaanderen.
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hadden ze in 4696 schier totaal uitgeplunderd. In dezen toestand

richtten de wethouders en notabelen, zoo van Sw-lllaria-Leerne als

van de naburige dorpen zich opnieuw tot de hooge overheid, met

het betoog, dat het hun volstrekt onmogelijk was de door de

kastelnij van den Ouden-Burcht opgelegde lasten te voldoen, ten

gevolge der verwoestingen, gedurende den oorlog in hunne

gemeenten aangericht, en omdat de voornaamste lastenbetalers of

tot den bedelzak gebracht of op de vlucht waren (1). De vraag

werd ditmaal ingewilligd, doch het baatte eigenlijk niet veel,

deWijl de eenige bron van den openbaren welstand, de landbouw,

in de gemeente schier geheel vernietigd was geworden, en er in

lange jaren voor de dungezaaide inwoners geene rust was te

hopen. ‘

Er is ons, met betrekking tot dit ongelukkig tijdstip, eene

oorkonde in handen gevallen, die wij te belangrijk en "ooral te

getrouw achten, om ze hier niet ten minste gedeeltelijk mede te

deelen. Wij zien er uit, dat tijdens de jaren 4705 tot 1708 de

gemeente voor niet min dan 7,620 pond groote, of ongeveer

82,000 franken, aan allerhande verliezen leed, en zij daarbij niet

weinig haar aandeel had in de knevelarijen , waarmede de

Vlaamsehe bevolking te dien tijde gekwolleiì werd.

« De prochie van S"=-Maria-Leerne— zoo luidt dit stuk —- is

‘l teenemael gheruineert, ghedepeupleert ende ghedevasteert van

« in den voorgaenden oirloghe vanden jare i690 tot ende met

‘l 1697, want dînsetenen gheduerende dien door de eampemen

‘ ten vande leghertroepen tsĳ van d’eene of van d’andere eroone

‘ hunnen ougst ofte in tgeheele ofte ten grooten deele bijnae alle

« de jaren vanden selven oirloghe hebben verloren, vele van

‘ huyse en paehthoven ten onderen ghebroeht, deweleke noch

‘ niet en sijn herstelt.

‘ Gheduerende desen jeghenwoordighen oirloghe hebben ten

(I) Brieven ende Reaeriplièh, 1697-1702, bl. 25v.
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jaere i705 onderstaen den overvloedt vande wateren,waer door

den meesten deel vande vruchten sijn bedorven ; emmers is de

schaede volgens de duplicat vande acte prisije begroot tot op

l 797 pond grootc. _

« Op den i2 Ougste i705 sijn alleen op dese prochie alle de

huysen ende schuren ontrent het dorp, emmers tot 56 in

getalle, door een commande vanden heer licntenant-generacl

den baron de Spar, naerdien hij de Brugsche Vaert gepasscert

heeft, bij vorme van executie verbrant, met de vruchten daer

inne, waervan de schade volgens prisije beloopt tot i,858 pond

12 schellingen 4 deniers.

a Ten volgenden jare i706, in de retraite vanden hertogh van

Beyeren, ende in het vervolghcn vanden selven door de geal

liëerden, is de voornoemde prochie teenemael geplcttert, en

hebben d’insctenen verloren generaliek alle hunne vruchten

ende somervruchten bedorven, waervan de schade, volgens een

gelijck duplicat van acte prisije‚ bedraecht tot 2,775 pond

i schelling.

‘ De voornoemde prochie is buyten d‘andere proehiën te eoste

geweest vande convoijen, die aldaer hebben blijven logeren in

het passeren ende repasseren met schepen van Ghent naer

Deynse, Cortryeke ende Meenen , waerbij de bceostynghe

bedraecht 5i6 pond 9 schellingen i0 grooten.

G Ten voorleden jare i707 sijn op de voorn. prochie alleen

ghevallen de peerden vande artillerie van het gealliëert leger,

tot den getalle "an 1,200, waardoor de prochie is beschadigt

in gars, houdt, stroodt, etc., tot 540 pond grootc.

‘ Ten selvcn jare heeft de prochie aen de troepen, gccomman—

deert geweest door dcn heere lieutenant-gencrael baron de Spar,

den geheelen tijt sij gecampeert geweest sijn tot Deynse, benef

fens eenige andere proehiën, gelevert de groene ende drooge

i‘ourage, dacrvan de becostinghe bedraecht tot 500 pond groote.

‘ Ende naer sijn vertreck naer het groot leger, in het scheeden

van het selve, den voors. heere baron de Spar met eenige

troepen wedergeeommen sijnde tot Deynse, is de prochie door
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de selve troepen gefourrageert geworden, waervan de schade

opgenomen sijnde bedraecht 250 pond groote.

( Ten selven jare is er geweest soo groeten overvloet van

water, dat de twee derde deelen vande geheele prochie

gheinondcert is, ende de vruchten bedorven sullen sijn,

emmers seer weynich vanden aenstaenden ougst en staen te

profiteren.

‘ Bovendien tgone meest te eonsiderercn doet ende causeert

den meesten ende duerenden intrest vande prochie, blijckt

met de naerschreven ‘certifieatiën, eerst met dcghone vanden

pastor der voorn. prochie, datter ten voorleden oirloghe,

emmers tcn jare i695, waren beth dan hondert familiën, ende

datterjegenwoordieh maer en sijn tot 57 a 58, ende alsoo ver

mindert ende gedepeuplcert tot op ontrcnt de deurgaende

helft; voorts met de certifieatiën vanden landtbouckhauder,

dat de prochie maer en es groot in hcmelsche breedte tot

ontrent 600 bunderen, ende datter aen de selve prochie sijn

geabandonneert en opgedragen tot den nomber van 245 bun

‘deren, wesende oock alsoo ontrent de helft vande geheele

prochie, waeronder sijn 55 bunderen, die van over beth dan

20 jaren altijt sijn geïnondeert geweest ende nog sijn ende

sullen blijven, door de leege situatie, sonder datter voor de

prochie eenieh het minste proilijt is gecommen, sonder appa

rentie van eenieh profiijt te sullen commen, ende nochtans

altijt geabandonneert worden, wesende het vijfde deel vande

geheele prochie.

s Daer en is oock geene apparcntie datter vande resterende

masse vande opgedragen landen voor de prochie proffijt sal

commen, door het gebreck van bcwoonders, ende dat het cleyn

deel vande opsetenen niet en connen volcommen den last vande

landen,die sij gebruycken; jae het is te vreesen dat alle jaren

voorts noch meer landen aen de prochie sullen opghcdraghen

worden, en dat elck insetene van jare te jare sijn lant oock sal

opdraghen, soo wanneer de pachten expireren, ghelijck tot nu

toe ghebeurt is. r
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Kan men een bcdroevcnder tafereel van de gevolgen, die de

oorlog na zich sleept, ophangen, en zich bij die beschouwing

onthouden, dezulken‚ die daar aanleiding toe geven, in de ge

schiedenis te brandmerken? Wij zegden het reeds elders: er

bestaat misschien geen ander tijdvak in de algemeene lands

historie, op welk de plattelandsche bevolking meer uitgeput,

geplunderd en verwoest werd, en Vlaanderen het hartverscheu

rendste schouwspel eener verarmde, platgetrapte en schier als het

ware verlatene streek aanbood.

De regeering van Maria-Thcresia bracht gelukkiglijk in het lot

van Baehte-Maria-Leerne eenige vcrzaehting. Wel had de gemeente

nog haar aandeel in de staatkundige voorvallen, die gedurende

den loop dcr XVIII’ eeuw van tijd tot tijd plaats vonden, doch

de wonden des verleden oorlogs geraakten van lieverlede ge

heeld, en het dorp hernam Weldra zijn vorig landelijk uitzicht.

Eerst bij het uitbreken der Brabantsehe omwenteling, op het

einde der verledenc eeuw, werden de ingezetenen uit hunne

rust weer wakker geschud. Onder andere is ons uit dit tijdstip

bekend, dat de Patriotten der gemeente in 1789 zes kleine kanon

nen, die tot verdediging des kasteels dienden, wegnamen; dat

onder de inwoners, tot bestrijding der oorlogskosten, geldelijke

bijdragen werden ingezameld, en dat het korps vrijwilligers van

Bachte en dat van S"—Maria-Leerne den 27 September 1790 te

Gent den eed aan de Staten zwoer.

