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Koetsreis door het Soete Land in 1792 

 

Op 20 april 1792 valt Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden binnen. Hertog Louis Englebert Van 

Arenberg vreest de confiscatie van zijn talrijke bezittingen en vlucht naar zijn residentie in Wenen. 

Enkele weken vóór het uitbreken van de oorlog wordt Dominique Mussche, gezworen landmeter bij 

de Raad Van Brabant, door de Hertogelijke Administratie naar "Het Land Van Beveren" gezonden met 

de opdracht de eigendommen in de uitgestrekte polders te beheren. Samen met zijn zoon Jan vertrekt 

hij op het hertogelijk domein te Edingen voor een lange tocht naar het Soete Land. 

 

De kleine woonkernen op de rechteroever van de Durme bleven lange tijd afgesloten van het 

naburige Waasmunster, gelukkig heeft de aanleg van een brug over de rivier daar verandering in 

gebracht. Dominique heeft tijdens een oponthoud te Dendermonde vernomen dat Waasmunster 

in vroegere tijden een van de belangrijkste keurdorpen in het Soete Land was. Wanneer zij de 

eerder kleine dorpskom doorrijden is daar evenwel weinig van te merken. Rechts van de weg 

staat de mooie parochiekerk die blijkbaar veel te groot is in verhouding tot de bewoonde kern, 

links geeft een lange dreef toegang tot een imposant kasteel en aan het einde van het dorp is 

een kloostergemeenschap gehuisvest. Even voorbij de dorpskom klimt de weg en heeft men een 

goed uitzicht op de laaggelegen vruchtbare landstrook langsheen de rivier waar koeien gulzig 

van het malse lentegras grazen. Tegen de hoger gelegen heuvelruggen hebben boeren, met riet 

bedekte, kleine huisjes opgetrokken. Naarmate hun tocht verder gaat merken vader en zoon dat 

de bodem schraler wordt. Op de open vlakten, waar de wind vrij spel heeft, hebben zich 

natuurlijke zandduinen gevormd waarop hier en daar bezemheide en schrale berken groeien. 

 

Dichtbij Belsele kronkelt de zandweg dan weer door een bosrijk gebied en mondt even verder 

uit op de fonkelnieuwe "calseyweg" die van Gent over Sint-Niklaas en Beveren tot bij de 

Schelde aan het "Vlaams Hoofd" loopt. Langs weerszijden van deze weg zijn de koepelvormige 

akkers bezaaid met vlas, rogge, gerst en spelt en hier en daar komen er reeds scheutjes kemp 

aan het oppervlak.  Aan het einde van de Daelstraete te Sint Niklaas mondt de weg uit op een 

immens plein. Het is opmerkelijk dat er langs de rechterzijde van de Dries beduidend meer 

herbergen gevestigd zijn dan aan de oostzijde. Op uithangborden worden in keurige letters, 

vaak opgesmukt met een tekening, de namen van de drankgelegenheden aangeduid. Op het 

bord van "De Swaen" is een zwemmende zwaan afgebeeld en aan de gevel van de naburige 



herberg "Gouden Aerent" bemerkt Dominique het wapen van de Hertogen Van Arenberg. Met 

een lichte ruk aan het kordeel brengt Jan het paard tot stilstand. Op de "Coorenmerkt" waar nog 

andere paarden aangebonden staan, ontzadelt hij het dier uit de tremen van de calèche en 

bindt zijn trouwe vriend aan één van de palen die daarvoor bestemd zijn. Omdat er in de 

grachten op de markt te veel smurrie ronddrijft, put hij een emmer zuiver regenwater op het erf 

van de herberg waar zij even later het middagmaal zullen gebruiken. "Ros" krijgt voedsel en 

drank en kan rusten om straks de laatste kilometers van de dagrit af te werken. 

 

Met een handbeweging doet de waard teken om aan te schuiven bij het gezelschap aan de 

lange tafel die in het midden van de gelagzaal staat. Voor elke bezoeker is er een gebakken 

aarden tijl beschikbaar waarop zij hun spijzen kunnen bedienen. De buurman van Dominique 

schuift de dampende papketel door en wenst hen smakelijk te eten. Jan, die tegenover zijn 

vader heeft plaatsgenomen, is onder de indruk over de uitgestrektheid van het marktplein waar 

hij een hoge schutterswip en 2 pilorijnen, waarvan één in arduin en een andere in hout, heeft 

opgemerkt. De tafelbuur, die het gesprek heeft gevolgd, bevestigt dat dit het grootste 

marktplein is in de Zuidelijke Nederlanden waar wekelijks op donderdag markt gehouden wordt. 

