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HET VOGELSTEEN – EIGENAARS EN BEWONERS TIJDENS HET ANCIEN REGIME - 1
Herman Declerck

Voorwoord
De grote eeuwenoude hoeven van Pervijze hebben allemaal een welluidende naam die ons allen bekend is.
Dan hebben we het over het Blauwhuis, het Berkelhof, de Groene Poort en tot slot het Vogelsteen.
Het ontstaan van deze hoeven gaat eeuwen terug tot de tijd dat de Graaf van Vlaanderen passieve eigenaar
was van de gronden en landerijen van Vlaanderen. Om vazallen en ridders en ook religieuze instellingen aan
zich te binden en op die manier een vorstendom en oorlogsmacht uit te bouwen, wendde de Graaf zijn
domein aan. De vroege graven zouden een vrij passieve houding tegenover hun uitgestrekte grondgebied
hebben aangenomen en niet verder zijn gegaan dan het beheer van het natuurlijke milieu, van de
‘wildernis’.
Door schenkingen kwamen abdijen en adellijke families tijdens de Middeleeuwen in het bezit van
omvangrijke grondpartijen. Waar abdijen de beheerders werden van de gronden en daarop opgerichte
hoeven is het niet moeilijk na te gaan wie later in de geschiedenis eigenaar werd van deze hoeven. Simpel:
de abdijen bleven er eigenaar van tot de Franse overheersing die onze streken overspoelde vanaf 1796. Tot
dan liep het zogenaamde ‘Ancien Régime’ en tot dan wordt hierna de gekende geschiedenis besproken van
het Vogelsteen.
Maar eerst nog een woordje over de andere reeds vermelde hoeven en hun ontstaansgeschiedenis. Het
grote verschil tussen de andere hoeven (Blauwhuis, Berkelhof en Groene Poort) en het Vogelsteen is dat de
eerste drie, eeuwen toebehoorden aan abdijen, dit in tegenstelling tot het Vogelsteen. Het Blauwhuis was
van tijdens de Middeleeuwen eigendom van de abdij van Ename, het Berkelhof was eigendom van de Sint
Pietersabdij van Kassel en de Groene Poort behoorde toe aan de abdij van Eversam. Hun oorsprong valt
waarschijnlijk ongeveer samen met het ontstaan van Pervijze en haar zusterparochie Sint Catharina Capelle,
namelijk in de 11de en de 12de eeuw.
Locatie
We vinden het Vogelsteen aan de rechterzijde van de Veurnestraat net voor het verlaten van het
grondgebied van Pervijze.

Ontstaan van het Vogelsteen
Over het ontstaan van het Vogelsteen zijn er jammer genoeg geen gegevens bekend maar de mogelijkheid
bestaat dat ook deze hoeve ontstond na een schenking van de Graaf van Vlaanderen, mogelijk na een
schenking van schapenweiden waarop in een later stadium een hoeve werd opgetrokken.
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In tegenstelling tot de andere hoeven werden de landerijen waarop later het Vogelsteen ontstond, niet de
eigendom van een klooster maar van een adellijke familie. Wanneer dit gebeurde en wie de eigenaar werd
is niet bekend. We kunnen enkel gissen dat dit ergens in de 12de eeuw gebeurde.
Over deze vroegste geschiedenis van het Vogelsteen is niets bekend en ook in latere periodes blijven er veel
vraagtekens en moeten we ons noodgedwongen soms beperken tot hypotheses, de ene al wat
waarschijnlijker dan de andere. We laten echter niet na om dit te melden, zodat de lezer niet alles
aanneemt voor ‘heilige waarheid’.
Naamverklaring
Hier neem ik de hypothese over van pastoor Jan De Cuyper die in enkele van zijn bijdragen tot de
geschiedenis van Pervijze in het Parochieblad tijdens de jaren ’50 ook het Vogelsteen aansneed.
Gedurende eeuwen liep er door het grondgebied van Pervijze een brede zeegeul of kreek. Die geul
overdekte onder andere de landerijen die later behoorden tot het Vogelsteen. Een mogelijkheid is dat die
kreek de naam droeg van ‘Vogel’. Zo was er in Hulster Ambacht (de streek van Zeeuws-Vlaanderen boven
Gent) een brede kreek die de naam ‘Voghele’ droeg. Later zou die naam geschonken worden aan
moerassige landerijen die ongebruikt lagen. In 1303 vinden we op het grondgebied van Diksmuide een dijk
of dam die ‘Vogeldyc’ werd genoemd. Wellicht een dijk die opgeworpen werd om een kreek met de naam
‘vogel’ in te dijken. In Kortemark lag er in 1680 een plaats die Vogeldam werd genoemd.
Dat kan de verklaring zijn voor het eerste deel uit de naam ‘Vogelsteen’.
Dan wat ‘steen’ betreft: dit kan duiden op het stenen gebouw dat werd opgetrokken in de drooggelegde
kreek ‘Vogel’. De meeste hoevegebouwen uit die tijd waren niet gemaakt in steen maar uit ‘plak en stake’
zoals ze vroeger zegden. Mogelijk werden de zeldzame gebouwen die werden opgetrokken in steen daarom
ook ‘steen’ genoemd. Een zijdelingse opmerking: is zo ook de naam ontstaan van de naburige gemeente
Steenkerke?
Wel opvallend is dat zeer lang het Vogelsteen werd geschreven als Vogelsteyn en Vogelstein.
Ik citeer tot slot J. De Cuyper: ‘Zo zou de betekenis van Vogelsteen zijn: de stenen hoeve die aan de Vogel
lag. We durven het toch niet met volle zekerheid bevestigen’. Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten.
De eeuwen zonder gegevens
Als we aannemen dat het Vogelsteen ontstond in de loop van de 12de eeuw (of vroeger ?, of later ?), dan
duurt het tot 1535 vooraleer we een eerste schriftelijke verwijzing naar deze hofstede terugvinden.
Als pastoor Adolf Duclos op het einde van de 19de eeuw in het tijdschrift ‘Rond den Heerd’ de geschiedenis
van Pervijze uit de doeken doet, heeft hij het over een toen nog bestaande legger van 1535 waarin melding
wordt gemaakt van het Vogelsteen.
Een legger is een beschrijving van de verschillende stukken grond van een bepaalde plaats of regio, denk
maar aan een kadastrale legger. De oorlog van 1914-1918 zorgde er echter voor dat dit document verloren
ging. We moeten het dus doen met hetgeen A. Duclos erover vermeldt.
De legger vermeldde een stuk grond ‘in de prochie van Ste Cathelynecappelle een half ghemet xij (= 12)
roen (= roeden) landts suutoost van Vogelsteyn int ammanschip van Pervyse’. Hier worden we niet wijzer uit
voor wat betreft wie de eigenaar en de pachter was van het Vogelsteen.
De oudst gekende eigenaar en pachter
Een weinig later – wat is vijftig jaar in de geschiedenis – wordt in de loop van 1578 een speciale belasting
geïnd die een vijfde bedroeg van de jaarlijkse pachtsom. De administratie hiervan werd genoteerd in een
zogenaamd vijfde penningkohier en dit document werd opgemaakt door Cornelis De Naghele en Franchoys
Jansseune die hiervoor aangesteld waren door baljuw Adriaen Godtschalck van de heerlijkheid Bercle, Op 1
september 1579 maakten ze dit document over aan Joos Wecsteen, ontvanger van Veurne-Ambacht.
Op de vierde bladzijde vinden we het Vogelsteen terug en weten we meteen de naam van de eerst gekende
pachter én de eerst gekende eigenaar.
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De tekst luidt: ‘Jores Baselen houdt in pachte een behuusde hofstede toebehoorende Jonckheer Jan van
Imbise groot Lxiiij ghemeten j lijn iij roeden landts voor de somme iiijc iiijx lb par sjaers compt de vde
penning’.
In mensentaal komen we hier te weten dat Jores Baselen pachter was van een bewoonde hofstede die
eigendom was van Jonkheer Jan Van Imbise. De hofstede was toen 64 gemeten, 1 lijn en 3 roeden groot en
hij pachtte die voor 480 ponden.
Met reden kan hier opgemerkt worden dat er in deze korte tekst geen melding wordt gemaakt over het
Vogelsteen. Dat is correct maar in latere stukken wordt meermaals de oppervlakte van de hoeve vermeld en
telkens is dit 64 gemeten en iets.
De oppervlakte van het Vogelsteen bedroeg bijna 10 % van de volledige oppervlakte van Sint Catharina
Capelle, zijnde 653 gemeten of ongeveer 300 hectaren. De omgerekende oppervlakte van het Vogelsteen
komt op ongeveer 29 hectaren.
Jores Baselen, de ons vroegst gekende pachter had dus een hele kluif aan het bewerken van het
Vogelsteen. Dat is echter het enige wat we weten over deze inwoner van Sint Catharina Capelle,
zusterparochie van Pervijze.
De familienaam Ba(e)selen komt op het einde van de 16de eeuw voor in Gijverinkhove en in het begin van de
17de eeuw in Houtem. Zo overleed een Adriaen Baselen, zoon van François, in Houtem in 1635 en hij zou
afkomstig geweest zijn van Gijverinkhove. Mogelijk was hij verwant met Jores Baselen, uitbater van het
Vogelsteen in 1578.
Jan Van Imbise, eigenaar in 1578
Dan de vroegst gekende eigenaar: Jonkheer Jan Van Imbise. Hier hebben we meer geluk want over deze
persoon is heel wat terug te vinden.
Jan Van Imbise of Jonker Jan Van Hembyse was telg van een voornaam adellijk geslacht van Gent. Zijn
grootvader die eveneens Jan noemde was geboren omstreeks 1430 en gehuwd met Pauline De Gruutere.
Zij hadden onder andere een zoon Willem die geboren werd te Gent op 6 februari 1486. Deze laatste huwde
met Wilhelmyne Triest en samen werden ze de ouders van Jonker Jan Van Hembyse die in 1578 de
eigenaar was van het Vogelsteen. Of de vader of grootvader reeds eigenaars waren is onbekend, maar
mogelijk. Evengoed is het mogelijk dat het eigendomsrecht van het Vogelsteen hem toekwam door erfenis
van de kant van zijn moeder of de kant van zijn echtgenote. Verder zal blijken dat het niet ongewoon was
dat de hoeven die eigendom waren van adellijke geslachten dikwijls overgingen van generatie op generatie.
Jan Van Hembyse, de zoon van Willem en Wilhelmyne Triest werd geboren te Gent op 9 juli 1517. Ook zijn
vader was geboren te Gent. Over zijn ouders, zijn eerste huwelijk en zijn kinderen schreef hijzelf één en
ander neer dat bewaard is gebleven. Het loont de moeite dit intergraal weer te geven al was het maar om de
schrijfstijl en het geeft meteen ook alle gegevens weer over de jonge jaren van Jonker Jan Van Hembyse.
‘Willem van Hembyze, fs Jans, myn eerwerde vadre was gheboren up de 6 dach van sporcle, anno 1486,
tusschen den eenen ende twee hueren naer de noene; waren peters Willem Slove ende gaf eenen
Guillermus (daarmee zal een boek bedoeld worden van de Dominicaner Guillermus die leefde in de 15de eeuw),
weert zynde 5 sc. 4 d. gr. (5 schellen 4 denieren groot), de scoenen Jans van Melle een gouden croene,
weerdigh 6 sc. 6 d. gr., en de meter de weduwe van Olivier van Hembyze twee Guillermus, weerdich 11 sc.
4 d. gr.
Overleet de voornoemde myn eerwerde vadre W. van Hembyze, den 9 july anno 1549 snavondts, ontrent
tusschen 5 ende 6 hueren, van eenen quaden grooten teen, danof ’t been ontstac ende de brant ter herten
quam (een ontsteking aan zijn teen leidde tot zijn dood).