Van den toren der kerk van Bachte werd, een dcr eerste in

de omstreken van Deinze, tijdens het daaropgevolgde Fransehe

beheer, het kruis afgehaald, en alle uitwendige teekens van den

godsdienst weggenomen.
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IV.

KERK VAN STE-MARIA-LEERNE. — Volgens eene volkstraditie is de

oorsprong der beide paroehiën SĲ-Maria- en SL-Martens-Leerne

verschuldigd aan twee zusters,die,het niet eens kunnende worden

nopens de oprichting der kerk, er ieder eene deden bouwen op

eenen geringen afstand van elkaar. Anderen beweren, dat de

paroehiën gesticht werden door twee broeders, met name Leirens

of Leerne, en die in de omstreken groote landgoederen bezaten.

De kerk dezer gemeente is toegewijd aan de H, Maria en aan ‘

St. Jan den Dooper. Zij heeft den vorm van een Latijnsch kruis,

en is eene dergene, welke in Vlaanderen best hun oorspronkelijk

karakter hebben-bewaard. Zij dagteekent, in haar oudste deel,

van het tijdvak des Romaansehen stijls, namelijk van de‘XII°eeuw,

en had in den beginne maar éenen beuk, gelijk te zien is aan den

vorm der vierkante pijlers, ontstaan bij de vergrooting der kerk,

alsook aan de zijbeuken, die van baksteen gebouwd zijn, terwijl

de oude muren, zoo als de voorgevel, uit veldsteen, opus íneertum,

zijn samengesteld. — Boven de gemelde pijlers ziet men in den

muur sporen van zeer smalle vensters, in den vorm van schiet

gaten, welke men terugvond in de voormalige kerk van Dessel

gein, en nu nog in die van Afsneê.

‘In den kruisbeuk zijn mede de volronde bogen nog ongeschon

den, evenals de spítsbogige vensters van het koor.

De zijbeuken behooren tot de XVIe eeuw, en schijnen herbouwd

te zijn in 4722, tot welk tijdstip ook de groote deur behoort.

De middelbeuk is in hout gewelfd. De volronde bogen in den

kruisbeuk zijn bewaard gebleven; de spitsboog,welke den grooten

beuk eindigt, ondersehraagt twee andere bogen, van welke de

oudste, volrond, tot den oorspronkelijken bouw moet gerekend

worden.
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Het koor schijnt te dagteekenen van de XIV’ eeuw. Tijdens den

beeldenstorm werd het grootendeels verwoest, doch omtrent l 577

hersteld (i). Tien jaren te voren had de heer van Nevele, Egmonts

beklaaglijke lotgenoot , op ’t venster boven ’t hoogaltaar zijn

wapen en dat zijner eehtgenoote doen sehilderena).

Van de vier vensters in ’t koor zijn er twee met geschilderde

ramen, voorzien van het wapen des begiftigers, den heer t’Kint

de Roodenbekc- de Naeycr. — Aan den ingang des hoogkoors treft

men twee beelden aan; waarvan het eene, in hout gesneden,

‘ den H. Bochus, en het andere, in carton-pierre, den H. Jozef

verbeeldt.

De voorgevel is verlicht door een Gothisch venster van drie

liehtvakken. De toren, boven den kruisbeuk oprijzende, is acht

hoekig, en verlicht door vensters met Romaanschen hoog. De

meeste hebben het bevallige kolommctje bewaard, dat hen in twee

splitst. Ook dit gedeelte des gebouws klimt tot de XII“ eeuw op.

Het uurwerk schijnt van de XVIe eeuw te zijn.

‘ De sacristij en de kruisbeuken werden ten jare 4677 vernieuwd.

De drie beuken zijn onder éen dak ; de zijbeukcn worden verlicht

(I) u ltem ontfaen van Gillis van Ooteghem vanden gulde tafelen van alle

de jaeren dat ic daeraf ontfanghere gheweest hebhe,beghinnende te St.-Jans

daghe midtszomers XVe LXVIl tot SL-‚Iansmessc XVc LXXVII makende den

termijn van x jaeren, daeraf dat mij moet valideren ii jaeren datse niet

huut gheweest en hebben, daeraf dcen jaer was alsìnen de brugghe afbraak

lOodonck, ende dacr wacren twee tafelen ghebroeken, ende dander jaer was

alsmen de kereke maeckle, ende daer was ooe een tafele ghebroken, ende my

wacren ghelevert by Willem de Keyscre ende Caerlc I.Ide, als ghuldemees

ters, den nombrc van xx bancken ende xx tafelen, ende xxii scraeghen. . . . ”

u ltem bctaelt Beernart Flagier van dat hy decte up den hooghen eoor

ende up den turre, dwelcke hem besteet was te leveren schaelgen, naghcleil

ende loot, dacr vooren hem bctaelt was xxiiii lib. vi s. p. n

(Rekening der kerk van Smillaria-Leerne. ‘-— Prov.

archief.)

(2) “ ltem bctaelt an Jaeop Ghccrolfs, ghclacsmacckei‘e‚wonende te Ghcndt,

voor trepareren van een gelaesveinster in de kereke van SL-Jans-Lederne,

boven den autaer in den ehoor, midts daerinne te stcllenc de waepen van

mijn ghenadighe heere van Ilorne ende mer vrouwe zijn huisvrouwc,

xx schell. groote. n (Rekening der heerlijkheid van Nevele, 1566-1567.)
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door twee vensters, ieder deel des kruisbeuks door éen. De noor

derdeur is zeer oud, ja dagteekent mogelijk van het tijdstip,

waarop de kerk gebouwd Werd; zij is voorzien van eenen ijzeren

klopper of Ping’ met gesneden ijzeren plaat.

Wanneer men naar den zolder van het groote gewelf klimt,

ziet. men het Spoor van spitsbogige vensters met kruiskozijnen,

welke den heuk verliehtten vóor de bijvoeging der zijgangen,

maar ‘100!’ deze gedoken zijn geworden.

De Geuzen moeten op dit merkwaardig gebouw eene groote

verwoesting hebben aangericht. Wij zagen reeds, dat men niet

alleen het koor grootendeels herstellen moest, maar « men de

kereke maeekte. l Ook Omtrent ‘l 576 werd een portaal aan de

kerk gebouwd, het belfort op den toren gesteld, de klokken

gehangen en de ramen van glas voorzien (i). Eeníge jaren nadien

vervaardigde Geenaaao AUTSCHAEVER den predikstoel voor de som

van 2 pond 6 deniers parisis, en het daaronder te stellen beeld

"OQP 56 sehellingen parísislî). In het begin der XVlIe eeuw werd

door den Schrijnwerker Pauwels eene fierte voor St.-Jan gemaakt,

die 5 pond koste(5).

Deze werken bleken weldra onvoldoende te zijn voor den

bouwvallígen toestand, waar de kerk zich in bevond, want de

rekening over de jaren 4598-4602 vermeldt eene uitgave van

47 sehellingen ‘x voor het maeeken van eenen kepere ende het

scheuren vanden koor. n In 4642 maakte men het houten gewelf

 

(4) u Item betaelt ‘loos de Keysere, van dat hy upríjzende was het heel

froot up den turre, mijdts dat hem Joos de Hont ende den eostere hilpen rijsen

tselve weerck, ende de cloeken gheholpen omme datse luuden zouden, ende

van portaele te stellene an de kercduere. . . . ì‘

c ltem betaelt Hubereeht, den ghelaesmakere van Audenaerde, vander

nieuwer ghelaesveynstere te makene ende ander veynsters te stoppene ende

in loot te stellene ende nieuwe ruuten daerinne te doene, daert van noode

was, al totter somme van xx p. xiíi s. p. ‘> (Kerlcrekening. —- Prov. areh.)

(2) Kerkrekening van 4598 tot 4602.