Handelaars komen van heinde en ver om granen, vlas, vee, linnengoed en talrijke andere 

specialiteiten te verhandelen. Een aantal jaren geleden hebben zich in het centrum van de 

parochie voor het eerst enkele belangrijke nijverheden gevestigd, o.m. een steenbakkerij, enkele 

katoenweverijen, een garenfabrikant en zeer recent werd er aan de overzijde van de markt een 

blauwselfabriek opgestart. Wat de pilorijnen of schandpalen betreft, wijst de zegsman erop dat 

de stenen kaak op de "fruytmerckt" aan het Hoofdcollege van de Heerlijkheid Sint Niklaas 

toebehoort, terwijl het eenvoudig houten exemplaar eigendom is van het Land van  Beveren. 

 

De woordvoerder merkt dat Jan de wenkbrauwen fronst bij het aanhoren van de ingewikkelde 

uitleg over de structuur binnen de Heerlijkheid. De man stelt zich voor als Judocus Van 

Goethem, schepen van de "Enclave Beveren" en tracht verder op een bevattelijke manier een en 

ander duidelijk te maken. In de loop der tijden hebben zich een aantal voorname families in de 

streek gevestigd weet hij. Een viertal onder hen zijn eigenaar geworden van grote oppervlakten 

grond waarvan sommige zich tot buiten de "Heerlijkheid Sint-Niklaas" uitstrekken. De "Heren" 

zijn elk afzonderlijk heer en meester in hun "Enclave" en kunnen er recht spreken en 

belastingen heffen. Samen behoren zij tot de "Heerlijkheid Beveren" waar de Hertog Van 



Arenberg de plak zwaait en die hier vertegenwoordigd wordt door de Baljuw. In de "Heerlijkheid 

Sint-Niklaas" daarentegen geldt de "Keure" van de Graaf Van Vlaanderen. 

 

Om zich een juist beeld te kunnen vormen van het ingewikkeld kluwen zoekt Dominique in zijn 

bundel kaarten naar het "Ferraris" plan en de recentere kaart van J.J. Ducaju waarop de 

Administrateur hem voor zijn vertrek de ingekleurde  "Enclave" heeft aangewezen. Schepen Van 

Goethem kijkt verwonderd naar het bundeltje plannen van zijn tafelgenoot en vraagt benieuwd 

naar zijn reisbestemming. Tijdens het verdere gesprek blijkt bovendien dat zij beiden in de 

loondienst van dezelfde werkgever dienen. Van Goethem werd zowat 15 jaar geleden door de 

Hertog Van Arenberg als Schepen aangeduid om de belangen van de inwoners van de "Enclave 

Beveren" bij de "Keure van Waes" te behartigen waarvan de bestuurlijke zetel in de aanpalende 

Nieuwstraat gevestigd is. 

 

Door de onverwachte kennismaking en de boeiende gesprekken heeft noch Dominique noch Jan 

aandacht geschonken aan het gevorderde torenuur aangegeven op de St. Niklaaskerk. Voor hun 

vertrek dringt de schepen er op aan om samen een biertje te drinken. Dominique vindt het 

vreemd dat de drankgelegenheden, annex brouwerijen, in de buurt van het marktplein bijna 

uitsluitend op het grondgebied van de "Enclave Beveren" gelegen zijn, terwijl er aan de 

overzijde nauwelijks een café gevestigd is. Schepen Van Goethem geeft daar een aanvaardbare 

verklaring voor en zegt niet zonder fierheid dat de herbergiers in zijn "Enclave" hun succes te 

danken hebben aan de gulheid waarmee hier de glazen gevuld worden. De gangbare maten en 

gewichten zijn in het "Land Van Bevere" immers ruimer dan in de "Heerlijkheid Sint-Niklaas" 

waar met de Gentse inhoudsmaat gemeten wordt. Dit heeft tot leuk gevolg dat de "Beverse 

maat" tot ver buiten de streek een begrip geworden is, zegt hij ten afscheid. 

 

De drie indrukwekkende gebouwen aan de oostzijde van de marktplaats baden in het 

zonnelicht. Twee ervan staan zij aan zij naast mekaar en herbergen enerzijds het schavot en het 

barokke parochiehuis, de zetel van de vierschaar. Wat meer naar rechts is het "Landhuis" 

gevestigd. Verscholen achter de twee gebouwen staat de parochiekerk die toegewijd is aan de 

patroonheilige van de gemeente. Even voorbij de drie laatste huizen, die aan de oostzijde van 

de marktplaats gelegen zijn, ment Jan "Ros" over de Houtbriel waar een rij nieuwe huizen in 

Roccocostijl hun aandacht trekken. Even verder in de Ankerstraat bevindt zich achter een 

imposante poort het "Oratoriehuis" waar de geestelijken van de parochie gehuisvest zijn. Van 



zodra zij de bewoonde kern van de gemeente achter zich laten, liggen de typische Wase bolle 

akkers weer aaneengeregen naast mekaar, slechts hier en daar onderbroken door kleine 

boerderijtjes die verscholen liggen tussen hoogstammige appelbomen. 

 

Ingekorte tekst uit de geschiedkundige roman 
"In Arenberg Groeit een Stamboom” 

uitgegeven in 2016 
door Louis D.H. Mussche Sint-Niklaas. 