19

Willemine Triest, fa Joos, huusvrouwe van den voornoemden Willem myn eerwerde vadre. Myne
eerwerdeghe joncvr. moedre was gheboren up eenen dysendach 8 daghen voor vastenavondt den 4 dach
van sporcle in ’t jaer 1493, ende was haer peter Mer. Willem Van Berchem, ende haer metre Mevr. van
Nevele ende agdesse van Dooreseele. Overleet de voornoemde myne E. joncvr. moedre Willemine Triest
den 31 in lauwe (louwmaand = januari) 1532. Ic bidde den almoghenden Heere omme hare ziele in
hemelrycke te willen hebbene, zoe verstorf ons tylic.
Ic Jan van Hembyze, fs Willems was gheboren up eenen donderdach in de morghenstont tusschen den 6 en
7 hueren over de halve huere, den 9 dach in julius in ’t jaer 1517. ... Ende waren myn peters Jan van
Hembyze, myn E. grootheere, ende gaf eenen zelveren fonteinpot (soort waterkan), weert 5 tt. gr., Gheerom
Borluut, ende gaf 10 sc. gr., ende metre joncvr. Lysbette van der Meere, gheselnede van Joos Triest myn E.
grootvrouwe, ende gaf een selveren wynwatervat, weerdich 35 sc.gr.
Joncvr. Joanna Van Waerhem, myne huusvrou was gheboren den 10 in october 1517, ’t welcke was
tsanderendaechs naer Ste Denysdach, tusschen den 12 hueren ende half, ende den een huere up de
noene. Haar petre was Jan van der Ghuchte ende meters joncvr. Lysbette van Eggremonde, ghezelnede van
Jan Anssins, hare E. grootvr., ende joncvr. Joanna De Vullere, ghezelnede van Mr. Reynier de Donckere.
Ic Jan van Hembyze fs Willems, huwede metter voornoemde joncvr. Joanna van Waerhem myne ghezelnede
den 22 aprilis 1538 bnaer paesschen, ende Ydrop van Waerhem, myn E. scoenvadre dede de brulocht
maeltyt ute.
Guilliame myn zone was gheboren den zeventhiensten in februario 1539, wesende snachts als den
voorslach ende een huere slouch van den morghenstont. Ende waren zyne peters W. van Hembyze fs Jans
myne E. vadre, ende gaf twee zelveren zoutvaten weghende 19 oncen … ende Ydrop van Waerhem, myn E.
scoenvadre, ende gaf een zelveren copkin weghende 5 oncen …, ende was metre joncvr. Philippote van
Hembyze fs Jan myn E. moye, ghezelnede van Mr. Joos Triest, ende van ghelyken gaf een zelveren copkin,
weghende 5 oncen.
Catherina, myne dochter was gheboren up Ste Pauwels bekerynghedach, wesende den 25 january 1540
snoenens, rechts voor dat een hueren slouch, en was haer petre Mr. Triest myn E. oom ende gaf een
zelveren copkin, weghende 5 ocnen, ende waren meters joncvr. Catherina Hanssins, myn E. scoonmoedre,
ende gaf een zelveren copkin, weghende 4 oncen, … ende joncvr. Margriete Borluuts myne E. vaders
tweeste ghezelnede ende gaf 6 cleen zelveren croesen boven ende beneden verghult wesende.
Anthuenis van Hembyze, myn broedre overleet deser werelt te Vallenchiennes ten huse van Jacques Berot
den 22 octobre 1563 ende licht begraven aldaer in der kercke van Ste Gery. God ghedynke zynder ziele.
Amen. Was gheboren de voornoemde Anthuenis myn broedre den 8 aprilis naer paesschen, sesse ende
twintich (= 1526), snuchtens ontrent den 7 hueren.
Joncvr. Margriete Borluute fa Simoens, tweeste huusvrouwe
van W. van Hembyze mynen E. vadre, overleet den 28 juli
1550.
Franchois myn broeder was gheboren den 12 van septembre
1527, corts naer den ellef hueren svoornoens, waren peters
Franchois de Mol, Franchois van Nieuwenheim ende metre de
huusvr. van Gheraert van Coudenhove.
Roelant myn broeder was gheboren den 7 van octobris 1528,
zeer corts naer den neghen hueren van de morghenstont,
waren peters Mr Roelandt Triest ons oom, Roelandt van der
Camere ende metre de huusvr. van Bussaert van Hembyze.’
Zo schreef Jan van Hembyze in de stijl van die tijd neer hoe zijn
leven verliep tot na de geboorte van zijn dochter in 1540.
Het politieke tijdsbeeld

Huis op de hoek van Volderstraat en Korte
Meer waar Jan Van Hembyse woonde

Ondertussen had Jan van Hembyze zijn thuisbasis in het Hof ter Veere, op de hoek van de Volderstraat en
de Korte Meer. In 1591 werd dit pand de residentie van de Jezuïeten en door hen uitgebreid tot een college
en een klooster.
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Het was de tijd dat de relatie tussen Gent en Keizer Karel V
verre van goed was. De hoge belastingen die werden geëist
op een ogenblik dat de lakenhandel slechter werd en de
harde repressie tegen de protestanten waren hier de
oorzaak van. Zo gebeurden er tussen 1530 en 1566, maar
liefst 56 executies.
Het werd nog erger met Filips II, de zoon, en vanaf 1555
ook de opvolger van Karel V. Filips bestuurde een wereldrijk
vanuit Spanje met verdere beknotting van de lokale
machten.
Ondertussen had Jan van Hembyse alsmaar meer
sympathie voor de calvinistische zaak gekregen en werd hij
in 1577 lid van het calvinistisch geïnspireerde stadsbestuur
van Gent.
Enkele jaren voordien kwam zijn zoon Willem in Oostende
om het leven. Over zijn dood staat in ‘Ghendtsche
Geschiedenis’ van 1752 op pagina 206 het volgende: ‘4 oct
1572 Willem van Hembyze, een stout man, den sone van
Jan, met een schip van Oostende op den grondt geraekt
Pentekening van Jan van Hembyse en zijn
zynde, en in perykel van gevangen te worden, sprong in de
handtekening
zee, daer hy versmoorde. Een groot getal van de andere
wierdt vermoordt in de vlugt, en veel wierden gevangen, de welke daer naer tot Ghendt, Brugge,
Audenaerde, en elders omhooft, oft opgehangen wierden.’ Hij liet een vrouw en kind achter.
In september 1577 werd Filips van Croy, hertog van Aarschot verkozen tot stadhouder van Vlaanderen, met
woonplaats te Gent. Hij was echter een tegenstander van Oranje en de protestanten. Dat was de druppel te
veel in Gent. Na discussies tussen Filips van Croy en het plaatselijk bestuur, deed de calvinistische
bourgeoisie onder leiding van Jan van Hembyze en Francois van Ryhove op 28 oktober 1577 een
machtsgreep en stichtten ze de zogenaamde Gentse Republiek. Van Croy, de grootbaljuw van Gent en de
bisschoppen van Brugge en Ieper werden gevangen genomen.
Kort voordien, op 17 oktober 1577 was de echtgenote van Jan van Hembyse overleden.
Naar het voorbeeld van Brussel werd op 1 november een Comité van 18 mannen met van Hembyse als
eerste schepen aangesteld die het bewind zouden voeren. Zijn trawant van Ryhove bewapende het volk en
nam vreemde (Engelse en Schotse) huurlingen in dienst waarmee
het de Gentse Republiek lukte grote delen van het Graafschap
Vlaanderen te controleren. Tegen juli 1578 had de Calvinistische
Republiek al Kortrijk, Menen, Ieper, Ronse en Brugge veroverd.
Terwijl er in Pervijze een rondgang gebeurde voor het noteren van
de vijfde penning was de eigenaar van het Vogelsteen, Jan van
Hembyse, met heel andere zaken bezig.
In 1579 ontstond er ruzie tussen de meer Oranjegezind geworden
Ryhove en de radicalere van Hembyse waardoor Ryhove eerst
Gent moest verlaten. Later wist Ryhove met behulp van Oranje
Hembyse uit het stadsbestuur te zetten en werd hij op 1
september 1579 grootbaljuw van Gent in dienst van Oranje.
Verzet tegen de Gentse Republiek kwam het eerst van Waalse
katholieken, de zogenaamde ‘malcontenten’ die in Gent smalend
de ‘paternosterknechten’ werden genoemd. Geleidelijk
heroverden ze Vlaanderen en op 24 oktober 1583 vond een
omwenteling plaats. Het Gentse stadsbestuur haalde Jan van
Hembyse terug en Ryhove werd verbannen.
In die tijd, op 3 december 1583 hertrouwde Jan van Hembyse met
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Jan van Hembyse op latere leeftijd