(5) u Item betaelt Pauwels de schrynwerker voor het maeeken ende

leveren van SL-Jans phytel‘ ofte tabernakel, de somme van dry ponden

grooten. . . . i» (ld. van 4602-4606.)
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boven het koor( 1), welk laatste destijds nog met deuren gesloten

was (2).

De kerk bezit verscheidene merkwaardige kunstvoorwerpen.

Al het beeldhouwerk is in rocaille, en van i756 2 houten muur

hckleedsel, communiebank, predik- en biechtstoel. Alles, in

eikenhout, is goed en in denzelfden trant bewerkt, ter uitzonde

ring des bieehtstoels, die niet veel beteekent. Op den predikstoel

staan de zinnebeelden der vier Evangelisten, en drie medaillons,

voorstellende St. Jan den Dooper, de Oude en de Nieuwe Wet. Aan

de zitbank der heeren van Nevele, links van het koor, treft men

het wapenschild der Della Failles aan.

De communiebank is versierd door de medaillons van het Lam,

St. Jan den Dooper en de H. Maagd. —- De in hout gesnedene

Engelen, welke ’t hoofdaltaar en ’t altaar der H. Maagd versieren,

alsmede de groep in geschilderd hout, op laatstgemelde plaats de

Hemelvaart van Maria verbceldende, zijn niet zonder verdienste.

Een oude troon van St. Jan, vervaardigd door L. ‘van HELDER

mancu, in i759(5) en verguld ten koste van ’t O.-L.-Vrouwgilde,

heeft deze bijzonderheid, dat hij enkel dient om er eenen schotel

in te plaatsen, waarin ’t afbeeldsel ligt van ’t hoofd des genoem

den heiligen. Zulke voorstelling hebben wij elders nog niet aan

getroffen.

Boven het hoofdaltaar hangt een goed tafereel van NoTEnnAN,

(i) u ltem betaclt an Carel Autschaever met zyne medegezellen als tem

merlieden van haerlieder ambacht de somme van ii lib. ii s. gr., ende dat over

maecken inde kereke van lliary-Leerne voor den hooghen aultaer de zolde

‘rynghe ende het tunken van den zelven aultaer. . . . »

(Kerkrekening van ‘i6ii-i6i5.)

(2) u ltem betaclt an Abel Vyncke over maecken van leden, crauwen, ende

"ermaeekcn van sloten vander eoerdueren deser kereke, de somme van

xii s. gr. t‘ (Idem)

(5) u ltem betaclt aen L. van Helderbergh, over het maecken van den

troon ten jaere i759, de somme van sevcn pont veerthien schellynghen

vier grooten. . . .

u ltem betaclt aen Philíppus Sartel, over het Vergulden vanden selven

troon, dc somme van sevcn pont groote. . . . vii lib. gr. »

(Id. van i759-42. — Kerkarchief.)
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leerling van MAES-CANINI, dat de Aanbidding der Herders "oorstelt

en dc jaarteekcning draagt van i829.

De schilderij van SL-Jans-Oìtthoofding, op ’t altaar dezes

heiligen, door J.-B. van Hove, van Nevele (i 806), is ellendig, en

onwaardig eene plaats in de kerk te hebben.

In de "orige eeuw hing aan O.-L.-Vrouwaltaar een tafereel,

geschilderd door JAN van LASTE (1).

Nog bezit de kerk van Ste-Maria-Leerne eene in koper geslagen

oíferplaat, versierd met arabesken en dc afbeelding van Adam

_ en Eva, en voorzien van een gedeeltelijk uitgesloten Duitsch op

schrift. Het is een werk van Nurcmberg van de XVIe eeuw. Een

schoon geborduurd antependium, beladen met verheven goudfln

versierselen, ligt op den zolder; het komt voort uit de zooge

naamdc Baasbooînkapel, in deze gemeente, evenals een zilveren

kelk’ 0p welks voet men ’t opschrift leest : Sim SACELLI m‘. RASBÜOM

n‘: MARlA-LEERNE.

h ïîenl der misboeken is voorzien van zilveren platen en hoeken;

‘ Z‘ Ssctllílìd aan den voorkant is versierd met het gedreven beeld

‚ n _ .“I U ochus’ en de achtcrplaat draagt tot opschrift : aX MUNE

B s DIVO noCno OBLATIS L ’ ‘ ‘
TA ITnn nÄIsTo oiuwrUs.

‚t O _pschrift der vergulde ciborie bewijst, dat deze een geschenk

is ’ G‘ .van illes della Falllc ; nìen ziet er zijn wapen op gegrift.

heâîîllîìîlïìegîîsîa: e?“ hOuten Lieve-Vrouwebecld geplaatst,

Eindelijk mogen0 „UW-de Raasboomkapel voort te komen.

Sm-Maria-Leerne dozvu “let Vergeten te melden, dat de kerk van

verscheidene beelderî mevrouw ÜKint. is verrijkt geworden met

In den toren ha“ t en Schtmn geborduurde standaarden.

Hing over ’t jaar lgäül/Illaaï‘ eene klok. Er blijkt uit de kerkreke

’ dat de bedewekker destijds door den

(K ‘ - - . tenjaere 1742.. .. i‘

erkrekening van 1759-1742. -—Kerkarchief.)



gieter WILLEM DUI-IEM, mits opleg eener som van 24‘ pond 10 schel

lingen groote, tegen eene andere,die naar Doornik moest gehaald

worden, geruild werd (l).

De tegenwoordige klok draagt de volgende regelen tot op

schrift :

A. M. o. o. E1‘ a. m. v. u. TEN oEaRuvKE DER KERKE

vAN BACI-ITE-MARlA-LEERNE BEN IK GEGOTEN, PASTOOR

zvNoE F.-L. PIRON, EN BURGEMEESTER noniuvlcus uER

TELEER. KERKMEESTERS AueusTiNus DOBBELARE, “conus

vAN DE PUTTE, tlviNus HEIRMAN, JOANNES nE WEIRDT,

LEO oE VOLDER. MYNEN NAEM IS lllAlllA, MYNEN PETER

EN MYNE METER DEN HOOGEDELEN HEER FERDINANDUS

Puiurrus-Luoovlcus nu BOIS, BARON VAN NEVELE, EN

nE HOOGEDELE uEvRouwE OLYMPIA-CAROLINA-GERTRUDlS

ANTONIA-JOSEPHINA, BARONESSE VAN NEVELE, oEBoREN

GRAVIN lfoumneuoivr. F. DUMERY m‘: I-‘ECIT imuols 1852.

De kerk heeft niet veel oude grafzerkeu bewaard; de meeste

zijn wit-marmeren platcmbehooreude tot de XVlle en XVlll° eeuw.

Onder eene der banken treft men, gedeeltelijk verborgen, eenen

grafsteen van de XVe eeuw aan, waarop een man in burgerkleedij

is afgebeeld.

De oudste grafzerk, dien wij te Sm-lllaria-Leerne aangetroffen

hebben, klimt op tot het jaar lääâ. Deze kleine vierhoekige

arduinsteen is bevestigd in den muur van den voorgevel, ter

rechter zijde van den ingang, en draagt, onder de beeltenis des

‘gekruisten Gods, tot opschrift : ‘

(l) ‘i ltem betaelt GIJILLAUMB Donau, cloekghietei’ van zijnen ambachte,

voorzijn salaris van twisselen van een nieuwe eloeke. . . . xxiiii lib. x s. p.

“ ltem betaelt voor de verteerde oosten vande kerckmeesters ende andere

bij hemlieden int halen vande vornomde clocke tot Daornijeke. . . . xiii lib.

xv s. vi d. gr. a (Kerkrekcning van i561. -— Prov. arch.)
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Hier onder bende vander keercken licht begraven eenen

Geerof de Key, f’ Geerof, die overleet den vien in Maerte

A“ Xlll‘ Llll, ende heeft besedt up hondert roeden lands,

ligghende an thof ter Meeren, een jaerghetijde van thien

groeten tsiaers, met drie lessen, te doene in der keercke

vanden zelven dach van Maerte, dewelcke e roeds lands

minen heere vander Meere ghecoeht heeft met anderen lande

met x g. tsiaers wtgaende, ende waer tvoors. jaerghetijde niet

ghedaen en worde, dat de x gr. commen ter keercken profijte.

