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Eeklo roemt steeds zijn straten, 

Al te breed en al te nauw; 

Brugge en Gent kan mij niet baten, 

Maar waar ik mij goed aanhouw, 

't Is aan Maldeghem, met zijn toren 

Met zijn toren grijs en oud, 

Die van Stroobrug tot den Doren, 

Immer vlak mij tegenschouwt. 

Met zijn toren, waar in 't ronde, 

Al de huizen staan geschaard, 

Lijk wij soms, bij winterstonde, 

Zitten rond den warmen haard! 

Victor De Lille 

(1 ste nr. van 't Getrouwe Maldeghem, 29 juli 1888) 



VOORWOORD 

Sinds zijn oprichting op 17 oktober 1984 heeft de Heemkundige 

Kring Het Ambacht Maldegem meerdere initiatieven genomen. Het 

uitgeven van boeken over Maldegem gebeurde zonder al te vaste 

planning. De goede respons die we telkens mochten ondervinden, 

was steeds een stimulans om een nieuw werk op het getouw te zet

ten. 

Wie schrijft wenst zijn pennevruchten ergens kwijt te geraken. 

Hiervoor werken de meeste heemkundige kringen met het 'jaarboek": 

de jaarlijks terugkerende publicatie. Dit initiatief van onze actieve 

bestuursploeg vult dan ook een leemte. 

De onderliggende bedoeling is eveneens een band te scheppen met 

de 'leden', in casu de afnemers van het jaarboek. Dat er in Maldegem 

een gezonde nieuwsgierigheid bestaat naar het verleden bewijzen 

wel de zeshonderd voorintekenaars. Deze leden zullen we trachten 

op de hoogte te houden van diverse activiteiten. 

Verder ben ik de leden van de redactie zeer dankbaar voor hun vol

gehouden inspanning om een aantal degelijke artikels te schrijven. 

Niet minder te waarderen zijn de andere medewerkers uit het 

bestuur, die zoveel noodzakelijke taken belangloos en met ijver op 

zich namen. 

Mijn dank gaat ook naar de mensen die voor de vormgeving van de 

kaft zorgden en naar de ploeg van drukkerij Van Hoestenberghe, die 

weer eens met een verzorgd werk voor de dag wou komen. 

Het gemeentebestuur tenslotte schept de gunstige omstandigheden 

om aan degelijk archiefonderzoek te doen. 

Dit alles in acht genomen vermoed en hoop ik dat binnen de schoot 

van Het Ambacht Maldegem nog heel wat kan verwezenlijkt worden. 
Veel leesgenot/ 

De voorzitter, 

Walter Notteboom 9 december 1995 
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' t  GETROUWE MALDEGHEM 

Maldegem kreeg de eretitel ' Getrouwe' omwille van de dappere tegenstand van Filip 111, 
heer van Maldegem, tegen de Fransen in 1299. 

In 1292 bevond Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, zich in geldnood en Filip 
111 van Maldeghem leende hem 1000 pond Vlaams. Tot aan de terugbetaling van deze 
som kende de graaf aan Filip 111 een rente toe van 100 pond op zijn tolrecht in 
Aardenburg. Geldnood was niet de enige zorg waaronder de Vlaamse graaf gebukt 
ging. Zo voerde hij in 1299 een oorlog tegen de Franse koning waarvan de gevolgen 
voor Vlaanderen bijzonder nefast waren. Belangrijke steden als Brugge en Kortrijk 
onderwierpen zich aan het gezag van de Filips de Schone. Daardoor kregen de Franse 
huurlingen in het Brugse vrij spel. De gevolgen voor de inwoners lieten zich raden. Gent, 
leper en nog een paar kleinere steden, bleven weerstand bieden en steunden de graaf 
in zijn strijd tegen de imperialistische Franse vorst. 

Filip 111 van Maldeghem, die met de verdediging van leper was belast, 'onderscheidde 
zich door wonderen van dapperheid om de stad tegen de belegering van Karel van 
Valois te behoeden'. De Maldegemse heer was soms zelfs een beetje tè overmoedig, 
want 'een vermetele uitval met een deel des garnizoens was hem uiterst noodlottig': de 
meeste soldaten werden gedood en Filip 111 kon slechts na veel moeite het veilige leper 
bereiken. De Fransen slaagden er niet in de stad in te nemen en namen wraak door 
enkele dorpen in de omgeving plat te branden, waarna ze naar Brugge trokken. 

Filip 111 liet niet af en bijna helemaal alleen (als ridder!) ' trok hij aan het hoofd zijner vazal
len tegen den Franschen overweldiger te velde' Toen de Maldegemse heer vernam dat 
Karel van Valois Aardenburg een lesje wou leren, t rok Filip 111 de Fransen tegemoet. Zijn 
'overdrevene ijver' werd hem dit keer fataal : de ongeveer duizend soldaten van Filip 111 
werden gedood en hijzelf 'viel in de macht van de vijanden des vaderlands'. Zijn kasteel 
in Maldegem werd verwoest en al zijn goederen verbeurd verklaard. 'Onder al de 
Heeren van Maldegem, om hunne ridderlijke gevoelens, zoowel als om hunne dapper
heid en algemeen bekende vorstentrouw in de geschiedenis vermaard gebleven, schit
tert geen enkele met zulken zuiveren, ongewonen glans als Philip ///, bijgenaamd de 
'Getrouwe', aldus nog De Potter en Brouckaert 1• 

De eretitel van 't Getrouwe Maldegem is ondertussen, dankzij het weekblad van de 
Maldegemse drukker-uitgever Victor De Lille, doorheen heel Vlaanderen bekend 
geraakt. Alhoewel het weekblad sedert augustus 1944 ophie ld te verschijnen, blijft de 
naam nog steeds onafscheidelijk verbonden met de familie De Lille en met Maldegem. 

In het tweede nummer van zondag 5 augustus 1888, vertelt Victor De Lille hoe hij op het 
idee voor de titel van zijn weekblad kwam: 'Konden of mochten wij wel eenen naam kie
zen anders dan 't Getrouwe Maldeghem? Deze naam is de schoonste naam ooit door 
eene stad gedragen; deze naam is de onvergankelijke glorietitel onzer duurbare 
geboorteplaats; deze naam spreekt ons van Ma/deghems grootsch verleden en wijst 1 7 
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Het Maldegemse wapenschild kwam in 1 309 in primitieve vorm voor op een ruiterzegel van Filip, heer van 
Maldegem, waarvan het schild en het dekkleed een kruis droegen met mereltjes in de vier hoeken. In de loop der 
eeuwen onderging het Maldegemse wapenschild nauwelijks enige verandering. Het eerste wapenschild komt uit 
de "Codex iconographicus 265" ( 1 6de eeuw, Bibliotheek München), de tweede variant is van de Ruiseleedse tak 
van de famil ie van Maldeghem en het derde is het officiële wapenschild dat bij K.B. van 27 september 1 909 aan 
de gemeente Maldegem werd toegekend: in goud een rood kruis, gekantonneerd van twaalf zoomswijze geplaat
ste mereltjes, eveneens van rood. 

ons den weg die onze voorouders, sinds hunne verheerlijking, door de eeuwen heen, 
trouw hebben gevolgd. Vlaanderen was in de macht van Frankrijk gevallen: de oude 
graaf zat met het puik zijner edelen verraderlijk gevangen, talrijke benden Fransche 
huurlingen, ondersteund door eenige omgekochte edellieden, verspreidden allomme 
schrik en doodelijke angst. Eene enkele plaats was er nog waar het Vlaamsche woord 
onverschrokken in 't ronde klonk. Te Maldeghem, op zijn geducht kasteel, stond daar 
nog de groote Philip van Maldeghem, omringd door zijn getrouwe laten. Hij had met 
geld en goed de ongelukkige graaf van Vlaanderen ondersteund, zijn edele broeder zat 

mede in Frankrijk gevangen en daar stond hij nu alleene nog temidden het verdrukte 
Vlaanderen, luistrend naar het verhaal dat zijne lieden hem van de verwoestingen der 
naderende Franschen deden ... ' 

Victor De Lille beschrijft dan verder de heldhaftige daden van de Maldegemse heer, 
wiens heerlijkheid bedacht werd met de titel: 'Getrouwe'. Vandaar de keuze van deze 
titel voor zijn weekblad. 

Een ander raadsel voor vele lezers was waarom in de kop van het weekblad de naam 
van pastoor Teurrekens prijkte . Onder de titel kon men immers lezen:' Door trouw aan 
God en Vaderland is Maldeghem verheven·. 'Men heeft het mij wel honderdmaal 
gevraagd, ' aldus De Lille die pastoor Teurrekens nog gekend had in zijn kinderjaren. 
Petrus Teurrekens was van 1872 tot 1877 pastoor van Maldegem. Hij schreef gedichten 
en liedjes voor de Maldegemse jongens die de zondagse patronage bijwoonden, 'het 
was voor zijn Vlaamsch gemoed een innig genoegen den zondag bij zijne jongens der 
patronage door te brengen.' 

Een van de gedichten van de pastoor droeg als titel ' 't Getrouwe Maldeghem ' en uiter
aard publiceerde De Lille dit gedicht in zijn weekblad . Een aandachtig lezer zal onge
twijfeld opmerken dat het gedicht meer eigentijdse politieke problemen beschrijft en dat 
de titel dan ook niet de (historische) lading dekt . Overigens was het in de 19de eeuw 
courant dat gebruik werd gemaakt van een historisch gegeven om de gelovigen aan te 
sporen trouw te blijven aan God, volk en taal en alle vreemde invloeden te weren. 



In de kop van 't Getrouwe Maldeghem prijkt niet alleen de naam van pastoor Teurrekens, maar ook de eerste regel 
van zijn gedicht 't Getrouwe Maldeghem: "Door trouw aan God en Vaderland is Maldeghem verheven ... ". 

't Getrouwe Maldeghem 

Door trouw aan God en Vaderland 
is Maldeg hem verheven; 

Van ouds heeft het zijn bloed verpand 
Voor God en Vorst gegeven. 

Ja, Vlaanders graaf sprak eens tot hem: 
'k Wil uw trouw beloonen, 

de kenspreuk "t Getrouwe Maldeghem' 
zal uwen sc hild bekroonen. 

Getrouw aan God en Vorst en taal 
Dat zijn wij steeds gebleven; 

Nooit wierd door list of wapentaal, 
Die trouw in 't hart gedreven. 

Hoe ons het noodgevaar bek lem' 
Wij hoeven niets te vrezen, 

de kenspreuk "t Getrouwe Maldeghem' 
staat in ons schild te lezen. 

Die zoekt geluk in vreemde pracht, 
in vreemd gebruik en kleêren, 
en zijnen God en taal veracht 
zal ook zijn Vorst niet eeren. 

Nooit zullen wij ons aan de stem 
van zulk gebroed vergapen, 

de kenspreuk "t Trouwe Maldeghem" 
blijft steeds in hart en wapen. 

Vlaamsch zijn wij tot in 't diepst der ziel, 
Ja, Vlaamsch in spraak en zeden, 

Zoo u een vreemde taal beviel 
of vreemde godloosheden, 

vertrek van hier: nooit zal uw stem 
ons kunnen over halen, 

Zoo lang "t Getrouwe Maldeghem" 
zal in ons wapen pralen. 



Zie hoe de helsche geuzenhond 
ons razend toe komt snauwen, 
En grimmig huilend in het rond 

ons dreigt met tand en klauwen; 
Wat ons zijn razernij bestem' 

wij vrezen geen gevaren; 
de kenspreuk "t Getrouwe Maldeghem" 

zal ons geloof bewaren. 

Gij die van uit uw hemelstoel, 
uw kinderen ziet strijden, 

Wil ons steeds in dit aardsch gewoel 
beschermen en bevrijden. 

Gij kunt, o Heer, met uw stem 
het helsch gespuis verdrijven, 

Maak dat wij "t Trouwe Maldeghem" 
voor altijd zijn en blijven. 

Victor De Lille 
( 1 863-1 940) 

Petrus Teurrekens 

E.H. Petrus Teurrekens 
( 1 825-1 877) 

10 1 Aan hen danken we het dat de eretitel " 't Getrouwe Maldeghem" zo een ruime bekendheid kreeg. 



ADEGEM 

BUITEN DE WERELD 

Deze uitdrukking wordt vandaag de dag nog steeds door heel wat Adegemnaren en 
Meetjeslanders gebruikt. De oorsprong van dit gezegde is niet door iedereen gekend, 
vandaar dat we er wat dieper op ingaan. 

De legende verscheen - voor zover bekend - voor het eerst in 1858 in het weekblad ' De 
Eecloonaer' onder de titel 'Aaigem, een dorp buiten de wereld'. Hoofdredacteur August 
Van Acker besteedde niet minder dan vier af leveringen aan de legende, verdeeld over 
acht hoofdstukjes: een verklaring van de naam Adegem, de oorsprong van Adegem, de 
stichting van de parochie, Adrianus, de patroon van de parochie en Adegems grote 
beschermheilige, het leven van diezelfde heilige, de pest in Vlaanderen in 1349, het 
eenvoudige volksgeloof van onze voo rouders en tenslotte eindigde de auteur met het 
verhaal van Adegem buiten de wereld. 

We laten Van Ackers versie van de legende in extenso volgen, niet alleen omdat het de 
oudste, maar ook de origineelste is. Volgens de Eeklose historicus speelde het hele ver
haal zich af in 1349. 

De H. Adrianus werd pas in de 1 7de eeuw patroonheilige van de 
parochie Adegem en kon dus maar moeilijk Adegem hebben gevrij
waard voor de pest in de 1 4de eeuw. 

"AAIGEM", EEN DORP BUITEN DE WERELD 

Wy hebben gezegd dat de kerk van Adegem onder de bescherming stond van St. 
Adriaen, en dat deze heilige aldaer tegen alle besmettelyke ziekten wordt aenroepen. 
Het was dus natuerlyk dat de gelovigen, onder het woeden der pest in het gemelde jaer 
1349, den bystand van den H. Adrianus kwamen afsmeken. De overlevering zegt dat 
niet elkeen, die de hulp van den H. Martelaer afsmeekte, van de ziekte bevryd bleef; 
maer zy zegt het volgende: l 1 1  



Onder den toeloop van al Adegem's ingezetenen, werd het beeld van St. Adriaen alle 
dagen, door de geestelykheid, onder het storten van de daertoe betrekkelyke gebeden, 

in processie rond het grondgebied dezer gemeente gedragen. 

Niet één mensch, niet één dier, niet ééne plant op Adegem 's grondgebied werd besmet 
door de ziekte welke door byna gansch Europa woedde en overal duizende en duizen
de menschen naer het graf sleepte, die de dieren - tot zelfs de planten en kruiden - deed 

sterven en vergaen ... 

Alom, tot op de uiterste grensscheiding der gemeente Adegem, kwynden en vergingen 
de vruchten op de velden en verdroogden en verdorden de boomen, bedekt met eene 
zwarte korst, alsof ze langzaem verteerd werden door een inwendig vuer, en - 'op den 
bodem van Adegem' - stonden de vruchten en de boomen, de planten en de kruiden 
vol groeikracht en vol leven".' 

Adegem alleen werd door de pest gespaerd! Adegem maekte eene uitzondering op de 
gansche kristenheid! Dit wonder werd toegeschreven aen de bescherming van den H. 
Adriaen, patroon der gemeente. Van toen af zegde men: Adegem ligt 'buiten de wereld', 
want de heerschende besmetting scheen gansch de wereld te omvademen, en alleen 
Adegem bleef er buiten. 

Ziedaer de overlevering verteld; ziedaer waerom men nog heden zegt dat Adegem bui
ten de wereld ligt; want in den schoot van dit godvruchtig volk gaet de geheugenis van 
eene hemelsche weldaed nimmer verloren, en het is niet noodig dat zy warde geboek
staefd om de overlevering ervan te behouden: ze leeft in het aendenken van eiken recht 
geloovigen Adegemmer, zy wordt er overgezet van kinderen tot kinderen, van ouders tot 
ouders, van geslacht tot geslacht. Aldus is ze vyf eeuwen lang bewaerd gebleven; aldus 
is zy tot ons gekomen, aldus zal zy overgaen tot het verste nakomelingschap. 

Ziedaer waerom Adegem 'buiten de wereld ligt'! Ziedaer ook waerom de goede lieden 
van Adegem hunnen magtigen beschermheilige eene eerbied toedragen die men ner
gens in Vlaenderen zou kunnen aentreffen. In eiken nood, in elk gevaer - zoo menigvul
dig op ons: gevaer van besmetting, van ziekte en dood, zoowel onder de dieren en plan
ten als onder de menschen wenden zy zich met een vast betrouwen en hoop op redding 
tot hunnen geliefden patroon, en - vraeg het maer aen eiken welmenenden Adegemmer 
- nog nooit is dit betrouwen er teleurgesteld geweest. 

In dit geloof ligt voor Adegem's ingezetenen een schat van verlichting, van geluk opge
sloten, tegenover denwelken al het stoffelyke der wereld anders niets is dan: ydel zins
bedrog. Oneindig, oneindig is het verschil tusschen het ligchaem en de ziel, tusschen 
de aerde en den hemel. 'Gelukkig, dry en vier mae/ gelukkig dus zyn de bezitters van 
zulk een geloof'!' 2 

Tot zover de versie Van Acker die maar moeilijk de historische kritiek doorstaat. Correct 
is dat er op bijzondere feestdagen een ommeganc langsheen de grenzen van de 
parochie trok. In Adegem gebeurde dat b.v. ter gelegenheid van Pinksteren 1544. Toen 
werden zelfs 'twee trompers en eenen claeroender' ingehuurd om de processie wat 
meer luister bij te zetten en kwam er een 'broedere vander Sluus 'preken .3 Onjuist is dat 
de H. Adrianus toen reeds patroon was van Adegem, want tot bij het begin van de 17de 
eeuw was dit 0.-L.-Vrouw. Er was zelfs geen altaar in de kerk dat aan Adrianus was toe
gewijd. Naast het 0.-L.-Vrouw-altaar was er een altaar toegewijd aan Sint-Pieter. Sint-Jan 



In de Sagen- en Legendenstoet die op 1 8  september 1 988 onder regie van Pol Verheylezoon uitging, werd door 
de Adegemnaars een groep pestmeesters ten tonele gevoerd. In de "bekken" die ze op de neus droegen waren 
welriekende kruiden gestopt om de stank van de pestlijders te weren. 

en Sint-Jacob, een Sint-Sebastiaansaltaar, een Sint-Anna-altaar en een Sint-Elooisaltaar. 
Pas in de 17de eeuw treffen we de toen populaire Adrianus aan als patroonheilige van 
de Adegemse parochie•. 

In latere versies van de legende werd het wonder beperkt tot de grens met Maldegem: 
'En zie, het wonder geschiedde: de bomen op de grens met Maldegem werden zwart 
aan de Maldegemse kant en bleven jeugdig groen aan de Adegemse kant. De pest 
bleef in de boom hangen en in Adegem bleef iedereen gespaard.' 5 

Een meer prozaïsche uitleg wil dat het gezegde zou ontstaan zijn door de grote uitge
strektheid van de gemeente waarvan de verste uiteinden ongeveer acht kilometer van 
elkaar verwijderd zijn, wat sociaal en ander verkeer in vroegere jaren ten zeerste 
bemoeilijkte. Vandaar dat Adegem voor veel mensen 'buiten de wereld lag'. 

Nog vonden wij dat het gezegde zou ontstaan zijn omwi lle van het feit dat het dorp van 
Adegem een eind verwijderd lag van den Breeden Wegh (de huidige Staatsbaan) waar
door reizigers het dorp niet zagen en meenden dat het 'buiten de wereld' lag. 
Vanzelfsprekend houden wij het bij de eerste versie! 

De naam Adegem werd ook gebruikt in de zegswijze: 'Geheel de wereld en Aaigem '. 
Met dit gezegde werd bedoeld dat er op een feest, een gebeurtenis, enz., zeer veel volk 
aanwezig was. Ook zei men dit wel eens van iets dat iedereen al wist: 'Alleman en 
Aaigem weet het', je hoefde dus niet zo geheimzinnig te doen over iets waarvan ieder
een al op de hoogte was6• Victor de Lille schreef in 1904, toen de strijd om het behoud 
van de Maldegemse toren heel Maldegem op stelten zette en de Maldegmse liberalen 1 13 



de eer voor het behoud van den ouden grijzen voor zich opeisten: 'En heel de wereld en 

Adegem weet wie de grootste verdediger van den toren is geweest . . . ' 1 

Het 'Adegem buiten de wereld' werd soms als eretitel, maar ook wel eens als spotnaam 
gebruikt. Zo werd bij het begin van 1889 geschreven dat Adegem 'behoed blyft tegen 
de 'moderne pest', het zedenbederf'. In 1888 waren er immers 1 1 1  geboorten geno
teerd en daarvan was er geen enkel kind onwettig.' Het zij voor lang! Het zij voor altijd! 

Gelukkig Adegem, houd u maar voorgoed buiten de wereld', luidde de commentaar in 
de 'Gazette van Eecloo' 8 Helaas! Op andere gebieden lag Adegem dan weer niet bui
ten de wereld want in 1890 werd gemeld dat het 'in verband met diefstallen nergens zoo 
treurig gaat als in Adegem, de hele winter en nu nog tijdens de zomer stropen dieven 
de velden af. En de politie? Treurig . .. ' 9 

Zoals gezegd, werd met het 'buiten de wereld' ook wel eens de draak gestoken. In 1894 
bijvoorbeeld verscheen een spottend artikel in verband met de kortzichtigheid van de 
Adegemse politici, want het Adegemse gemeentebestuur weigerde 'bij te treden voor 
den tram, want het ligt buiten de wereld'. Op de wijken Veldekens en Kruipuit was men 
daarmee niet opgezet en vroeg men zich af waarom het gemeentebestuur van mening 
veranderd was, want eerst hadden de gemeenteraadsleden de aanleg van de tramlijn 
Eeklo-Ursel wél goedgekeurd. 'Handelen met menschen van buiten de wereld, en die 
van binnen de wereld laten waar ze zijn, zo werd geschreven, 'In Veldekens en Kruipuit 
is een 'buitenwereldschen' referendum in omloop ' waarvan iedereen hoopte dat de uit
slag ervan de Adegemnaren terug binnen de wereld zou brengen 10. 

In "t Getrouwe Maldeghem' werd herhaaldelijk gealludeerd op de Adegemse bijnaam, 
meestal in de rubriek ' Duimpjes' waarin allerlei nieuwtjes en grappige voorvalletjes wor
den verteld: 
'Vader ', vroeg Jefke, 'had de wereld ne keer moeten vergaan binst dat een luchtbal 
omhoog was, waar hadde hij dan moeten landen? 
' Te Aaigem jongen, want dat was er precies naast . .. ' 11 

En toen koning Leopold moeilijkheden ondervond om zijn fortengordel rond Antwerpen 
gestemd te krijgen lazen we: 
'Nu zal de Koning, als hij nog eens voorbij Adegem teuft, nog trager rijden, om een beet
je buiten de wereld en buiten de zorgen te zijn .. . ' 12 



DE BEZEMBINDERS 

VAN KLEIT 

De legende van de Kleitse bezembinders werd in de 19de en 20ste eeuw herhaaldelijk 
gepubliceerd. 

August Van Acker vertelde de legende in zijn verhaal 'De Weerwolf, eene vertelling uit 
den goeden-ouden-tijd' dat vanaf mei 1856 werd gepubliceerd in het weekblad 'De 
Eecloonaer' en in september eindigde. In zijn 'Weerwolf komt de versie voor met keizer 
Karel die we hier in het kort navertellen. 

Op zekere dag was de keizer op jacht in de dichte Maldegemse bossen. Het werd don
ker en koud, het begon te sneeuwen en de keizer raakte verdwaald. Plots zag hij tussen 
de bomen een lichtje flikkeren. ' Gered,' dacht de keizer. Hij trok erop af en kwam bij een 
armtierige hut, waarin een echtpaar nog druk doende was met het samenbinden van 
bezems. Zes, zeven kinderen lagen rond vader en moeder en sliepen en ronkten dat het 
hutje ervan daverde. 