Anne Van Huerne, eveneens telg van een adellijk geslacht.
Terwijl de Spanjaarden de stad belegerden, oefende van Hembyse een half jaar een dictatuur uit over de
Gentse burgerij. In het geheim was hij echter onderhandelingen begonnen met Alexander Farnese,
landvoogd van de Nederlanden. In het voorjaar moesten ieper en Brugge zich overgeven aan Farnese. Op
23 maart 1584 werd Jan van Hembyse opgepakt en op 4 augustus 1584 werd hij wegens hoogverraad
terechtgesteld door middel van onthoofding. Op 17 augustus werd Gent onderworpen waarop ruim 4 000
Gentenaars uitweken naar het Noorden. De Rooms-Katholieke godsdienst werd opnieuw de enige
toegestane en daarmee kwam er een definitief einde aan de Gentse Republiek waar de eigenaar van het
Vogelsteen een zeer prominente rol in had vertolkt.
De eigenaar van het Vogelsteen was dus overleden maar de hoeve bleef in het bezit van de familie. De
erfgenamen waren in de eerste plaats zijn vrouw Anne Van Huerne, dan was er Jeanne van Hembyse,
kleindochter van Jan. Zij was de dochter van Willem van Hembyse en Barbe Weyts. Tot slot was er Catherine
van Hembyse, de dochter van Jan die ondertussen gehuwd was met François de Lummene dit de Maercke,
de naam zegt het al, ook uit een adellijk geslacht. Catherine zou echter reeds in 1596 overlijden.
Hoe de opvolging van de erfenis van Jan van Hembyse gebeurde blijft een open vraag maar het lijkt erop dat
de hoeve op een niet nader te bepalen tijdstip in handen kwam van Jeanne van Hembyse, Jan zijn
kleindochter. Zij huwde met Josse van Huele, heer van Bottelin.
In 1630 krijgen we hiervan bevestiging want in een charter uit het archief van Ename, eigenaar van de
nabijgelegen hoeve ‘De Groene Poorte’ staat vermeld bij de beschrijving van een stuk land van deze hoeve
‘tlant van jonker Hugo de Heule, gaende met zijn hofstede ghenaempt ’t vogelstein’. In 1630 was Hugo (ook
Josse) van Huele, gehuwd met Jeanne van Hembyse, kleindochter van Jan, de eigenaar van het Vogelsteen.
Over pachters is er nog steeds niets bekend maar daar zal hierna verandering in komen.
Weinig later – wat blijkt uit een akte van enkele decennia later waar we het later over zullen hebben –
verandert het Vogelsteen van eigenaar en komt de hoeve in handen van Lieven de Clercq, weduwnaar van
Josine Besoete. Bij de verkoop van een eigendom moet dit eigendom met de grootste precisie beschreven
worden, moet er een beëdigde inventaris komen van de samenstelling, de grootte van de eigendom.
Daarom trekken in april 1636 twee beëdigde landmeters erop uit om het Vogelsteen en zijn landerijen op te
meten. Het zijn Jacob Ravenbrouck, landmeter van het Brugse Vrije, en Jacob Becaert, gezworen landmeter
van de Kasselrij Veurne, die voor deze taak aangesteld worden. Ze komen tot de slotsom dat het Vogelsteen
en zijn landerijen een oppervlakte hebben van 64 gemeten en 96 roeden. De grootte is dus quasi identiek
als deze die vermeld staat in het vijfde penningkohier van 1578. Vanaf nu zal deze niet meer veranderen tot
het einde van de 18de eeuw.
De nieuwe eigenaar Lieven de Clercq
Lieven de Clercq, een Bruggeling, was zoals hiervoor reeds vermeld, de weduwnaar van Josine Besoete. Hij
was met haar gehuwd in Brugge in 1607. Hun huwelijk werd gezegend met zes kinderen. Josine Besoete
was reeds overleden op 24 mei 1630 te Duinkerke. Naar aanleiding van haar overlijden werd er naast een
staat van goed – want er waren minderjarige kinderen – ook een volledig overzicht opgemaakt van alle
bezittingen die aanwezig waren in het sterfhuis. Hieruit blijkt de enorme rijkdom waarover het echtpaar
beschikte: er waren verschillende hoeven in Mariakerke, Slijpe, Leffinge, een huis in Nieuwpoort, honderden
grote en kleine stukken grond die ofwel losstaand waren ofwel behoorden bij één van de hoeven. Om de
erfenis voor hun kinderen te vrijwaren, werd de volledige eigendom regelmatig opnieuw beschreven, let wel,
de eigendom zoals het was toen Josine Besoete stierf in 1630. Daardoor komt in al die stukken het
Vogelsteen niet voor.
Toen Josine Besoete overleed had zij samen met Lieven De Clercq zes kinderen: Lieven genoemd naar zijn
vader omdat hij de oudste zoon was, Ignace, Marie, Guillaume, François en Gabriel. De jongste drie kwamen
allemaal gewelddadig om het leven.
Guillaume was infanterie-kapitein en kwam in 1636 om het leven bij het beleg van de Gelderse (NL) vesting
Schenkenschans waar het fort van Schenk was. François sneuvelde als kapitein tijdens de slag van Lérida
in Catalonie (Spanje) in 1642. Ook voor Gabriel liep het slecht af in Catalonië in Spanje tijdens een gevecht
bij de stad Flix.
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Zo bleven enkel Lieven, Ignace en Marie over als erfgenamen van het volledige fortuin van Lieven De Clercq
na zijn overlijden. Ondertussen was Lieven tot de adelstand verheven door koning Filips IV in 1641 en droeg
hij de titel van Heer van Wissocq de Sousberghe. Een juiste datum van het overlijden van Lieven is niet
gekend maar waarschijnlijk verwisselde hij het tijdelijke met het eeuwige in 1656 of 1657. In 1657 werd
een ‘cavelinghe’ (akte van verdeling) opgemaakt tussen jonker Lieven de Clerque, de jonge, zijn broer
Ignace en dame Maria De Clercque, echtgenote van de baron van Kruishoutem. Wat te verwachten is: in dit
document vinden we het Vogelsteen wel terug en wat meer is, ook de pachter is er vermeld. Op bladzijde 10
en 11 lezen we er het volgende:
Veurne Ambacht
pervise ende St cathelyne cappelle

Item inde voorschreven prochie
een behuusde hofstede groot 64 ghem(eten)
96 roeden ghenaempt voghelsteyn
pachter Jaecques de cuyper voor
4390 – 8 – 0 - 0

Pervise ende Ste Cathelyne Cappelle
Casselrye van Veurne
Item inde voornomde prochie van pervise
ende St cathelyne cappelle eene
behuusde hofstede groot 64 ghemeten
96 roeden ghenaempt t voghelsteyn
vermelt bij de staet f(ol)io 39 pachter
Jaecques de cuyper tsy xi guldens tsjaers
elck ghemet ghepresen tot by t totael bedrag
tghemet bedraegt 4438 ponden 8 schellen grootte
nemaert ghecort over t capitael vande
onlosselycke lasten 48 ponden grootte blijft
maer
4390 – 8 - 0

In mensentaal: het Vogelsteen met een oppervlakte van 64 gemeten en 96 roeden wordt verpacht aan
Jaecques De Cuyper voor 4390 ponden en 8 schellen per jaar.
Op bladzijde 74 en 75 krijgen we nog eens bevestiging over wie de pachter is en welke pacht hij jaarlijks
moet ophoesten.
Pachter Jacques de Cuyper
Na het nader ingaan op de eigenaar richten we nu onze aandacht op de pachter Jacques De Cuyper (ook De
Cuypere) die gehuwd was met Marie Fraeys. We vermoeden dat hij het Vogelsteen kwam bewonen tussen
1651 en 1654. Toen zijn zoon Mattheus geboren werd, was dit nog niet in Sint Catharina Capelle maar op 2
september 1654 werd zijn dochter Maria Francisca wel daar geboren. Op 16 april 1657 werd nog een
dochter, Joanna Francisca geboren. Maria Francisca zou overlijden in 1658 en tegen dan waren het weer
onrustige tijden in onze streek. Het gezin liet het Vogelsteen onbewoond achter en trok op de vlucht naar
Nieuwpoort waar ze zich veiliger waanden voor het oorlogsgeweld. Tijdens hun gedwongen verblijf in
Nieuwpoort, overleed Marie Fraeys op 28 maart 1659 en gezien er minderjarige kinderen achterbleven werd
er een staat van goed opgemaakt die meldt dat zij ‘binnen de stede van Nieupoort aldaer gevlucht zijn
vande prochie van Pervyse ter cause vande oorlooghe’.
Het gaat hier over de Frans-Spaanse oorlog die reeds aansleepte van in het jaar 1635 en in oktober 1659
zou eindigen met de vrede van de Pyreneeën.
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Ook haar vader die normaal gezien woonachtig was te Eggewaartskapelle, overleed te Nieuwpoort, op 20
september van hetzelfde jaar.
Uit de Staat van Goed van Marie Fraeys halen we heel wat informatie over het Vogelsteen. Zo komen we te
weten dat de hoeve toen al werd afgesloten met een poort waaraan kort voor 1657 nog herstellingen
gebeurden. Op de volgende bladzijde een foto van tijdens Wereldoorlog I, dus meer dan 250 jaar later, die
de monumentale poort van het Vogelsteen toont. De
andere foto geeft een beeld van het eeuwenoude
woonhuis.