Achter ’t koor der kerk, onder den Kalvarieberg, bemerkt

men eenen blauwen zerk met het volgende grafsehrift :

Bid voor de ziele van wylen den wel eed : heer Carolus

Josephus-Maria du Bois de Vroylande, baron van Nevele,

overleden op het kasteel van Hoydoenck, den iv Juny

MDCCCXXVlll, in den ouderdom van lxx jaeren, bíervooreiì

begraven. R. I. P.

Nevens het altaar van Onze Lieve Vrouw leest men op eene

wit-marmeren plaat het volgende zonderlinge grafsehrift z

D. O. M. Hier light begraven eenen niet, dat is een med

gesel van zyn siele, verwaghtende de verryssenisse des vleeseh,

den eerweerdighen heer Mijnheer lgnatius-Josephus Rootsaert,

fs lllartinus, in syn leven pastor deser parochie van Sw-Maria

Leerne, den tydt "an thien jaeren en se"en maenden, den

welcken voor eeuwigh ghefondeert hebbende in dese kercke

twaelf gelesen misse ‘s jaers, te weten alle eerste Maendaghen

van ider maent eene, met den psalm de Profundis aen den

voet van den autaer, ende alle jaeren eens voor thien schel

linghen courant tarwe broodt, aen den aermen te deelen.

is overleden den 24 Augusti i762, oudt 49 jaeren.

Avitum ejus stemma aspieite,

Ae vestrum in eo considerate,

Unde venitis, quo nunc itis,

Estis quod fuit, eritis quod est.

Gy leser bidt Godt al wat gy meught,

Op dat iek mag met Godt genieten

‘s Hemels vreught.

Requiescat in pace. Amen.

u
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Dichtbij de groote deur ligt de grafsteen van eenen schipper

van SĲ-Maria-Lecrnc, overleden in 1677, en die het bovenverdiep

bewoonde van de ingangpoort der groote kasteeldreef, welke

plaats thans in een duivenhok is veranderd...

Nu wij de kerk uit- en inwendig kennen, zullen wij eenige

bijzonderheden mededeelen aangaande de vroegere diensten,

gebruiken en plechtigheden.

In de XVIa eeuw waren reeds ingesteld : de Maandagsehe

Guldenmisse; de Vrijdagsehc H.-Kruismisse, en de Zaterdagsche

O.-L.-Vrouwmisse. Voor iederen dezer diensten genoot de pastoor

6 pond parisis ’s jaars. Voor het 0.-L.-Vrouwelof, toen ook reeds

ingesteld, bckwam hij 15 sehellingen ’s jaars. Deze diensten

waren stichtingen. De H.-Kruismisse, onder andere, was te dan

ken aan Andries Tavernier; de O.-L.-Vrouwediensten werden

gesticht of begiftigd door de familie Lybaert (1).

De pastoreele rechten op de kerkdiensten waren vroeger vol

genderwijze bepaald :

Voor eenen lijkdienst van eerste klasse ontving hij 2 pond;

voor eenen van middelbare klasse, de helft dier som, en voor

eenen kleinen dienst, 10 sehellingen. Voor ’t inhalen eens lijks

kwamen hem 5 sehellingen toe, gelijkmede voor de ‘t zinking. ì

Voor de begrafenis eens minderjarigen werd hem 1 schelling

4 deniers betaald. Daarenboven genoot de koster, voor zijnen

dienst, de helft der aangeduide sommen.

Eene der oudste brocdcrschappen in deze kerk is die "an

O. L. Vrouw, welker verordeningen omtrent het jaar 1742 ver

nieuwd werden, en die maandelijks eene misse deed zingen.

Nog in de vorige eeuw werd op het altaar van Maria boter, vlas,

vleesch, was en geld geofferd; immers de kerkrekening van 1761

(l) u Item ontfaen vande hoors Joos Lybaert over Jan Lybaert zynen

vadere ende over Nicasius van Veerdeghem thulpen ende ten dienste ‘van

Onser Lieven Vrauwen messe ende |o"e, die men doet alle saterdaghe midts

een de profundis, die de priestere leest naer de messe, bcsedt up heurliedcr

stede metten landen. . . . xxxvi sch. par. tsiaers. "

(Kerkrekening van 157‘. — Prov. arch.)
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vermeldt uit dien hoofde eene ontvangst van 26 pond 7 sehellin

gen 2 grooten. In de XVI” eeuw bestonden de otferanden meestal

in vlas (l).

Bij uiterste Wilsbeschikking bezette Maria-Joanna della Faille

den 21 Maart 4725 eene som van drie pond ’s jaars tot onder

houd der lamp vóor het Allerheiligste, benevens eene vergelding

van 40 sehellingen ’s jaars aan den pastoor of anderen persoon,

met de verzorging dier lamp gelast (2).

In de XVIe eeuw werd den pastoor uit de kerkgoederen het

gebruik overgelaten van 220 roeden meerseh (in 4576 voor

2 pond 40 sehellingen groote ’s jaars vei‘paeht), waarvoor hij al

den wijn en het brood, dienstig voor de missen, leveren moest.

Bovendien ontving hij toen jaarlijks uit het kerkinkomen 24 schel

lingen parisis.

In het begin der XVlIle eeuw genoot de pastoor het derde deel

der graantiende, al de olïeranden en de vleesehtiende; hij bezat

het kosteloos gebruik van éen bunder meerseh en van een onbe

last huis.

Het Patrenîlat over de kerk werd uitgeoefend door dcn Persoon

van Deinze.

Vroeger Waren er te Sw-Maria-Leerne verscheidene geestelijke

Ommegîl-ngen‘ De kerkrekening van 4644 tot 4645 spreekt van

Ïortoïêïáevn OP den 47 Februari en den 6 December; die van 4607

eere vanreslît ïan den Ommegang op den derden Sinksendag, ter

' a“, na welken de geestelijkheid en dienstlieden

~

(l 1binnìer;x detîï; ontfaen van den vlasse dat de goede lieden ghenomen hebben

twee gheheele jaeren lxxti ende lxxvii, ende hetzelve vlas was

"ereoehî,
xv 5‚ P_ „naar daude cosliume, zes pont voor eleken steen, eomt.. .. v p.

(2) u _ _ ‚ “e _ (Kerkrekeníng van ‘1576. — Prov. arch.)

‘ m dat Jflerlyex zal worden ghegeven tot dry ponden groeten
aen de kerck ‚ _

het Venerabl: MaPHPLeGPne, tot onderhout vande olie vande lampe voor

llende tot dies 3e e selve kereke, om altyt dagh ende nacht te branden, jon

“ de“ Pastor ofte eoster der selve kereke tot thien schelIyn
ghen groote“ .

5‘, aers voor het besorgen dat die behoorlyek wort ontsteken ende
onderhouden

. . _ _ ‚ä

(Notaríëele acten, n‘ 422, bl. 215. — Archief van

den Raad van Vlaanderen.)
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zich, naar oudvaderlijk gebruik, aan een banket vereenigden (l).

De SL-Jansommegang schijnt de voornaamste geweest te zijn.

Op dien feestdag werden de kerkdiensten met bijzonderen luister

gevierd, en kwamen er, althans in den beginne der XVII’ eeuw,

Lieve-Vrouwebroeders prediken(2). Als eene bijzonderheid zij

hier aangestipt, dat in deze processie rondom de iierte van St.-Jan

cenig volk stapte (vermoedelijk leden der broederschap), en om

spannen door eene koord(5). Dit gebruik werd nog in andere

plaatsen, onder andere te Afsneê, gevolgd.

De fierte werd door pĳìtders of arbeiders gedragen“), eene

omstandigheid die laat vermoeden, dat zij buitengemeen zwaar

moest zijn.

Op de hoogfeesten werd hier den communíeanten lĳf- of krui

debrood(koelcen)en wijn toegereikt; de kinderen ontvingen tijdens

de Kerstnachtmisse koeken (5). Deze koeken en wijn waren,

(i) u ltem betaclt in de maeltyt te Synxenen lxxií, naer audc eostume,

voor alle die dienden in de processie van St. Jan, vii p. xvi s. gr. n

(Kerkrekening van i576. — Prov. arch.)