Beide Kleitenaren keken zich de ogen uit naar de vreemde, fijn uitgedoste jager en ze 
boden hem van alles en nog wat aan. Keizer Karel had echter fameuze honger en vroeg 
of er geen stukje wild in huis was, want de korst brood en de kom melk die ze hem voor
zetten konden hem maar matig bekoren. De bezembinder zei echter dat het streng ver
boden was te stropen in de bossen, en dat hij dus niets in huis had. De keizer zag zo 
dat de man aan 't liegen was en na enig aandringen en na gezworen te hebben de 
bezembinder aan niemand te verklikken, kwam er tenslotte een mals stukje ree op tafel. 
Nadat alles smakelijk was verorberd viel de voorname gast bij het haardvuur in slaap. 

's Anderendaags werd de jager de heerweg naar Gent aangewezen, en bij het afscheid 
vroeg hij hoe zijn gastheer heette. 
' Bert de Wilde. En gij?' 
'Karel. Gewoon, Karel.· 

Karel legde een gouden Carolus in de hand van de verbaasde Bert en gaf zijn paard de 
sporen. 
'Ge moet maar binnenspringen als ge nog eens passeert,' riep Bert hem nog na. 
'Zal ik zeker doen,' lachte de keizer terug. 

Twee dagen later kreeg Bert van de Maldegemse schepenen het bericht dat hij zich 
stante pede naar Gent moest begeven, 'om er te verschynen voor zynen wettigen Heer 
en Vorst, in 's Gravenkasteel, op peyne van lyfelyck gedwongen te worden'. Toen Bert 
zijn verhaal aan de schepenen vertelde, riepen die uit dat hij zeker en vast verk likt was 
door die vreemde sinjeur en dat hem de galg wachtte in Gent. De tocht naar Gent was 
voor Bert een ware lijdensweg. 

Toen hij zijn brief aan de op wacht staande so ldaten bij het Gravenkasteel liet zien, werd 
hij onmiddellijk binnengelaten. Bert viel bijna omver van 't verschieten toen hij in de rid-
derzaal zijn gast van enkele dagen tevoren op een prachtige armstoel zag zitten. l 1s 



1 6 1 Karel Van Poucke, een der laatste Kleitse bezembinders, trekt het touw rond de bezem strak aan (1943). 



' Karel, zijt gij dat? Jongen, gij hebt mij toch zeker niet verraden bij de keizer voor dat 
stukje wild? Ge hebt mij gezworen er met niemand over te spreken".' 
' Bert de Wilde, sprak Karel streng, een beetje eerbied voor Uw keizer".' 
Keizer Karel stelde zich recht en stond in vol ornaat voor de ongelukkige bezembinder 
die angstig om vergiffenis smeekte. 
'Ongelukkige ,' beet de vorst hem toe,' wat hebt gij gedaan? Wild gestroopt en dan nog 
de onbeschaamdheid gehad het mij voor te zetten. Zo'n misdaad verdient de doodstraf, 
weet gij dat, Bert de Wilde?' 
De arme Kleitenaar viel bijna in katzwijm en smeekte om genade en om medelijden voor 
zijn vrouw en zijn zeven bloedjes van kinderen. De keizer probeerde streng te blijven kij
ken, maar kon op den duur het verdriet van Bert niet meer aanzien en hij nam zijn 'vriend' 
bij de schouders. 
' Ik meende het zo niet Bert, want ik ben uw schuldenaar omdat ge mij zo gulhartig hebt 
ontvangen. En omdat ik Uw schuldenaar ben, moogt gij op uw beurt aan mij iets vra
gen.' 
Bert stond als aan de grond genageld. 
'Wat zou ik vragen? Wat zou ik toch vragen?' twijfelde hij. 
En dan". 
' Heer keizer, ik leef gelukkig met mijn gezin in de bossen van Kleit. Ik verdien goed mijn 
boterham en ik zou U alleen willen vragen dat ik en alle Kleitse bezembinders vrij het 
berkenrijs zouden mogen snijden dat we nodig hebben voor ons beroep. Meer moet ik 
niet hebben, want ik ben maar een eenvoudig man.' 
'Het zij zo,' beval de keizer. 
En daarop vertrok Bert gezwind naar Kleit om er het goede nieuws te vertellen. 

0 0 0 

In 'Het Geschenk van den Jager' laat mevrouw Courtmans het verhaal spelen in de tijd 
van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen ( 14de eeuw). De graaf verdwaalt bij een 
jachtpartij en brengt de nacht door in de woning van Renatus De Bie. Er is geen sprake 
meer van lekker eten, noch van stroperij en enkel en alleen voor de geboden gastvrij
heid verleent de graaf het privilege dat de K leitse bezembinders het recht geeft 'van ten 
eeuwigen dage het berkenhout te snoeien tot aan den derden knop' 13 

In 1903 merkt J.-Th. De Raadt ironisch op dat les gens de Cleyt, dépendance de 
Maldegem, dans la flandre orientale, se rangent parmi la catégorie importante des 
Bessembinders (Faiseurs des balais)' 14 en Oktaaf Steghers nam in 1904 een ingekorte 
versie van Courtmans' verhaal over 15. In zijn ' Geschiedenis van Kleit' wijdde onderpas
toor De Smet een volledig hoofdstuk aan de bezembinders. Eerst vertelde hij de ver
korte versie van Courtmans en daarna besteedde hij enkele regels aan de versie met 
keizer Karel, waaraan hij een merkwaardig slot toevoegde dat echter reeds in 1906 door 
Victor De Lille was aangehaald: 'De Keizer, er steeds op uit om fratsen uit te halen, stond 
dit (nl. het snoeirecht) gaarne toe, op voorwaarde dat de bezembinders aan den eenen 
voet een schoen, aan den anderen een kloef zouden dragen' 16 

Onderpastoor De Smet hechtte geen geloof aan het verhaal: 'Ongelukkig genoeg, nooit 
heeft die gulden tijd voor de Kleitenaren bestaan, want schriftelijk bewijs heeft men van 
dit voorrecht nooit gevonden en het is dan ook hoogst waarschijnlijk dat die vertellingen 
alleen in de verbeelding van de Kleitsche bezembinders hun ontstaan hadden gevon
den.De feiten bewijzen dat de bezembinders het noodige rijs aan de grondeigenaars 
moesten betalen' 17• Steghers heeft daar - in 1904 - duidelijk een andere mening over: 
'Eeuwen lang hebben de Kleitenaren van dit voorrecht genoten, doch eindelijk hebben 
de eigenaars, t'akkoord, besloten dat de bezembinders het noodige rijs moesten koop
en: een wagen rijs, opgestapeld als eene gewone hooivracht, kost hun 125 frank' 18 



DE KLEITENAREN IN HET MIDDEN VAN DE 1 9DE EEUW. 

We eindigen dit Kleitse hoofdstuk met een beschrijving uit de 19de eeuw van het Kleitse 
volk 'dat wel zeker van eenen onvlaemschen stam is voortgekomen'. Tot op de dag van 
vandaag is het een wijdverspreide opvatting dat de Kleitenaren afstammelingen zouden 
zijn van ingeweken Hugenoten die Frankrijk in de 16de eeuw ontvluchtten omwille van 
hun godsdienstige opvattingen. Als bewijs voor deze stelling werd beweerd dat er heel 
wat Franse namen voorkomen in Kleit. Maar ook in Maldegem, Adegem en elders zijn 
Fransklinkende namen in de 17 de- 1 Bde eeuw geen uitzondering! Een wetenschappelij
ke onderbouw voor de Hugenootse stelling is er voorlopig niet. 

In de 19de eeuw bevonden de Kleitenaren zich 'nog heden ten dage in hunnen natuer
lyken staet, noch de beschaving, noch de tyd hebben hetzelve noch zedelyk noch stof
felyk veranderd, met andere woorden: de Kleitenaren waren een nogal primitief volkje. 
Het waren in het algemeen kloekgebouwde kerels, breed van schouders, gespierd, fris 
en blozend; de vrouwen 'zyn wel gesneden van leest en schoon van gelaetstrekken; 
doch niet te min sterk en forsig. Een en andere zyn om het even lustig en vrolijk, naer
stig en onvermoeibaer van inborst, verdraegzaem en vergenoegd in hun lot, gaerne los, 

vry en onafhankelyk '. Een der uitnemende eigenschappen van de Kleitse vrouwen werd 
hun' pracht en hoveerdy ' genoemd. In de week liepen ze in lompen gekleed en ventten 
ze her en der hun bezems. Maar 's zondags pronkten ze met gouden kettingen en oor
hangers, 'ze zyn zindelijk en netjes, als blinkende perels, ja de Kleitenaers zyn hoveer
dig boven mate. ' Daarnaast waren de Kleitenaren heel bijgelovig en 'bijzonder wraek

zuchtig, ze zyn traegzaem om in woede te ontvlammen, maer eens dit tot het uiterste 
gebragt, dan vindt deze drift by hen geene palen meer; dan slaet zy over tot gevechten, 
zelfs tot bloedvergieten en tot allerlei buitensporigheden.' 

Vreemdelingen mochten het dorp wel binnen, maar voor de rest trokken ze zich maar 
best niet te veel aan van de autochtonen. Wie bijvoorbeeld al eens dierf lachen met een 
of andere eigenaardigheid van de bevolking, poetste maar best de plaat want 'al de 
Kleitenaeren, mannen en vrouwen, ouderlingen en kinderen groepten te samen en als 
de vreemde spotvogel dan niet gauw weg was, dan moest hy van zyne veêren laten, 
dan verkeerde hy in gevaer van zyn leven; want de wraek eens Kleitenaers kent noch 
perken noch palen'. Desondanks was het een 'allerbraefste volk: getrouw in zyne vriend
schap, rondborstig, ongeveinsd, toegevend, gezellig, kuisch, eerbaer en zich onder
scheidende door meer andere maetschappelyke deugden.' 
Een van de meest opvallende eigenschappen van de Kleitenaren was echter 'hun 
byzondere tongval en hunne aerdige spreekwyze.' Het Kleitse dialect bewaarde eeu
wenlang zijn oorspronkelijke vorm 'aengezien dezelve geene verandering ondergaet, 
noch door de geleerdheid der taelregels, die over het algemeen binnen Kleit wordt ver
waerloosd en ongekend is, noch door de beschaving welke niet vatbaer is voor de ruwe 
nature van deszelfs inwoners. ' De Kleitse taal was evenwel niet lomp noch ruw, ze was 
eerder 'zoet, lieftallig, en de beste sylben komen altyd zingend uit hunnen mond.' 

'In Kleit, daer is de beschaving een vermolmd uurwerk welks wyzer immer blyft stil
staen op hetzelfde uer. . . ',aldus nog August Van Acker in 'Oe Weerwolf' 19 

En, in tegenstelling tot wat men zou denken, bedoelde hij daar iets heel positiefs mee, 
namelijk dat Kleit ver verwijderd bleef van de "beschaving". In de 19de eeuw stond 
beschaving gelijk met: zedenbederf, alcoholverbruik, teloorgang van maatschappelijke. 
religieuze en andere waarden, enz. In Kleit bleef men voorlopig gevrijwaard van de 
excessen van die beschaving. 



ENKELE SPOT- EN BIJNAMEN 

VOOR MALDEGEM 

DE MALDEGEMSE BROODMESSEN 

In de 19de eeuw waren de zeden van de plattelandsbewoners nogal ruw en waren de 
mensen vrij kittelorig. Wanneer bijvoorbeeld de jonge boerezonen zich naar de kanton
hoofdplaats begaven voor de loting, dan werden eeuwenoude spotbenamingen elkaar 
naar het hoofd geslingerd. Niet zelden waren vechtpartijen er het gevolg van. Een blauw 
oog, een bloedneus en een paar builen, dat kon er nogal door. Erger was het als het 
mes getrokken werd. Iedere jonge kerel die zichzelf een beetje respecteerde, had zo'n 
mes bij zich. Vlamingen hadden zelfs de kwalijke reputatie graag 'met het mes te spe
len'. Nog tot bij het begin van de 20ste eeuw waren steekpartijen ter gelegenheid van 
herbergbezoek, kermissen of andere uitgaansgelegenheden niet uitzonderlijk maar eer
der regel, ook in Maldegem20• Aan de 'messentrekkers' werd in 't Getrouwe Maldeghem 
zelfs af en toe een aparte rubriek gewijd21. De messen die in Maldegem werden gebruikt 
waren meestal van ongewoon groot formaat, vandaar dat men sprak over de 
'Maldegemse broodmessen'. Omtrent de oorsprong van de Maldegemse messen
vechters werd in de 19de eeuw zelfs een verklaring gegeven: in Maldegem zouden 'zich 
nog overblijfselen bevinden van vreemde en eigenaardige volksstammen, de bezem
binders' 22 

De messenvechters waren meestal benden koewachters en wildemannen die reeds van 
's zondagsnamiddags samentroepten en tot 's avonds laat hun duurverdiende geld ver
brasten in verdachte kroegen. Ze dronken 'omter zeerst en omter meest' om de aan
dacht van de herbergprinsessen te trekken, wat oorzaak was van jaloezie, vechtpartijen 
en straatschenderijen: boompjes afbreken, ruiten uitgooien, lantaarns vernielen, veld
vruchten vertrappelen, stenen en hout op de spoorweg leggen, paarden en koeien in 
weiden mishandelen (o.a. werd bij koeien de staart en soms de spenen afgesneden), 
enz.23 

Zoals reeds aangestipt was de loting bij het begin van de maand februari van elk .jaar 
de ideale gelegenheid om een robbertje te vechten, ofwel van puur geluk omdat m�n er 
zich had uitgeloot, ofwel van overmatig verdriet omdat men een slecht nummer had 
getrokken. In 1868 speelden zich bij de loting te Maldegem 'te betreuren tonelen af, 
vechtpartijen, dronkenschap, woestheid, wreedaardige gevechten, messteken, enz. ' 

Dankzij het flink politieoptreden 'vlogen twee vechters van Stroobrugge in de gevahge
nis om af te koelen. Maldegem spaart kosten noch moeite ter beschaving des volks. De 
lotelingen zullen zich schamen voor hun baldadigheid en dronkenschap.'  24 Ze schaam
den zich hoegenaamd niet, want bij de loting van 189 1 b.v. was er opnieuw sprake van 
onlusten en woeste lotelingsdagen 25• Nog bij het begin van onze eeuw werd met 
afschuw over lotersdag gesproken: 'Lotersdag is voorbij, maar er is verweten en 
gescholden, getwist en gevochten, gestamd en gestoken, 't bloed heeft gevloeid. 
Lotersdag is een gevloekte dag', en er werd nog aan toegevoegd: 'Als ieder deftig 
mensch alzoo 't akkoord is dat de loting een schandelijk dingen is, hoe is 't mogelijk dat 
's lands regeering die toch ook uit deftige lieden bestaat, haar meer dan 100 jaar wilt in 
't leven laten?' 26 l 19 



DE MALDEGEMSE WllDJAGERS. 

Een tweede bijnaam die men de Maldegem naren toeschrijft is die van 'Wild jagers'. De 
oorsprong van deze bijnaam wordt op twee manieren verklaard. Eerst en vooral hadden 
de Maldegemnaren de naam nogal fervente wildstropers te zijn. In de loop van de 19de 
eeuw speelden zich in Maldegem heel wat wildstropersdrama's af, waarvan enkele een 
faliekante afloop kenden. We geven er slechts één voorbeeld van. In 1888 richtten 
Kleitse boswachters 'groote honden af tegen pensjagers ', wat als zeer barbaars werd 
aanzien en het ook was, want het eerste treffen tussen de opgefokte dieren en enkele 
wildstropers verliep zeer bloedig. Een zekere Lameire uit Kleit werd zowat half ver
scheurd: hij verloor een arm, 'brokken vleesch waren uit zyn bil getrokken en hij was 

eene wang afgebeeten.' Als klap op de vuurpijl werd de sukkelaar dan nog geboeid 
overgebracht naar de Gentse gevangenis 27. 

De tweede verklaring is echter meer plausibel en ook veel ouder. De bijnaam Wiltjagers 
van Maldeghem zou namelijk zijn oorsprong vinden in de legende van 'Mijnheerken van 
Maldegem' waarin, zoals men weet, 36 rovers in één klap werden ingerekend en levend 
ingemetseld. De bijnaam 'Wildjagers' komt voor het eerst voor in 'Oen langen Adieu' van 
Eduward de Oene, een Brugs dichter ( 1505- 1578) die zijn 'Adieu' in 1560 schreef 28: 

Mijnen langhen adieu 
niet oudgestich 
int jaer ghemaect nieu 
XV C ende Tzestich 29. 

Het fragment waarin sprake is van de Maldegemse Wildjagers luidt als volgt: 
Adieu oock grootsprekers van thorout ghy 
lueghenaers van ardenburch. Oen Wiltjaghers by 
van maldeghem, Candeelekers van meenen voort 
ketelboeters van middelburch, Adieu van my 
crudeniers van oostburch, lnsghelycx adieu hoort 
Lynwadiers van thielt twelck menich oorboort 
oock mede rootboerdrynckers van haerlebeke 
ghy peperloocketers van eecloo verstoort ... 

20 \ Handschrift van Eduard de Oene: op de tweede en derde regel leest men : den Willjsghers bij van m ldeghem. 



'Den langen Adieu' maakt deel uit van het ·Testament Rhetoricael' dat De Oene tussen 
1557 en 1567 schreef. Het schrijven van een literair testament was een genre dat o.a. in 
Frankrijk door Villon ('Grand Testament') schitterend werd beoefend en hier in 
Vlaanderen via Eduard De Oene navolging vond, zij het op een minder fijnzinnige manier 
dan de beroemde Fransman. Desalniettemin werd (en wordt) De Oene 'onze Vlaamse 
Vil/on' genoemd 30• Het originele handschrift, in-4°, XIV-453 bladen, ruim 25.000 versre
gels, kon in 1960 aangekocht worden door de Gentse Rijksuniversiteit, waar het nu nog 
steeds berust en door iedereen kan geraadpleegd worden 31. 

In deze litanie van spot- en bijnamen van enkele tientallen Vlaamse steden en gemeen
ten gebruikte De Oene waarschijnlijk namen die reeds voorkwamen in een handschrift 
van tussen 1347 en 14 14, zoals blijkt uit een artikel van Mone dat in 1835 gepubliceerd 
werd in de 'Anzeiger für Kunde der Teutschen Vorzeit' p. 299, en waarin o.a. 'de volders 
van Caprike, de Logenaers van Eerdenborch, de Stockvischmakers van Oestborch, de 
Peperlooceters van Eecke ( Eeklo?), de Platte gesel/en van Sleedingen, de Dansers van 
Everghem en de Caesmakers van Ursele' voorkomen. Het fragment van het oude hand
schrift dat Mone publiceerde, werd door Jules de Saint- Genois gedateerd als zijnde van 
tussen 1347 en 14 14 32. Jammer genoeg werden de 'Wildjagers' van Maldegem er niet 
in vermeld. De bijnaam moet dus waarschijnlijk omstreeks 1560 ontstaan zijn, de tijd 
waarin de eerste versie van 'Mijnheerken van Maldegem' verscheen 33• 

DE ZOTTEN OF DE GEKKEN VAN MALDEGEM 

De Maldegemnaren zijn uiteraard niet de enigen die met deze spotnaam werden 
bedacht. Ze zijn aan deze naam gekomen via een gravure van Petrus A. Merica ( Pieter 
Van der Heyden) naar een schilderij van Pieter Breugel. Het tafereel dat op de gravure 
wordt afgebeeld is dat van 'De Heks van Mallegem'. Op de prent is een chirurgijne afge
beeld, vergezeld van enkele helpsters, die op een dorpsplein, stenen of keien uit de 
hoofden van de samengestroomde Maldegemnaren halen. 

Een kei in het hoofd hebben betekent: hij is aartsdom, hij is niet goed bij zijn verstand. 
Als men van iemand zei dat er hem een kei leuterde in het hoofd, dan betekende dit 
zoveel als: hij is van lotje getikt; hij heeft een slag van de molen gekregen34. Deze uit
drukkingen worden vandaag eerder in spottende betekenis gebruikt, vroeger echter 
werd 'een kei in het hoofd' ernstig opgenomen en er werd geloofd dat iemand met een 
uitwas op z'n hoofd vroeg of laat wel gek moest worden. Dat de kei daarvan de oorzaak 
was, daaraan werd niet getwijfeld, en dus moest deze weggesneden worden. 

Zoals uit het onderschrift bij de gravure blijkt, was de heks niet van Maldegem, zij was 
enkel naar dit dorp afgezakt, in de zekerheid er heel wat patiënten aan te treffen. Wat 
nog juist was ook, want de angstige Maldegemnaren staan te drummen om van hun kei 
verlost te worden en zeker niet gek te worden. 

Onder de grappige prent staat het volgende te lezen: 

Ghy lieden van Malleghem wilt nu wel syn gesint, 
lek Vrou Hexe wil hier oock wel worden bemint. 
Om u te genesen ben ick gecomen hier, 
Tuwen dienste,met myn onder meesteressen fier. 
Gomt vry den meesten met den minsten sonder verbeyen 
Hebdy de wesp int hooft, of lateren u de keyen. 
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Volgens sommige bronnen zou de Heks van Maldegem evenwel niets met Maldegem te 
maken hebben en zou Malleghem een gefingeerde plaatsnaam zijn. Elke stad of elk 
dorp was wel een beetje Mallegem, t.t.z. een beetje gek en Bruegel zou met zijn gravu
re de universele dwaasheid van dorpen en steden aan de kaak hebben willen stellen 35. 

Het is natuurlijk oppassen geblazen met dergelijke redeneringen, want dan zou de 
legende van het 'Heerken van Maldegem' zich ook niet hebben afgespeeld in 
Maldegem, maar in Mallegem. Immers, de oudst bekende versie van het lied verscheen 
in 1544 in Antwerpen in een 'Liedekens-Bouck' dat gedrukt en uitgegeven werd door 
Jan Roulans. De titel van het lied luidt er: 'Van mijn here van Mallegem', en verder wordt 
Maldegem in het ganse lied aangeduid als 'Mallegem'. We houden het er dus voorlopig 
op dat zowel de 'Heks van Mallegem' als 'Mijn here van Mallegem' allebei uit onze 
gemeente kwamen36• 

MIDDELBURG 

In  de reeds geciteerde 'Adieu' van Eduward de Oene komen ook de Middelburgenaars 
voor: 'Ketelboeters van Middelburch' Met die 'ketelboeters' worden ketelslagers of ketel
lappers bedoeld. De Oene maakt hier dus een duidelijke toespeling op de Dinantse 
koperslagers die in Middelburg aan het werk zijn geweest 37• 

Hugo Notteboom 
1 mei 1995 
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DE ROVERSBALLADE 

HET HEERKEN VAN MALDEGHEM 

1 .  INLEIDING 

Met deze bijdrage aan het jaarboek van Het Ambacht Maldegem pogen we aan te 
tonen dat de oude roversbal lade over "Mijnheerken van Maldeghem" absoluut ver
dient afgestoft en opnieuw onder de aandacht van onze bevolk ing gebracht te wor
den. 
Een overzicht van verschi l lende versies en interpretaties van de tekst, samen met 
enkele overwegi ngen over de oorsprong en het ontstaan , vormen de hoofdbrok van 
onze u iteenzett ing .  

2. VERSCHILLENDE VERSIES VAN DE BALLADE 

2.1. Het Antwerps Liedboek 

a. Het boek, de auteur en de heruitgever 

De oudst bewaarde tekst d ie we van de bal lade van M ijnheerken van Maldeghem 
kennen, is  terug te vinden in  het fameuze "Antwerps Liedboek" van 1 544. 
Allereerst iets over de samenste l ler. Jan Roulans was geboortig van Zundert als 
zoon van Jan Roulans, bijgenaamd van Langenberghe. H ij werd Antwerps burger 
op 20 oktober 1 536 en daar als boekhandelaar opgenomen in  de Sint-Lucasgi lde 
in  1 559. H ij huwde een eerste keer met Marie Gie l is en na haar dood met E l isabeth 
Dyckstrate. In 1 554 woonde hij op de Lombardvest. 

Vervolgd om zijn geloofsovertu ig ing wordt h i j ,  bij arrest van 27 mei 1 569, levenslang 
verbannen uit  al le landen en heerl i jkheden van Zijne Majesteit en zijn goederen 
worden geconfisceerd . 

In  een omschrijving van zijn drukkersactiviteiten noemt h ij zichzelf ghesworen boek
handelaar. Andere tite ls van hem zijn :  "Een n ieuwe Cluchtboek" , "Eene corte oeffe
n inghe", 1 543,"Een suyverlyck Boecxken" ,  1 558, "Den wech des levens" , 1 564. 
Jan Roulans stierf in apri l 1 570. 