Ook hoe de bewoners van het Vogelsteen leefden halverwege de 17de eeuw komen we hier te weten. Het
hoofdgebouw bestond uit een woonkamer en een voutekamer die beide onderkelderd waren. Boven was er
nog een zolder. Aanpalend aan het woonhuis was er nog een schuur.
Een 17de eeuwse Vlaamse woonkamer zag er enigszins anders uit dan we het nu gewoon zijn. Uit de
beschrijving van de daar aanwezige zaken blijkt dat de woonkamer meerdere functies had. Deze plaats was
zowel woonkamer als keuken als slaapkamer.
Dat blijkt al onmiddellijk uit het eerste dat beschreven staat: een clampcoutse, dat is een bed dat
vastgemaakt is aan de muur. Het is een pluimen bed met twee ‘oorkussens’ en gedekt met drie Spaanse
‘sargien’ (dekens) en twee linnen lakens.
Dan staat er nog een witte ‘mandecoutse’ (twee-persoonsbed) met een pluimen bed, twee kussens en een
groen deken. Tot slot is er nog een klein pluimen ‘beddeken’. Het hele gezin kon dus slapen in de
woonkamer. Naast de slaapgelegenheid in de woonkamer stond er centraal nog een uittrekbare tafel en
daarrond vijf stoelen met rieten zitting en een kinderstoel. Langs de muur stond nog een koffer die kon
gesloten worden. Boven het haardvuur hing een grote ketel met bijhorende werktuigen om het vuur op te
poken en in de ketel te roeren. Nog enkele gebruiksvoorwerpen die in de woonkamer terug te vinden waren
zijn een strijkijzer en vier tinnen borden.
Pachter De Cuyper had ook meerdere beesten op zijn boerderij: één merrie en drie jonge paarden, 10
koeien van verschillende leeftijd, 4 ossen, 3 vaarzen, een oude koe, 5 varkens, 3 schapen, één haan en 10
hennen.
Bij hun vlucht voor het oorlogsgeweld naar Nieuwpoort hadden ze eerst nog enkele zaken in veiligheid
gebracht op andere bestemmingen. Een wagen met een eg waren naar Ramskapelle gebracht, een
voorraad ‘sucrioen’ (een soort gerst) werd naar Diksmuide gebracht terwijl de voorraad tarwe en rogge een
onderkomen vond in Brugge. Nieuwpoort werd de veilige haven voor twee koffers, twee wagens, nog wat
gerst en nog tal van andere kleinere zaken. Dit alles behoorde allemaal tot het sterfhuis.
Nadat de inboedel geïnventariseerd werd en eens het terug veilig was in Sint Catharina Capelle, keerde
pachter Jacques De Cuyper niet meer terug naar het Vogelsteen om opnieuw de draad op te nemen. Nog in
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1659 hertrouwde hij met een zekere Barbara De Bil, vestigde zich in Ramskapelle waar hij zeker vanaf
1660 woonde.
Een nieuwe eigenaar, de graaf van Kruishoutem, een nieuwe pachter, Carel Fraeys
Ondertussen was de erfenis van Lieven De Clercq, eigenaar van het Vogelsteen, verdeeld onder zijn drie
kinderen. Het Vogelsteen was – waarschijnlijk in 1657 – in handen gekomen van zijn dochter Marie De
Clercq.
Zij was echtgenote geworden van Philippe De Jauche dit Mastaing, graaf van Kruishoutem, baron van
Moerkerke en grootbaljuw van het Land van Waas. Deze edelman had zijn titel te danken aan onder andere
een militaire loopbaan in dienst van de koning van Spanje die hem in 1626 tot graaf had verheven.
Voortaan zal hij vermeld worden als eigenaar van het Vogelsteen. Toen Marie De Clercq overleed – wanneer
dit gebeurde is onbekend gebleven – was het huwelijk kinderloos gebleven. Zij overleed in ieder geval voor
1673.
Ondertussen had een nieuwe pachter zijn intrek genomen in het Vogelsteen.
In 1659 stond de hoeve leeg na het overlijden van boerin Marie Fraeys en nadat haar man niet meer
terugkeerde naar Sint Catharina Capelle. Het is heel waarschijnlijk dat het pas in 1663 was dat er opnieuw
leven was op het Vogelsteen. Op 4 april 1663 huwde de broer van Marie Fraeys, Carel Fraeys in Avekapelle
met Catharina Buyck, dochter van Maillaert en geboortig van Avekapelle. Ze kwamen te Sint Catharina
Capelle wonen op het Vogelsteen en algauw werd er aan gezinsuitbreiding gedaan. In 1663, 1666 en 1668
werd er telkens een dochter geboren met de respectievelijke namen Perpetua, Maria Joanna en Elisabeth.
Elisabeth zal echter reeds als kind overlijden.
In 1671 wordt het gezin door het noodlot getroffen. De jonge moeder Catharina overlijdt en laat haar man
en twee meisjes achter. Haar man moet noodgedwongen uitkijken naar een andere echtgenote en lang
duurt de zoektocht niet. Tegen het eind van hetzelfde jaar heeft het Vogelsteen een nieuwe bewoonster in
de persoon van Marie De Bruyne, dochter van Jan en Adriaene Spyckynck. In 1672 krijgen de twee meisjes
van Carel Fraeys uit zijn eerste huwelijk, er een zusje bij. Joanna Fraeys wordt het eerste kindje van Carel en
de dan pas 19-jarige Marie De Bruyne. De volgende jaren lijkt Carel een patent te hebben op het krijgen van
dochters want er worden er nog drie geboren op het Vogelsteen: Anna in 1674, Lowijse in 1675 en Anna
Theresia in 1678. Het jaar nadien overlijdt de eerste dochter uit zijn tweede huwelijk, Joanna, echter.
1679 wordt helemaal een rampjaar voor de inwoners van het Vogelsteen want ook pachter Carel Fraeys
overlijdt op 25 maart. Hij laat zijn vrouw achter met vier minderjarige dochters, twee uit zijn eerste huwelijk
en evenveel uit zijn tweede huwelijk. Er moet dus opnieuw een staat van goed worden opgemaakt waar
uiteraard weer heel wat informatie in staat die nuttig is om het uitzicht van het Vogelsteen te reconstrueren.
De verschillende vertrekken die opgesomd worden zijn ditmaal de woonkamer, een gang, een voutekamer,
een zolder boven de woonkamer, een zolder boven de voutekamer, een kelder en tot slot een keuken. In de
staat van goed van de vorige pachter werd er geen melding gemaakt van een keuken.
Gebeurden er bij de intrek van de nieuwe pachter omstreeks 1663, verbouwingen aan het Vogelsteen en
werd de benedenverdieping van het woonhuis heringericht met een keuken en een gang? Het lijkt erop.
Verder is er naast het woonhuis nog een schuur en een ossenstal, dit laatste ook een nieuw gebouw in
vergelijking met 1663. Rond de hoeve loopt nog altijd heel wat vee: twee paarden, 19 ossen van 2 en 3 jaar
oud, 14 kalveren en twee varkens. Ook komen we te weten hoe de landerijen - 64 gemeten op dat ogenblik bewerkt worden. De vorige staat van goed van 1663 kon dit overzicht niet opgeven daar de hoeve verlaten
was en de landerijen er onbewerkt bijlagen. In 1679 is dit niet het geval en komen we te weten dat de 64
gemeten als volgt bewerkt werden: 4 gemeten gerst, 18 gemeten tarwe, 21 gemeten bonen en tot slot lagen
er nog 21 gemeten braak. De staat van goed werd tenslotte opgemaakt putje winter op 13 december 1679.
Naast de 64 gemeten die eigendom waren van de Graaf van Kruishoutem, pachtte Carel Fraeys voor zijn
overlijden nog 15 gemeten die eigendom waren van de abdij van Sint Niklaas te Veurne en nog 7 gemeten
die te Lampernisse lagen. Dat dit alles heel wat werk met zich meebracht is evident en daarom ook kon
Carel dit samen met zijn vrouw niet alleen aan. Hij had dan ook nog Joos Tanghe in dienst als knecht en
waren er ook nog drie meiden in vast dienstverband: Nicaese Spickinck, Anna De Bruyne en een niet nader
genoemde Janneken. Na zijn overlijden moesten zijn alle vier nog loon ontvangen.
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De pachter was overleden, zijn vrouw werd automatisch pachteres maar als vrouw alleen een hoeve van
zo’n omvang uitbaten is quasi onmogelijk. Weduwe Marie De Bruyne kan dus niet lang weduwe blijven maar
eerst keren we terug naar de eigenaar, Philippe de Jauche dit Mastaing, graaf van Kruishoutem.
Een hypotheek op het Vogelsteen in 1679
Zit de graaf van Kruishoutem in 1679 in geldnood of is er een andere oorzaak, feit is dat hij samen met zijn
echtgenote Anne Thérèse de Harchies op 10 juni 1679 te Gent bij notariële akte een som van 1600 ponden
leent van Bertolf de Paix.
Vooraleer we hier verder op in gaan, eerst een woordje meer over de relatie tussen de graaf en Bertolf de
Paix. Bertolf de Paix was namelijk de ontvanger van de graaf van Kruishoutem. In die hoedanigheid was hij
verantwoordelijk voor het innen van onder andere de pachtgelden van ondermeer het Vogelsteen. Amper
een tweetal weken eerder had de graaf aan dezelfde Bertolf de Paix al een eigendom te Brugge verkocht,
gelegen in de Rolweg. Deze eigendom was hem in handen gekomen in 1656. Voorheen was de eigendom
van Valentijn De Clercq, gehuwd met Anna Besoete, namen die een belletje doen rinkelen. Valentijn was
namelijk de broer van Lieven De Clercq, voormalig eigenaar van het Vogelsteen. Anna Besoete was de
zuster van Josine Besoete, echtgenote van Lieven De Clercq. Beide broers waren dus gehuwd met twee
zusters wat het familiefortuin alleen maar ten goede kon komen.
De eigendom in de Rolweg te Brugge werd door Jan Baptist Wouters, een magistraat van Brugge, verkocht
aan Bertolf de Paix in opdracht van de graaf van Kruishoutem, Philippe de Jauche dit Mastaing. Hij zal het
een jaar later dan op zijn beurt kopen van Bertolf de Paix, kan iedereen nog volgen?
Nu terug naar de lening een paar weken later van 1600 ponden van Bertolf de Paix aan de graaf van
Kruishoutem. Het is opnieuw Jan Baptist Wouters die optreedt als tussenpersoon, als ‘gevolmachtigde
procureur’. De terugbetaling van deze aanzienlijke som zal gebeuren jaarlijks aan ‘100 ponden groten
Vlaamsch de penning sestiene’ wat wil zeggen dat er jaarlijks 100 ponden moet terugbetaald worden met
een intrest van 1/16de zijnde 6,25 %.
De ontlener moest echter zekerheid hebben over terugbetaling van zijn 1600 ponden en daarvoor moet er
hypotheek gelegd worden op een eigendom of meerdere eigendommen van het echtpaar Philippe de Jauche
– Anne Thérèse de Harchies. De keuze valt op het Vogelsteen en de afspraak is dat schuldeiser Bertolf de
Paix zolang de 1600 pond niet volledig is terugbetaald, hij het recht heeft de pacht van het Vogelsteen
rechtstreeks te innen bij de pachter zonder tussenkomst van de eigenaar, de graaf van Kruishoutem. Op die
manier kan de graaf zelf niet in gebreke gesteld worden wat zou betekenen dat de eigendom openbaar
verkocht zou worden ten voordele van Bertolf de Paix. Moest er in de periode dat de Paix zelf de pacht int,
een andere pachter op het Vogelsteen komen, heeft hij het recht zelf een nieuw pachtcontract op te stellen.
Hij zou het echter niet mogen verpachten onder de normale pachtprijs, bijvoorbeeld aan een goede kennis
die hem dan een stuk ‘in het zwart’ zou betalen want daardoor zou hij de eigenaar, de graaf, benadelen, die
dan een groter deel uit andere eigen middelen zou moeten ophoesten. De pacht van het Vogelsteen dekt
echter slechts een deel van de jaarlijks verschuldigde terugbetaling en daarom moet Bertolf de Paix jaarlijks
een rekening van geïnde pacht opmaken waarvan kosten voor gebeurlijke reparaties aan de hoeve mogen
worden afgetrokken. De jaarlijkse rente van 100 ponden heeft als vervaldag Baafmisse, dit is 1 oktober, de
naamdag van Sint Bavo beginnend vanaf 1 oktober 1679. Vanaf die datum moet weduwe Marie De Bruyne
de pacht niet meer betalen aan de graaf van Kruishoutem maar aan Bertolf de Paix.
Deze akte opgemaakt in Gent op 10 juni 1679, wordt op 21 juni te Veurne overgeschreven als notariële
akte bij notaris Nicolaas De Bruille en dezelfde dag wordt ze ook overgenomen in het register van wettelijke
passingen van de heerlijkheid Bercle waaronder Sint Catharina Capelle en dus ook het Vogelsteen valt.
Dit alles is echter de minste zorg van pachteres Marie De Bruyne. Zij heeft andere zorgen als weduwe met
vier kinderen.
Vervolg in ons volgend nummer…
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Pieter Andries, een nieuwe pachter met dezelfde pachteres