(2) t‘ ltem bet. an Pieter de Vriese, weert binnen de prochie ltlarya-Leerne,

de somme "an vi s. gr. ende dat by keerynghe ghedaen by heer Pieter Kere

hove uuten cloesterc vanden Vrauwen broeders up Scnte Jansdaeh met den

keerckmeestei‘ ende helieh gheestmeesters. . . . n (M. Van 1611-1615‘)

(5) t‘ ltem betaclt. . . . voor een eommande coorde omme te spannen den

fiertel van sente Jan, omme het volck tussehen te gaene up den ommeganck

deser prochie up den viiJuly i612. . . . xii grooten. I’ (Kerkrekeníng)

(4) a ltem betaclt te Sinxen xvc lxxvi als Sente Jan ommegínck voor de

pinders, ende voort alle die dienden in de proscssíe van Sente Jan, de somme

van ii p., ende dit ghclt was ghenomen huuter scholpe. . . . “

(Id. — Prov. arch.)

(5) “ ltem betaclt “an coucke ende wijne van beedc de Kersszwondelì, die

dcn lieden ghcgheven was Sacramente ghinghen naer daude eostume, dc

somme van vii s. vi d. gr.

t‘ ltem betaclt van xxvi lijfcoucken ende iii stopen wijns, die ghedeelt

waeren den goeden lieden die ten hcleghen Sacramente waeren up den

Pasdaeh xv‘ lxxvi ende lxxvii, nltsamen de somme van vii p. i s. iii d. p.

“ ltem betaclt van coucken die denjonghen kinderen ghedeelt ‘vaeren up

den heleghen Kerstnacht xvc lxxvi ende lxxvii naer d‘aude eostume over dese

tweejacren, uxii s. p. ‘ì (M. — Prov. arch.)

u ‚Van ghehjcken zo es betaclt gheweest voor de cmzycoueken, van

ghelijcken ten voornoemden tijde (te Peso/ten) ghedistribueert gheweest,

ilib. vii penningen par. n (Id. van i578.)



althans voor een gedeelte, giften van eenigc vrome familiënlí).

Vroege!‘ mûet er naar de kerk van Sĳ-María-Leerne eene bede

vaart geweest zijn. Niet alleen de naam der herberg de Pelgrim

laat dit onderstellen, maar de volgende mededeeling, ons door

den eerweerden heer pastoor gedaan, mag dit vermoeden ver

sterken.

Eenige jaren geleden kwam hem eene vreemde vrouw ver

zoeken, haar kind, dat uitnemend lastig was, te willen zegenen

door St‘ Jan den Sehreeuwer. De herder had geene moeite om in

den dusgenoemden heilige, wiens bijnaam nog op afgelegene

Plaatsen scheen voort te leven, St. Jan, den voorganger van

Christus, te herkennen, die in de woestijn heeft gepredikt, en

mogelijk uit dien hoofde den Schreeuwer geheeten werd.

RAASBOOMKAPEL TE Sm-MARlA-LEERNE. —Op den weg naar Deinze

treft men eene bidplaats aan, sedert eeuwen onder den naam van

Baas‘ en Baasboomkapehof kapel van O. L. Vrouw ten Baasboome

bgiend‘ De oorsprong er van is niet gekend, evenmin als die van

SWÈGGGTOl/‘skruís, in de XIV8 eeuw terzelfde gemeente aan

Weziga); doeh de benaming Raesboomkíìì, welke wij in eene

OOI‘künde van 1450 aantreffen, doet onderstellen, dat hier aan

vankelijk een boom met een Lieve—Vrouwebeeld zal gestaan

hebben’ Welke eenigen tijd nadien door eene bidplaats zal ver

Vangen geworden zijn.

Wij hebben in het archief der parochiekerk eenige papieren

gevonden rakende deze kapel, namelijk de rekening over de

__~—

(1) “ Item ontfaen van Adriaen van Renterghem f’ Joannes, over dhoors

Van Geerolf van Renterghem ende over Geerolf Claes, eommende van Geerolf

Van Ameldonek, te coucke ende tc wijm’, over dese twee jaren, vi p. p. n

’ (Kerkre/tening van ‘t einde der X V1u eeuw.)

“ Item betaelt au Jan Claeyssens, wasmaeeker van zijnder ambaehte, de

somme van iiii lib. vii s. ende datte over zeker leverynghe van wasse, tortsen,

Spins ende wyerooek,mitsgaeders cruucoeckcn, by my ghelevert in de kerk

van Sellte-Rlarya-Leerne. . . . ‘ì (Id. "an 16114615.)

“g? u Item een ghemet eerven lígghende hy Srntc Ghero/fs Crl/‚Efi. . .. ì‘

a).
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ontvangsten en uitgaven van i69i tot i696 en van i759 tot i742,

waaruit wij zien, dat er in die tijden goddelijke dienst verricht

werd en er zelfs eene processie uitging, die men den naam van

l Kapellekensommegang ì gaf (i). De kelk van Raasboomkapel

en eenige sieraden bevinden zich heden, zoo wij hoogcr zagen,

in de parochiekerk, terwijl het klokje, dat er de vromen tot het

gebed samenriep, op het kasteel van den heer t’Kint de Rooden

beke-de Naeyer bewaard wordt. Het draagt tot opschrift :

BEYLlGE MARIA uv RAEseooM TOT s‘. JANS LEERNE,

nm vooR oNs.

eaEERAEno vAN nALLe HEEFT m’ GHEGOTEN i66i.

Van i69i tot i694 werd in de bidplaats van boter, eieren, vlas

en geld ontvangen 9 pond '15 sehellingen 6 deniers groote.

Destijds moest er wel eene schilderij van waarde zijn, want zij

werd met een schip naar Gent gevoerd om tegen de vernielzueht

der oorlogsbenden, die toen het land te vure en te zwaarde

stelden, beveiligd te zijn (2).

De kapel van O. L. Vrouw ten Raasboome werd in i868 door

de zorgen des heercn t’Kint de Roodenbekc- de Naeyer hersteld.

Pastoors van tW-zllaría-Leerìte.

Jacob de Smet . . . . . . . . . i565

Jacob van Quickelberghe . . . . . . i576

Jan van der Brugghen . . . . . . . 15. .

Andries Tavernier . . . . . . . . iä. .

Willem de Buek. . . . . . . . . i598

‘

(l) a Over het traeteren vande sanghers, haelen vande meyen dienende

in de misse, bersorghen van twas, als andersins, tsedert den jaere i691 tot

ende met den 17 Meye i694. . . . n (Rekening van i69l—l69‘i.)

(2) u ltem betaelt au den costere voor de sehilderije seheepe te doene naer

Ghendt, iii sch. x gr.

u [tem betaelt voor schípvrecht, ii s. gr. “ Uil.)
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J.-B. van den Brande . . . ‚ . . . 1601

Pieter Bultynck . . . . . . . . . 1611

Aiitoon Pieraert. . . . . ‚ . . . 1621

Andries van Longueval . . . . . . 1662

Gilles Coppieters . . . . ‚ . . . 1695

Jacob de Beer . . . . ‚ . . . . 1721‘

Rodolf Wyme . . . ‚ . . . 1745

lgnaas-Jozel‘ Rootsaert . . . . . . . 1752

‚lan-Hilduard Waiiman. . . ‚ . . . 1762

Nicolaas van Mieghem . . . . . . . 1781

Jan-Frans van Mieglicm . ‚ ‚ . . . 1815

Emmanuel Groverman . . . . ‚ . . 1828

Frans-Lodewijk Piron . . . ‚ . . . 1851

Ferdinand Standaert . . ‚ . . . . 1849

Lodewijk de Vos. _ , . . 1856

Nicolaas-Philip-Frans Comeyne - - ‘ ‘ 1864‘

V.

v’ . ûOORMALIGE rAnocniiaKERK VAN BACHTE.-—-DC voormalige parochie

ans, onder het geestelijk opzicht, deel van

hehoorde vroeger den Bisschop van Gent

‚WFeestdagen, door erd de goddelijke dienst in dc kerk, op Zon- en

eenen de!‘ onderpastoors van Deinze verricht,

ge Jaren is die taak aan de professoren van het

fing dep par0 h_ ge de!‘ gemelde stad opgedragen. De afschaf

c win het eerste vileî‘ moet’ Sedert lang dagteekenen, immers reeds

de der XVllIe eeuw was de pastorij, volgens

sedert, vele jaren
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De kerk, toegewijd aan St. Pieter‘, heeftv maar éenen beuk.