Vermeldenswaard vinden we dat het "Antwerps Liedboek" reeds vroeg op de index 
van de verboden boeken stond.  Dat is  één van de oorzaken van de zeldzaamheid 
van dit  drukwerk. Het is Snel laert die rapporteert dat het Antwerps Liedboek in het 
keizerlijk plakkaet van den laetsten juli 1546 onder de verbodene boeken staet. Het 
staat ook op de index van de Leuvense theologische facu lteit van het jaar 1 546. De 
bundel komt niet voor op de index van Alva, 1 569, waarschijn l ijk omdat toen al geen 
exemplaren meer te vinden waren.  

Een belangrijke mijlpaal i n  de h istorie van de bal lade is de heruitgave van het 
Antwerps Liedboek in 1 855, ruim drie eeuwen na het eerste verschijnen. De wer- l 2s 



kel ij ke naam van de Duitse u itgever was August Heinrich Hoffmann ,  in de Europese 
l iteratuurgesch iedenis bekend gebleven als Hoffmann von Fal lersleben ( î  798-
1 874):  aan zijn fami l ienaam voegde h ij de naam van zijn geboorteplaats toe. Zijn 
kennis van het M iddelnederlands was meer dan gewoon ,  zodat h ij zelfs in staat was 
een gedicht te maken als "Vlaenderen boven al" , met de beroemde beginverzen: 
V/aenderen, dach en nacht denc ic aen u, waer ic ooc ben en vaer, ghi syt mi altijt 
naer. Vlaenderen, dach en nacht denc ic aen u. Het gedicht komt voor i n  zijn bun
de l  " Loverkens" .  

U i t  z i jn  biografie vernemen we dat h ij voor de heru itgave van het Antwerps 
Liedboek gebruik maakte van een enig exemplaar dat h ij in een Duitse b ib l iotheek 
gevonden had .  Von Fal lersleben ontmoette reeds in 1 837 Jan Frans Wi l lems, en h ij 
kwam ook in  contact met de Gentse flaminganten Prudens van Duyse, Serrure en 
Blommaert .  

Hoffmann von Fallersleben in zijn "Weimarer Zeil" 
( 1 855), in Peter H. Nelde, Hoffmann von Fallersleben 
und Flandern. 

b. De oudste tekstversie 

!ot\Verpener lJederbucil 
vom Jam U«. 

Hor.au fOI PallenleN. 

llauno""I· 

Titelblad van de heruitgave van het Antwerps Liedboek 
naar het enige nog voorhanden zijnde origineel exem
plaar in de bibliotheek van WolfenbOttel .  Hannover, 
1 855. 

Als eerste laten we hier de oudst bekende versie van de bal lade volgen. Deze bij 
eerste lezing en igszins bevreemdende tekst vraagt omwil le van het gebruik van 
sommige woorden een omzett ing in moderne taal ,  hertal ing die we dan ook onder 
volgend nummer zu l len brengen . 

Onderhavige versie verscheen dus in î 544 als nr. î î 3 in het verzamelwerk "Een 
schoon Liedekens Boeck" , u i tgegeven door de Antwerpse meester-drukker Jan 
Rou lans. Voor onze verdere uiteenzetting zijn de volgende elf strofen e.en echte 
basistekst . 



1 .  

cctcnfcboon lic :: 
bektn0 . �otrk tnbmwelmen.sbl' in l'fn, 
brnrult . "etlOtdJatti.t Utbdttn&. -eui.t 
m nptulllt �m �toeflttllt tii melanrolie 
te um1ijuen. Jttm�ftt CijnuoefJ totSfJt1 
OamptterGan �emtcl)Oetllantlc ttlltu• 
we1liettelttn1l Oitm g�të anz.er lieDd\nw 

boedteu en ftaett.l)ttt adtcer 
am uemols�mbt 

Titelblad van het Antwerps Liedboek, in 1 544 uitgegeven door 
drukker Jan Roulans. 

De houtsnede stelt een verliefd paar voor. Een hoofse jonker biedt een 
zittende jonkvrouw met zijn rechterhand een stevige bloem. Merk op dat 
zij elkaars linkerhand vasthouden. Het paardje dat uit een vruchtensten
gel lijkt te steigeren zal wel het zinnebeeld zijn van hun vurige liefde. De 
tekst luidt als volgt : 
Een Schoon Liedekens Boeck inden we/eken ghy in vindensult. 
Veelderhande liedekens. Oude en{de) nyeuwe. Om droefheyt en(de) 
melancolie te verdrijven. Item hier sijn noch toeghedaen. Meer dan 
Veertichderhande nyeuwe Jledekens die in ghee(n) ander liedekens boec
ken en staen. Hier achter aen vervolghende. 
Dese liedekensboecke(n) vintme(n) to Coope Tantwerpe(n) onder Onser 
/lever vrouwen toren tot. Jan Rou/ans. 

Van myn here van Mal legem. 

Mijn here van Mallegem die quam gereden 
Buyten brugge daer staet een l indeken breyt 
Daer vant hi een herderken was c leyne 
Hi  moeste vertol len al wast hem leyt l 27 



2 .  Och herderken ic soude u gaerne vraghen 
mocht ic onbegrepen van u wesen 
Waen coemt U d ie lustel i jcken horen 
Desghelycx en hebbe ic n iet ghesien 

3. 0 Here Mal legem rydt wech uwer straten 
Want daer leyt u so l uttel an 
Stake ick op m ijnen horen 
m ijn lammerkens souden werden g ram 

4. Dat herderken dede dat hem d ie  heren baden 
Hi sette den horen aen si nen mont 
Die lammerkens quamen daer uut gesprongen 
Ghel ijc d ie hase loopt voor den hont 

5. Och heere van Mal leghem z ijt wi l lecom 
Wi l lecoom so moet gh i  zijn 
Ons gelach moet gh i  betalen 
Wi d rincken so gaerne den coelen wijn 

6. Myn heere van Mal legem ginc in  zyn buydel 
H i  langde daer die penninghen waren root 
Hout daer l ieve ghese l len dats u ge lach te baten 
Want U geselschap is mi te groot 

7 .  S i  namen a l le zijn r idders ghesmeyt 
Ende al le sijn sware goet 
Si l ieten hem weder te Mal legem rijden 
Dat deden si om sijn edel b loet 

8 .  Och wie wi l  hooren van lammerkens 
Wi su l len den sanck verkeeren moeten 
Vercken hebben so wilden swijnen 
Si hebben handen ende si gaen op voeten 

9. Die menige souse al te noode ghemoeten 
Haer borstelkens dat zijn yseren 
I n  haghen in bosschen si wroeten 
Al onder groene rijseren 

î O . Dan brenctmense daer ter merct gedreven 
Seer verstoort ende so schou 
Gheen vleyschouwer en wilse coopen 
Om dat haer borste lkens zijn rou 

1 1. Dan gaetmense daer besiden drijven 
Besiden aen haer ghese l lekens dans 
Waer mi leedt dat icker af songhe 
Want voorwaer si zijn ongans 

28 \ 



c. Hertaling 

Prof. Johan Taeldeman, geboren Kleitenaar, heeft ons jaren geleden een eigen 
"vertal ing" van bovenstaande vers ie bezorgd .  
Met zijn toestemming brengen we hierna zijn tekst ongewijz igd.  We zijn hem dank
baar voor zijn grote bereidwi l l igheid . Onze verdere bespreking zal inhoudel i jk voor 
een deel haar waarde krijgen door de gedetai l leerde kenn is en het begrip van de 
eeuwenoude tekst. 

1. De Heer van Maldegem kwam daar bu iten Brugge aangereden waar een d ikke 
l inde staat. Daar vond (= trof aan ) hij een k le ine herder en h ij moest hem tol 
betalen, al was het tegen zijn z in .  

2.  Och herdertje ,  ik  zou u graag iets vragen zonder dat ge me dat kwal i jk neemt: 
Waar komt die mooie hoorn bij u vandaan ? Zo'n exemp laar heb ik  nog nooit 
gezien. 

3. 0 Heer van Maldegem, zet uw weg voort , want daar hebt g ij heel wein ig mee 
te maken ( leyt= van l iggen) .  B l ies ik  op mijn hoorn , dan zouden mijn lammetjes 
(figuurl ijk voor rovers) kwaad worden . 

4 .  Maar ' t  herdertje deed wat d e  heer hem vroeg e n  zette d e  hoorn aan z'n mond .  
De  lammetjes sprongen te  voorschijn ,  net zoals de  haas op de loop gaat voor 
de hond .  

5 .  0 Heer van Maldegem, wees welkom. Wi l t  g e  welkom zij n ,  dan moet g e  ons 
gelag (d .w.z .  verteer in  de herberg) beta len ,  (want) we drinken zo graag de 
koele wijn .  

6. De Heer van Maldegem tastte in  z i jn beurs en haalde er de gouden munten uit 
( in de middeleeuwen noemde men goud vaak " rood" ) .  Ziedaar, beste geze l len ,  
dat is  voor uw gelag, want uw gezelschap is  me toch zo groot . 

7 .  Ze namen hem heel z i jn  r idderl ijke u itrusting ( letterl i jk : wat men gesmeed heeft, 
l ater vaak: sieraden) en ook zijn zwaar goed (bagage ?) af . Ze l ieten hem weer 
naar Maldegem rijden ter wi l le van zijn adel l ijke afkomst. 

8. Ach , voor wie iets wil horen over lammetjes zu l len we ons l ied moeten veran
deren / vertalen: varkens,  net als wi lde zwijnen , hebben handen en toch lopen 
ze op voeten (h ij vergel ijkt de rovers met wilde zwijnen) .  

9 .  De meeste mensen zouden ze erg node tegenkomen:  hun stekelhaar is van 
ijzer (toespel ing op wapens van de rovers?) .  Ze gaan tekeer in stru iken 
(= stru ikrovers ! )  en bossen ,  onder 't groene kreupelhout. 

1 0. Dan drijft men ze samen op de markt, zeer onrust ig en schuw. Geen vleeshou
wer (= slager) wi l  ze kopen, omdat hun stekelhaar ruw is (f iguurl ijk) .  

1 1 . Dan gaat men ze opzij d rijven,  naast hun gezel len (n l .  aan de galg ) .  'k Zou er 
l iever n iet verder over zingen (=verte l len) ,  want ze zijn zo bedorven (ongans: 
gezegd van vlees dat n iet meer eetbaar is). l 29 �-
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d. Aangaande de tekst 

Structuur. Al le critic i , van wie de beoordel ing ons bekend is ,  hebben er op gewe
zen dat deze bal lade u iteenvalt in twee stukken,  respectievel ijk zeven + vier stro
fen . De eerste zeven bevatten het nogal i ronisch verte lde verhaal , de laatste vier 
zijn moral iserende beschouwingen in a l legorievorm rond de middeleeuwse p laag 
van de roversbenden:  "het enige wat je ermee kunt doen ,  is ze aan de galg opkno
pen ;  ze zi jn werke l ijk  verdorven" .  

Taal: Het za l  de aandachtige lezer z i jn  opgeval len dat de schrijfwijze van onze 
gemeentenaam, n l .  Mal legem, in de titel van de bal lade wel zeer vreemd is. Toch 
mogen we met al le gerustheid ste l len dat h ier wel degel i jk Maldegem bedoeld is. 
Prof. Johan Taeldeman wees ons op de Brabantse ins lag in de taal van de bal lade 
en Mal legem is daarvan een treffend voorbee ld .  De verbinding -Id- voor doffe e 
wordt i n  Brabantse en Antwerpse d ialecten vaak - I l - ,  bv. beeldeke > beleke, Sch i lde 
> Sch i l l (e) ,  Schelde _ >  Sche l le .  We komen later nog op die verbrabantsing terug. 

2.2. De versie van Van Duyse 

a. Van Ouyse en zijn literaire bedrijvigheid 

I n  de loop van onze stud ie omtrent de bal lade zal heel d ikwij ls de fami l ienaam van 
Duyse val len : zowel Prudens van Duyse ( Dendermonde 1 804 - Gent 1 859) als zijn 
zoon Florimond (Gent 1 847 - 1 9 1 0) hebben in het doorvertel len ervan een belang
rijk aandeel gehad . 

Romantisch portret van de dichter 
Prudens van Duyse, In 1 844 te Gent 
geschilderd door Romain-Eugeen Van 
Maldeghem. Het is bekend dat de schil· 
der zich bewoog In flamingantische krin· 
gen (schilderij in bezit van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal· en 
Letterkunde, Gent). 



Prudens van Duyse was doctor in de rechten,  leraar aan het Atheneum en aan de 
Academie te Gent,  sedert 1 838 stadsarch ivaris aldaar. H ij was een der vooraan
staande figu ren van het oude taal-en cultuurf lamingantisme. H ij beschikte over een 
ongewoon improvisatietalent, wat hem tot een beroemd gelegenheidsdichter maak
te. In zijn spontane gevoelsged ichten en lyrische verzen openbaart hij z ich als een 
meer dan midde lmatig d ichter ;  wel v indt  men er veel pastiches van 
M iddelnederlandse gedichten tussen.  H ij publ iceerde o .m .  Reinaart de Vos, 
Roodkapje, Smeken Smee, Jaakske met zijn f lu itje . . .  

De "aanpak" van onze ballade door Prudens van Duyse i s  zeer g rondig geweest, 
maar het is een realiteit dat zijn bewerking van het Heerken van Maldegem nu nog 
het best bij de mensen verder leeft . 
Vermeldenswaard vinden we dat de sch i lder Romaan Eugeen van Maldeghem een 
stijlvol portret van Prudens van Duyse maakte ! Hebben z ij het onder het sch i lderen 
over het Heerken gehad . . . ? 

Florimond van Duyse heeft door vele u itgaven het Middelnederlandse l ied gepro
moveerd . H ij gaf verzamel ingen u i t  onder t itels als " D it is een Suyverl ijck 
Boecscken" , " Een Duytsche Musyckboeck" , "Nederlandsch Liederboek" in  2 delen , 
"Het oude Nederlandsche Lied" ,  3 delen , "Oude Nederlandsche Liederen" ,  2 
delen . 

Vooraleer te wijzen op belangrijke verschi l len tussen de van Duyse-versie en de 
tekst u itgegeven door Jan Roulans, brengen we de tekst van Van Duyse integraa l .  
We kozen de derde versie van het "Heerken van Maldeghem" zoals d ie voorkomt 
in Florimond van Duyses uitgave "Het Oude Nederlandsche Lied " ,  eerste deel , u it
gegeven in 1 903 te Antwerpen door De Nederlandsche Boekhandel .  

b. De tekstversie van Van Ouyse 

HEERKEN VAN MALDEGHEM. 

1 .  Mijnheerken van Maldeghem 3. " Mijnheerken van Maldeghem, 
ghincker al uitter jaghen, ghaet hier uit onser straeten, 
drie mijlkens buiten Brugghe, want desen schonen horen 
daer stonter een linde breet; en gaet er u niet aen ; 
hi en vont er niets te jaghen blies ic op minen horen 
als een herderken cleene , mijn overschonen horen, 
hi moest hem teghen comen, de XXXV I Keteleirs 
het was hem lief of leet. die souden wesen gram. " 

2. "Wel herderken, wel herderken, 4. Mijnheerken van Ma ldeghem 
ic souder u geiren vraghen, en wildet niet gheloven, 
wat wonder avontuere hi nam hem ende sette 
is in dit bosch te sien ? hem aan sijn roden mont: 
van waer comt desen horen die XXXV I Keteleirs 
desen overschonen horen ? die quamen uit tbosch ghespronghen, 
doe ic hem lest aenschouwde, ghelyc de wilde hasen 
behoorde hi aen mijn." voor enen temmen hont. l 31 



5. "Hout op, o cameraden, 
van cappen ende kervan 
en slaeter toch mijnheerken 
van Maldeghem niet doot ! 
ic heb met hem ghereden 
doo r dorpen ende steden 
wel seven jaer ghedroncken 
ende gheten van zyn broot." 

6. Mijnheerken van Maldeghem 
die schooter al in syn tassche 
ende gaf drie goude penninghen 
aen desen herder coen: 
- "wi syn ons sesendertigh 
mannen van avonturen, 
e r  is voor deen oft dander 
gheen cousen oftè schoen. 

7. " Mijnhee rken van Maldeghem 
ghi moet er ons hier beloven, 
gheel vaste gaen beloven 
al op u eerlikheit : 
dat ghi het niet en sult segghen, 
oft met gheen penne schriven, 
als dat den bosch van Maldeghem 
met rovers is beleit. " 

8. Mijnheerken van Maldeghem 
die hevet stille ghesweghen; 
hi en heeft het met gheen penne 
gheschreven ofte gheseit; 
maer heeft met sinen voete 
tot Brugghe int sant gheschreven, 
als dat den bosch van Maldeghem 
met rovers lach beleit. 

c. Opvallende afwijkingen en toevoegingen 

9. Mijnheerken van Maldeghem 
rieper al tot de sinen: 
"die XXXV I keteleirs 
grijptse maer bi der keel; 
ende doet aen ieder harer 
eenen iseren halsbant vaste 
in donderaerdschen kerker 

opt Maldeghems casteel. 

1 0 . " Ende gheeft hem een brootjen 
ende een cruike water 
in donderaerdschen kerker 
ende metselt dinganc dicht." 
- "Mijnheerken van Maldeghem, 
schenct toch ghenade en metselt 
in donderaerdschen kerker 
den inganc toch niet dicht. " 

1 1 .  Mijnheerken van Maldeghem 
en woonde na dien tide 
op sinen ouden casteele 
gheen langhe daghen meer : 
den kerker bleefer ghesloten, 
die linden standen te groenen, 
den enen steen die vieler 
al op den andere neer. 

1 2. In donderaerdschen kerker 
daer spooct het noch alle nachten, 
men sieter noch de muren 
met diseren halsbant aen. 
0 reisigher, comter savonts, 
maect stille tcruise des Heeren 
ende stapt wat seerder over 
de Maldeghemsche baen. 

De vlotte taalkenner, de verbeeldingrijke romanticus, de virtuoos in het schrijven 
van pseudo-Oudnederlandse teksten die Prudens van Ouyse was , is hier verant
woordelijk voor een nieuw " Heerken van Maldeghem". Van Ouyse is zodanig van de 
tekst van het oude lied afgeweken en heeft er zovele nieuwe elementen aan toege
voegd en andere uit weggelaten, dat wij de indruk hebben dat hij van meetaf aan 
een "nieuw ", romantischer gedicht heeft willen brengen . Misschien was het zelf al 
geïnspireerd op een ons niet bekende versie van het lied, als doorgegeven in de 
mondelinge traditie. 

Van Duyse maakt van elf vierlijnige strofen, twaalf achtlijnige. Wij mer ken op dat hij 
vanaf de zevende strofe de oudste ons bekende versie volledig verlaat. Het lijkt ons 
ook interessant en noodzakelijk van Ouyses sprongetjes , in de eerste zes strofen, 
even te signaleren. Hier gaan we : quam gereden wordt ghinker al uitter jaghen; 



buyten brugge wordt drie mij/kens buiten Brugghe; daer vant hi wordt hi en vont er 
niets te jaghen; hi moeste vertollen wordt hi moest hem teghen comen; desghelycx 
en hebbe ic niet ghesien (over de hoorn) wordt doe ic hem lest aenschouwde, 
behoorde hi aen myn; mijn lammerkens souden werden gram wordt die XXXVI 
Keteleirs die souden wesen gram; dat herderken dede dat hem die heren baden, 
hij sette den horen aen sinen mant wordt mijnheerken van Maldeghem en wildet niet 
gheloven, hi nam hem ende sette hem aen syn roden mant. Met dergel ijke inhou
delijke ingrepen dreigen we snel van het oude l ied verwijderd te raken .  

2.3. De versie van Jan Frans Willems 

a. Over de auteur 

Jan Frans Wil lems ( Boechout 1 793 - Gent 1 846) wordt de "Vader van de Vlaamse 
Beweging" genoemd.  H ij was een kenner van de Middelnederlandse l iteratuur. 
Wegens zijn u itgesproken f lamingantische houding werd h i j ,  als ambtenaar van de 
registratie, van Antwerpen naar Eeklo verbannen : een degradatie. In 1 836 stichtte 
h ij de Maatschappij tot Bevordering der Nederduytsche Taal- en Letterkunde, die 
tien jaar lang het "Belg isch Museum" u itgaf. H ij publ iceerde de "Reinaert de Vos" 
en bereidde de uitgave voor van "Oude Vlaemsche Liederen" .  Naar hem werd het 
Wil lemsfonds genoemd, in 1 85 1  te Gent gesticht tot algemene ontwikke l ing van het 
Vlaamse volk. 

Jan Frans Willems. 
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b. De publicatie 

H ier kunnen we opmerken dat de ballade pas na de dood van Wil lems is u itgege
ven .  De zeven achtl ij n ige strofen verschenen op blz .  1 39- 1 4 1 van (voluit) :  "Oude 
Vlaemsche Liederen ten deele met de Melodiën .  u i tgegeven door J . F. Wi l lems in zijn 
leven l i d  van de Kon i nk l ij ke Brusselsche Akademie,  van het Konink l ij k  
Neder landsch I nst i tuut ,  van de Maatschappij van Neder landsche Tael- en  
Letterkunde te  Leiden , enz" enz. Gent, Boek- en Steendrukkerij van F. en  E .  
Gyselynck, Kamstraat, no .  36 ,  1 848" .  

c. De tekstversie van Willems 

H ET H EERKEN VAN MALDEGHEM. 

1 .  M ij nheerken van Maldeghem 5.  "Mijnheerken van Maldeghem 
Die g ing er eens uit jaghen Ghi syt ons welgecomen ! 
Hy reedt al bu iten Brugghe Tgelaech sult gh i  betalen 
Daer staen d rie l inden breet: Wi d rincken geerne wijn .  
Hy vanter n iet te  jaghen Sweert dat g ij t  noit sult segghen 
Dan een herderken was cleene; Dat ghi in  desen bosche 
H ij moest hem spreken ane, Met roovers hebt ghedronken 
Al wast hem l ief of leet. Of roovers hebt ghesien . "  

2 .  "Och herder, och herderken,  6 .  S i  namen syn ghesmyde 
Ic moet u toch eens vraghen, Ende a l  syn beste panden. 
Mach ict van u vernemen , H i  moest sijn budel ruimen. 
Ende onbegrepen zijn :  "Houdt daer mijn penninc rood ! 
Waen comt u desen horen ,  Ic wi l  tgelach betalen, 
Dien overschonen horen? Ic  sal van u n iet spreken ; 
Als ic hem laestmael sach Maer vrienden u geselschap 
Doe wast die horen mij n . "  Dat i s  mi  a l  te groot. "  

3 .  : "M ijnheerken van Maldeghem 7. M ijnheerken van Maldeghem 
Rijdt vrij l ic uwer straten ;  Mach weer naer Maldeghem rijden. 
Wat baet u desen horen Si gaven hem vrij gheleide 
Daer leit u l uttel an. Al om syn edel bloet. 
Soo ic daerop wou b lasen ,  H i  hevet stil geswegen; 
Op desen schoonen horen ,  Maer op deerde neergeschreven 
Mijn lamkens quamen ute Te Brugghe in die stede, 
En souden wesen g ram . "  Metten teen van syn voet. 

4 .  Mijnheerken van Maldeghem 
Die deed den herder b lasen :  
H ij sette synen horen 
Aen synen roden mond 
Wel ses en dertig roovers 
Syn toen uit tbosch ghesprongen, 
Ghelyc de hasen loopen 
Gejaget door den hont. 



d. Afwijkingen t. o. v. het Antwerps Liedboek en de van Duyse-versie 

Jan Frans Wi l lems vermeldt als aanvu l l ing b ij zijn tekst- en melodie-u itgave, dat h ij 
de ballade heeft horen zingen door een man u i t  Eeklo en door anderen .  H ij beroept 
zich dus op een mondel inge trad itie .  