Herman Declerck
We vervolgen de historiek van pachters en eigenaars van het Vogelsteen en we pikken terug in bij pachteres
Marie De Bruyne, in 1679 weduwe geworden.
Marie De Bruyne blijft uitzonderlijk kort weduwe. Amper vier maanden na het overlijden van haar eerste
echtgenoot Carel Fraeys, treedt ze te Avekapelle op 25 juli 1679 in het huwelijk met de 22-jarige Pieter
Andries, een geboren Avekapellenaar.
Pieter Andries, het nieuwe hoofd van het gezin, steekt meteen de handen uit de mouwen en de volgende
jaren wordt het Vogelsteen nog verder uitgebreid met voornamelijk nieuwe stallingen. De schuur en het
ossestal die er al staan in 1679, krijgen het gezelschap van een paardenstal, een kalverstal, een koeienstal
en tot slot nog een wagenhuis.
Pieter is een man van actie, niet alleen wat de hoeve betreft maar ook wat zijn gezin betreft. Hij en Marie
doen de volgende jaren niet alleen aan hoeveuitbreiding maar ook volop aan gezinsuitbreiding. Een
overzicht.
Maria Joanna Andries wordt geboren in 1680, Perpetua Felicita in 1685, Petrus Franciscus in 1687, Joanna
in 1689, de tweeling Isabella Clara en Adriana in 1691, Theresia Cornelia in 1694 en tot slot Joannes
Franciscus in 1695. Zo komt het dat bij het opmaken van de volkstelling van 1697 de beëdigde ambtenaar
op het Vogelsteen 11 personen telt: er is nog één dochter van Marie haar vorig huwelijk het huis niet uit en
vijf van de acht kinderen van Pieter Andries en Marie De Bruyne zijn nog in leven. Maria Joanna, Petrus
Franciscus en Adriana zijn in 1697 reeds overleden. Daarenboven wonen nog twee knechten en een meid
mee op de hoeve.
Ondertussen, een nieuwe eigenaar, Glaude de Jauche dit Mastaing, graaf van Kruishoutem
Voor we verder gaan met het leven van de pachters op het Vogelsteen, moeten we teruggaan naar 1683. Op
23 februari van dat jaar is Philippe Francois de Jauche dit Mastaing, graaf van Kruishoutem, overleden. Uit
zijn tweede huwelijk met Anne Thérèse de Harchies werden vier kinderen geboren: Glaude-Albert-Florent,
Charles-Joseph, Louis-Ernest en tot slot de enige dochter Marie-Françoise die later priores van het hospitaal
van Oudenaarde zal worden. De oudste, Glaude, gehuwd met dame Catherine de Carlier, treedt in de
voetsporen van zijn vader en wordt de nieuwe graaf van Kruishoutem. Hij wordt ook de nieuwe eigenaar van
het Vogelsteen. Het Vogelsteen dat deel uitmaakt van de
erfenis van zijn overleden vader komt volledig in zijn
handen. Zijn enige zuster en twee broers die vermeld
staan in een overzicht van de Vlaamse adel (zie hiernaast),
opgemaakt in 1865, zal hij uitgekocht hebben. Hij is niet
alleen eigenaar van het Vogelsteen geworden maar hij
erfde eveneens de helft van de nog gedeeltelijk
openstaande schuld aan Bertolf De Paix die zijn vader had sedert 1679. Toeval wil echter dat eveneens in
1683 de schuldeiser Bertolf de Paix is overleden. Het saldo van de nog openstaande schuld komt door
erfenis in handen van Meester notaris Nicolaas Vanderhaeghe te Gent. De verdere aflossing van de schuld
dient nu aan hem te gebeuren.
Aan deze situatie gebeuren er de volgende decennia geen veranderingen. We richten onze aandacht dus
terug op de pachters.
Pachter Pieter Andries wordt niet gespaard op persoonlijk vlak
Op 25 april 1700 is er opnieuw rampspoed op het Vogelsteen: Marie De Bruyne overlijdt op 47-jarige
leeftijd. Men kan zich de vraag stellen waaraan, een vraag die niet opgelost kan worden met een eenduidig
antwoord. We kunnen enkel vermoeden dat Marie misschien opnieuw zwanger is geworden en dat de
zwangerschap slecht afloopt met fatale gevolgen voor de moeder.
Gezien er nog altijd minderjarige kinderen zijn, moet er opnieuw een staat van goed worden opgemaakt. We
wisten reeds dat er tegen dan verschillende stallingen waren bijgebouwd en dat in 1697 er 11 personen op
de hoeve woonden. We komen nu nog te weten dat het ‘dierenpark’ van het Vogelsteen alsmaar
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uitgebreider wordt. In 1700 draagt Pieter Andries zorg over 3 merries met telkens een jong veulen, 21
melkkoeien, 3 vaarzen, 12 ossen, een stier, 15 kalveren, een zeug met 5 jongen, een zwijn dat ‘staat te
vetten’, 11 koppels hennen, 1 koppel hanen, een duivenhok met 14 koppels duiven.
Waarschijnlijk nog hetzelfde jaar of uiterlijk in 1701 huwt Pieter Andries voor de tweede keer terwijl hij
pachter blijft van het Vogelsteen. Zijn nieuwe echtgenote die haar intrek neemt op de hoeve is
Jacquemynken Plockyn. Reeds in 1702 wordt hun eerste kind, een dochter Jacoba, geboren en in 1705
volgt Augustus Jacobus. Bij gebrek aan een nog bestaand register is het onmogelijk te weten te komen op
welke datum het kind werd geboren, wel is zeker dat in hetzelfde jaar Jacquemynken overleden is. Traden er
ernstige problemen op bij de bevalling en kon de moeder niet gered worden? Het is een mogelijkheid. Feit is
echter dat Pieter Andries opnieuw weduwnaar werd.
Uit de staat van goed vernemen we dat er in de jaren 1701-1702 timmerwerken dienden te gebeuren aan
het Vogelsteen. De kosten die Pieter Andries hiervoor moet maken komen ten laste van de eigenaar Philippe
de Jauche de Mastaing, graaf van Kruishoutem. De werken moeten aanzienlijk zijn want naast de kosten
voor het eigenlijke timmerwerk zijn er ook zogenoemde ‘mondkosten’, de werklui die de werken komen
uitvoeren krijgen hun eten op het Vogelsteen tijdens de werken. De totale kost voor pachter Andries is 169
ponden.
Pachter Andries is dus opnieuw alleen komen te staan met kleine kinderen. Een nieuwe echtgenote moet
dus zo snel mogelijk gevonden worden en het wordt Joanna Claereboudt, een jonge freule van 25 afkomstig
van Alveringem. Ze is maar liefst 30 jaar jonger dan haar kersverse man. Ze krijgt de taak het huishouden te
doen op de hoeve en te zorgen voor drie nog thuiswonende kinderen: de 11-jarige Joannes Franciscus uit
Pieter zijn eerste huwelijk en de twee kinderen van 4 en 2 jaar uit zijn tweede huwelijk. Na 8 kinderen
tijdens zijn eerste huwelijk, 2 kinderen tijdens zijn tweede huwelijk, volgen er ook in zijn derde huwelijk nog
meerdere nieuwe telgen in het geslacht Andries.
De reeks is indrukwekkend: Petrus Jacobus wordt geboren in 1707 maar zal overlijden als kind, Anastasia
komt ter wereld in 1708, Maria Cornelia in 1710 en ook zij zal als kind overlijden, dan volgen nog Petrus
Jacobus in 1711, Jacobus Albertus in 1713 en tot slot Carolus Ludovicus in 1716. Dan is het welletjes
geweest, Pieter is tenslotte al 61 jaar geworden.
Een oude dag op het Vogelsteen zit er voor hem echter niet en nogmaals wordt bewezen dat lang leven in
die tijd niet voor iedereen weggelegd is. Op 26 april 1719 overlijdt de pachter van het Vogelsteen, Pieter
Andries op 64-jarige leeftijd. Hij laat
zijn derde vrouw achter met nog 7
thuiswonende kinderen. Wat volgt
weten we ondertussen: er moet een
staat van goed worden opgemaakt.
We komen daaruit te weten dat zijn
weduwe een nog openstaande
pachtschuld voor de jaren 1717 en
1718 heeft aan de graaf van
Kruishoutem voor een bedrag van
789 ponden. De oorspronkelijke
schuld lag nog een stuk hoger: voor
1719 was er een achterstand van 189
ponden en voor 1718 maar liefst 840
ponden.
Maar er was op 18 mei 1719 reeds
een voorschot van 240 ponden
betaald aan de ontvanger van de
graaf, de heer Van Themsche. Pachter
Andries had het de laatste jaren van
Vermelding van de achterstallige pacht van 1717 en 1718
zijn leven dus niet gemakkelijk gehad
om zijn pacht telkens op tijd te betalen.
In de zomer van 1718 was het dak van het Vogelsteen nog met nieuw stro gedekt geworden.
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Uit de staat van goed kunnen we ook de informatie halen dat pachter Andries het al geruime tijd moeilijk
had want reeds van bij de aanvang van zijn pachtcontract (in 1679) waren er moeilijkheden met de
heerlijkheid Bercle omtrent ‘landcosten’, ofwel belasting die moesten betaald worden. Het dispuut duurde
tot 1697 en in die tussentijd werd zelf getracht het via gerechtelijke weg te regelen. Uiteindelijk waren de
schulden van de pachter gedeeltelijk vervallen maar de nieuwe belastingen tot 1704 werden ook niet naar
behoren vereffend. De openstaande schuld hiervan wordt echter niet opgenomen in de staat van goed want
er is geen degelijke afrekening gemaakt. Al deze financiële moeilijkheden zullen te maken gehad hebben
met de onrustige toestand in die tijd, oorlogen en bezettingen waren schering en inslag en het was zelf zo
erg dat er in 1697, toen de volkstelling gebeurde, er nog amper mensen woonden te Pervijze en Sint
Catharina Capelle. Het is dus zo goed als zeker dat het Vogelsteen in die periode opnieuw een tijd verlaten
zal geweest zijn. Het einde van de 17de eeuw en het begin van de 18de eeuw verbeterde de situatie echter
en boer Andries kon zijn hoeve terug betrekken en verder uitbaten.
Nu is Pieter Andries echter overleden en na de begrafenis en de bijhorende lijkmaaltijd is het enige tijd later
aan Francois Marrannes, ‘deelsman en prijser’ (een beëdigd ambtenaar van de kasselrij Veurne) om de staat
van goed op te maken. Hij kwijt zich trouw van deze taak op 20 juni 1719. Naast het noteren van alle
schulden en nog te ontvangen gelden, doet hij ook een rondgang door het Vogelsteen want ook de inboedel
van het huis en stallingen moet geïnventariseerd worden. Een overzicht van wat hij allemaal aantreft, wat
ons een mooi beeld geeft van hoe een landbouwersgezin leefde aan het begin van de 18de eeuw. We komen
nog veel meer te weten dan in de staat van goed van de vorige pachter in het jaar 1657.
In de woonkamer is er een alkoof met daarin een pluimen tweepersoonsbed gedekt met lakens en twee
blauwe dekens. De alkoof is afgesloten met een gordijn. Verder staat in de woonkamer een rustbank die
tevens een afgesloten koffer bevat. Rond de tafel staan 7 stoelen met rieten zitting. Bij de haard is er een
tang en een blaaspijp te vinden. Een lamp en een oliekan moeten zorgen voor licht in de duisternis. Nog
aangetroffen in dezelfde ruimte: een lantaarn, een mand, een metalen kandelaar, een kinderbed eveneens
in een alkoof. Niet te vergeten: ook een ‘fusycke’ (geweer) is in de woonkamer terug te vinden.
In de voutekamer: een deel zwijnevlees, een te sluiten koffer met een schraagtafel, vier koeienkazen,
eieren, twee graanzeven, een ketel voor op het vuur en een spinnenwiel, een opgemaakt bed vastgemaakt
aan de muur, nog een opgemaakt kinderbed, hout voor de haard en tot slot nog een handboog.
In de gang naast de woonkamer staat een ‘melkkeirn met toebehoorten’, vier melkemmers, een hangijzer,
een ijzeren pot en drie klauwstokken. Tot slot staat er een ‘schaprayken’ (voorraadkast) met de ‘resteerende