De toren verheft zich boven dcn voorgevel, die in veldsteen is

gebouwd, evenals de bazis der muren, tot aan de vensters. Men

bemerkt vooral de rondbogige noordcrdeur, thans toegemetst,

die slechts 80 centimeters breed is.

Deze kerk, die hier en daar sporen draagt van spitsbogige

bouwkunst, schijnt tot de XIIe eeuw op te klimmen. Het koor,

dat vcelhoekig is, dagteekent van de XVe eeuw. De vensters,

hoewel gemuurd, zijn nog van hunne kruiskozijnen voorzien.

Hoogst waarschijnlijk zal het gebouw in de XVIIIe eeuw eene

groote herstelling ondergaan hebben, aangezien het,naar de ver

klaring van De CASTILLON, in 1722 zich in slechten staat bevond.

De beuk heeft eene lengte van 12 meters, op eene breedte van

7 meters 85 centimeters. Het koor is 9“'20 breed, tegen eene

lengte van 6 meters. De muren des westergevels hebben eene

dikte van 80 centimeters.

Ten jare 1857 werd eene sacristij aan de kerk gebouwd.

Het hoofdaltaar is zeer fraai van schikking; de tombe is goed

gemaakt, zoo ook het tabernakel. Al deze versierselen zijn in

eikenhout en in den stijl der XVIII‘ eeuw. De altaarsteen is zeer

oud, en de schilderij, een niet onverdienstelijk doek, verbeeldt

den H. Petrus. PIQUÉ, van Deinze, herstelde ze.

Aan den linkerkant des koors hangt een oud tafereel, dat eene

goede school verraadt, en waarop is afgebeeld Christus, van

’t kruis afgedaan, in de armen zijner ntoeder.

De eommuniebank is bewerkt met veel relicf, doch schijnt niet

voltooid te zijn; men ziet er eenen kelk op, omringd van win

gcrdloof en druiftakken.

Het koorgestoclte, in eikenhout gesneden, is waarlijk prachtig,

en dagteekent van 1666. Het benedengedeeltc is gemrmd door

pancelen,van elkaar gescheiden door versierselen, zooals engelen

hoofden, fantazie-figuren en loofwerk. Arcaturen vormen het

bovendeel.

De predik- en biechtstoel, van eenig snijwerk voorzien, zijn

tamelijk goed. Op denstoel der waarheid ziet men dc afbeelding
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ik\QÄ‘ St. Pieter en van‘ O. L. Vrouw ,- de biechtstoel, door JAN 1m‘

Äxx (Ik, van Deinze, in 4796 vervaardigd, is versierd met de

ë Qlding van den Goeden Herder“). i

%“ĳe koperen lamp, die vóor het heiligdomhbrandtïis oud en

ìëQ(1 gewerkt. De ciborie, gift van eene adellijke familleîis een

ä Q1‘ merkwaardig kunstgewroeht, zooals de kerk van Deinze er

ëëelìe bezit. Voorts is hier eene zeer schoon fluweelen kazuifel,

‘QÌI prachtig misboek met zilveren sloten en versierselen, kronen

Q0!‘ de beelden van Jezus en Maria, mede in zilver, en verschei

‘Ene andere schoonc versierselen van ’t zelfde metaal.

lËene koperen doopvont van de XVIe eeuw is buiten gebruik

‘ge:Steld; het ware Wenschelijk, dit stuk, ten aanzien van zijne

QÌldheid, te bewaren.

In i656 werd voor deze kerk de klok van Machelen gekocht,

I? prijze Van 20 pond 20 sehellingen groolea).

Voortijds had de kerk van Baehte, onder ander inkomen,

“285 eieren Ëjaars, die in ‘1578 konden gelost worden tegen

20 eieren voor éen groot. Destijds kon de werkman vast niet

klagen, dat er gebrek aan voedende spijze was. -—-De meeste

tienden werden door den pastoor gelicht, die uit dien hoofde

te

(I) v‘ Item betaelt .

aen J r binnen
de commune van De- OÀNNBS INTBROUCK, meester schrynwercke

over het maeeken mze, de som van 55 ponden 6 schellinghen en Sgrooten c‘.

van de commune v

fl

INTBROUCK, de somme van 5 ponden gr. e‘. over

esnedell heelt den Goeden Herder, voor den nieuwen

I)

(Kerkrekeníng van Baehte,‘ 17924796’ in ‚t archief

der kerk van Deinze.)

1656 betaelt aen ‚loos Eelbode, keercmeestere

7 de somme van thien pont schellinghen groeten

den incoop vande cloeke deser keercke. . . . u

(Rekening van 1651-1656.)
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den communíeanten te Paschen koek en wijn uit te reiken“).

De Fransehe republikeinen van ’t laatst der vorige eeuw vier

den hier hunne woede tegen godsdienst en priester aan het kerk

gebouw bot. Men weet, dat die zonderlinge voorstanders der

‘ vrijheid n niet dulden konden, dat de torens der kerken van

een kruis, de gevels van welk gebouw ook van een heiligenbecld

voorzien waren. Te Baehte werden de armen des kruises van den

toren afgezaagd door zekeren Lodewijk de Jonge, die daarvoor

een loon van 2 pond i8 schellingen groote ontving, te betalen....

uit de ontvangsten der kerk (2).

Er zijn in den vloer der kerk vele grafzerken, echter niet

hooger dan tot de XVII‘ en XVIIIe eeuw opklimmende. Een

wit-marmeren steen met het volgende zonderlinge opschrift ligt

vóor de communiebank aan de rechter zijde :

Hier licht begraven,

De eersame Cathalina

Lipaert, f‘ Joos, haut Ĳ- jaeren.

Godt wilt haer ziele spaeren,

Ende wesen gedaehtích

In de groote Cogghe binnen Baehte

Was zy woonachtich.

Dus bidt al voor haer zíele

Die op haer treden,

Wandt sy is gheweest

Ghelich ghy hier nu syt beneden.

Bidt voor de zielen.

(l) u ltem betaclt aen Guillaume van der Porten tot Deynse, de somme

“an xviii gr. over eenen pot wijn voor de communíeanten te Paesschen i656....

u ltem betaclt tot Ghendt voor drye inbiet lijfkoucken voor de communie

canten te Paesschen, i654‘, ter sommen van thien grooten. . . . n

(Kerkrekeníìzg van i65i-i656. — Kerkarchief "an

Deinze.)

(2) u ltem noch betaclt aen den berger Louis de Jonge, de somme van

2 ponden i8 schellinghen gr. courant, over sijnen arbeytsloon in het afsae

gen der aermen van het cruysse, staende op den toren dezer prochiaele kereke

van Baehte, ingevolge het arrêté vanden . . . . . . jaer der Fransehe

republiek. . .. n
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Pastoors van Bachte.

‘mìiìp de Keyser . . . ‚ . . . . 1651

wfllebrtìrd Hllybens . . . . . . . 1657

____Dc Jaer . . . . . . . . . . 1711

p_ Grijp - . . . . . . . . . . 1742

1,3’. de Gamere. . . . . . . . . 1757

Nicolaas van Mieghem . . . . . ‚ . 1781‘

Jan-Frans van Mieghem . . . . . . 1815

Vl.

MAATSCĲAPPIJEN- — Nopens den rederijkerskring, die hier op

het einde der verledene eeuw bestond, is ons weinig ter kennis

gebracht ‚ Cobonus en Peccavía behoorde tot de spelen, welke

me“ Ons opgaf door de tooneelisten, met behulp eener actrice

van Dcinze, in de herberg den Pelgrim, te zijn uitgevoerd geweest.