Het komt ons vreemd over dat Wi l lems het l ied laat e ind igen waar de Heer van 
Maldegem te Brugge zijn boodschap met z'n teen in het zand schrijft. Geen spra
ke dus van een vorm van veroorde l ing ,  noch van de u itvoering van een straf. De 
tekst van J . F. Wi l lems volgt, getrouwer dan d ie van Van Duyse, de Antwerpse ver
sie. Met afwijkingen bedoelen we: het Heerken gaat ook u i t  jagen ;  er staat n iet meer 
één l inde,  het zijn er d rie geworden; het Heerken zegt dat h ij de hoorn van de her
der als de zijne herkent; de rovers -geen ketele irs dus- zijn gete ld ,  het zijn er zes
endertig ;  er wordt de heer gevraagd te zweren dat h ij nooit de rovers zal verk l ikken 
(bij van Duyse is  geen sprake van een eed , wel van een belofte) ;  en tenslotte wordt 
zoals b ij van Duyse met de voet in 't zand geschreven te Brugge. 

3. DE LALAING EN DE HEER VAN GRIMAREZ: 
EEN MONDELINGE TRADITIE 

In de vorige eeuw, vanaf ca. 1 840, bestond er voor "het Heerken van Maldeghem" 
een levendige belangste l l ing en d it ,  als verder b l ijken zal , n iet al leen i n  karakteris
tiek Vlaamsgezinde kringen .  Zoals we h iervoor reeds opperden ,  l ijkt het ons n iet 
onwaarschijnl i jk dat zowel van Duyse als Wi l lems een ons n iet bekende versie als 
voorbeeld hebben genomen.  Wi l lems vernoemt expl iciet de mondel inge tradit ie als 
zi jn bron . Er is  geen enkele gegronde reden om dit  in  twijfel te trekken,  en het wijst 
er al leen maar op dat het l ied toen in het Meetjesland bekend was. 

Zo mogen we het ook verstaan uit wat Mevrouw de Lalaing daarover meedeelt op 
de bladzijden 1 1  en 60-7 1 van haar fami l iekroniek "Maldeghem la Loyale" ,  te 
Brussel u itgegeven in 1 849. Enkele zi nsneden daaruit verd ienen het in  vertal ing 
aangehaald te worden: "Men wijst er (=  nabij het kasteel van Reesinghe) ,  n iet ver 
van het donjon , een ku i l  aan waarvan men verzekert dat daar ooit de kerkers van 
de middeleeuwse gevangenis waren .  In verband daarmee vertelt men daar in  de 
streek een legende, die ik heb opgetekend" (p .  1 1  ); " . . .  de fameuze overlevering d ie 
sinds mensenheugnis in  Maldegem bestaat, volgens welke er in  de kerker rovers 
van honger zijn vergaan" (p .  60) ;  "Men noemt deze legende 'de historie van de zes
endertig kete l lappers' en het volk zingt er een Vlaams l ied over, dat aanzienl ijk oud 
moet zijn ,  vermits de heer van Grimarez het in  zijn tijd en in  die vorm al tegenkwam" 
(p .  61 ) .  

Mevrouw de Lalaing verwijst naar wat ze ter p lekke, b ij haar bezoek aan Maldegem 
en meer bepaald aan de ruïnes van Reesinghe, hoorde vertel len én, wat belangrij
ker is ,  naar een gezongen l ied ,  dat één van haar voorzaten ,  Robert van 
Maldeghem, heer van Grimarez, al zou gekend hebben. Dit laatste, dat evenmin 
verdient in twijfel te worden getrokken ,  toont o . i .  genoegzaam aan dat er, zeker 
vanaf de 1 ste helft van de 1 7de eeuw (de heer van Grimarez overleed in 1 652) maar 
beslist ook al vroeger, een mondel inge traditie over het bizarre avontuur  van het 
Heerken van Maldeghem bestond , zowel in vertel l ing als in gezang. U it " in  zijn tijd 
en in die vorm" valt af te leiden dat de gezongen versie inhoudel ijk bedu idend l 3s 



anders was dan deze die we onderhand kennen u i t  het Antwerps Liedboek van 
Roulans. Het is overigens wein ig waarsch ijn l ijk dat de heer van Grimarez deze bron 
zou gekend hebben .  Wél staat ze d icht bij de bal lade zoals ze bij Prudens van 
Duyse en Jan Frans Wi l lems haar vorm kreeg . 

I n  haar boek werkt dame de Lalaing de legende uit i n  proza-vorm . Het is een ver
sie met sterk romantische ins lag , waarbij veel ru imte wordt verleend aan een d ia
loog tussen de heer van Maldegem en de herder. Laat ons enke l  wijzen op enkele 
merkwaard igheden in  haar verhaa l .  In de rol van "M ijnheerken" laat ze Fi l ips 1 van 
Maldeghem acteren .  Hoewel ze het nodige voorbehoud maakt ten aanzien van de 
h istoriciteit daarvan ,  laat ze a ldus het verhaal spelen kort na î 2 1 6 . In haar versie 
doet de heer van Maldegem zijn met de teen in  het zand geschreven onthu l l ing op 
het kasteel van Reesinghe.  Belangrijk is ,  dat ze aangeeft dat er, wat betreft de ont
knoping van het verhaal , twee u i teenlopende trad ities zij n :  volgens de ene werden 
de zesendertig kete l lappers opgeknoopt op het plein voor het kasteel , volgens de 
andere werden ze met ijzeren r ingen vastgeklonken aan de muren van de kerker op 
het kasteel . . . 

, 

Ruïnes van het 1 7de-eeuwse kasteel, getekend door De Noter rond 1 840. 



4. BEKNOPT CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN EDITIES EN STUDIES 

4. 1. Andere dan voorgaande edities 

Bijna d riehonderd jaar na Jan Roulans' Liedboek brengt de Vlaming Joost Frans 
de Hoon, toekomstige schoonvader van Karel Ledeganck, een eigenz inn ige versie 
van onze bal lade. De mindere kwal iteit en vooral de al te fantaisist ische u i tbreid i
gen l ijken ons ruim voldoende motief om deze versie n iet te pub l iceren .  

I n  1 843 brengt de Duitser Johann Wilhelm Wolf ( 1 8 1 7- 1 855) onder de t ite l  
"Herrchen van Maldeghem" ,  over twee kolommen een Nederlandse en een Du itse 
vers ie van de door van Duyse bewerkte l iedtekst onder  de boektitel 
"N iederländische Sagen" .  
Nog in hetzelfde jaar publ iceert burggraaf V i la in  Xllll i n  het Frans ,  i n  zijn " Essais 
poétiques", een gedicht onder de titel "La Chasse du Pri nce Edward " ,  wat neerkomt 
op een vrije bewerking van de bal lade. 

De strijdbare flamingant Dr. Ferdinand August Snellaert gaf in  1 852 en 1 864 het 
verzamelwerk "Oude en N ieuwe Liedjes" u it .  H ij brengt " M ijnheerken van 
Maldeghem" met tekst en muziek, i n  acht achtregel ige strofen ,  op b lz .  54-55. 

We raadpleegden voorts "Alte hoch- und n iederdeutsche Volksl ieder" ,  tweede 
onveranderde uitgave van 1 88 1 . 1 n het eerste van de vijf boekdelen brengt Ludwig 
Uhland ( 1 787- 1 862) hier van de Roulans-vers ie s lechts de eerste zeven strofen en 
dit  onder de t i te l  "Maldeghem" .  Zi jn tweede versie is d ie van Van Duyse (van b lz .  
3 1 8 t .e .m.  321 ) .  

I n  "Ons Volksleven" ,  jg .  1 0 , 1 898, van b lz .  1 7  t .e .m.  22, hebben we dezelfde tekst 
van het " Liedeken van Mijnheerken van Maldeghem" gevonden d ie ook Mevrouw 
Courtmans in haar roman "Het Geschenk van de Jager" opnam . In voornoemd 
blad ondertekent een zekere "Jonas Van Den Zeekant" een bijd rage waarin ver
slag gegeven wordt van zijn ontgoochelend bezoek aan het kasteel van Reesinghe.  
Met de opname van de bal lade verklaart h i j  eer te wi l len bewijzen aan Mevrouw 
Courtmans die het lied in haar belangrijk werk heeft opgenomen 

In 1 941  is het Dr. W. Gs. Hellinga die in  zijn in le id ing op en toel icht ing bij " Een 
Schoon Liedekens-Boeck" ,  op blz. 200, de roversbal lade analyseert. 

In hun monografie over Maldegem brengen De Potter en Broeckaert de gemo
derniseerde versie van de bal lade, zoals ze in hun tijd op de markt was . 

Naar aan le id ing van het u i tgaan i n  Maldegem van een " H istori sche en 
Folkloristische Stoet" op 21 en 22 september 1 930, schreef onderwijzer René De 
Lange een met pentekeningen van Willy De Neve verluchte brochure .  I n  dit boek
je worden ons twee versies van "Het Heerken van Maldeghem" gebracht, de eer
ste volgens de tekstverzorger daterend uit de X l l lde ,  de tweede u i t  de XVde eeuw. 
Beide versies zijn evenwel geesteskinderen van Prudens van Duyse. 

Ter gelegenheid van Akkerskermis 1 932 toonde de fami l ie De Li l le een verfi lming 
van "Het Heerken van Maldeghem" .  Het u itbrengen van deze f i lm was bedoeld als 
propagandastunt, in  het vooruitzicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen. j 37 



I k  her inner me taferelen met kappende, kervende en schreeuwende rovers, chao
tisch aandoende acties die het f i lmgenoegen voor een g root deel bedierven .  

I n  1 959 schreef "meester Albert Wil lems" i n  het  weekblad "Vrij Maldegem" een 
art ikel onder de veelbelovende hoofding " De eerste reus op de gemeente, 
M ijnheerken van Maldeghem, terug in leven op Den Akker" . De reporter brengt een 
zeer u itvoerige u iteenzett ing over de fami l ie "van Maldeghem" en over de gemeen
te Maldegem. Wat hi j  sch rijft over de ballade brengt geen n ieuwe gegevens. 

Ook in het prachtige boek "1 00 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg", in  1 986 
u itgegeven door het "Ambacht Maldegem" ,  wordt van blz .  46 t .e .m.  49 geschreven 
over onze bal lade. Op een begeleidende foto daalt een knaap af in de donkere put 
bij het jachtslot van Rees inghe .  I n  werkel ijkheid hebben we hier te maken met een 
ijskelder, die in  de volksverbeeld ing met de legende van de roversbende wordt ver
bonden.  

Met d i t  overzicht z ij n  we lang n iet vol led ig .  Publ icaties d ie ons van gering belang l ij
ken omdat ze noch i nzake tekst, noch qua bespreking iets n ieuws aanbrengen, b le
ven doelbewust onvermeld ,  terwijl we ook n iet nader zijn ingegaan op de evocaties 
van de geschiedenis van het Heerken van Maldeghem in stoeten en theater. 

4.2. Studies over de ballade 

a. Gerrit Ka/ff 

I n  1 883 biedt de Nederlander Gerrit Kalft (Zwol le 1 856 - Amsterdam 1 923) met "Het 
Lied in de Middeleeuwen" aan de Leidse Rijksun iversiteit een academisch proef
schrift aan tot het verkrijgen van de g raad van doctor in de Nederlandse letterkun
de.  H ij werd later hoogleraar te Leiden en maakte naam met z i jn l iterair-historisch 
werk. H ij was enkele jaren redacteur van " De Gids" . In zijn beoordel ing van de bal
lade gebruikt h ij het woord " roversromance" .  Kalft verklaart de oudste tekst ( 1 544) 
zeer minut ieus; h ij eindigt zijn betoog met de vastste l l ing dat de elfstrofige versie 
van Jan Rou lans eigen l ijk een homogene tekst brengt. Aandachtige lectuur van zijn 
betoog onthulde ons toch dat h ij de terechtste l l ing van de rovers ziet als een ont
hoofd ing op het schavot. Ons inziens begrijpt h ij de zin "Dan gaet men se daer be
siden d riven , bes iden aen haer ghesel lekens dans" verkeerd . H ier is o . i .  toch de u it
voering van de doodstraf door ophanging aan de galg bedoe ld !  Vandaar het beeld 
van de bengelende reeks gehangenen d ie een macabere dans l ijken uit te voeren.  
Ophang ing was in  de middeleeuwen de meest oneervol le doodstraf. 

b. Jan de Vries 

Een zeer waardevol le  bijd rage over ons onderwerp schreef de Nederlandse taal
geleerde Prof. Dr. Jan de Vries in 1 9 1 7  in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taai
en Letterkunde onder de titel "Robin Hood en Mijn Here van Mal legem".  Laten we 
meteen zeggen dat de titel meer verwachtingen wekt dan er worden ingelost. Van 
de 44 b ladzijden hebben er 26 betrekking op de l iederen van Robin Hood en onze 
bal lade komt pas in de laatste 1 8  b ladzijden ter sprake. Het artikel l ijdt aan het 
euvel van langdrad igheid -wel l icht eigen aan de tijdsgeest- en is n iet vrij van ondui
del ijkheden. Aandachtige lectuur van de tekst van de Vries brengt aan het l icht dat 
h ij geen of te wein ig rekening heeft gehouden met tekstafwijkingen ten opzichte van 



de oudste versie. Z ijn  commentaar raakt minder belangrijke detai ls aan . H ij doet 
alsof de n ieuwere versies een aanvu l l i ng betekenen van de oudst bekende tekst, en 
zelfs de inhoud idealiseren .  Zijn verwaarlozing van essentiële punten in de versie 
Roulans brengt mee dat h ij details uit latere versies te belangrijk vindt, alhoewel het 
negentiende-eeuwse toevoegsels zijn .  De Vries houdt onvoldoende rekening met 
de dichterl i jke aand ikkingen aangebracht door vooral Prudens van Duyse. H ij doet 
er verkeerd aan te zeggen dat het heerken zelf op de hoorn wi lde b lazen of er zelfs 
op bl ies. Als de Vries zegt dat de detai l ler ing in  de bal lade hopeloos verwarrend 
werkt, dan overkomt hem die indruk omdat h ij n iet meer weet aan welke versie h ij 
zich moet optrekken om een para l le l l isme met de Engelse Robin Hood- l iederen te 
staven . De Vries gaat ons inziens zeker te ver en brengt zich in een moei l ijke situ
atie waar h ij de strofen 8 tot 1 1  van de oudste versie enkel wi l zien als een jongere 
aanvul l ing .  Ter i l lustratie van onze bewering dat de Vries op zeker ogenb l ik  verstr ikt 
was geraakt tussen oud en n ieuw van de teksten ,  lezen we letterl i jk b ij hem, waar 
h ij weer een bocht maakt naar de oude versie:  dan blijft er niets onduidelijks over, 
dan alleen, hoe het zo onduidelijk geworden is. 

Als voorgaande bedenkingen i .v.m .  de Vries een negatieve indruk hebben nagela
ten ,  past het toch hem eer te betu igen voor de inspann ing die h ij heeft geleverd om 
de bal lade te toetsen aan de Engelse Robin Hood- l iederen . H ij beweert dat ze 
zoveel kenmerkende detai ls bevat die ook in de Engelse l iederen voorkomen,  dat 
ze met grote zekerheid inhoudel ijk geïnspireerd is  door die vreemde teksten . Jan 
de Vries schrijft dat Engelse koopl ieden en Engelse keursoldaten , vooral toen 
Brugge stapelplaats was van de Engelse wol ,  i n  de eerste helft van de 1 4de eeuw 
het l ied naar onze streken hebben gebracht. Bij die aandu id ing van beïnvloed ing 
heb ik onwil lekeurig gedacht aan onze vader Tamboer, Lionel Bauwens, d ie na de 
oorlog met zi jn eigen volkse l iedjes i nspeelde op het succes van de sch lagers van 
onze Canadese bevrijders .  
De Vries stelt vast dat in  het Heerken van Maldegem drie hoofdmotieven ,  d ie ook i n  
de Robi n  Hood-l iederen voorkomen, terug te vinden zijn .  Vooral d e  bal lade " Robin 
Hood en de bisschop van Hereford " is voor deze gel ijken issen toonaangevend . 

Die d rie motieven zijn :  
- de struikrover doet zich voor a ls  schaapherder; 
- op hoorngeblaas springen zijn trawanten uit hun schu i lp laats ; 
- spottend wordt het slachtoffer van de overval verpl icht een d rinkgelag te betalen 

voor de hele bende. 
Ook de u itdrukking "want u (w) geselschap is m i  te groot" is ,  hoewel in  mindere 
mate, gel ijklopend .  

c. Johannes Koepp 

Met Duitse g rondigheid schrijft Johannes Koepp tussen 1 930 en 1 935 een studie 
over het Antwerps Liedboek. Van blz .  8 1  t .e .m. 84 bekijkt h ij op een veelz ijdige 
manier onze ballade. Bi j  Koepp lezen we dat het Antwerps Liedboek op te spl itsen 
valt, en dit volgens de periode waarin de l iederen ontstaan zijn .  In het eerste deel 
komen l iederen voor tot 1 534, in het tweede l iederen van 1 527 tot 1 543, in  het derde 
deel l iederen uit de jaren 1 542 en 1 543. Voor ons is het van g root belang voor ogen 
te houden dat het l ied "Mijn Here van Mal legem die quam gereden" wordt onder
gebracht bij het eerste deel ,  l iederen bekend tot 1 534. Het is daarin het 1 1 3de van 
1 73 l iederen. 1 39 



40 1 

We kunnen Koepp echter volstrekt n iet involgen,  waar h ij b ij onze bal lade als land 
van herkomst Engeland vermeldt. Het l ied is  naar onze mening geschreven i n  
Vlaanderen ,  en daar geïnspireerd door een bekend, belangrijk voorval . Koepp is, 
zo vermoeden we, danig onder de ind ruk gekomen van de studie van Jan de Vries, 
die nochtans nergens beweert dat de bal lade in Engeland zou ontstaan zijn .  We 
volgen de Vries waar hij inspiratie voor onze bal lade ziet in Engelse Robin Hood-l ie
deren ,  maar het is evident dat de versie met de Heer van Maldeghem als l ijdend 
persoon in Vlaanderen zelf ontstaan is .  

d. Anton van Wilderode 

Wat nog het l i teraire aspect van de bal lade betreft, zi jn we gaan neuzen b ij Anton 
van Wi lderode, in  het eerste deel van zijn Nederlandse taalboeken , verschenen 
onder de titel "De Dubbelfl u it" (Standaard U itgeverij , 1 968). Wat h ij aanhaalt als 
typ isch voor bal laden kunnen we grotendeels in  "Van mijn Here van Mal leghem" 
terugvinden : er wordt een sfeer geschapen d ie verwant is  aan d ie van sagen en 
sprookjes; s lechts de hoofdmomenten worden verte ld in  een sprongsgewijs voort
schrijdende hande l ing ;  de gebeurtenis wordt ind ividueel ervaren door een perso
nage u i t  de adel l ijke wereld ; suggestieve eenvoud schuwt valse romantiek; er is een 
opval lend s lot. Verder typeert h ij de bal lade als een somber getint episch-lyrisch 
gedicht,  met een tragisch einde. Van onze bal lade schrijft h ij dat zij , naast de 
gedichten die h ij in  z ijn bloemlez ing opneemt (namel ijk Heer Halewijn zong een l ie
deki jn ,  Het waren twee Conincskinderen ,  Het daghet in den oosten ,  enz.) ,  toch ook 
belangrijk is .  De korte i nhoud die van Wi lderode in d rie l i jnen weergeeft, geeft ons 
de ste l l ige zekerheid dat h ij de Van Duyse-versie aanhaalt. 

5. VISIES OP OORSPRONG EN HERKOMST VAN DE BALLADE 

5. 1. Suggesties van anderen 

Van belang voor het waar en wanneer van het ontstaan zijn vooral de h ierboven ver
melde studies.  Dat betekent dat veel u itgaven,  bewerkingen , beoordel ingen uit de 
boot val len om i n  aanmerking te komen voor een ernstig onderzoek naar oorsprong 
en datering . Het is  vooral Jan de Vries d ie via zijn vergel i jking van de bal lade met 
de Robin  Hood- l iederen zowel tijd van ontstaan als plaats van herkomst het d ichtst 
zal benaderd hebben . Waar Koepp schrijft dat de bloeitijd van deze Engelse l iede
ren tussen 1 300 en 1 450 valt, geeft h ij ons een benaderende periode om van uit te 
gaan. Prudens van Duyse -die zijn bal lade rond 1 840 schrijft- deelt ons niets mee 
over de tijd waarin het gebeuren speelt. J . F. Wi l lems zegt enkel dat h ij het rovers
l ied in de omstreken van Eeklo heeft horen zingen; ook mevrouw de Lalaing heeft 
het over een l ied , dat al in de 1 7de eeuw bekend was. Later bl ijkt het l ied vooral i n  
prozavorm te zijn overgeleverd . 

5.2. Eigen visie 

a. Belichting van tekstgegevens 
I n  d i t  deel van onze uiteenzetting wi l len we enkele aspecten van de bal lade behan
delen die tot h ier minder of niet aan bod zijn gekomen. Die kanttekeningen slaan 
niet enke l  op wat in de oudste versie tot ons is gekomen, maar ook op merkwaar
dige details d ie vooral door van Duyse aan de oorspronkelijke l ied inhoud zijn toe
gevoegd . 



Het l igt n iet zo voor de hand dat er een heer van Maldegem even bu iten Brugge 
komt aangereden, want Brugge l igt op een afstand van 15 km. van Maldegem. Uit 
de geschiedenis van de feodale heren van Maldegem weten we dat sommige van 
hen in het g raafschap Vlaanderen een belangrijke rol speelden,  en ook dat z ij soms 
in Brugge verbleven .  Volgens onze kenn is van de stamboom van de fami l ie  van 
Maldeghem kwamen voor het toen gebeurde heel wat heren van Maldeghem in 
aanmerking .  We noemen slechts F i l ips 1 1 1  en V. De eerste werd in 1 307 bestuurder 
van de stad Brugge tijdens de afwezigheid van Robrecht van Bethune,  ambt dat h ij 
wel deelde met Wi l lem van Nesle en G i l l i s  de Clercq . Fi l i ps V werd op 1 2  decem
ber 1 360 ruwaard van Vlaanderen benoemd door zijn vorst . Het u i toefenen van der
gel ijke functies zal zeker tijdel i jk een andere verbl ijfp laats dan het kasteel van 
Reesinghe vereist hebben .  Laten we ook nog eens aanst ippen dat mevrouw de 
Lalaing de hoofdrol i n  haar verhaal aan Fi l ips 1 van Maldeghem toekende. 

De aanduid ing van de p laats waar de heer reed , en waar h ij een herderken ont
moet, namelijk "waar een d ikke l inde staat " ,  zou men achte loos kunnen lezen .  Het 
wordt mogelijk anders als men weet dat de p laats waar de l i nde staat, ook de p laats 
is waar recht wordt gesproken . I ndien di t  de achterl iggende betekenis is ,  dan kon
d igt de schrijver mogelijk meteen aan dat in  het vervolg van de roversbal lade, het 
verhaal zal u it lopen op een terechtste l l ingsscène. 
Terloops komen we nog even terug op de ogenschi jn l ijke breukl ijn die sommigen in 
de bal lade zien, d i t  tussen de eerste zeven en de laatste vier strofen .  Het is bij Prof. 
J .  Vercoui l l ie dat we in "De Diersage en Reinaert de Vos" een opmerking vonden 
d ie, zo menen we, hier van toepassing kan zijn .  H ij schrijft naar aan leid ing van een 
soortgel ijke wending in de behandelde d iersage ,  dat het een gewone formu le is  in  
de middeleeuwse tijd , om de aandacht van de lezer of  toehoorder te  vestigen op 
een keerpunt in  het verhaa l .  Men zegt of schrijft b .v. let op, ik  ga beginnen of, toe
gepast op onze ballade: Och wie wi l hooren van lammerkens,  Wi su l len den sanck 
verkeeren moeten.  

Een zeer belangrijk punt in  de bal lade is  de wijze waarop de misdadigers worden 
berecht. U it de verteltradit ie, de publ icatie en bespreking van het l ied zoals het zich 
in  de laatste honderdvijftig jaar aanbood,  vernemen we telkens dat de aangehou
den bandieten in een kerker van het Maldegems kasteel worden opgesloten ,  vast
geketend aan zi lte muren ,  achtergelaten met wat water en brood in een donkere 
krocht d ie bovend ien nog wordt d ichtgemetseld .  Zo zijn ze gedoemd om daar een 
vreselijke dood te sterven .  Dat soort verbeeld ing hebben we vooral te danken aan 
de 1 9de-eeuwse romantic i .  De fameuze "donkere put" meenden ze in de gemet
selde ijskelder in een terp bij het kasteel van Reesinghe te zien , maar bijna elk 
jachtslot had zo'n ijskelder !  De koele ruimte diende u i tstekend voor de bewaring 
van bederfelijke eetwaar. I k  hoorde vertel len dat men bij wintertij i js u it de wal len 
hakte om het i n  de kelder te brengen . Dat i js smolt s lechts langzaam weg en zorg
de voor een langdurige koelte in  de gesloten,  donkere ruimte. Evenwe l ,  mevrouw 
de Lalaing heeft het over de resten van kerkers en krochten van voor de tijd dat het 
huidige jachtslot van Reesinghe werd opgebouwd , en dit dateert van omstreeks 
1 858. 