miniteyten’, dus met de overige kleine zaken.
Dan is er nog sprake van een ‘steperkeucken’. Steperen is schuren of schrobben. Was dit een plaats waar
de was werd gedaan of was het gewoon de keuken? Er stonden twee roomstanden, een aarden ketel, een
ijzeren pot, nog andere soorten emmers en ketels, een kaasstand, een fornuis en een ijzeren potje, twee
melkemmers en een spit.
Dat voor wat de leefruimtes betreft. Dan resten er nog de kelder en de zolders. De kelder is voornamelijk de
opslagplaats voor wat met de boter te maken heeft: er staan 86 teilen met melk en nog 60 lege teilen, een
roomstand, 32 pond boter in een kuip en een andere grotere kuip met nog 60 pond boter. De zolder was
meer een opslagplaats voor wat geoogst was: er lagen haver, tarwe, rogge, gerst en bonen opgeslagen.
Daarmee moesten ze de winter doorkomen.
Net als zijn voorgangers had ook Pieter Andries heel wat dieren. Een kleine opsomming: er waren 25 koeien,
32 kalvers waarvan 15 ‘jaarlijkse’, 12 ossen waarvan 6 oudere die op een wei stonden die gebruikt was
door Frans Cloet, een stier, een zeug met 8 jongen en een zeug met 5 kleine jongen. Dan was er nog wat
pluimvee: twee hennen en een haan, 3 ganzen met jongen en tot slot een goed bevolkt duiventil.
Een nieuwe pachter na het overlijden van Pieter Andries
Pieter Andries is dood en begraven en zijn weduwe moet verder de grote hoeve onderhouden wat een
onmogelijke taak is voor een vrouw alleen met nog verschillende kinderen. Een tweede huwelijk dringt zich
dan ook op en op 9 januari 1720 is het zover. Joanna Francisca Claerboudt hertrouwt te Sint Catharina
Capelle met Franciscus De Cock, afkomstig van Lo, die de nieuwe pachter wordt van het Vogelsteen. In de
eerste maanden van 1721 – de juiste datum is niet vermeld in het doopregister – wordt hun eerste kind
geboren en het krijgt de namen Cornelis Franciscus.
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Ontwikkelingen in de terugbetaling van de rente van 1679
Vooraleer we verder gaan met het leven van Franciscus De Cock en Joanna Claerboudt, moeten we
vermelden dat er op 29 juni 1721 nieuws te rapen valt over de rente van 1679 die 42 (!) jaar na het
opmaken van de akte blijkbaar nog steeds niet volledig vereffend is aan de erfgenamen van Bertolf de Paix,
aan notaris Vanderhaeghe van Gent.
Op die datum biedt juffrouw Therese De Jache zich aan bij notaris Pieter Eechout. Volgens de akte die op 15
juli 1723 overgeschreven werd in het imposante boek van de Wettelijke Passeringen van Bercle, zou zij
geboren zijn op 13 mei 1696 als dochter van Philippe Francois De Jauche. Hier zit echter een serieuze
anomalie in: Philippe Francois de Jauche overleed reeds in 1683, een dochter kan hij dus niet gehad
hebben in 1696. Daarenboven had hij slechts één dochter die Marie Francoise noemde. Is de vermelde
geboortedatum in de akte helemaal verkeerd en gaat het hier over de jongste dochter van Philippe Francois
maar dan is ook haar naam verkeerd. Een eigenaardige situatie waar ik geen verklaring voor heb.
Tot daaraan toe: feit is dat juffrouw Therese De Jauche op 29 juni 1721 bij notaris Eechout de som van 200
ponden neerlegt voor voldoening van haar schuld die ze op dat ogenblik nog heeft bij Joanna Margriete
Vanderhaeghe, dochter van notaris Nicolaes Vanderhaeghe die voor zijn vrouw Petronilla De Vuldere is
overleden. Zo komt er pas in 1721 een einde aan de terugbetaling van de lening die in 1679 gebeurde en
waarvoor er een hypotheek werd gelegd op het Vogelsteen.
Verder met pachter De Cock
In 1723 krijgt het gezin van Franciscus De Cock en Joanna Claerboudt er een tweede zoon bij, Norbertus is
de naam. Met de nog vier thuiswonende kinderen uit het eerste huwelijk van Joanna, wordt het weer druk
op het Vogelsteen. Het geluk is echter van korte duur want in een tijdspanne van ongeveer 7-8 maanden
overlijden zowel Franciscus als Joanna. Joanna wordt op 2 september 1724 begraven op het kerkhof van
Sint Catharina Capelle nadat ze overleed daags voordien en in april 1725 overlijdt ook haar echtgenoot aan
ziekte. Ondertussen is op de hofstede ook een knecht overleden. Op 7 februari 1725 overlijdt Marcus
Jacobus Merlevede, een jongeman van Alveringem, plots op de hoeve. Zo staat het genoteerd in zijn
begraafakte opgemaakt door pastoor De la Haye. Het Heilig Oliesel kon hem niet meer worden toegediend
door de plotse dood. Kwam hij om het leven door een ongeval op het Vogelsteen?
Zowel de boer als de boerin zijn voorjaar 1725 dus overleden waardoor de kinderen moeten opgevangen
worden. Waarschijnlijk gebeurde dit bij familie, mogelijk bij een oudere (stief)broer of (stief)zus. Zo komt het
Vogelsteen onbewoond te staan. De inboedel van de voormalige inwoners is er echter nog en daarom
gebeurde er een openbare verkoping op maandag 23, donderdag 26 en vrijdag 27 april 1725. Ondertussen
worden de dieren van de hoeve ondergebracht bij verschillende landbouwers die in de buurt wonen, tot na
de volledige afhandeling van de openbare verkoop die in totaal 5777 ponden opbrengt. Op 26 juni 1725
volgt er dan tot slot nog een openbare verkoping van de zogezegde ‘groene vruchten’, dus van de gewassen
die nog moeten geoogst worden. Dit brengt 2637 ponden op.
Wat er allemaal werd verkocht op de drie eerste koopdagen wordt niet opgesomd maar wel worden nog
enkele aparte zaken vermeld die buiten de openbare verkoping verkocht geraakten. We halen hierbij de
juwelen aan die verkocht werden aan een zilversmid, een juwelier te Diksmuide: twee paren zilveren
gespen, gouden hangers, een gouden ster en een gouden haak met de beeltenis van de Heilige Geest. Dit
alles bracht 260 ponden op.
Eén naam bij de kopers komt meermaals terug en dezelfde persoon neemt nog verschillende zaken over
van de inboedel van de hoeve. Deze persoon, Jacobus Maelstaf, zal de volgende pachter worden. Hij neemt
onder andere het volgende over: de aanwezige houtvoorraad, een stalletje dat aan de zuidwesthoek van het
koeienstal staat, het duiventil met de duiven, een ijzeren brander, een voorraadkast, een ‘kindercoutse’ en
nog een kleine ‘coutse’ die op de voutekamer staat.
Nog enkele aan te stippen zaken: de koster van Avekapelle heeft Jacobus Andries, stiefzoon van de
overledene, gedurende twee maanden leren lezen en schrijven en hem in die tijd ook eten gegeven tijdens
de lessen waarvoor hij nog moet vergoed worden. Enige tijd voor zijn overlijden had Franciscus De Cock nog
een stalletje laten optrekken bij de hoeve. Hij deed dit op eigen kosten maar de eigenaar van het
Vogelsteen, graaf Glaude de Jauche de Mastaing, vergoed na de dood van zijn pachter de gemaakte kosten.
Hij betaalt het hout en het timmerwerk gedaan door timmerman Pieter Jacobus De Croos.
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Jacobus Maelstaf, de nieuwe pachter
Jacobus Maelstaf huwt op 12 februari 1725 te Eggewaartskapelle met Joanna Cadock. Hij komt uit een
landbouwersgeslacht van Kaaskerke en bij zijn huwelijk woont hij daar nog steeds op het ouderlijk hof. Zijn
echtgenote is afkomstig van Eggewaartskapelle. Na hun huwelijk zullen ze eerst te Eggewaartskapelle gaan
wonen zijn want op 31 maart 1726 is daar hun eerste zoon Joannes Jacobus geboren.
Ondertussen had hij zoals hiervoor gezegd, zijn zinnen gezet op het vrijgekomen Vogelsteen. Na de
koopdagen in april en juni 1725 bleef hij dus nog een tijdje te Eggewaartskapelle wonen terwijl hij reeds de
pachtbrief tekende op 20 juni 1725. Mogelijk kwamen ze met hun zoon pas aan in het Vogelsteen in de
loop van 1726. Vanaf 1728 vinden we het echtpaar Maelstaf-Cadock regelmatig terug in het doopregister
van Sint Catharina Capelle. Zo is er in 1728 de geboorte van hun eerste dochter Joanna Theresia. Dan
volgen nog in 1730 Maria Cecilia, in 1731 Jacobus Franciscus, in 1733 Joanna Clara en tot slot in 1735
Franciscus Josephus.
Ondertussen is er echter nieuws te melden over de eigenaar van het Vogelsteen.
Het Vogelsteen krijgt een nieuwe eigenaar
De graaf van Kruishoutem, Glaude de Jauche de Mastaing, besluit in 1731 zijn eigendom te Sint Catharina
Capelle, het Vogelsteen, te verkopen. Op 20 oktober is het zover en komen in het wethuis van Bercle de
volgende personen samen: Pieter De Smidt, burgemeester van Bercle, Pieter Annys, schepen van de
heerlijkheid, Pieter De Gans, vertegenwoordiger van de kasselrij Veurne en Charles van Themsche, griffier
van de kasselrij Oudenaarde als vertegenwoordiger van de graaf van Kruishoutem en zijn echtgenote
Cathelijne Ducarlier. Zij komen de koop bekrachtigen die reeds voltrokken werd op 29 mei 1731.
De nieuwe eigenaar van het Vogelsteen wordt jonkvrouw Joanna Francoise Michiels, de weduwe van de
heer Frans Jacobus De Vos, die te Veurne woont. Wie was zij?
Joanna Francoise Michiels was een schoondochter van Franciscus De Vos, griffier van Lo die overleed op 14
augustus 1692. Haar moeder was Marie Therese Van den Cruyce, overleden op 29 februari 1708. Zij was
gehuwd met Franciscus Jacobus De Vos die in 1731 reeds overleden is en bij hem had ze twee kinderen:
Franciscus Pius en Louise Charlotte.
Als weduwe koopt ze de grote hoeve het Vogelsteen terwijl Jacobus Maelstaf er pachter is. Ze zal dit gedaan
hebben als investering want de hoeve komt onder de hoede van haar zoon Franciscus Pius, kanunnik van
de Collegiale Kerk van Sint Walburga te Veurne.
Opnieuw een vroegtijdig overlijden
We keren terug naar pachter Jacobus Maelstaf die in 1735 nog vader werd van een zoon Franciscus
Josephus. Zijn geluk hiervoor is echter van zeer korte duur. Zijn zoon werd geboren op 4 maart en een week
later, op 11 maart 1735 overlijdt Jacobus, pachter van het Vogelsteen. Wat de oorzaak van zijn plots
overlijden is, is niet bekend, mogelijk een ongeval want terwijl hij woonde op het grondgebied van Sint
Catharina Capelle, overleed hij te Pervijze.
Uit zijn staat van goed blijkt dat Jacobus Maelstaf en
zijn echtgenote zeer welstellende mensen waren en
dat hij ondanks de korte periode die hij nog maar op
het dorp woonde, al één van de notabelen was
geworden. Zo was hij in 1732 ontvanger van Sint
Catharina Capelle geweest en had hij volgens
kerkmeester Pieter Annys beloofd een bijdrage te
geven voor de nieuwe stoelen in de kerk. Zijn weduwe
blijft de belofte van haar man trouw en betaald
hiervoor 33 ponden.
Tijdens zijn kort huwelijk had het echtpaar
ondertussen drie hoeves gekocht: één in Oostkerke,
één in Eggewaartskapelle en nog een kleine hoeve in
Adinkerke. Deze hoeven werden verpacht samen met
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De vermelding in de staat van goed van Jacobus
Maelstaf over de belofte een bijdrage te geven voor
de nieuwe stoelen in de kerk.