Tegenwoordig bestaat er in de gemeente maar éene burgerlijke

maatschappij : het is die van den handboog, opgericht omtrent

. I. 4866.

Vll.

Br;ROEMD MAN, ‘na S"-MARlA-LEERNE GEBOREN. —-PHILIP VAN Mom

110mm‘! CY’ ‚ .

hier aan te treffen, als van eenen inboorlmg dezer gemeente, zal

in Nederland mogelijk eenigc verwondering haren, te meer, daar

tot heden geen enkel schrift de bakermat van Philip van Mont

GRAAF VAN Hoomu‘: EN “aan VAN NEVELE. —Dezen naam
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nioreney, den ongelukkigen lotgezel van Lamoraal van Egmond,

aanduidt. Met recht dus zal men ons naar de gronden vragen, op

welke wij ons steunen om het merkwaardige feit vooruit te zetten.

Eigenlijke bewijzen kunnen wij niet geven, maar toch, meenen

wij, voldoende redenen om zonder schroom de gissing te mogen

opperen.

Het bewijs, zeggen wij, hebben wij niet gevonden, hoeveel

moeite wij daartoe ook aanwenddcn. Het archief der voormalige

heerlijkheid van Nevele, uit honderden registers en honderden

dikke papierbundels bestaande (waarvan de meeste sedert eeuwen

niet geopend, en alle, eerst onlangs, door de nakomelingen des

laatsten heercn van Nevele aan ’t Staatsarehievendepot te Gent

afgestaan waren), hebben wij geduldig doorloopen, met het

inzicht, de stellige aanduiding van de geboorteplaats van Philip

van Montmoreney (laarin aan te treffen. Al onze moeite was

vcrgeefsch.

Welke zijn dan de gronden, zal men vragen, waarop wij onze

gissing steunen? Ze zijn weinig in getal z slechts eenige regelen,

hier en daar in de gemelde registers ontdekt.

Zonderling, voorzeker l tot heden werd, in Noord noch in Zuid,

de plaats van Philips geboorte aangegeven. Zijne familie zelve

verzweeg die in het vertoog nopens zijne onschuld, weinig tijds

na zijne halsreehting in ’t licht gegeven, maar toch zegt zij daarin

duidelijk, dat hij geboren werd in Vlaanderen.

Eene genealogie der familie van Hoorne, voor of door een lid

van haar vervaardigd, en heden in de boekzaal der Gentsehe

Hoogesehoohonder ’t nr 450 bewaard, is nog onduidelijker : daarin

vindt men wapenblazoenen genoeg, doch jaartallen — geene!

Het staat dus vast, dat Philip in Vlaanderen‘ geboren werd.

Ware dit te Gent voorgevallen, in welke stad de familie een huis

bezat“), ons dunkt dat zij ’t wel zoude verklaard hebben.

(i) u ‚. . ‚An tPas, tho/ van Nevele, (Jaarregieter van Gent, 14904492,

bl. 81). —De familie Della Faille, nadien in ‘t bezit der heerlijkheid gekomen,

bewoonde te Gent he! lmf van Fieîmes, op den hoek van 't Pensstraatje.
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De onbepaalde aanduiding ‘i in Vlaanderen i‘ laat, ineenen wij,

onderstellen, dat de wieg ergens op den buiten moet gezocht

worden, namelijk in eene gemeente, welke het, uit hoofde harer

geringe beduidenis, nutteloos was te noemen. Laten wij zien

welke eigendommen de graaf van Hoorne destijds in Vlaanderen

bezat, op welk kasteel de geboorte kan plaats gehad hebben.

Den vader van Philip behoorden, behalve het land van Nevele,

tevens de heerlijkheden van Zwijndrecht, Burcht en Huise. Wij

kunnen er evenwel niet toe besluiten, éene dezer plaatsen als

vermoedelijke bakermat aan te nemen, omdat wij ze geene enkele

maal in de rekening der heerlijkheid hebben vermeld gevonden ;

onloochenbaai‘ bewijs, dat de familie de kasteelen aldaar niet

bewoonde, en er geene andere betrekking had dan die, in ver

band met haar heerlijk recht en vermogen.

Blijft dus Odonk, de verblijfplaats der heercn van Nevele.

In de meeste, om niet te zeggen, in al de charters, door de

Montmorency’s bezegeld of onderteekend, wordt Nevele vooraan

genoemd, een bewijs, dat die bezitting voor hen de voornaamste

was, en zij er bepaald de voorkeur aan gaven.

‘ Dat dc familie er langen tijd verbleef, is zeker (schreef een

onzer op eene andere plaats(1)); daarvoor pleit de omstandigheid,

dat zij reeds op ’t einde der XV‘a eeuw, gelijk de meeste groote

heeren, wier slot niet verre van de hoofdstad gelegen was, een

verblijf te Gent had, voornamelijk betrokken in oorlogstijd, toen

het ten platten lande onveilig was. Voorts blijkt uit oorkonden,

onder ’t voormalig archief van Nevele berustende, dat de Mont

moreney’s te Odonk woonden omtrent het jaar 1520, en ook

in 1550, twee tijdstippen, waartusschen ’t geboortejaar van Philip

invalt. Dus bewoonde de familie, eenige jaren vóor als na die

gebeurtenis, het slot van Swl-Maria-Leerne. Waarom dan ook niet

tijdens het geboortejaar? _

‘r De familie had, overigens, redenen om ’t verblijf op Odonk

 

(1) Dagboek der gebroeders VAN CiursiviĳGeiit, C. Annoot-Braeckmam1870.
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te verkiezen boven dat te Huise, in de kastelnij van Oudenaarde,

of in nog meer verwijderde,afgezonderde plaatsen, als Burcht en

Zwijndrecht waren. Sm-lllaria-Lecrne, althans, ligt slechts op een

paar uren afstands van Vlaanderens hoofdstad, waar de beste

gelegenheid was om de riddcrlijke opvoeding der adellijke telgen

te volmakcn. Bovendien was eene dochter van Jozef van Mont

morency en Anna van Egmont, vader en moeder van Philip, non,

vervolgens priorin van Sm-Agnetaklooster te Gent, en de familie

bleef, uitwijzens de heerlijke rekeningen, met deze in betrek

king“). ì

Een ander bewijs van langdurig verblijf der heerenfamilie van

Nevele in deze streek is te vinden in dit feit, dat zij zich zeer

dikwijls bijzonder milddadig toonde jegens de bewoners hun

ner heerlijkheid : naar sommige bruiloftfeesten zond zij geld of

wijn ; de kinderen van min begoeden liet zij bij de Fraters te Gent

sehoolgaan, en meer dan eens hielden de gravinnen van Hoorne

kinderen over de doopvont, welke zij later met rijke geschenken

begiftigden (2).

(l) Er is namelijk quaestie van wijn, patrijzen en konijnen, haar in

‘t klooster toegezonden, stuks wild, die natuurlijk niet van verre konden

aangebracht zijn, zonder gevaar van bederfenis. En men neme hier in aan

merking, dat de groote jacht der heeren van Nevele te Deurle was, bij Odonk.

Philip van Hoorne zelf, op zijne beurt heer van Nevele geworden, verbleef

er minder; maar wien zal dit verwonderen, daar men weet, dat hij gouverneur

en kapiteimgeneraal van Vlaanderen is geweest, betrekkingen, welke hem

gewis weinig tijd moeten gelaten hebben om in de lommerrijke schaduw van

Üdonk‘s park het doleefar níente te genieten. lllaar als Philip er kwam, was

het feest op het slot en elders, want hij genoot in ‘t land van Nevele eene

populariteit, door aan groot en klein bewezene weldaden gewettigd :

‘ ltem noch. . . . betaelt xix lib. iiii s. p‚, ende datte voor een flessehe

wins, die mijnen heere ghesonden heeft int clooster "an St. Agneeten, een

vierentleel vander amen wins, dat mijn heere beval int Susterhuus te Nevele

te ghevcn, ende ande vijfthien stoepen aldaer ghedroncken, als mijn heere

daer was, ende die vande stede ende lande hem bescoenken met twee amen

wins, die gliedronken woorden tOodonck, April XVc LXll, als mijn heere

ende mijn gr. vrouwe daer wacren. n

(Rekening der heerlijkheid van Nevele, van löfiO-läöl.)