Het verhaal van bovenvermelde bestraff ing , waarvoor aan de heer van Maldegem 
de eerste verantwoordel ijkheid werd gegeven , stelde die heer in  een slecht dag
l icht. Het is zelfs zover gekomen dat Mevrouw de Lalaing in  haar boek over 
Maldegem,  meende verzachtende omstand igheden te moeten inroepen.  1 41 



De oude linden bij de ingang van Reesinghe, zoals ze in de 1 9de eeuw getekend werden door Armand Heins. 

Al d ie kletspraat over een wreedaard ige,  b loeddorstige heer van Maldegem valt in  
het water, als men z ich houdt aan de ontknoping van het gebeuren,  zoals het ons 
gebracht wordt in  de oudst bewaarde versie van het l ied . De rovers worden geza
menl ijk op de markt ( i n  Brugge) gedreven ,  waar ze aan de galg worden opge
knoopt. Stru ikroverij werd met de zwaarste straf bedacht, en dat was in ons geval 
de dood aan de galg .  Het feodale recht kende hoge, middele en lagere recht
spraak. Maldegem hoorde i n  de middeleeuwen tot het Brugse Vrije, dat zelf verder 
verdeeld was in het Platteland ,  de Appendanten en de Contribuanten . De heerl ijk
heid van Maldegem (Adegem en S int-Laureins inbegrepen) was een Appendantie 
b innen het Brugse Vrije .  Dat betekent dat Maldegem voor de hogere rechtspraak 
(doodstraf en zware boeten)  onder het Brugse leenhof viel .  Naar we her en der kon
den vernemen, zijn er heemkundigen die geneigd zijn deze bewering in twijfel te 
trekken .  Ik trek het voordeel van de twijfel naar mij .  B ij het beoordelen van de afhan
del ing van een del ikt u i t  b ijv. de 1 4de eeuw, beschikt men veelal n iet over een genu
anceerd procesvers lag. We menen dat het goed is h ierbij enkele vragen in over
weging te nemen : Speelde de herkomst van de daders een rol b ij het bepalen van 
de vonnisp laats? Gaf de p laats waar de misdaad bedreven was, meer de doorslag? 
Wel l icht wel .  Bijna zeker zal de betrokkenheid van een ridder als slachtoffer nog 
sterker op plaats en aard van het vonnis doorgewogen hebben . 

Wat de plaats van de terechtste l l ing betreft schrijven we eerlijkheidshalve nog dat 
ook in  de oudste tekst n iet woordel ijk sprake is van een terechtstel l ing in Brugge. 
Er staat enkel : dan brenctmense daer ter merct gedreven. Voor onze verwijzing 
naar Brugge steunen we op de in de bal lade vermelde p laats van de overval buy
ten brugge. 



Dat we wat langer hebben sti lgestaan bij de terechtste l l i ng gebeurde vooral om te 
benadrukken dat de heer van Maldeghem, als echte r idder, n iet het recht in  eigen 
handen heeft genomen , m .a.w. hij heeft geen recht gesproken ,  dat heeft h ij over
gelaten aan de wettel ijk aangestelde, bevoegde rechters, vanzelfsprekend volgens 
de wetten van het land (het Brugse Vrije) .  

Het is Prudens van Duyse d ie voor het eerst over zesendert ig keteleirs i n  p laats 
van rovers schrijft. Daarbij gaat h ij net zoals  Jan Frans Wi l lems en mevrouw de 
Lalaing ,  wel l icht voort op een mondel inge overleveri ng .  Met keteleirs worden de 
rondreizende ambachts l ieden bedoeld ,  d ie door heel het land trokken en met het 
herstel len van vooral eetgerei hun kost verdienden. Ze werden ook vereenzelvigd 
met zigeuners en foorreizigers, d ie zich in  woonwagens verplaatsten en geen 
goede faam genoten .  

I n  de oudste ons bekende versie van de ballade wordt geen aantal rovers 
genoemd. Waar halen nu van Duyse , mevrouw de Lalaing en Wi l lems hun  zesen
dertig keteleirs, respectievel ijk rovers ? Is d it getal uit de volkse overlever ing afkom
stig als een symbolisch of zelfs hei l ig geta l ,  bv. als driemaal twaalf? Had een van 
de auteurs er weet van dat er in de Joodse trad it ie sprake is van 36 verborgen 
rechtvaard igen ? Rechtvaard igen zijn het fundament van de were ld .  I n  de 4de eeuw 
na Christus was het Abbaj i  die het had over 36 personen "d ie het aansch ijn van de 
Godheid elke dag bewonderen" .  Deze 36 steunt op een getal len mystische lezing 
van een vers in  Jesaja 30: 1 8: "Geluk aan dezen ,  d ie op Hem hopen" (citaat Joodse 
versie van het Q .T. ) .  "Hem" heeft de getalwaarde 36. Anderzijds houdt 36 verband 
met de astro logische i ndel ing van het hemelrond in  360°, d .w.z.  36 dekanen (sec
tie van 1 0°) .  Die inde l ing is  ook van belang voor de horoscoop-du id ing . 
( I n l ichtingen ons verschaft door de heer H .  Devroe u i t  Leuven ,  waarvoor onze 
oprechte dank ! ) 

b. Vermoedens omtrent tijd en plaats van ontstaan, verhaalelementen, taalkenmer
ken. 

"Mijnheerken van Mallegem" is du idel ijk een rovers bal lade, wel l icht in  de î 4de
î 5de eeuw ontstaan, maar daarna herhaaldel ijk herdicht en ook als volksverhaal 
( mondel i ng en in prozavorm) overgeleverd . Net als alle rurale samenlevingen heeft 
Vlaanderen tot in de 20ste eeuw een u i tgesproken epische/verhalende cultuur 
gekend (cfr. de lange, boeiende vertelavonden in  onze jeugd) .  Het lyrische element 
is sterk ondergesch ikt. 

Wat nu de Vlaamse versie van de bal lade betreft, d ie is zo goed als zeker in de 
omgeving van Brugge ontstaan. Prof. Taeldeman wijst er echter onmiddel l ijk op dat 
de door ons gebrachte versie uit het Antwerps Liedboek al een latere aanpassing 
is met duidelijk Brabantse (klank)kenmerken , o .a .  breyt (Vlaams: breet) , c leyne 
(Vlaams: cleene), luttel (Vlaams: lette l ,  letter) ,  wi l lecom (Vlaams : wel lecom),  vercken 
(Vlaams: swinen,  swins) ,  merct (Vlaams: marct) ,  schou/rou (Vlaams schu(w)/ru(w)). 

Samenvattend: de eerste 7 strofen van de Antwerpse vers ie staan ongetwijfeld het 
d ichtst bij de bron.  Die bron moet in  de buurt van het î 4de à î 5de-eeuwse Brugge 
gezocht worden. In hoeverre die bron door de Engelse Robin Hood- l iederen 
gevoed werd , kan n iet met zekerheid nagegaan worden , maar de gel ijken issen die 
de Vries aanhaalt zijn treffend.  l 43 



" M ijnheerken van Maldeghem" moet al v lug een erg populair l ied geweest z ij n :  
behalve de  Brabantse versie zu l len e r  ongetwijfeld nog vele geschreven én  mon
del inge versies gecircu leerd hebben in het Brugse (cfr. de optekening van J . F. 
Wi l lems en van mevrouw de Lalaing in  de 1 9de eeuw) en mogel ijk ook daarbuiten.  

De versies van Wi l lems en Prudens van Duyse z i jn ongetwijfe ld gestyleerde en aan
gevu lde versies u i t  de vorige eeuw. Pol Heyns, die een boekje schreef onder de titel 
"Vo lks l i ederen"  (De  Seizoenen n r. 1 3- 1 4 , b lz .  6. N .V. De Neder landsche 
Boekhande l ,  Antwerpen, 1 941  ) ,  wijst op het euvel van sommige fi lologen d ie hun 
oude teksten n iet ongewijzigd konden overleveren maar er wijz ig ingen b i j  aan
brachten ,  zogezegd om de onvo l ledigheid , onverstaanbaarheid of onfatsoenl ijk
heid te verhelpen , of om te voldoen aan hun  eigen l iteraire aspiraties. Er bestaat dus 
geen enkele heel  oude Vlaamse versie van het l ied (meer). Het is dan ook n iet 
mogel ijk ,  op g rond van de bekende versies, heel preciese uitspraken te doen over 
tijd en p laats van ontstaan.  

6. SLOT 

Laten we als u iteindel ijk  bes lu i t  een reeks gegevens op een rijtje p laatsen . De ver
sie van onze roversballade zoals d ie in het Antwerps Liedboek is verschenen, is  
noch de oudste noch de orig inele versie,  maar een latere -toch voor 1 534- verbra
bantste lezing .  U it de beoordel ing door A. van Wilderode hebben we gezien dat de 
bal lade zowel inhoudel ijk  als vormel ijk middeleeuws is. Onze roversromance bevat 
verhaalelementen u i t  het Brugse Vrije. De gel ijkenissen met de Robin Hood-l iede
ren zijn on loochenbaar, zij verwijzen eveneens naar het westen van het land (cfr. de 
Engelse wolstapel en de aanwezigheid van Engelse handelaren en mi l itairen in  
Brugge i n  de b loeitijd van de Rob in  Hood-l iederen) .  

We kunnen dus stel len dat het rovers l ied over het Heerken van Maldeghem om
streeks 1 400 in (de buurt van ) Brugge is ontstaan. 

Jeroom Van Maldeghem. 

P. S.  Bij het op punt ste l len van deze bijdrage hebben we ons laten leiden door gul
den raad ons verstrekt door de heer Prof. Johan Taeldeman en de heren Etienne 
Dhont en Marc Martens.  Waarvoor onze dank. 



DE GEMEENTESECRETARISSEN 

VAN ADEGEM 

Door de aanhechting op 1 oktober 1 795 van de Zuidel ijke Nederlanden b i j  Frankrijk 
kregen onze gemeenten een burger l ijk bestuur zoals  in  Frankrijk .  De oude bestuur
l ij ke inrichting van het Ancien Régime verdween om p laats te maken voor een vol
ledig nieuwe organisatie. De Franse decreten werden ook h ier van toepassing . Het 
n ieuwe burgerl ijk bestuur stemde in grote l ijnen overeen met het bestuur zoals we 
het nu nog kennnen.  

Eerst vormde Adegem samen met enkele andere gemeenten het kanton 
Maldegem; er was nog geen eigen burgemeester maar wel een municipaal agent. 
Het was pas in 1 800 dat Adegem een zelfstand ige gemeente werd met een eigen 
burgemeester. De bevoegdheid van de gemeente lag vooral op fiscaal vlak. 

Voor de Franse periode kunnen we eigenl ijk n iet spreken van een vaste gemeente
secretaris .  Nazicht van de wetgeving leert ons dat daarin s lechts sporad isch spra
ke is van een secretaris .  Het volgende is van belang : 

* 1 4  december 1 789 : decreet betreffende de opricht ing van gemeenten .  
Volgens art. 32 diende er in  e lke gemeente een secretaris-g reffier te worden 
benoemd door de gemeenteraad . H ij moest een eed afleggen waarin hij beloof
de trouw zijn functies uit te oefenen en hij kon op e lk ogenbl ik  vervangen worden 
bij meerderheid van stemmen in de gemeenteraad . 

* 1 7  februari 1 800 : wet betreffende de verdel ing van het Franse g rondgebied en 
de administratie. 
Volgens art .  1 3  werden de admin istratieve functies (u itgeoefend door de munici
paal agent en zijn adjunct) nu  overgedragen aan de burgemeester en zijn 
adjunct. Tevens werden ze belast met de burgerl ijke stand en de pol it ionele taak 
(indien minder dan 5 .000 i nwoners) .  

* 22 januari 1 801  : besluit dat de functies vastlegde van de bu rgemeesters t .o .v. 
de gemeenteraden) .  
De burgemeester was de president of  voorzitter van de gemeenteraad. Ind ien 
echter aan de gemeenteraad de rekeningen werden voorgelegd van de admini
stratie van de burgemeester, gaf hij het voorzitterschap af en werd vervangen 
door een l id van de gemeenteraad , op voorhand gekozen bij geheime stemming 
door de gemeenteraadsleden . Op dezelfde manier koos men onder de gemeen
teraadsleden iemand die de functie van secretaris waarnam. Art. 7 bepaalde dat 
de burgemeester belast was met de admin istratie van zijn gemeente. 

* 4 jun i  1 806 : decreet betreffende de gemeenteraden) .  
Hetgeen in  het besluit van 22 januari 1 801  stond bepaald , werd herhaald .  Art. 5 
bepaalde nog eens duidel ijk dat al leen de bu rgemeester belast werd met de 
administratie in de gemeente. 1 45 



Over de beg inperiode van Adegem als zelfstandige gemeente zijn we n iet zo goed 
i ngel icht .  De documenten zijn schaars en we steunden vooral op het eerste boek 
van de gemeenteraadsverslagen. Het begint echter pas in het jaar 1 804. 
Zoals reeds gezegd mag men met g rote waarschijn l ijkheid stel len dat er in  die 
Franse periode geen vaste gemeentesecretaris te Adegem is geweest, in de vorm 
zoals we d ie nu kennnen.  Toch werd één naam weerhouden, namel ijk  Ferd inand 
Potvl iege omdat h ij i n  1 804 als secretaris samen met de gemeenteraadsleden de 
eed van trouw aflegde en zich i n  bepaalde offic ië le akten l iet noteren als secretaris 
op het gemeentehu is .  

Voor het  nazicht van de rekeningen van de gemeente werden af  en toe secretaris
sen aangeste ld .  Zo ste lde men te Adegem in 1 806 Jean Eghels als secretaris aan . 
Jean Eghels staat in  de tel l i ng  van 1 796 van Maldegem vermeld als secretaris ,  ver
moedel ijk van het kanton Maldegem. H ij overleed te Adegem in 1 8 1 7  en in zijn over
l ijdensakte staat vermeld dat hij gewezen notaris was te Maldegem en adjoint 
meyer te Adegem. 

Over het secretariaatschap tijdens de Franse tijd is er dus n iet zo veel geweten .  
Voor k le ine gemeenten werd de admin istratie vooral gedaan door de burgemeester 
d ie zich soms l iet bijstaan door een bediende. 

De functie van secretaris komt vooral naar voor t ijdens de Hol landse periode. Deze 
functie werd voor het eerst du ide l ijk  geformuleerd in het konink l ijk beslu it van 3 
januari 1 8 1 8 . Hoofdstuk IV  was daar helemaal aan gewijd .  Daarin stelde men dat 
de secretaris de gemeenteraad moest bijwonen en de processen-verbaal opstel
len .  H ij ondertekende versch i l lende admin istratieve akten en h ie ld de pen bij 
i nspecties, onderzoeken van wegen en werken ,  enz. H ij moest een du ide l ijke 
instructie krijgen . 

Men mag aannemen dat in  d ie beg inperiode de gemeente Adegem nog geen 
secretaris in d ienst had .  Vóór 1 822 is er geen enkele verwijzing naar een gemeen
tesecretaris in de gemeenteraadsverslagen,  en in  de begrotingsvoorstel len voor 
1 822 (opgemaakt 23 september 1 82 1 )  staat vermeld dat "de vertoonde bewijsstuks 
tot deeze begroott ing aenhorig ,  door den raed geteekent en bij gebrek van secre
taris door Sr Judocus Cru l ,  l id  van den raed tegengetekent" . Wel werd er vanaf de 
begroti ng 1 8 1 9  een vergoed ing voor secretaris ingeschreven.  Zijn vergoeding 
bedroeg 200 florijnen.  

Secretaris z i jn was in  de beg inperiode geen voltijdse betrekking . De secretaris 
deed zijn werk thuis ,  bewaarde daar het archief en besteedde hoogu it enkele u ren 
per week aan deze taak. Pas bij de bouw van het n ieuw gemeentehuis in 1 864 werd 
er een p laats voor "secretarie" voorzien zodat van dan af het werk op het gemeen
tehu is kon gebeuren .  

De gemeentesecretaris was en is nog altijd een belangrijk persoon in het bestuur 
van de gemeente. Over de meeste zaken is h ij het best geïnformeerd omdat h ij om 
beroepsredenen a l le documenten inkijkt en kent. H ij is nogal dikwij ls de man ach
ter de schermen d ie wel iswaar geen polit ieke macht heeft maar toch veel invloed. 
De gemeentesecretaris combineerde vroeger in  veel geval len z ijn  job met deze van 
secretaris of ontvanger van het armbestuur, het bestuur van de burgergodshuizen 
of de C.0.0.  (Commissie van de Openbare Onderstand = het hu id ige O.C.M.W. ). 



GEMEENTESECRETARISSEN 

Ferdinand Potvl iege 
Joannes Martinus De Weert 
Petrus Joannes De Weert 
Desiré De Weert 
Lou is De Weert 
Prosper De Smet 
Jozef Goethals 
René Pol let 

FERDINAND POTVLIEGE (1 790-1 858) 

gemeentesecretaris (ca. 1804- ? ) 
burgemeester (1823-1830) 
gemeenteraadslid (1819-1830) 

ca. 1 804-? 
1 822- 1 83 1  
1 83 1 - 1 845 
1 845- 1 86 1  
1 86 1 - 1 905 
1 905- 1 94 1 

' 
1 944- 1 950 

1 94 1 - 1 944, 1 950- 1 963 
1 963- 1 976 

Ferdinand Potvliege werd te Adegem geboren op 13 september 1 790 als zoon van 
Joannes Jacobus Potvliege en Caroline Catherine Glorieux (0Sijsele ca. 1 764 / + 
Adegem 10. 05. 1 796). Ferdinand was koopman en brandewijnstoker ( = destilla
teur). Hij trouwde met Bernardine De Bruyckere (0Adegem 28. 0 1 . 1 785 fa Bernardus 
en Joanna Thecla Pots). Ze hadden geen kinderen. Zijn vader Joannes Jacobus 
Potvliege (0Adegem 29.08. 1 755 / + Adegem 07. 12. 1814) van beroep brandewijn
stoker was vanaf 1 796 municipaal agent en vanaf 1800 tot 1808 de eerste burge
meester van de gemeente Adegem. 

Burgemeester of maire zijn was in die tijd niet zo van zelfsprekend. Het betekende 
in feite zijn medewerking verlenen aan de bezetter, de Franse overheerser. Het is 
dan ook begrijpelijk dat de burgemeester vooral aan zijn familie dacht wanneer er 
een functie moest bekleed worden. Zijn zoon was alzo secretaris en zijn schoon
broer Jacobus Franciscus Willems (x Joanna Cornelia Potvliege) veldwachter van 
1806 tot 1810. In het begin van de 19de eeuw was het bestuur van onze gemeen
te dus stevig in handen van deze familie. 

De Fransen d ie een loyaal bestuur wi lden , meenden di t  te kunnen verkrijgen door 
de gemeenteraadsleden, de leden van het bureel van weldadigheid (= de voorlo
per van ons huidig OCMW), de sekretaris en de veldwachter van Adegem de eed 
van onderdanigheid aan de inste l l ingen van het Franse keizerrijk en trouw aan de 
keizer, te laten afleggen . Voor Adegem gebeurde dit op 1 7  juni  1 804 en de daarin 
genoemde secretaris is Ferd inand Potvl iege. 

Er is  iets merkwaardigs aan deze persoon.  Vanaf 1 804 trad hij regelmatig op als 
getuige bij akten van geboorte of huwel ijk en van 1 804 tot en met 1 8 1 1 staat voor 
zijn leeftijd steeds 21 jaar (soms 22 jaar) vermeld .  

Hij was echter geboren in  1 790 zodat h ij in 1 804 slechts 14  jaar was . Een leeftijd 
die zeker te jong was om officieel tot een bepaalde functie te worden benoemd. j 47 



�e volgende verwijzingen naar een functie bi j  het gemeentebestuur werd gevonden 
1n akten van geboorte of huwe l ijk  te Adegem : 
* 1 804 : "secrétaire à la mair ie" ( 1 maal)  
* 1 806 : "secrétaire" (1  maal ) 
* 1 807 : "employé à la mair ie" ( 1  maal)  en "secrétaire" ( 1  maal ) .  
Vanaf 1 808 werd h ij landbouwer genoemd ,  later brandewijnstoker e n  vanaf 1 8 1 4  
koopman . 

f ,.,d,h.,� • .J fiurN&,,,_- - "1;-JJ�?/ -iib•· · 
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Maar keren we terug naar 1 804. Met ingang van 23 september 1 804 huurde het 
gemeentebestuur �en won ing (een kamer en een keuken ) van Jan Baptist Stroo 
voor de som van 250 frank. Tevens l iet men een kast maken voor de arch ieven voor 
de som van 5 frank .  Daar de aang ifte van geboorte , huwel ijk of over l ijden in zijn 
won ing geschiedde, vindt men deze Jan Baptist Stroo regelmatig terug als getuige 
in  deze akten .  

M idden 1 8 1 8  werd er in  de gemeenteraad opgemerkt dat men geen communaal 
hu is had en dat men in de laatste jaren reeds in verscheidene lokalen had verga
derd .  Om daar een eind aan te maken , huurde men nu de noordkamer van het huis 
bewoond door herbergier Jacobus Francies Wi l lems, d ie getrouwd was met de 
tante van Ferd inand namelijk Joanna Cornel ia Potvl iege.  Het gemeentehuis zou 
daar b l ijven tot 1 837. 

In 1 9 1 9  werd F. Potvl iege gekozen tot gemeenteraads l id .  
Dat Ferd inand een belangrijk man was in de gemeente b l ij kt u i t  het feit dat hij bij 
veel zaken betrokken werd . Zo was h ij l id  van de commissie belast met de organi
satie van de kiezing voor uitval lende leden van de Provinciale Staten van Oost
Vlaanderen in 1 821 , en had h ij één van de drie sleutels d ie toegang gaven tot de 
kist met stembi ljetten .  

Op 29 apri l  1 822 werd een n ieuwe gemeenteraad geïnstalleerd met terug 
Ferd inand Potvl iege als gemeenteraadsl id .  Op 4 jun i  1 822 werd Joannes De Weert 
gemeentesecretaris. Ferd inand was gemeenteraadsl id van 1 3  oktober 1 8 1 9  tot 27 
oktober 1 830 en burgemeester van 1 3  mei 1 823 tot 27 oktober 1 830 in opvolg ing 
van Jean Vermeersch .  

De  onafhankel ijkheid van België zou voor de fami l ie Potvl iege een keerpunt bete
kenen. De oude gemeenteraden aangesteld onder het Hol lands bewind, werden 
ontbonden en vervangen door n ieuwe. De notabelen van elke gemeente kregen 
vol ledige vrijheid om dit nu zelf te regelen door rechtstreekse verkiezingen. Zo 
greep op 27 oktober 1 830 de kiezing p laats van de plaatselijke admin istratie door 



67 notabelen van Adegem. Ferd inand Potvl iege kreeg slechts 1 4  stemmen, tegen 
50 stemmen voor Joannes Martinus De Weert. Het betekende het e inde van zijn 
pol itieke loopbaan en ook het e inde van de grote invloed van de fami l ie Potvl iege. 

Dat de fami l ie  Potvl iege verdrongen werd door de fami l ie De Weert kwam de rela
tie tussen beide fami l ies niet ten goede en er b leven wrijv ingen bestaan . Twee keer 
( in  1 847 en 1 852) rec lameerde Ferd inand Potvl iege over zijn hoofdel ijke omslag ( = 

gemeentel ijke belasting)  en zette h ij z ich af tegen de nieuwe machtshebbers en 
tegen burgemeester Joannes Martinus De Weert in  't b iezonder. I n  d ie tijd werd de 
hoofdelijke belasting autonoom vastgelegd door het gemeentebestuur en daarvoor 
werden n iet al leen objectieve criteria maar ook subjectieve gebru ikt .  En d i t  was 
u iteraard een bron van krit iek. 