de twee hoeven te Houtem en het Franse Ghyvelde waar ze ook eigenaar van werden door erfenis van de
zijde van zijn echtgenote.
Opnieuw verliest het Vogelsteen zijn pachter en blijft de weduwe achter met vijf kleine kinderen. Ditmaal
komt de hoeve niet leeg te staan maar is er algauw een opvolger voor Jacobus Maelstaf.
Dezelfde pachteres, een andere pachter
Joanna Cadock, blijft weduwe tot op 23 april 1736. Op die datum hertrouwt ze met Carolus Dominicus Du
Flo, een Ieperling die op dat ogenblik in Lampernisse
woont. Ook zijn verblijf op het Vogelsteen was niet van
lange duur en hun huwelijk liep ook niet over rozen.

Begraafakte van Carolus Du Flo die in de
kerk van Sint Catharina Capelle werd
begraven

In 1737 werd hun eerste zoon Carolus Ludovicus geboren,
hij is overleden in 1739. Een dochter Isabella wordt
geboren in 1739 en is overleden in 1740. Isabella was de
helft van een tweeling, Petrus Eugenius was de andere
helft en hij is ook in 1739 overleden, anderhalve maand na
zijn ouder broertje. Het huwelijk blijft verder kinderloos en
op 29 juli 1743 wisselt ook Carolus Dominicus Du Flo het
heden met het eeuwige. Als voorname inwoner van Sint
Catharina Capelle krijgt hij het voorrecht in de kerk te
worden begraven, in het hoogkoor. Pastoor Sette noteert
het in zijn boek met de begrafenissen: ‘sepultus est in
summo choro’.

Daar er uit dit huwelijk geen minderjarige nog levende
kinderen zijn, werd er geen staat van goed opgemaakt. Zijn echtgenote blijft ook niet langer wonen te Sint
Catharina Capelle en gaat zich vestigen te Steenkerke met haar kinderen uit haar eerste huwelijk met
Jacobus Maelstaf. Zij zal er overlijden in 1788.
Eigenaar Franciscus Pius De Vos die nog steeds kanunnik is te Veurne Sint Walburga moet niet veel moeite
doen om een nieuwe pachter te vinden want op 4 mei 1743 huwt te Veurne Sint Walburga, Genoveva
Pauwels met Ludovicus Vandenbussche, een telg uit een kloek boerengeslacht van Eggewaartskapelle.
Waar kunnen Ludovicus en Genoveva beter hun leven opbouwen dan op het Vogelsteen. Het pachtcontract
voor een termijn van 9 jaar is dan ook snel ondertekend en de kersverse gehuwden kunnen er hun intrek
nemen.
Het duurt niet lang of het Vogelsteen krijgt er nieuwe kleine inwoners bij als Genoveva en Ludovicus hun
christelijke plicht gaan vervullen. Een overzicht van de gezinsuitbreiding op het Vogelsteen: Petrus Jacobus
geboren in 1744, Cecilia Angela geboren in 1745, Idonia geboren in 1746, Ludovicus geboren in 1748,
Bernardus Josephus geboren in 1749, Polycarpus geboren in 1751, Augustinus geboren in 1752 en
tenslotte Maria Jacoba geboren in januari 1754 en overleden in september 1754.
Ondertussen gebeurde er in 1752 een verandering op het vlak van de eigenaar.
Het Vogelsteen krijgt drie eigenaars
Eigenaar van het Vogelsteen, Franciscus Pius De Vos, voornaam geestelijke van de Sint Walburgaparochie
te Veurne besluit in 1752 zijn eigendom te Sint Catharina Capelle dat hij erfde van wijlen zijn moeder, weg
te schenken ‘inter vivos (onder de levenden) metter warme handt en uyt peure liefde’. Terzelfdertijd schenkt
hij ook een hoeve weg die ongeveer half zo groot is als het Vogelsteen en die gelegen is te Hoogstade en
Pollinkhove.
De begunstigden van deze milde schenking zijn afstammelingen van zijn grootvader Franciscus De Vos die
gehuwd was met Marie Therese Van der Cruyce. De eerste begunstigde voor één derde is Jonker Carel Le
Febure de ter Beken, wonende te Veurne, een kleinzoon van Joanna Hyacinthe De Vos die gehuwd was met
Albrecht Jan Baptiste. Zij hadden één dochter Joanne die huwde met Louys Le Febure, de ouders van
begunstigde Jonker Carel Le Febure.
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De tweede begunstigde voor één derde is meester Franciscus Nicolaas De Vos, wonende te Ieper. Hij is de
kleinzoon van Franciscus De Vos en Marie Therese Van der Cruyce. Zijn ouders waren Charles Louis De Vos
gehuwd met Marie Joanne Roose.
Het laatste derde gaat naar de twee minderjarige dochters – Catherine Francoise en Isabella Charlotte –
van Catherine Louise De Vos, dochter van Franciscus en Marie Therese Van der Cruyce, gehuwd met Frans
Eugene Vastenhaven. Zij wonen te Gent waar hun vader raadsheer is in de provinciale raad van Vlaanderen.
Ook de akte van deze schenking vinden we terug in het register van wettelijke passeringen van Bercle waar
de originele akte te Veurne van 18 juli 1752 werd overgenomen te Bercle op 4 augustus 1752.
Kanunnik De Vos heeft nu wel het Vogelsteen geschonken aan de drie hiervoor vermelde partijen, maar het
schenkingscontract stipt wel aan dat hij nog het volle vruchtgebruik ervan heeft wat wil zeggen dat de
pachtopbrengst nog zolang hij leeft ten goede van hemzelf komt. Het is pas na zijn overlijden dat dezelfde
partijen volledig erfgenaam worden van het Vogelsteen en dan onder elkaar zullen moeten uitmaken wie de
eigenaar blijft. Maar voorlopig is Kanunnik De Vos nog in goede gezondheid en blijft hij tot nader order de
plak zwaaien over het Vogelsteen.
De nieuwe pachterswissel in 1754 – knecht wordt meester
Pachter Ludovicus Vandenbussche, ondertussen dismeester geworden van Pervijze, is ook geen lang leven
beschoren. Vier maanden na de geboorte van jongste dochter Maria Jacoba, op 10 mei 1754, overlijdt hij op
zijn hoeve, amper 34 jaar geworden. Zijn staat van goed maakt geen melding van dokterskosten of
apothekerskosten wat het vermoeden doet rijzen
dat hij plots overleden is.
Genoveva Pauwels, 31 jaar, wordt weduwe met 8
kinderen. Het Vogelsteen op die manier runnen is
een onbegonnen taak maar gelukkig heeft ze nog
hulp aan twee knechten en een meid zoals mag
blijken uit de staat van goed. Mary Cools is de
‘dienstmaerte’, Francois Prez is dienstknecht en
tot slot is Engelbertus Vandewoude ‘peerdeknecht’, zoals we hiernaast kunnen lezen.

Engelbertus Vandewoude, peerdeknecht op het
Vogelsteen

Nog hetzelfde jaar, op 19 november 1754 treeds Genoveva Pauwels opnieuw in het huwelijk met iemand
waarvan de naam ons bekend in de oren klinkt. Ze huwt die dag te Sint Catharina Capelle met Engelbertus
Vandewoude, jawel, de ‘peerdeknecht’ die nog recht had op bijna twee maanden loon na het overlijden van
zijn baas Ludovicus Vandenbussche. Engelbertus is afkomstig van Oudekapelle waar hij geboren was in
1731 waardoor hij slechts twee jaar ouder is dan zijn kersverse echtgenote. Engelbertus heeft zijn kans
gegrepen.
Een eerste Vandewoude aan het hoofd van het Vogelsteen
De pachter van het Vogelsteen is nu voor meerdere decennia gekend want Engelbertus Vandewoude is nog
jong en heeft een langer leven dan zijn voorgangers in het verschiet. Zijn huwelijk met zijn voormalige
werkgeefster is echter van korte duur. Nadat hij in 1755 vader is geworden van Joanna Clara, overlijdt zijn
vrouw reeds op 7 november 1757, jaar dat ook zijn dochtertje Joanna Clara zal overlijden.
De staat van goed die werd opgemaakt laat ons weten dat er aan het uitzicht van het Vogelsteen de
afgelopen tientallen jaren niet veel veranderde. In 1758 bestaat het Vogelsteen uit een woonhuis, een gang,
een voutekamer, zolder, keuken, houtstal, paardenstal, zwijnenstal, koeienstal, kalverenstal en een schuur.
Op het ogenblik van het opmaken van de staat van goed waren er 25,5 gemeten ‘gesloofd en geëgd’. De
staat van goed wordt afgesloten op 1 maart 1758.
Luttele tijd nadien, op 27 juni 1758 overlijdt zijn jongste dochter die hij had bij zijn overleden eerste
echtgenote Genoveva Pauwels en nog in hetzelfde jaar, op 24 oktober, treedt Engelbertus Vandewoude voor
de tweede maal in het huwelijk. De 25-jarige Joanna Theresia Demolder, afkomstig van ’s
Heerwillemskapelle wordt zijn tweede vrouw. Het Vogelsteen heeft weer een vrouw des huizes. Beiden zijn
nog jong en het duurt dan ook niet lang of Joanna Theresia is een eerste keer in verwachting, en een tweede
keer, enzovoort.
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In 1760 wordt Engelbertus Josephus geboren en in mei 1762 Joannes Baptista.
Kanunnik De Vos overlijdt en het Vogelsteen krijgt nieuwe eigenaars
Op 30 juni 1762 overlijdt Kanunnik van de Sint Walburgaparochie te Veurne, Franciscus Pius De Vos.
Daar hij 10 jaar eerder het Vogelsteen reeds schonk aan zijn erfgenamen in vaderlijke lijn, moet dit nu niet
meer gebeuren. De erfgenamen krijgen vanaf nu wel het volle vruchtgebruik van de hoeve. De volledige akte
van verdeling wordt op 9 oktober 1764 nog eens klaar en duidelijk opgeschreven in een aparte akte die
naast de staat van goed van de overledene werd opgemaakt. De drie begunstigden zijn nog de zelfden als
tien jaar geleden, namelijk jonker Carel Lefebure de ter Beken, jonker Francois Nicolaes De Vos voor zijn
eigen en als wettelijke voogd van Isabella Charlotte Vastenhaven dochter van Frans Eugène Vastenhaven
die eerste voogd is van dezelfde. De andere dochter van Frans Eugène Vastenhaven, Catherine Francoise is
ondertussen gehuwd met een zekere Henry de Pascal. Deze laatste en Frans Eugène Vastenhaven worden
bij het opmaken van de verdeling vertegenwoordigd door Judocus Fraeys van Veurne. Net als in 1752 wordt
de akte opgemaakt zowel voor het Vogelsteen als voor de andere hoeve die te Hoogstade en Pollinkhove
ligt.
Gezien de begunstigden van de schenking van 1752 nu het Vogelsteen in volle eigendom hebben, zullen zij
vanaf nu de gedeelde verantwoordelijk hebben van alle kosten die het Vogelsteen met zich meebrengt. Aan
de andere kant zullen ze elk voor een derde genieten van de pachtopbrengsten.
Hoelang deze situatie van drie eigenaars duurde is onbekend.
Het verdere leven van Engelbertus Vandewoude
Voor Engelbertus Vandewoude blijft de situatie onveranderd. Hij moet verder jaarlijks tegen Baafmisse – 1
oktober – zijn pacht betalen en of dat nu aan één eigenaar is of aan drie blijft voor hem hetzelfde.
Ondertussen is de gezinsuitbreiding ten huize Vandewoude-Demolder nog niet ten einde, integendeel. Het
doopregister van Sint Catharina Capelle is er getuige van: in 1764 wordt Andreas geboren, in 1767 Joanna
Theresia, in 1768 Genoveva Constantia, in 1769 Pieter Jacobus, in 1771 Anna Maria, in 1772 Carolus
Ludovicus Clemens, in 1774 Andries en tot slot in 1775 Dorothea Brigitta. We merken op dat de
kindersterfte ten huize van Engelbertus heel laag ligt, enkel Andreas geboren in 1764 is overleden in 1767.
Ondertussen boerde Engelbertus letterlijk en figuurlijk zeer goed, zodanig dat hij in staat was verschillende
mensen die geld nodig hadden uit de nood te helpen met een lening die uiteraard moest terugbetaald
worden met wat intrest. Een overzicht:
-