(2) u ltem betaelt by laste "an Mijvrauwe in de brulocht vande dochter

van Gillis Sloc, íi p. p.
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Nu het bewijs tot staving onzer gissing :

De twijfel zou volkomen opgelost zijn, bezaten wij nog de

rekening over het bestuur der heerlijkheid van het dienstjaar

1525-1526,welk laatste tijdstip het geboortejaar van Philip schijnt

te zijn. Ongelukkiglijk klimt de oudstbewaarde rekening slechts

tot 1550 op, en ’t is in deze, en in eenige andere oorkonden

betrekkelijk gemeld landgoed, dat wij de lichtvonk moeten op

sporen, welker klaarte ons tot de ontdekking der geboorteplaats

helpen moet.

Eerst eene akte van 1520 :

‘ Den xi in Novembre XV” twintich compareerde voor ons

« bailliu ende scepenen vanden heeren van Nevele, van zijnen

u lande van Nevele, joncker Pieter, baron van Montmorency,

‘l uuter name ende als machtieh van edelen moghenden ende Wel

x gheboren heer Mer Philips baroen van Montmorency ende

‘ vanden lande van Nevele, ete., ende speciael bevel van hem

u hebbende, deweleke ons openbaerliek verelaersde ende te

« kennene gaf, hoe dat mijn voornomde heere begheert ende wilt

‘X van nu voortan betaelt zijn van cappoenen, binnen, mault,

« havre, coorne, in wesene ende natuere, ende niet up prijs

1 van gheldem. alzoo hy elders in zijnen anderen heerlicheden

‘ heeft, ende met vonnesse alzoo aenghewesen es. De welcke dede

‘ oock verbodt tonser presentien den ontfanghere mijns voors.

u heeren, dat hy up den prijs van ons niet en ontfanghet,

‘ zegghende dat dien tjaer voorledeît niet redelick ghestelt en

‘ hebben, maer grootelicx tot mijns voors. heeren seade, ons oock

" te kennen ghevende, dat ìnĳît voorn. heere zelve den prĳs

‘ uutgheven sal, alzoo verre alst hem belieft, naer den dach

G vanden ontfanghe ende zitdaghen, want up dien dach moet hy

u ontfanghen cappoenen, ende al den ontfanck in wesene, naer

 

u ltem betaelt ten selven daghe bij laste alsmren in de brulocht "anden

correelbacker te Deynse, ii p. p.

t! ltem betaelt den cruupele Pieter "en xíi muellen spillen ten vi s. tstíc,

eomt iii p. p. n (Rekening der heerlijkheid van 1550-1531.)
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« uutwijsen van zijnen rappoorten ende chijnsboucken, waerof

‘ hy ons oock adverteerde. Van al welcker verclaringhe ende

« last de vornomde joneker Pieter verzocht heeft van ons theb

« bene acte, die wy hem gheconsenteert hebben, de weleke wy

‘ hebben doen stellen in ghescrifte ende teeckcnen by den ghe

"zwoorenen elerck vanden lande van Nevele, int jaer, maent

‘ ende dach alsboven. (Geteelù) : J. DÀrrnEU). ì

Dit document leert ons, vooreerst, dat Pieter van Montmorency

in i520 op de heerlijkheid was, en er in vierschaar der schepenen

namens zijnen vader, heer van Nevele, verscheen; dat deze

bijzonder goed moest bekend zijn met hetgeen in de heerlijkheid

omging, aangezien hij zich bij monde van zijnen zoon aan den

baljuw beklaagde, in de betaling der renten, enz. henadeeligd

te zijn geweest; dat hij voortaan wilde betaald zijn in natura, of

tegen eenen prijs, dien hij zelf zou vaststellen. -—- De heer van

Nevele, Philip van Montmorency, kende dus in 1520 de op

brengst, de waarde en de verhandelingen der vruchten op zijne

heerlijkheid volkomen, eene kennis, die voor hem slechts door

een verblijf te fier plaatse verkregen was. Inderdaad, hij kon

niet ingelicht geworden zijn door zijne beambten, aangezien zelfs

de baljuw, de hoogste onder deze, en de schepenen hem wegens

den prijs der vruchten misleid hadden, en hij ’t ongelijk zelf her

stellen zal. Inderdaad — schier onmiddellijk, dit is, daags na de

zitting voor ’t innen der renten en cijnzen, zal hij zelf in ’t vervolg

bepalen, tegen welken prijs de hem verschuldigde haver, koorn,

hinncn, kapoenen, enz. moeten betaald worden. Is deze enkele

omstandigheid niet reeds voldoende‘? Van eenen anderen kant

mag men wel onderstellen, dat Pieter van Montmorcncy,de zoon,

die hier voor de schepenen verschijnt, destijds niet alleen te

Odonk gevestigd was, iets wat de bovenstaande regelen evenmin

ontkennen als bevestigen.

(I) Op perkament, berustende onder de leendenonìbreìnenten van Nevele. —

Prov. areh.
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Aan ‘t hoofd van de oudstbewaarde rekening der heerlijkheid,

die van 1550, vinden wij de volgende regelen: ‘x Rekeninghe

a ende bewijs, dat ie Joos Bultine als den ontfanc ghedaen

‘ hebbende vanden lande van Nevele, dat overghave edele ende

‘ moghende vrauwe Anne van Egmonde, vrauwe van Nevele,

s van Burcht, van Zwijndrecht ende van Huussem. van Bamesse

‘ XVc XXX toot Bamesse XVc XXXI. ì —

En daarnevens, in margine : ‘x Ghepresenteert mijne vrauwe

« in heur casteel te Odone, xxiiii in Ougst anno XV° twee en

dertieh. n

De moeder van Philip van Montmoreney betrok dus het kasteel

van Sw-Maria-Leerne in gemeld jaar, hetgeen nog blijkt uit de

rekening der ontvangsten van de heerlijke rechten, enz., te

Poesele, over de jaren 1524-1529, waarin men wederom leest:

« Ghepresenteert an mevrauw in hem‘ casteel van Odone,

‘K au XVc XXXI. )

Dat Anna van Egmond ook op het kasteel was in 4526 is uit

de bovenstaande regelen vast niet op te maken, maar wij herhalen

het : wanneer de familie er vóor en na het geboortejaar van haren

zoon verbleef, waarom zou zij er niet geweest Wijn in 1526, in

welk jaar ook Philip van Montmoreney, grootvader van Egmonfs

lotgezel, overleed? Wat meer is, het slot van Odonk, in i499

door de Gentenaren verwoest, werd door de Montmorencys met

veel zorg hersteld, mogelijk nog grooter gemaakt, dan het vroeger

geweest was. Zou dit het geval geweest zijn, wanneer de familie

’t inzicht gekoesterd had, er zelve geen gebruik van te maken‘?

Wij denken : neen!

Bestaat er dus geen stoffelijk bewijs, dat Philip van Montmo

reney te Odonk ’t eerste levenslicht aanschouwde, men ziet

gereedelijk uit al het bovenstaande, dat meer dan éene waar

schijnlijkheid mag pleiten ter gunste van de gissing, die wij ons

verstouten in het midden te brengen. ‚

De levensloop van den graaf van Hoorne is genoeg gekend.

Aan bíografen heeft het hem niet ontbreken, evenmin aan
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oordeelvellingen over de daden, die zijn leven als krijgs‘ en

staatsman kenmerken. Wij zelven, in onze monographie van

Nevele, hebben de voornaamste bijzonderheden diens levensloops

medegedeeld (i), en deze besloten met het oordeel, dat, zoo

Philip van Hoorne de plakkaten des konings van Spanje, over de

geloofsleer, overtreden heeft, zijne geweldige en schandelijke

dood op het schavot, niet alleen onstaatkundig, maar tevens

wreed en nutteloos was voor godsdienst, koning en vaderland.

(i) Zie, over de gevangenschap van Philip van Hoorne, de aanteekening

in het Dagboek van Pnlur en CoRNEus VAN CAĲPENE, bl. 76-78.