In zijn reclamatie van 1 8  augustus 1 847 voerde Ferd inand aan dat hij te hoog aan
geslagen werd in vergel ijk ing met de weduwe Jan Frans Wi l lems ( = Maria Joanna 
De Reu) ,  grondeigenaresse in deze gemeente .  Het gemeentebestuur gaf toe dat de 
weduwe meer eigendom bezat maar dat z i j  90 jaar oud was, geen winstgevende 
bezigheid meer had en dat haar fortu in niet meer toenam; dat de rec lamant s lechts 
57 jaar was , dat zijn fortuin nog dagel ijks toenam, dat h ij aan landbouw deed , enz. 
En verder gaf men toe dat de belastingen in  de gemeente hoog waren ,  maar dat d i t  
kwam door de aangroeiende armoede veroorzaakt door het gebrek aan werk en de 
duurte van de eetwaren .  H ij was dus terecht zo hoog aanges lagen .  Maar Ferd inand 
Potvl iege gaf n iet op en vergeleek zich in  een verzoekschrift van 30 september 
1 847 met Amandus De Wever (grondeigenaar, landbouwer en klompenmaker) ,  die 
zijns i nziens een zelfde fortu in  bezat en d ie veel minder be last ing moest betalen. 
De raad l iet nu  in  het verslag noteren dat de heer Potvl iege er vooral op uit was om 
de gemeenteraadsleden te beknibbelen en zijn verzoek werd terug afgewezen . 

I n  september 1 852 reclameerde rentenier Ferd inand Potvl iege nog eens over zijn 
belasting of hoofdel ijk omslag . De gemeenteraad stelde duide l ijk dat de rec lamant 
altijd tegen de bestaande p laatsel ijke hoofden was geweest en meer in het biezon
der dat h ij weigerde mede te delen welk inkomen h ij had van eigendommen gele
gen te Sint-Laureins en Maldegem, dat h ij zich vergeleek met Phi l ippus Francies 
Willems maar dat deze man acht kinderen ten laste had . "Omtrent zij ne aenhal in
gen nopens den heer De Weert, burgemeester tegen wie zoo het schijnt zijne recla
matie b ijzonderlijk gerigt is , daer nogtans zijnen aenslag het gezaementl i jk werk is 
van den gemeenteraed" kan opgemerkt worden dat de heer De Weert geen pach
ter noch gebru iker is  van gronden van de burgergodshu izen van Brugge. En ver
der "wat aengaet zijne aenhal ing ,  zoo men zegt onder het pub l iek, nopens de jaer
wedde van denzelven De Weert, de gemeenteraad het beneden zich acht op deze 
bewering te antwoorden en de overdrevendheid van dezen ,  zoo men zegt, te 
wederleggen" .  Terug werd zijn verzoek afgewezen.  



gi
 D

E
 FA

M
IL

IE
 P

O
T

V
L

IE
G

E
 

x C
a

ro
lin

e
 G

L
O

R
IE

U
X

 

( 1
7

6
4

-1
7

9
6

) 

J
e

a
n

 J
a

c
q

u
e

s
 P

O
T

V
L

IE
G

E
 

(1
7

5
5

-18
14

) 

b
ra

n
d

e
w

ijn
sto

ke
r 

b
u

rg
e

m
e

e
ste

r 

XX C
a

th
a

rin
a

 C
L

A
U

S
 

(c
a

. 1
7

8
1 -

F
e

rd
in

a
n

d
 P

O
T

V
L

IE
G

E
 

P
h

ilip
p

u
s

 
P

ie
te

r P
O

T
V

L
IE

G
E

 
F

e
lix

 P
O

T
V

L
IE

G
E

 

(1
7

9
0

-18
5

8
) 

P
O

T
V

L
IE

G
E

 
(18

0
5

-18
6

3
) 

(18
15

-18
9

0
) 

x B
e

rn
a

rd
in

e
 D

e
 B

ru
y

c
ke

re
 

( 1
8

0
0

-1
8

7
3

) 
x S

e
ra

p
h

in
a

 V
e

rse
 Ie

 
x S

o
p

h
ia

 C
u

e
le

n
a

e
re

 

(17
8

5
-18

6
0

) 
x A

m
e

lia
 R

o
e

lo
f 

( 
-

) 
(18

15
-18

7
9

) 

se
c

re
ta

ris-b
u

rg
e

m
e

e
ste

r 
( 18

15
-18

8
9

) 
b

u
rg

e
m

e
e

s
te

r 
b

ro
u

w
e

r 

g
e

e
n k

in
d

e
re

n
 

sto
ke

r te
 A

d
e

g
e

m
 

te
 B

e
e

rn
e

m
 

te
 M

a
ld

e
g

e
m

 

1 
C

h
a

rle
s

 L
o

u
is

 

P
O

T
V

L
IE

G
E

 

(18
4

7
-

) 

x L
o

u
is

e
 D

h
uy

v
e

tte
r 

(18
6

6
-1

9
0

3
) 

s
c

h
e

p
e

n
 te

 A
d

e
g

e
m

 

L
o

u
is

 

P
O

T
V

L
IE

G
E

 

(1
8

4
2

-
) 

x L
e

o
n

ie
 K

e
ld

e
rm

a
n

 

( 
-

) 

o
n

d
e

rw
ijz

e
r 

1 
L

o
u

is
 H

ip
p

o
lite

 

P
O

T
V

L
IE

G
E

 

(18
5

0
-1

8
8

4
) 

x C
le

m
e

n
c

e
 V

a
n 

d
e

 G
e

n
a

c
h

te
 

(18
4

6
-

) 

k
o

o
p

m
a

n
 te

 M
a

ld
e

g
e

m
 

P
ro

s
p

e
r 

P
O

T
V

L
IE

G
E

 

(18
8

1-
) 

s
c

h
e

p
e

n
 te

 M
a

ld
e

g
e

m
 

1 
M

a
rie

 C
L

A
U

S
 

(c
a

. 1
7

8
2

-18
2

7
) 

x J
a

n
 F

ra
n

c
ie

s
 B

O
E

L
S

 

( 1
7

7
3

-18
4

1) 

1 
F

e
lix

 B
O

E
L

S
 

(18
1

7
-19

0
7

) 

x
x

 R
o

s
a

lie
 B

a
e

rt 

(1
8

2
8

-1
9

2
5

) 

L
o

u
is

 

B
O

 E
L

S
 

(18
7

2
-19

5
1

) 

x Z
u

lm
a

 D
e

 K
e

y
se

r 

( 18
 7 4

-19
4

 1 ) 

G
a

b
riê

lle
 B

O
E

L
S

 

(19
14

-
) 

x A
lb

e
rt D

e
 K

e
se

l 

(19
10

-19
9

5
) 

b
u

rg
e

m
e

e
s

te
r 

1 
J

u
lie

 

B
O

 E
L

S
 

( 18
5

8
-1

9
3

7
) 

x S
e

ra
p

h
ie

n
 G

o
e

th
a

ls
 

( 1
8

6
2

-19
4

2
) 

Jo
z

e
f G

O
E

T
H

A
L

S
 

( 1
8

9
5

-1
9

7
2

) 

x M
a

rc
e

lla
 V

a
n 

R
e

y
b

ro
e

c
k 

( 1
9

0
3

-19
8

2
) 

g
e

m
e

e
n

te
s

e
c

re
ta

ris
 



Ferdinand Potvl iege overleed als rentenier te Adegem op 8 maart 1 858 om 9 u in  
de voormiddag. Aang ifte werd gedaan door zijn halfbroer Ph i l ippus Potvl iege, 
geneverstoker. Twee jaar later namel i jk op 1 7  november 1 860 overleed zijn wedu
we Bernard ine De Bruyckere, g rondeigenaresse, 75 jaar oud .  

En toch verdween de familie Potvliege niet volledig van het politieke toneel. Ze 
leverde nog een burgemeester te Beernem en schepenen te Adegem en 
Maldegem. Ferdinand had immers drie half-broers : Pieter, Philippus en Felix. Het 
waren kinderen uit het tweede huwelijk van zijn vader Joannes Jacobus met 
Catharina Ceci/ia Claus. Deze drie broers waren kozijns van Felix Boels, wiens moe
der Maria Claus was en zuster van Catharina Ceci/ia Claus. 

PIETER POTVLIEGE ( 1805- 1863) werd geneesheer en burgemeester te Beernem. 
Hij was daar dienstdoend burgemeester voor de periodes 1844- 1846 en 1856-
1858. 
PHILIPPUS POTVLIEGE (1800- 1873) zette het beroep van zijn vader verder en werd 
stoker. Een zoon van Philippus, nl. Charles Louis Potvliege kwam in de Adegemse 
politiek terecht en werd gemeenteraadslid en schepen. 
FELIX POTVLIEGE (18 15- 1890) trouwde met Sophia Cuelenaere ( 18 15- 1879) uit 
Maldegem en werd daar brouwer. Hun kleinzoon Prosper Louis (fs Louis Hippolite) 
werd gemeenteraadslid en schepen te Maldegem. Louis Hippolite was een kozijn 
van Hippo/iet Cuelenaere die daar op het einde van de 19de eeuw burgemeester 
was. 

JOANN ES MARTINUS DE WEERT (1 785-1 860) 

gemeentesecretaris (1822-1831) 
gemeenteontvanger (1825-1830) 
burgemeester (1830-1860) 

Joannes Martinus De Weert werd op 7 december 1 785 te Adegem geboren als 
zoon van Jan Josef (0Adegem 19.03. 1 745 /+ Adegem 20. 07. 1825) en Anne Marie 
Willems (0Adegem 25. 04. 1 754 /+ Adegem 03. 03. 1810), particuliere. Zijn vader Jan 
Josef was de enige zoon van Petrus De Weert en Joanna Standaert. Joanna was 
eerst getrouwd geweest met Bernardus Cru/ (0Adegem 03. 12. 1687) met wie ze ver
schil/ende kinderen had. Joannes Martinus was aldus kozijn van Judocus Cru/, die 
gemeenteontvanger was te Adegem van 1830 tot 1836. Zijn schoonvader Jan 
Baptist Willems (x Martina De Rijcke) was heer van Malecote en Praat (zie gedenk
stenen in de portalen van de kerk van Adegem). 
Joannes Martinus trouwde te Sint-Laureins op 4 augustus 1813 met Francisca De 
Sutter (0Eek/o 12. 1 1 . 1 784 dochter van Petrus en Angeline Cathelyn). Ze hadden 
geen kinderen. 

Voor het eerst was er sprake van de kandidatuur  van Joannes Mart inus De Weert 
voor gemeentesecretaris te Adegem, toen de nieuw gekozen raadsleden samen
kwamen in de gemeenteraad van 29 apri l 1 822. Een van de agendapunten was de 
open plaats van gemeentesecretaris .  Twee kand idaten boden zich aan : Joannes 
De Weert en Jan Auguste Vermeersch .  De eerste kreeg zes stemmen en de twee-
de zeven stemmen . Jan August Vermeersch was de zoon van de toenmal ige bur
gemeester en notaris Jean Vermeersch en dus een geduchte tegenkandidaat . Toch -l s1 



was het Joannes Mart inus De Weert d ie tot gemeentesecretaris werd benoemd in 
opvolg ing van Ferd inand Potvl iege (beslu it van 4 jun i  1 822). Zijn benoeming werd 
bekend gemaakt in de eerstvo lgende gemeenteraad en h ij legde onmiddel l ijk de 
eed af .  Een instructie en regel ing voor de secretaris werd opgeste ld .  

Art. 1 : 

Art. 2 : 

Art. 3 : 

Art. 4 :  

Art. 5 : 

Art. 6 : 

Art. 7 : 

Den secretaris adsisteert in al le vergaederingen en stelt i n  't geschrifte al le 
beraedslaegingen ;  hij is gehouden in afzonderl ijke registers te boeken de 
acten raekende de onderscheyden deelen van bestuur tot de welke h ij zal 
assisteren of gelast worden.  
H ij moet de pen i n  al le inspectiën , schouwingen der wegen en werken ,  als 
in  a l le  andere visiten en verrigt ingen door het p laetselijk bestuur of eene der 
zelve commissie te doen .  
H ij is  gehouden op te  maeken en te autentiqueren a l le  uyttreksels en 
afschriften der acten van bestuu r  en die met zijne tegentekening te beklee
den , gel ijke l ijk ook de brieven van correspondentie, tabel len en generaelijk 
al le andere. stukken in  geschrifte die tot het bestuur aenhorig zijn en die 
door den burghmeester zu l len worden aenbevolen. 
Den secretaris zal de bewaering der archieven houden in  een daer toe bij 
den burghmeester en schepenen geschikte plaets ; h ij zal ten bijwezen van 
burghmeester en schepenen daer van eenen inventaris in tr ipel opmaeken. 
H ij zal ook gehouden zi jn ,  van tot dies aenzogt boven de gewoone zitt in
gen, den burghmeester en schepenen te assisteren in  de d iversche 
uytoeffeningen,  die hunnen respective fonctiën medebrengen. 
De rechten over exped it iën van acten voor welke eene belooning mag 
gevoordert worden , zu l len betaelt worden volgens de wettige taxen ,  inge
val van gesch i l  of onzekerheyd zal daer van een tarif door burghmeester en 
schepenen opgemaekt worden ,  ter goedkeuring van de gedeputeerde sta
eten.  
Al eer in  fonctie te treden, za l  den secretaris afleggen den volgenden EED 
: " Dat hij de fonctiën waer toe h ij is geropen, met iever en getrouwigheyd 
zal vervu l len ,  overeenkomstig de g rondwet, de algemeene landswetten ,  het 
reg lement van bestuu r  en andere wett ige verordeningen, dat h ij al les zal 
aenwenden wat in z ijne vermogen is tot het welzijn der gemeente; dat hij 
om tot zijne benoeming of kiezing te geraeken aen n iemand eenige g iften 
of gaeven heeft belooft of gegeven, beloven of geven zal , als mede dat h ij ,  
om iets hoegenaemt in  z i jne amptsbetrekking te doen of te laeten, van n ie
mand eenige beloften of geschenken zal aennemen of ontfangen, d i recte
l i jk nog ind i rectel ijk ;  dat hij getrouwelijk de papieren en archieven zal bewa
eren i n  de aldaer ter bestemde plaets , en dat h ij het grootste geheym zal 
houden ingeval al het geen in de vergaederingen zal worden verhandelt en 
gesprooken of hem door den burghmeester en schepenen betrekkelijk hun
nen respective fonctiën zal worden medegedeelt of kenbaar gemaekt". 
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Joannes Martinus werd meermaals aangedu id voor de opname van de patent
pl ichtigen in samenwerking met Francies Dobbelaere, deurwaarder der d i recte 
belastingen te Maldegem. In 1 825 werd hij tevens GEMEENTEONTVANGER i n  
opvolging van Constant inus Alexander Haelewijck sen ior. Op de volgende gemeen
teraad legde secretaris Joannes Martinus De Weert de eed af als gemeenteont
vanger. In hetzelfde jaar werd h ij gedelegeerd ontvanger der accijnsrechten te 
Adegem en dit tot 1 830. 

In september 1 829 werd er in de gemeenteraad voorgesteld zijn wedde van secre
taris te verhogen ( "verhoging is gegrond wegens de behu lpzaemheid en bu itenge
wone bezigheid omtrent de schutterij , verigtende al het schrijfwerk omtrent d it 
onderwerp" ) .  Het lukte n iet en in  september 1 830 werd er een n ieuwe poging 
gedaan (verhoging tot 250 gulden / een smeekschrift was bijgevoegd) alsook deze 
van ontvanger (verhoging tot 69 gu lden / "om reden dat h ij in ' t  geval heeft geweest 
twee expresse voyazen na Gent te doen" ) .  Een verandering van reg ime verwacht
te men hier zeker niet, want in dezelfde zitt ing schreef men op de begroting nog de 
post in van 1 0  gu lden voor "onkosten dependens aan een oranie vendel  ten einde 
te worden gebru ikt op nationale feesten . "  

De onafhankel i jkheid van België bracht een keerpunt in  de  loopbaan van Joannes 
Mart inus De Weert. Op 27 oktober 1 830 werd h ij rechtstreeks tot burgemeester 
gekozen door 50 van de 67 stemgerechtigde notabelen van Adegem. 
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De stembusuits lag was als vo lgt : 

Ferd inand Potvl iege 
Pieter Van Hove 
Joannes De Weert 
Ferd inand Wi l lems 

1 4  stemmen 
1 stem 

50 stemmen 
2 stemmen 

Jan Baptist Neyt en Bernard Van Vooren werden schepen .  De overige gemeente
raadsleden waren Jan Baptist Rodts , Pieter Van Queckelberghe,  Francies Pots , 
Petrus Wi l lems, Carolus Marteyn en Phi l ippus Ferd inandus Wi l lems. 

In de vo lgende gemeenteraad dd. 1 1  november 1 1 . 1 830 besloot men : 

- toe te laten dat de arch ieven d ie er van in  de beginne bij secretaris Johan De 
Weert waren ,  er bleven .  

- goedkeur ing te hechten aan de uitgaven gedaan op 30 oktober 1 830 door de 
gemeenteontvanger voor het voorzien van enkele noodwendigheden die er 
nod ig  waren om b ij de inval der hol landers op 29, 30 en 31 j l .  hen gewapender
hand toe te snel len . 

Johan De Weert kreeg op 1 9  november 1 830 zijn herbenoeming als gemeentese
cretaris ,  omdat men dacht dat het ambt te veren igen was met d it van burgemees
ter. Al snel kreeg h ij het bericht dat h ij als burgemeester, noch gemeenteontvanger 
noch gemeentesecretaris kon z ijn .  Als ontvanger werd h ij opgevolgd door zijn 
kozijn Judocus Crul en als secretaris door zijn broer Petrus Joannes De Weert (GR 
3 januari 1 83 1  ) . De macht b leef dus in  handen van de fami l ie De Weert. 

nrYNHEER 

JOANNES nIAllTINUS DE )YEnilT, 
cfll"!JNm<<<fh• <tf,,. ,J'wum/e S>/afJta11 , 

tJfl(/ .!&;/ ·tJfm '*11 �tJ1Jáic.Vrtft1 $.na/ ""w . 

i 1 1  �c1 1  011<lct()o111 vn1 1  ? 6 ja reu en 5 1 1 1ac11<>rn. 

Rouwbrief van Joannes Martinus De Weert. 



Vanaf 7 mei 1 845 werd h ij opzichter van de goederen van de Brugse Godshuizen .  
Tot provincieraadsl id werd hi j  verkozen voor de periode 1 848- 1 854, eerst als onaf
hankelijke, later als l i beraal .  

Een belangrijke gebeurten is onder zijn bestuur en di t  op in i tiatief van kannunn ik  
J .O .  Andries , was de rechtsprocedure die door o .a .  het armbestuur van Adegem 
werd ingezet tegen de Burgergodshu izen van Brugge met de bedoel ing het vroe
ger verloren gegane hospitaal van Maldegem (schenking in 1 275 door Arnold Van 
Maldeghem) terug te winnen. Deze zaak was voor hem zeer vervelend ,  omdat h ij 
h ier ter plaatse de zaakwaarnemer was van de Burgergodshuizen van Brugge. I n  
d e  bewuste gemeenteraadsvergadering van 6 apri l  1 857 waar d e  mogel ijke deel
name aan de rechtsprocedure werd besproken , ver l iet hij dan ook de z itting ,  omdat 
h ij betrokken partij was. Het proces werd u i teindel i jk in  1 863 gewonnen en met het 
bekomen geld werd enkele jaren later het Rustoord van Adegem gebouwd . 

Joannes Martinus De Weert overleed te Adegem op 1 1  mei 1860, 7 4 jaar oud en 
nog in functie als burgemeester. De aangifte van het overlijden gebeurde door zijn 
neven Desiré De Weert, gemeentesecretaris en Charles De Weert, kandidaat nota
ris. Zijn vrouw Francisca De Sutter ging naar Eeklo en later naar Ledeberg wonen. 
Om uit onverdeeldheid te komen werd zijn eigendom (een huis met twee verdie
pingen rechtover de kerk) verkocht in 1874. Erfgenamen waren zijn vrouw 
Francisca De Zutter, haar zuster Melanie De Zutter (x Jan Bruyneel, professor te 
Gent), de kinderen van zijn broer Petrus Joannes (x Anna Catharina Van de Velde), 
de kinderen van zijn zuster Nathalie (x Josephus Steyaert, herbergier te Eeklo) en 
de kinderen van zijn zuster Juliana Seraphina (x Charles Louis Reyniers, hoefsmid 
te Eeklo). Francisca De Zutter overleed te Ledeberg op 18 april 1879 op de hoge 
leeftijd van 94 jaar. 
In de Eecloonaer van 20 mei 1860 verscheen er een in memoriam over Jan Maerten 
De Weert. Daaruit leren we dat er op zijn begrafenis veel volk was zowel uit Adegem 
als uit de omliggende gemeenten. Verscheidene hoogwaardigheidsbekleders, 
zoals de heren Euerard, lid van de Provincieraad, Van Wassenhove, burgemeester 
van Eeklo, De Smet (burgemeester van Maldegem en Huyghe, burgemeester van 
Sint-Laureins, waren aanwezig. Bij het open graf werd een lijkrede gehouden door 
de heer Pieter Ecrevisse, vrederechter te Eeklo. 

PETRUS JOANNES DE WEERT (1 784-1 845) 

gemeentesecretaris (1831-1845) 

Petrus Joannes De Weert werd te Adegem geboren op 14 juni 1 784, als zoon van 
Jan Josef ( 1 745- 1845) en Anna Maria Willems ( 1 754- 1810), en was dus een broer 
van Joannes Martinus. Anna Maria Willems was een telg uit de bekende familie 
Willems uit Malecote, waarvan gedenkstenen zich bevinden in de portalen van de 
kerk. 

Petrus Joannes trouwde te Adegem op 6 oktober 1827 met Anna Catharina Van de 
Velde. Zij werd te Adegem op 2 1  maart 1807 geboren als dochter van Cesarius, 
heelmeester, en Marie Theresa Dupont. Ze hadden acht kinderen : Pelagie (0 1828), 
Desiré (0 1830), Adèle (0 1832), Seraphien (0 1834), Charles (0 1836), Louis (0 1838), 
Edmond (0 1840) en Julie (0 1842). l ss 



Eind 1 830 l iet de t ijdel ijke regering van België weten dat de ambten van gemeen
teontvanger en gemeentesecretaris onverenigbaar waren met dit van burgemees
ter, schepen of raads l id .  Bijgevolg diende burgemeester Joannes Martinus De 
Weert onts lag te nemen als gemeentesecretaris. I n  opvolg ing van hem werd in de 
gemeenteraad van 3 januari 1 83 1  zijn broer Petrus Joannes De Weert (zaakwaar
nemer) met eenparigheid van stemmen tot gemeentesecretaris gekozen .  Nog in 
1 83 1  werd h ij verkozen tot officier van de burgerwacht. Samen met de andere offi
cieren waaronder z ijn broer Amandus De Weert legde h ij de volgende eed af: " I k  

· ,  zweir getrouwheyd aen d e n  Regent, gehoorzaemheyd aen de Staetswet e n  d e  ver
dere wetten van het Belgisch Volk" .  

PATRIA 
. ' 

fF • .  � -

" 

Vanaf 1 837 werden de archieven ondergebracht in "Oen Hert", zegge St.-Hubert en 
vergaderde daar ook de gemeenteraad. 



Vanaf 1 836 werd er gepoogd zijn wedde te verhogen .  De bedoel ing was "aan di t  
ambt een middel  van bestaan te geven alsmede om aan de titularis de middelen te 
verschaffen om op zijn kosten zich t ijdel i jk een schrijfcommies toe te voegen" .  
Verder argumenteerde men nog dat de secretaris z ich  bezig h ie ld  met  de sch riftu
ren voortvloeiende uit de handhaving van de pol it ie. Voor zoiets ste lde men trou
wens in gemeenten d ie nauwel ijks iets groter waren dan Adegem een pol it iecom
missaris aan . 