mei 1765 - 276 ponden aan Jacobus Louw van Alveringem

-

april 1767 - 350 ponden aan Anselmus Ramus van Alveringem

-

februari 1772 - 700 Brabantse gulden aan de heer Rosé van Nieuwpoort

-

november 1773 - 900 Brabantse gulden aan Joannes Dewitte van Lampernisse

-

januari 1774 – 1500 gulden aan brouwer Norbertus Vandenbussche van Veurne

-

april 1779 – 100 Franse kronen aan Andries Vandewoude van Veurne Sint Denijs

-

november 1781 – 1960 ponden aan Andries Vandewoude van Veurne Sint Denijs

-

juni 1785 - 4200 ponden aan Eduardus Bolle van Sint Catharina Capelle

-

juli 1788 – 600 ponden aan Carolus Verhelst van Booitshoeke

-

op een onbekende datum – 1200 ponden aan Patricius Vandecasteele van Nieuwkapelle

Engelbertus Vandewoude blijkt in de wijde omtrek gekend te zijn als kredietverstrekker. Hij hanteerde
daarenboven een intresttarief die schommelde rond de 4 % waardoor een lening bij de pachter van het
Vogelsteen zeker aantrekkelijk was. Dan verpachtte Engelbertus zelf ook nog enkele landerijen te
Eggewaartskapelle en Ramskapelle die afkomstig waren uit de nalatenschap van zijn schoonouders. Dat
alles en de inkomsten van de goed draaiende boerderij die hij beboerde, legden de basis voor een stevig
fortuin waarvan latere generaties Vandewoude nog lang de vruchten van zullen plukken.
Engelbertus was niet alleen de man waar men terecht kon als men geld nodig had. Ook fungeerde hij een
tweetal malen als dooppeter van nieuwe borelingen, nog een bewijs dat hij een status had in het dorp. Zo
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werd hij op 22 april 1765 dooppeter van Andreas Bolle en op 18 december 1767 dooppeter van Rosalia
Genoveva Salenbier. De ouders van beide kinderen waren helemaal geen familie van Engelbertus
Vandewoude.
Ondertussen zitten we al in de tweede helft
van de 18de eeuw en in die periode werd
het ganse grondgebied van wat we nu
kennen als Vlaanderen in kaart gebracht.
In 1769 stelde Joseph-Johann-Franz
(Graaf) de Ferraris (1726-1814), artilleriegeneraal in onze provincies, aan Karel van
Lotharingen voor om een heel gedetailleerde kaart te tekenen van alle
Oostenrijkse Nederlanden en zo de
leemtes van de bestaande topografische
kaarten aan te vullen. Van deze kaart, die
voorbehouden was voor de keizerin en
haar ministers, werden drie exemplaren
gemaakt; de kaart werd Kabinetskaart
genoemd. Ze telt 275 folio’s van ca. 91 cm
op 141 cm en waarvan de meeste in vier
zijn gevouwen. Op sommige plaatsen is
een vijfde folio of een strookje toegevoegd.
Het
belang van het geheel wordt nog
Het Vogelsteen op de kabinetskaart De Ferraris
vergroot door het feit dat er bij elke kaart
inlichtingen en historische, geografische, economische, sociale en militaire toelichtingen horen.
Zo gebeurde het ook voor het grondgebied van Pervijze en het Vogelsteen. We zien de omwalde hoeve met
de ingang in de noordwesthoek. Een straat of dreef naar het Vogelsteen is er niet te zien. Er is enkel een
pad dat liep vanaf de ingang van het omwalde hof, noordwaarts langs enkele stallingen die rechts staan en
dan verder rechts langs een andere kleinere hoeve (of zijn het nog gebouwen die bij het Vogelsteen horen)
half omgeven door een wal, verder rechts langs een bomenrij, tussen verschillende percelen grond tot aan
de weg naar Booitshoeke. De omwalling bevat drie gebouwen en buiten de omwalling ligt er ten zuiden links
nog een schuur. Links naast de omwalling, tot aan de vaart is er een grote weide en ten noorden, oosten en
zuiden is de omwalling omgeven door moestuinen die enerzijds omgeven zijn door bomen (noorden) en
anderzijds door hagen (oosten en westen).
Tot het einde van het Ancien Régime
Zo naderen we stilletjesaan het einde van het Ancien
Régime, periode in de geschiedenis die eindigt met
de Franse revolutie in 1789, en zo komen we ook
aan het einde van de hier beschreven geschiedenis
van het Vogelsteen.

Vermelding in de staat van goed over Joanna
Theresia Vandewoude die ingetreden was in het
klooster

Op 19 juni 1793 overlijdt Engelbertus Vandewoude in
de leeftijd van 62 jaar. Het is ondertussen een
komen en gaan van Franse troepen, bezettingen van
omliggende steden, plunderingen, kortom zeer onrustige tijden. Engelbertus heeft het nog gedeeltelijk
meegemaakt. Weduwe Joanna Demolder blijft achter
op de hoeve met nog vijf minderjarige kinderen
tussen 17 en 24 jaar. In die tijd werd men nog
aanzien als minderjarige zolang de leeftijd van 25
jaar niet was bereikt. De staat van goed die in de
periode na zijn overlijden werd opgemaakt en werd
afgesloten op 16 mei 1795, is een lijvig met de hand
geschreven document van 141 bladzijden. Dat alleen
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is een bewijs dat de sociale status van Engelbertus Vandewoude heel hoog was.
Eén fragment in de staat van goed gaat over zijn dochter Joanna Theresia, ondertussen 27 jaar bij het
overlijden van haar vader. Het fragment vertelt ons dat zij kloosterzuster is geworden in de orde van de
Heilige Benedictus te Lo én dat zij gezien haar geestelijke status, burgerlijk als overleden beschouwd wordt.
Dit heeft tot gevolg dat ze niet kan worden opgenomen als erfgename.
De weduwe van Engelbertus blijft het Vogelsteen bewonen en verder uitbaten met behulp van haar
kinderen. De jongste zoon Andries, 19 jaar bij het overlijden van zijn vader zal later de hofstede overnemen
en verder uitbaten tot in de 19de eeuw.
Uit de staat van goed leren we tot slot dat de eigenaar in 1793 de heer Vastenhaven is. Het gaat hier nog
steeds over Francois Eugène Vastenhaven die in 1752 samen met twee anderen de hoeve geschonken
kreeg en in 1762 samen met hen definitief erfde. In de periode tussen 1762 en 1793 is de hoeve blijkbaar
volledig in zijn bezit gekomen – warschijnlijk door uitkoop van de andere twee partijen – en mogen we hem
beschouwen als waarschijnlijk de laatste eigenaar van het Vogelsteen tijdens het Ancien Régime.
Waarom waarschijnlijk? Het jaar na het overlijden van pachter Engelbertus Vandewoude is ook eigenaar
Francois Eugène Vastenhaven overleden en werd de hoeve verkocht door zijn erfgenamen. In 1800 is het
Vogelsteen in handen van een zekere Henri Paul Lemaire en Joseph Van Crombrugghe, advocaat te Gent
vanaf 1792 en later politicus. Dit is echter voer voor wie weet een volgend onderzoek in de toekomst.

Bronnen
-

Pervijze in vroegere tijden – Jan De Cuyper

-

bijdrage in ‘Rond den Heerd’ – Adolf Duclos

-

vijfde penningkohier van 1578 – stadsarchief Veurne

-

www.myheritage.nl

-

www.geneanet.org

-

Mémoires sur les troubles de Gand 1577 – 1579, Francois de Halewyn – 1865, blzn 230 tot 234

-

http://members.home.nl/tetrode/Nassau/Hembyze.htm

-

http://gw.geneanet.org/tillobehaeghe?lang=nl&p=jan&n=van+hembyse&oc=1#

-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gentse_Republiek

-

Toponymie Du Flou : ‘vogelstein’ vermelding in charter archief van Ename

-

Rijksarchief Gent, inventaris 211, nr 4341

-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Schenkenschans_%281635-1636%29

-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_L%C3%A9rida

-

Rijksarchief Gent, archief familie De Clercque Wissocq de Sousberghe, nr. 4344

-

Rijksarchief Brugge, Staten van Goed Kasselrij Veurne, nrs. 1439, 3311, 3944, 14193, 17070,
17177, 19805, 26901, 32993 en 36659

-

Rijksarchief Brugge, Kasselrij Veurne, nr. 1152, Wettelijke Passeringen Bercle

-

Nobiliaire des Pays-Bas, et du comté de Bourgogne deel 2, De Vegiana en de Herckenrode – 1865

-

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/36427

-

Rijksarchief Brugge, familiearchief Ysenbrandt, nr 29

-

http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerraris_nl.html
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