I n  1 837 waren er perikelen met het gemeentehuis .  S inds 1 8 1 8  vergaderde men bij 
herberg ier Jacobus Francies Wi l lems. De herberg ier was ondertussen overleden en 
de weduwe Joanna Corne l ia Potvl iege baatte de herberg verder uit met haar 2 
dochters. Zij had heel wat schulden en verkocht heimel ijk haar goederen aan een 
zekere Carolus Vanderheyden, tapper te Waarschoot. In dit hu is was nog altijd het 
"wethuys" van de gemeente gevestigd en er stelde zich b ijgevolg een probleem. I n  
d e  gemeenteraad van 1 6  mei 1 837 l iet men noteren : "dat e iken weldenkenden bur
ger, verontweirdigd is over dergel ijke handelswijs en dat zij door d i t  feit a l le publ ie
kelijk vertrouwen hebben verloren;  dat het onbetaemel ijk zoude zijn dat een corps, 
zoo als den gemeenteraed en het Collegie van Burgemeester en Schepenen lan
ger in een huys (bewoont door dergel ijke persoonen) zitt ing zouden nemen en 
publ ieke acten passeren;  hebben goedgevonden vast te ste l len dat onmiddel l ijk en 
ten !angsten morgen het wethuys alsmede al le de gemeentearch ieven , worden 
getransfereert in  de herberg den hert, zegge St. Hubert bewoont door Francies Van 
de Genachte ten dorpe dezer gemeente d it zoo lang den huerprijs zi jner herberg 
n iet augmenteert" . De herbergier d iende tevens voor een afzonderl ijke p laats te 
zorgen waar de archieven konden ondergebracht worden . 

I n  de gemeenteraad van 1 september 1 845 maakte men meld ing van het overl i jden 
van Petrus Joannes De Weert. Men noteerde in  het verslag dat hij een weduwe ach
terl iet met acht kinderen waaronder Desiré,  schrijver bij zijn vader (gemeentese
cretaris en zaakwaarnemer). Men stelde dat Petrus Joannes De Weert zijn bedie
ning eervol had u itgeoefend,  en dit ter voldoening van zijn medeburgers en het 
plaatselijk bestuur. De gemeenteraad stelde voor dat de vader zou vervangen wor
den door zoon Desiré De Weert. 

Petrus Joannes De Weert overleed te Adegem op 24 augustus 1845. Aangifte werd 
gedaan door zijn schoonvader Cesarius Van de Velde (heelmeester) en zijn zwager 
Care/ Louis Reyniers (hoefsmid). Waar kwamen zijn kinderen terecht? Pelagie 
trouwde met Auguste Vervarcke (onderwijzer te Moerkerke), Desiré werd hier bur
gemeester, Ade/arde bleet jong, Seraphinus werd notaris te Hamme, Charles werd 
notaris te Lotenhulle, Louis werd hier gemeentesecretaris, Edmondus werd koop-
handelsbediende te Gent en Julie bleef jong. l s7 



ss \ 

DESIRE DE WEERT (1 830-1 899) 

gemeentesecretaris (1845-1861) 
burgemeester (1861-1888) 

Desiré De Weert werd te Adegem geboren op 16 mei 1830 als zoon van Petrus 
Joannes en Anna Catharina Van de Velde. Hij trouwde te Adegem op 22 oktober 
186 1  met A de/aide Sophie Willems ( 1828- 1908). Ade/aide Sophia was de dochter 
van Philippus Ferdinandus Willems en Sophia Tijtgadt. Desiré was met zijn vrouw 
verwant want hun vaders waren kozijns. Adelaïde was een telg uit de bekende fami
lie Willems, heren van Malecote en Praat. Ze hadden 2 kinderen : Maurice (0 1862-
) en Octave-Desiré (01865- ). 

In de gemeenteraad van 1 september 1 845 vermeldde men het over l ijden van 
Petrus Joannes De Weert. Men noteerde in het verslag dat de zoon Desiré De Weert 
schrijver was b ij zi jn vader, d ie benevens gemeentesecretaris ook nog zaak
waarnemer was. Verder merkte men op dat "zijn zoon de hoedan igheden had om 
hem op te volgen,  dat er beweegredenen bestonden en dat het afsterven zijner 
vader hem een titel overlaet, om tot die bediening benoemt te worden. En dat die 
bed iening aen leyd ing zou geven om zijne moeder, broeders en zusters in  hunne 
m iddelen van bestaan te onderschraegen" .  Het voorstel Desi ré De Weert te nemen 
voor gemeentesecretaris werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd .  In de 
gemeenteraad van 24 september 1 845 werd Desi ré De Weert tot secretaris geko
zen met a l le stemmen. 

In  1 846 en 1 856 werden de gemeenten verpl icht om registers van de bevolking � ij 
te houden. Dit was een omvang rijk werk en het werd aan de gemeentesecretaris 
opgedragen die daar een vergoeding voor vroeg en kreeg. 



?ifet gtnoege·n vern emen wy d:.it hI. DEsro EER Ee \VEtnT, 
gemeeote-sekrela ris le Adegem, is benoemJ l o l  opzig l e r  der 
bu'rgerlyke Gods h u izeb ·· va n 'Il l'ugge,  in vervanging vun iyn en · 

overl eden oom M. JArc DE WEtnT. 

Uit de Eecklonaar ( 1 860). 

Daar Desiré De Weert in 1 86 1  tot bu rgemeester werd benoemd (K .B .  1 0  januari 
1 86 1 ) en het voortaan verboden was deze functie te combineren met deze van 
secretaris of ontvanger, d iende hij o.a.  te worden vervangen als gemeentesecreta
r is. Het werd z ijn  broer Lou is De Weert. 

Onder zijn burgemeesterschap werden er belang rijke zaken gereal iseerd zoals de 
bouw van de jongens- en meisjesschool ,  het gemeentehuis en het rustoord . 

Menouw DEsmcEa: DE WEERT, geboren ADELAÏDE \Y!LLEMS· 
De beu !lfAn1TS DE WEERT, ad,·ohat bij het hof nn beroep• te Gent ; 
Ik heer Ocr""" DE \VEERT, Kandidaat Notaris · 
Mevrouw MAt:RITS DE WEERT, geboren A:<�A éoGEN ; 
De familie DE WEERT; 
Ir. familie WILLE�1S;  

"crruDcn den droe,igcn plicht u het afstcn·en te  melden ,·an haren tecrgcliefden 
echtgenoot, hunnen ,·ader, schoonnder, b d h b ocd roe �.r, se oon r er, oom en grootoom 

DE HEER 

Opxic:til:er d e r  S u l l: e n g o e d e r e n  d e r  surg e r l i j k e  G o d s ti u ixeq va n .Srugge, 

• Ou Sclrrcllzris, Oiul B1trçc111usfcr titr gnrtcn1fc Atfcglrttlf, 
V E l! E E l! D  fl! E T  lf E T  B U l! C E l! l{ l! U I S  V ll ll  E E l! S T E  l(LAS, 

g�boren te Adeghem, op 16 !.lei 1830 en o,·erledcn te Brugge, na cene kortstondige 
ncJ..-te, op 17 Octobcr 1 899, ,·ersterl..-t door de Heilige Sal.:ramenten der Sten·cnden. 

---·--·-
··=·
· ======�;;::::::::·:::::::· "ë:::" . . ::::;::: ..... =· =·=······ · ··

·
· -·

·
· · "-- ." ... " 

De li�dicnst, ...-eiken gij ,·crzocbt wordt bij te "·onen, ge,·olgd door de ter aarde 
bestelling, zal plaats hebben, in de parochiale kerl.: nn S• GI LLIS, Vrijdag zo dezer, 

om 1 0  '/, uren 's morgens. 

M !:T E E N E  M I S  VOOR OE VROUW EN. 

Eai dlaiit na wci;e de H�reu Dischmen1 ut 1 bcbbaa " morreu In de kerl< \"UI S• Clllit, 
.,.. p Ut• • '.\fun.ia, :J Odoba-, ""' 9 urca 

c.a.� �e:!.''!:-!:-1;'-c:n:.ilkn zullen ;clcnn •·ordcu In den:Jtdc kerk te. be;innen ,". Woemdal:" z5 dezer. 

Jen ui YeJ:geduen ten ster-flxllze, llognsticenr.el, Il' 3, om 10 QR 's moirgei:s. 
/.frn t:10rJt J:ritndtlfjk V<rr«ht -A hlot111t11, 11otla h-oonn1 /1 raJa. 

Bturr�. 1 8  Octobu 1899. 

l s9 



I n  1 888 gaf de bu rgemeester Desi ré De Weert zijn ontslag. I n  zijn ontslagbrief dd .  
1 4  november 1 888 l iet h i j  weten dat h i j  z ich in  afwachting van een n ieuwe burge
meester voortaan zou beperken tot de dagel ijkse en dringende d ienstzaken en 
vreemd zou b l ijven van alle maatregelen van bestuur. De burgemeester trad af 
omdat h ij z i jn eigen visie op het lager onderwijs in de gemeente n iet kon doordruk
ken .  Meer informatie daarover kan men lezen in de art ikelen "Desiré De Weert, l ibe
raal-kathol iek burgemeester" (Omtrent Adegem) en "Het lager onderwijs te 
Adegem i n  de 1 9e eeuw" (Adegem - Fragmenten uit het verleden). Enkele maan
den later werd hij opgevolgd door Leopold Van Waetermeulen (senior). 

Op 6 maart 1 896 l iet Desi ré De Weert (nu wonende te Brugge) nog iets van zich 
horen .  H ij rec lameerde over zijn te hoge belasting of hoofdel ijke omslag . H ij vroeg 
een verminder ing van 6,80 frank omdat hij s inds 30 oktober 1 895 te Brugge woon
de .  De vraag werd afgewezen . Vermindering kon slechts toegestaan worden voor 
dezen d ie de gemeenten verl ieten vóór 1 oktober. 

Desiré De Weert (zaakwaarnemer en beheerder van goederen) verhuisde naar 
Brugge op 13 november 1895 samen met zijn vrouw Adelaïde Willems en hun 
dienstmeid Emerentia De Jaeger (0 Waterland-Oudeman 08.07. 1870). De zoon 
Maurice vertrok in 1886 naar Gent en de andere zoon Octave-Desiré De Weert ver
huisde op 16 maart 1895 naar Brabant. Maurice werd advokaat bij het hof van 
beroep te Gent en schepen van de stad Gent. Octaaf werd notaris. Beide kinderen 
verlieten dus Adegem zodat deze tak hier uitstierf. 

\ r , \ 

60 1 De woning rechts met verdieping werd bewoond door Desiré De Weert (later familie De Kesel). 



LOUIS DE WEERT (1 838- ) 

gemeentesecretaris (1861-1905) 
ontvanger burgergodshuizen (1877- 1905) 

Louis De Weert werd te Adegem geboren op 13 maart 1838 als zoon van Petrus 
Joannes en Anna Catharina Van de Velde. Hij was een broer van burgemeester 
Desiré De Weert. Hij bleef ongehuwd en woonde op het Dorp samen met zijn zus
ters Ade/aide ( 1832- 1903) en Julie (1842- ) . 

Daar Desiré De Weert in  1 86 1  tot burgemeester werd benoemd (K .B  1 0  januari 
1 86 1  ) ,  diende hi j  als gemeentesecretaris te worden vervangen . Het werd zij n broer 
Louis De Weert, d ie bij geheime stemming al de stemmen bekwam (GR 5 februari 
1 86 1 ) .  In afwachting dat de hogere overheid deze benoeming goedkeurde,  werd 
Phi l ippus Jacobus Den Dauw (gemeenteraadsl id en eigenaar) aangewezen om 
voorlopig het ambt van secretaris uit te oefenen . Lou is De Weert was met het werk 
op het secretariaat vertrouwd want h ij was daar reeds een hele tijd bediende. De 
goedkeuring van de benoeming tot secretaris kwam er op 1 6 .03 . 1 86 1  en ongeveer 
een maand later, n l .  op 1 0  apri l 1 86 1 , legde hij de voorgeschreven eed af. 

Op nationaal vlak werden er inspanningen gedaan om de jaarwedde van de 
gemeentesecretarissen aantrekkel ijker te maken .  Op 1 4 .05. 1 862 werd er door onze 
gemeente een rekwest aan wetgevende kamers gezonden om een min imumjaar
wedde voor de gemeentesecretarissen te bekomen.  De gemeente leverde in e lk 
geval zelf een inspanning door op de begrot ing een som van 18 frank te voorzien 
voor de pensioenkas der gemeentesecretarissen.  De wedde van secretaris werd 
het jaar daarop op 700 fr gebracht ( + 1 00 frank wegens de toenemende bezighe
den). 

In  1 864 kwam in het centrum het gemeentehuis van Adegem tot stand. In feite wer
den er in hoofdzaak drie klaslokalen en een woning voor de hoofdonderwijzer 
gebouwd . Slechts één kamer voor de secretarie werd in het geheel voorzien en d it 
op de eerste verd ieping l inks vooraan . Enkele tiental len jaren later kreeg de woning 
van de onderwijzer en het klaslokaal voor de meisjes (= schepenzaal)  een andere 
bestemming en kwam aldus het huidige gemeentehuis tot stand zoals we het nu 
nog kennen. l 61 



Eind î 868 schreef de secretaris naar de arrondissementssecretaris om een nog 
hogere jaarwedde te bepleiten .  De gemeenteraad zag daartoe geen reden .  De 
secretaris h ie ld z ich immers s lechts een gedeelte van de dag onledig met de 
gemeentezaken en hij had in 1 864 reeds een verhoging van 1 00 frank op zijn jaar
wedde bekomen (GR 20.0 î . î 869) .  

Voor de jaren î 872, '73 en ' 7  4 werd h ij samen met koster Phi l ippus Jacobus Den 
Dauw en ontvanger Jan Francies De Smidt benoemd tot patentzetter. Ook voor de 
vo lgende jaren zou h ij steeds weer aangedu id worden.  

Door het ontslag van oud-onderwijzer Jacobus Francies Stoens als ontvanger van 
de Burgergodshuizen , werd Louis De Weert begin î 877 voorlopig ontvanger. De 
overdracht van klerk tot meester greep p laats in  apri l .  De te storten borgtocht 
bedroeg 800 frank. 

In oktober 1 882 w�rd de wedde van gemeentesecretaris op î .000 frank gebracht, 
dus een verhoging van 200 frank. Als reden gaf men op het onderhoud van de 
reg isters van de burger l ijke stand en de hogere schriftbehoeften . 

E ind î 890 werd de secretaris door het schepencollege belast met de volkstel l ing 
en d it samen met Petrus Eduard Maenhout (gemeenteonderwijzer op de Kruipuit) ,  
Alfons Van Daele (hu lponderwijzer) ,  Camie l  De Pré (brievendrager) en August 
Savat (veldwachter) .  

In î 895 du idde het schepencol lege de volgende agenten aan voor de landbouw
opneming : Lou is De Weert, Camie l  De Pré (brievendrager), August Savat en Karel 
Lodewijk De Vu lder (veldwachters) ,  Emiel Savat (student en zoon van August) . 

Het ontslag a ls burgemeester van zijn broer Desi ré De Weert bracht hem in  een 
moei l ij ke positie .  Strikt gezien d iende Louis zich als secretaris neutraal op te ste l len 
i n  de pol itiek maar op menseli jk vlak waren er spanningen.  Dit vertaalde zich in een 
soort verwaarloz ing van zijn werk waardoor hij op 3 oktober î 896 een bolwassing 
kreeg . 
Een brief van de gouverneur dd .  30 september î 896 vroeg een "ernstige berisping 
voor zijn pl ichtsverzuim te geven en hem geene strengere straf op te leggen, in  acht 
nemende zijn 35 jaren goede d iensten , zijne tijdel ijke z ieken toestand en voorna
melijk zijne belofte voortaan de bestuursstukken met de g rootste zorg te rang
schikken'' . 

Op î 9 ju l i  î 905 gaf Louis De Weert zijn ontslag als secretaris. H ij zou het ambt nog 
waarnemen tot î augustus. Als ontvanger van de burgergodshuizen werd h ij ver
vangen door onderwijzer Gustaaf Boute. Met zijn ontslag kwam er een einde aan 84 
jaar lang secretarisschap van de fami l ie De Weert. 

Louis De Weert had zoals zijn broer genoeg van de Adegemse lucht en verhuisde 
reeds op 18. 1 O. 1905 samen met zijn zuster Julie naar Zaffelare. Aldus verdwenen 
de laatsten van de familie De Weert uit ons dorp. Zijn huis werd gekocht door Louis 
Boels die er samen met zijn vrouw Zulma De Keyser ging wonen. Zij waren de 
ouders van Anna Boels (x Regule Verstraete), Rosa Boels (x August De Label), Leo 
Boels (x Jeannette Doom), Gabriëlle Boels (x Albert De Kesel) en Ernest Boels 
(x Louisa Savat). Het huis wordt nu bewoond door mevr. Louisa Savat. 
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0 Adegem # Gemeentehuis 

Vooraan l inks de woning van secretaris Louis De Weert. 

Adegem . - Dorifstt"aat. Ui1ruvc, Bn<'khnodel, De Bn�ts. 

64 \ Vooraan rechts de woning van secretaris Prosper De Smet (nu beenhouwerij Johan Rys). 



PROSPER DE SMET (1 881 ·1 950) 

gemeentesecretaris (1905-1941 ), (1944-1950) 

Prosper De Smet werd te Adegem geboren op 18 juni 188 1  als zoon van Petrus 
(0Zomergem 15. 02. 1823 / + Adegem 2 1 . 03. 1909) en Augusta Van den Vennet 
(0Aalter 07. 12. 1838). De ouders van Petrus waren Jan Maximilianus en Ange/ina 
Willems, beiden geboren te Oostwinkel. Angelina Willems was een dochter van 
Camee! Bernard Willems en Livina De Reu en een telg van de bekende familie 
Willems, heren van Ma!ecote en Praat. 

Bij het huwelijk van de ouders van Ange!ina Willems staat vermeld dat zij verwant 
waren in de tweede en derde graad. Prosper De Smet bleef ongehuwd. Oud-sche
pen Yvonne De Smet (x Pieter Van Cleemput) is de dochter van een kozijn van 
Prosper De Smet, nl. Augustien De Smet (1869- ). 

Op 7 september 1 905 werd aan de gemeenteraadsleden gemeld dat Prosper De 
Smet, Florimond Van Cleemput en Leopold Van Waetermeu len (jun ior) op voldoen
de wijze het examen van gemeentesecretaris hadden afgelegd en zich kand idaat 
stelden. 

De stemming gaf de volgende verrassende u its lag : 

Prosper De Smet : 
Florimond Van Cleemput: 
Leopold Van Waetermeulen : 

1 ste stemming 

4 stemmen 
3 stemmen 
3 stemmen 

2de stemming 

7 stemmen 

4 stemmen 
1 wit br iefje 

Florimond Van Cleemput viel weg voor de tweede stemming ,  omdat hij jonger was 
dan Leopold Van Waetermeulen jun ior (naamgenoot en neef van de burgemeester) .  

Tot veler verrassing kreeg Leopold Van Waetermeulen niet de nod ige stemmen en 
i n  de tweede ronde werd met meerderheid van stemmen Prosper De Smet geko
zen .  De jaarwedde bedroeg 1 200 frank en het ambt zou reeds u itgeoefend worden 
vanaf 1 6  september daaropvolgend .  Hij  volgde aldus Louis De Weert op d ie nog 
familie van hem was : Lou is De Weert en zijn vader Petrus De Smet waren kinderen 
van kozijns.  

Enkele maanden later poogde men Leopold Van Waetermeu len tot bed iende van 
de burgerl ijke stand te benoemen , maar dit werd uiteindel ijk door de gemeenteraad 
afgewezen . Leopold Van Waetermeulen junior zou later wel in het gemeentehuis 
terechtkomen maar dan als burgemeester. 

Enkele jaren later gaf Florimond Van Cleemput zijn ontslag als onderwijzer en ver
huisde naar Aalst (september 1 9 1 0) waar h ij nog inspecteur van het lager onder
wijs werd . 

Prosper De Smet werd officieel benoemd op 1 5  september 1 905 en in de gemeen-
teraad van 1 4  november 1 905 legde hi j  de eed af. l 6s 



I n  't Getrouwe Maldeghem van 22 september 1 907 verscheen dit  merkwaardige 
stukje dat ons een beetje inzicht geeft over de manier van werken van de secreta
r is vroeger. 

"Adegem - Terechtwijziging - Een valsch gerucht hier verspreid, men kan wel gis
sen met welk doel, volgens hetwelke de secretaris maar twee ure en half daags 
meer op zijnen bureau moet zijn. 

Ziehier de waarheid. Met algemeene stemmen, 't is te zeggen zoowel van burge
meester, schepenen als raadsleden is er beslist dat het publiek zou verzekerd zijn 
den secretaris in zijnen bureele te vinden gedurende 2 1/2 ure van den dag, den 
donderdag uitgezonderd, dien tijd genoegzaam oordeelende voor het weinig uit
staan dat hij met het volk heeft, 't is te zeggen voor het afgeven van briefjes voor 
abonnementen en werkboekjes, alsook van verklaringen om een dier over de linie 
te kunnen passeeren en eenige andere kleine diergelijkheden; zijn bijzondere werk 
immers waarvoor hij bijna altijd op het secretariaat is, bestaande uit briefwisseling, 
politie-veiligheid, militie, burgerwacht, kiezerslijsten, statistieken, openbaren onder
stand, opstellen der verslagen, uitvoering der delvings- en andere openbare wer
ken, enz. enz. 

Deze maatregel is wel in 't belang van 't publiek genomen want vroeger bestond er 
geene verplichting voor den vorigen secretaris die bovendien nog met den burger
stand belast was ". 

De bediende d ie met de burgerl ijke stand was belast, was Charles Neyt .  



I n  het begin  van zijn loopbaan werd de secretaris geconfronteerd met een heleboel 
nieuwigheden zoals elektriciteit, telefoon , enz. en d it bracht u i teraard veel werk 
mee. De princiepsbesl issing om de telefoon toe te laten op het Dorp en op de 
Kru ipu i t  werd genomen op 9 maart 1 909. Men voegde er wel aan toe dat dit maar 
zou gebeuren als de geldmiddelen het zouden toelaten en . . .  d it gebeurde in 1 9 1 1 .  
I n  hetzelfde jaar startten ook de onderhandel ingen over de aan leg van elektriciteit 
voor de openbare verl ichting .  

Een moei l ijke periode was zeker de eerste wereldoorlog . Deze oorlog d ie op 1 
augustus begon, werd voor Adegem real iteit toen op 1 4  oktober 1 9 1 4  om 1 0  u 's 
voormiddags de eerste Duitse soldaten via de Kru ipui t  voorbij het gemeentehuis 
marcheerden en zo verder trokken naar Brugge.  Het merendeel van de bevolk ing 
die met schr ik was bevangen , vluchtte naar Nederland dat in  de eerste wereldoor
log neutraal was. 

In  het boek van de gemeenteraadsverslagen handtekenden de dapperen d ie niet 
op de vlucht sloegen en op post b leven : onderpastoor A. Lens, Serafien De 
Busscher, Charles Lou is Verstrynge, gemeenteontvanger H i larius De Smidt en 
gemeentesecretaris Prosper De Smet. 

· 

De gemeentesecretaris had tijdens de oorlog zi jn handen meer dan vol .  Zo d iende 
hij een heleboel formal iteiten te vervu l len in  verband met opeisingen van goederen ,  
inkwartieringen, enz .  Financieel had de gemeente het  zeer moei l ijk om de bijzon
dere hu lp aan werklozen en behoeft igen te voldoen en daartoe sloot ze versch i l 
lende leningen af. 

B ij het einde van de eerste wereldoorlog schreef de gemeentesecretaris in het boek 
van de gemeenteraadsverslagen een "geschiedkundig feit" . Daarin vermeldde h ij 
dat op zondag 20 oktober 1 9 1 8  om 1 2  u 1 5  de eerste Belg ische soldaten in het 
Dorp waren gekomen , de Duitse achterhoede op de hie len zittende. De Duitsers 
h ielden echter voorlopig  stand aan het Sch ipdonkkanaal . Vandaar beschoten ze 
ons dorp waar veel schade werd aangericht. Ze trokken zich verder terug op 2 
november 1 9 1 8. Dit  vers lag werd opgesteld en medeondertekend door de secre
taris Prosper De Smet. 

Na de oorlog was er een zeer grote crisis waarbij de geldwaarde in vrije val was . 
Deze inflatie had tot gevolg dat de wedden van de gemeentebed ienden op korte 
tijd verschi l lende keren d ienden aangepast aan de levensduurte. I n  de gemeente
raad van 25 augustus 1 9 1 9  stelde men een verhog ing van de wedden van de 
gemeentebedienden voor " den ie ver en de toewijding erkennend, waarvan de 
gemeentebedienden hebben blijk gegeven gedurende de bezettingstijd. 
Overwegend dat de wereldoorlog de eischen van het materieel leven in dusdanige 
maat heeft doen stijgen, dat de tegenwoordige wedden teenemaal ontoereikend 
zijn geworden om in de levensbehoeften te voorzien. Dat de noodzakelijkheid zich 
opdringt hiervan rekening te houden voor wat betreft de bezoldiging van het per
soneel der gemeente" . Gezien het schrijven van de gouverneur 24 februari 1 9 1 9  en 
1 1  apr i l  1 9 1 9 , aandringend op het nemen van onmiddel l ijke maatregelen om den 
toestand der gemeentebedienden te verbeteren" ,  werden hun wedden drastisch 
verhoogd .  
Wegens het p lotse overlijden van gemeentesecretaris van Oostwinke l ,  n l .  Ju les 
Timmerman (0Adegem 1 9 .09 . 1 883) ,  werd Prosper daar ook tijdel ijk secretaris ,  lang 
genoeg opdat de overleden secretaris kon opgevolgd worden door zijn jonge zoon .  1 67 



Prosper De Smet houdt de lijkrede bij de begrafenis van pastoor R. Kochuyt in 1 945. 

Prosper De Smet houdt de lijkrede bij de begrafenis van graaf De Hemrlcourt de Grunne. 



Prosper De Smet die als gemeentesecretaris de eerste wereldoorlog had meege
maakt, zou ook een gedeelte van de tweede wereldoorlog als secretaris meema
ken .  Het was op 20 maart 1 941  dat de laatste gemeenteraad van Adegem samen
kwam daar de Duitse overheid d it voor de toekomst verbood en nog al leen 
samenkomsten van het schepencol lege toe l iet . In d ie laatste gemeenteraad werd 
het ontslag van burgemeester Leopold Van Waetermeu len jun ior (zijn vroegere 
medekand idaat) medegedee ld .  

De eerste zitting van het  schepenco l lege greep p laats op 3 ju l i  1 94 1 . Aanwezig 
waren Emiel Braet (waarnemend burgemeester), Arnold Welvaert, Ju les Herrebaut 
(waarnemend schepen) en secretaris Prosper De Smet. Bi j  de tweede col legezit
t ing is Jozef De Prest reeds burgemeester ( beslu i t  3 ju l i  1 941 , eed afgelegd op 1 5  
ju l i  1 941 ) .  

E r  kwam een b rief van de gouverneur dd .  3 0  augustus 1 94 1  met meld ing dat de 
gemeentesecretarissen d ie meer dan 60 jaar waren ,  op pensioen d ienden te  gaan . 
Prosper De Smet viel daar ju ist onder want h ij was geboren op 1 8  jun i  1 88 1 . I n  de 
col legezitting van 1 9  september 1 941  werd daarom Jozef Goethals als n ieuwe voor
lopige gemeentesecretaris aangeste ld .  Terzelfdertijd werd een brief van het sche
pencollege dd .  5 mei 1 94 1  aan de gouverneur gericht " waarbij het verlangen uit
gedrukt wordt, dat de heer De Smet Prosper, gemachtigd zou worden zijn ambt te 
blijven uitoefenen, omdat zulks noodzakelijk blijkt voor de algemene belangen der 
gemeente" . I n  zijn antwoord dd .  1 1  september 1 941  l iet de gouverneur  lakoniek 
weten dat "de heer De Smet n iet voorkomt op de l ijst van de ambtenaren aan wie 
de Oberfeldkommandant toegelaten heeft verder in  d ienst te b l ijven" .  De l ijst 
dateerde van 7 maart 1 94 1  en maakte deel uit van een verordening .  

Zijn vervanging door Jozef Goethals stu itte evenwel op wat admin istratieve proble
men en er kwam geen goedkeuring van hogerhand. Ondertussen b leef Prosper De 
Smet zijn ambt u itoefenen en d it tot 24 december 1 94 1 . De secretaris werd op een 
wachtwedde van 3 1 .500 frank gezet voor het eerste jaar en di t  vanaf 1 januari 1 942, 
en voor de volgende jaren op 25.200 frank. 

Na  de bevri jd ing op 1 2  september 1 944 van onze gemeente door de Canadezen, 
verscheen Prosper De Smet terug op zijn post. H ij zorgde ervoor dat het heugl ijk 
feit van de bevri jding genoteerd werd in het boek van de gemeenteraadsverslagen . 
Op 23 november 1 944 kwam de oude gemeenteraad terug samen met o .a .  burge
meester Leopold Van Waetermeulen ,  schepenen Emiel Braet en Arnold Welvaert én 
secretaris Prosper De Smet. De gemeentesecretaris brengt "op verzoek van de 
heer burgemeester een woord van voldoening uit over de bevrijding van ons grond
gebied, zegt de raadsleden welkom die zich opnieuw aan hunne taak kunnen 
begeven en geeft hun kennis over de veranderingen in het bestuur. De heer Dr. J. 
De Prest , burgemeester gedurende den oorlog is vervangen door den heer 
Leopold Van Waetermeulen, daar de benoemingen van burgemeesters gedurende 
den oorlog, nietig zijn" . 

Prosper De Smet werd terug secretaris want de vroegere beslu iten omtrent zijn 
oppensioenstel l ing werden n ietig verklaard . 

De laatste gemeenteraad d ie Prosper De Smet bijwoonde, was deze van 1 5  jun i  
1 950. Hij overleed op 21 ju l i  1 950. l 69 
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JOZEF GOETHALS (1 895-1 972) 

gemeentesecretaris (1941-44) (1950- 1963) 
secretaris-ontvanger Weldadigheidsbureel (19 -1925 ) 
secretaris COO (1925- 1963) 

Jozef Goethals werd te Gent geboren op 25 september 1895 als zoon van Serafinus 
( 1862- 1942) en Julia Boels ( 1858- 1937). Serafinus was winkelier en beeldhouwer. 
Julia was de dochter van Felix Boels en Rosa/ie Baert (zie overzicht). Verwant met 
hem is de latere burgemeester Albert De Kesel, die trouwde met Gabriëlle Boels, 
dochter van Louis Boe/s en kleindochter van Felix Boels (uitbater Damberd op het 
Dorp). 

Jozef huwde te Maldegem op 15. 09. 1928 met Marcella Van Reybroeck (0Maldegem 
05.03. 1903). Ze hadden vier kinderen : Marie-Louise (x Roger Van der Vennet), 
Marie-Thérèse (x Robert Van de Velde), Marie-Madeleine (x Paul Taveirne) en 
Guido (x Christiane Van Hu/Ie). 

Begin 1 920 begon Jozef Goethals zijn loopbaan bij de gemeente als tussentijd ige 
bediende; midden 1 921  werd hij vast benoemd met eenparigheid van stemmen . H ij 
d iende 3 uren per dag te presteren en dit bij voorkeur  in de voormiddag . Zijn jaar
wedde bedroeg 1 200 frank met ingang van 1 ju l i  1 92 1 . 

In  1 925 werd de Commissie van de Openbare Onderstand (C .0 .0. )  opgericht als 
fusie tussen het Weldad igheidsbureel en de Burger l ijke Godshuizen . Jozef 
Goethals, voorheen reeds secretaris-ontvanger bij het Weldad igheidsburee l ,  werd 
nu de nieuwe secretaris met ingang van 1 oktober 1 925 en met een jaarwedde van 
1 200 frank. Onderwijzer Gustaaf Boute werd de nieuwe ontvanger van de C .0.0 .  
In  1 938 behaalde Jozef het d ip loma van bestuu rswetenschappen,  wat hem de toe-
gang gaf tot hogere functies zoals secretaris .  l n 



n I 

Tijdens de oorlog was er veel personeel tewerkgesteld op het gemeentehuis .  Eind 
1 940 werden twee t ijdel ijke bedienden aangeste ld : Richard De Keyser (8 .000 
frank/jaar) en Leon Van Landschoot (eerst nog 4 frank/uur en midden 1 94 1  ook 
8 .000 frank/jaar) . Dit was echter nog onvoldoende voor het vele werk : voedsel
rantsoenering ,  landbouwte l l i ng ,  schatt ing oogst en aardappelen ,  opeisingen, 
zegelbede l ing ,  enz. Op 7 augustus 1 941  werd het t i jdel i jk personeel u itgebreid met 
Maurits Cauwels en J u les D'havé. Ze kregen 25 frank/dag met mogelijkheid van 30 
frank/dag volgens de omstandigheden. 

Daar Prosper De Smet op 1 8  jun i  1 94 1  zestig jaar was geworden , werd h ij door de 
Du itse overheid verp l icht op pensioen te gaan . In de col legezitting van 1 9  septem
ber 1 941  werd Jozef Goethals als n ieuwe voorlopige gemeentesecretaris aange
ste ld .  H ij bekwam al le stemmen. Zijn benoeming werd echter van hogerhand n iet 
goedgekeurd omdat de geldende regels n iet gevolgd werden. De zaak d iende dus 
te worden overgedaan . Ondertussen b leef Prosper De Smet zijn ambt uitoefenen en 
di t  tot 24 december 1 941 . 

Met zijn brief dd .  1 5  november 1 941  l iet de min ister van binnenlandse zaken en 
volksgezondheid weten dat de openverklaring voor het ambt van gemeentesecre
taris wel iswaar niet pub l iek moest zijn maar dat er wel twee kandidaten moesten 
voorgedragen worden en dat er een akkoord moest zijn van de gouverneur en de 
burgemeester. Als tweede kandidaat koos men Leon Van Landschoot. U iteindel ijk 
werd Jozef Goethals door de Oberfe ldkommandatur aanvaard als gemeentesecre
taris .  Bij bes lu i t  van 4 deceüber 1 941  van de Min ister van Binnenlandse zaken en 
Vol ksgezondheid werd Jozef Goethals tot secretaris benoemd.  H ij legde in de raad 
van 24. 1 2 . 1 942 de eed af. 

Beg in  1 942 werd Richard De Keyser (0 Adegem 03.05. 1 9 1 3) als vaste bediende op 
de gemeente aangenomen.  Na een oproep in  de Landwacht en 't Getrouwe 
Maldeghem waren zijn medekandidaten : Leon Van Landschoot, Albert Expeels 
( Maldegem) ,  Odie l  De Baets (3 maanden te jong) ,  Georges De Bruycker 
(Balgerhoeke-Eeklo), Werner D 'hoore, Andreas Minnaert ( Ledeberg) en Maurits Van 
Holen (Doornik) .  R ichard De Keyser, d ie hoofd was van de ravitai l leringsdienst, zou 
daarop het toezicht b l ijven houden .  

Op 1 apri l  1 942 trad Gerard Cauwels i n  d ienst a ls  bediende van de ravitai l lering .  En 
begin 1 943 zou nog personeel aangeworven worden voor gelegenheidswerk, zoals 
Albert Herregodts (kadaster), Adrienne Roeygens (machineschrijfster) voor 20 à 90 
u ren/maand en aan 5 frank/uu r. Als gemeentewerkman wierf men Gerard 
Bruggeman aan. Het was dan ook n iet verwonderl ijk dat de secretaris een wedde
verhog ing vroeg gelet op het vele werk zoals " de wederopbouw, inkwartiering, oor
logsschade, levering van Duitse troepen, bewaking van bruggen, hulp aan ravitail
leurs, nieuwe boekhouding, enz. " Op 22 apri l 1 943 nam men nog eens 2 tijdel ijke 
bedienden in  dienst en dit voor onbepaalde duur. Het waren Leon Van Dycke en 
René Poll et. 1 n september 1 943 had de gemeentesecretaris Jozef Goethals aldus 
de le id ing over het volgende personeel : Richard De Keyser (bediende), Leon Van 
Landschoot (hoofd ravitai l lering) ,  Ju les D'havé (bediende ravitai l lering), Gerard 
Cauwe ls ( bediende ravitai l lering) ,  René Pal let (bediende ravitai l lering), Gerard 
Bruggeman (werkman),  Albert Notteboom (veldwachter), Emiel De Vuyst (tijdel ijk 
pol it iebed iende), Emerence De Waele (kuisvrouw) en Richard Spil lebeen (toege
voegde veldwachter). Robert De Smidt was de gemeenteontvanger. 



Vooraan links: burgemeester Albert De Kesel en secretaris Jozef Goethals op een banket bij de stichting van 
lmeloost op 27 december 1 954. 

Overhandiging van het diploma als laureaat van de Arbeid groep Rljwlelconstructie-kaderconstructeur aan Aloïs 

1 73 Goethals op 26 aprll 1 956. V.l.n.r.: Juliana Goethals, Gerarda Lamote, Jozef Goethals en Aloïs Goethals. 



I n  de nacht van 23 op 24 januari 1 944 werden er twee schrijfmachines ontvreemd 
op het gemeentehuis : één toebehorende aan de gemeente, de andere eigendom 
van veldwachter A.  Notteboom. Uit het onderzoek bleek dat Jozef Goethals en 
Richard De Keyser a l  een gehele tijd hun eigen schrijfmachine gebruikten en dit 
zonder vergoeding .  Voortaan kregen ze een vergoed ing van 1 00 fr/maand .  

Na d e  bevrijd ing in  september 1 944 werd Jozef Goethals terug gewoon bediende 
want Prosper De Smet kwam terug als gemeentesecretaris .  De vroegere besluiten 
genomen door de Duitse overheid werden immers n ietig verklaard . De meeste 
bedienden waren t i jdel i jk en vloeiden geleidel ijk af . Er kwamen ook nieuwe : Yvonne 
Pol let samen met Maria Van Landschoot werden bedienden voor de ravitai l lering 
vanaf 1 juni 1 945 (7 ja,  3 neen , 1 b lanco) . Ook Edgard Sierens deed zijn intrede als 
t i jdel ijke werkman (in d ienst op 1 mei 1 945) .  

Na het overl ijden van Prosper De Smet op 2 1  ju l i  1 950 werd Jozef Goethals terug 
gemeentesecretaris. Op de gemeenteraad van 27 ju l i  1 950 fungeerde hij reeds als 
d ienstdoende secretaris .  In de gemeenteraad van 26 oktober 1 950 ging men over 
tot de kiezing van een n ieuwe secretaris .  Jozef Goethals kreeg 5 stemmen , R ichard 
De Keyser 3, René Pol let 1 stem, U. Boute 1 stem en er was 1 wit briefje. Er was 
dus geen meerderheid en er diende tot bal lotering te worden overgegaan . Jozef 
Goethals haalde nu 7 en Richard De Keyser 4 stemmen. Goedkeuring door de 
bestendige deputatie volgde op 1 7  november 1 950. Een wijz ig ing deed zich nog 
voor in het personeel : op 1 januari 1 954 trad Richard Leloup als g rafmaker in dienst 
(600 uren d ienstprestaties/jaar) . 

Met ingang van 1 maart 1 963 nam Jozef Goethals ontslag als gemeentesecretaris .  
Na een tijdel ijke vervanging door R ichard De Keyser zou h i j  u iteindel ijk opgevolgd 
worden door René Pol let. 

Secretaris Jozef Goethals voor zijn woning in de Prins Boudewljnlaan. 



RENE POLLET (1 91 8- ) 

gemeentesecretaris Adegem (1963-1976) 
gemeentesecretaris Maldegem (1977-1982) 
secretaris COO Adegem (1963-1969) 

René Pol/et werd geboren te Adegem op 12 augustus 1918 als zoon van Edmondus 
( 1879- 1971) en Adolphine Van Speybroeck ( 1890- 1923). Hij behaalde het diploma 
van lager middelbaar onderwijs en hogere bestuurswetenschappen. Hij trouwde 
met Angela Vincent (0 Waarschoot 26.07. 192 1) en heeft drie zonen : Jan (x Annemie 
Oubrul}, Luc (x Greet Vanseveren) en Paul (x Marie Claire Temmerman). 

Tijdens de oorlog was er veel werk op het gemeentehuis en regelmatig werd er per
soneel aangeworven .  Op 22 apri l 1 943 nam de gemeente 2 tijdel ijke bedienden aan 
voor onbepaalde duur. Het waren Leon Van Dycke en René Pal let. Leon Van Dycke 
werd aangesteld als bediende van de ravitai l lering ,  opgevorderd door de min ister 
van Landbouw en Voedselvoorziening . H ij stond in voor de n iet-eetbare producten 
en de zegelbedel ing . René Pal let werd bed iende van de ravitai l lering .  H ij woonde 
te Eeklo (d istrict Oostwinkel ) ,  maar in  feite woonde h ij i n  de Adegemse Murkelstraat. 
Dit gedeelte van Adegem was echter door de Duitse overheid bij Eeklo gevoegd .  
Groot-Eeklo werd pas ontbonden o p  2 7  februari 1 947. I n  het vers lag van de 
gemeenteraad zei men lovend over René Pal let dat men de gelegenheid had om 
"een bekwame bed iende aan te werven" .  H ij trad in  d ienst op 1 1  mei 1 943 en b leef 
in gemeentedienst tot 31 januari 1 949 . René Pal let had zich ondertussen verder 
bekwaamd ,  behaalde het einddip loma van bestuu rswetenschappen ( 1 947) en 
kreeg daarvoor een speciale vergoed ing .  

Vanaf 1 augustus 1 949 tot 3 1  ju l i  1 95 1  was h ij gemeentebediende te S le id inge om 
vanaf 1 augustus 1 95 1  naar het Adegemse gemeentehuis terug te keren .  I n  de 
gemeenteraad van 24 mei 1 95 1  was h ij als enige kand idaat tot klerk gekozen .  De 
stemming gaf 1 O stemmen voor en 1 b lanco. 

René Pollet. 

Het personeel in gemeentedienst b leef beperkt 
en als er dan iets speciaals kwam zoals de ver
n ieuwing van de bevolk ingsregisters in 1 96 1 , 
werd er een beroep gedaan op vrijwi l l igers die 
d i t  werk wi lden doen in hun vrije u ren,  uiteraard 
mits betal ing . René Pal let werd met deze taak 
belast en kreeg daarvoor 5 frank per inge
schreven inwoner. 

Samen met R ichard De Keyser, Al bert 
Notteboom en Richard Spi l lebeen werd René 
Pal let aangeduid voor de volkste l l ing van 3 1  
december 1 962. E n  eind mei 1 963 werd h ij tij
del ijk secretaris van de C .0 .0 .  in vervanging 
van Jozef Goethals .  

Na het ontslag van Jozef Goethals als secreta
ris op 1 maart 1 963 werd Richard De Keyser 
"tijdel ijk gemeentesecretaris" en d it voor de l 75 



periode van 28 februari 1 963 tot 3 ju l i  1 963. Een p laatsvervang ingstoelage werd 
hem daarvoor toegekend.  Bij de stemming in de gemeenteraad van 4 ju l i  1 963 werd 
René Pal let met al de stemmen (9) tot "waarnemend gemeentesecretaris" verkozen . 
I n  dezelfde z itting legde Richard De Keyser de eed af van gemeenteontvanger. 
René Pal lets eerste gemeenteraad als secretaris greep p laats op 29 augustus 
1 963. 

Om i n  de vervanging van de secretaris te voorzien werd een n ieuwe klerk aange
worven .  Jeannine Coens behaalde in de zitting van 23 december 1 963 met zes 
stemmen de meerderhe id .  Andere kand idaten waren Hans Crommen, Georges 
Daelemans, Antoine Rombaut (2 stemmen) ,  Hélène Thys en Marie-Jeanne Van 
Speybroeck ( 1  stem).  De besl issing werd echter van hogerhand n iet goedgekeurd 
omdat men een opschortende voorwaarde had voorzien (n l .  het 1 ste jaar van de 
Provinciale Leergang in  de bestuurswetenschap hebben of het behalen binnen de 
twee jaar) en ze werd nu maar tijdel ij ke bediende. 

René Pal let werd in de zitt ing van 9 apri l  1 964 vast benoemd tot gemeentesecreta
ris en d i t  door bevordering .  H ij bekwam al de stemmen . I n  de gemeenteraad van 
25 jun i  1 964 legde h ij de eed af. 1 n het Vrij Maldegem van 1 8  apri l  1 964 verscheen 
het volgende berichtje : " We vernamen met genoegen dat op de laatste zitting van 
de gemeenteraad de h. René Pol/et, reeds gemeenteklerk, tot gemeentesecretaris 
werd bevorderd . . . Onze hartelijke gelukwensen aan onze nieuwe sekretaris welke 
reeds zijn strepen ten bate van onze bevolking heeft verdiend op het gemeentehuis 
en naar we hopen op dezelfde ingeslagen weg van dienstbaarheid verder zal 
gaan."  

Op 1 4  januari 1 965 werd Jenny Herrebaut gekozen als tijdel ijke klerk ( 1 O stemmen 
ja, 1 b lanco). En in de gemeenteraad van 20 maart 1 969 kwam het ontslag ter spra
ke van Jeann ine Coens als opste l ler en dit  met ingang van 1 9  mei .  I n  dezelfde raad 
ste lde men tevens een kaderwijzig ing voor. Voortaan zou het kader bestaan uit  : 
gemeentesecretaris ,  gemeenteontvanger, opste l ler, klerk, twee veldwachters , 
gemeentewerkman (half geschoold arbeider A) , grafmaker met gedeelte l ijke pres
taties (600 uren/jaar). De betrekking van opstel ler werd op 1 oktober 1 969 i ngevu ld 
door Daniël De Busschere. Reeds enkele maanden later werd h ij secretaris van de 
C .0.0.  in  veNanging van René Pallet. Op dezelfde datum trad Aloïs Mercy in  dienst 
en zijn functie was toen vooral het onderhoud van het n ieuwe kerkhof. 

In 1 972 had de gemeentesecretaris de leid ing over het volgende gemeenteperso
neel : gemeenteontvanger, opste l ler, twee klerken ,  twee veldwachters, een grafma
ker (600 uren/jaar) en t i jdel ijk een gemeentewerkman , een tuinier-werkman en twee 
kuisvrouwen (gemeentehuis en jongensschool Kruipuit) .  
Met de fusie op 1 januari 1 977 verloor de gemeente Adegem haar zelfstandigheid 
en vormde samen met Maldegem en Middelburg de nieuwe gemeente Maldegem. 
Het personeel g ing automatisch over naar de gemeente Maldegem. 

René Pallet werd ook te Maldegem gemeentesecretaris en dit vanaf 1 januari 1 977 
tot zijn pensionering op 1 apri l  1 982. Bertrand Slabbinck, gemeentesecretaris van 
Middelburg stelde zich toen geen kandidaat, maar werd later wel zijn opvolger. 

Jozef Dobbelaere 



DONK - 1 2  SEPTEMBER 1 944 

EN TOEN KWAMEN ZE, 

DE CANADESE BEVRIJDERS 

Na de spectaculaire landing van de geal l ieerde troepen ,  d ie p laats vond i n  de vroe
ge ochtend van 6 jun i  1 944 op de Normandische kust tussen Cherbourg en Caen ,  
was het vanzelfsprekend de bedoel ing om snel door de Duitse verded ig ings l in ies 
te breken .  Zich een weg banend door het Normand ische b innenland ,  wi lden ze zo 
vlug mogel ijk de voorname kanaalhavens,  waaronder Le Havre , Du inkerke en 
Antwerpen, veroveren .  
Een nooit geziene en  onvoorstelbaar goed uitgeruste troepenmacht , met onder 
meer aanzienl ijke en b l ijkbaar onoverwinnel ijke Canadese eenheden had voet 
gekregen op het Westeuropese vasteland . Ze ontplooide zich verder, veroverde en 
was op weg om ook ons te bevrijden . . .  ten koste van veel b loèdvergieten en het ver
l ies van een onnoemlijk g root aantal jonge mensen levens.  Een hel van ontp loffende 
mijnen en g ranaten ,  vuurspuwende mortieren , ratelende machinegeweren . . .  zaaide 
dood en verniel ing .  Alleen al op D-day lag het aantal geal l ieerde verl iezen rond de 
9000, waaronder 1 07 4 Canadezen .  
Ook te  Donk hadden we er van meetaf aan weet van dat de geplande geal l ieerde 
i nvasie, die de naam "Overlord" had gekregen ,  een werke l ijke aanvang had geno
men. Met mondjesmaat - de strategische belangen mochten immers n iet worden 
geschaad - sijpelden ,  via de (door de Duitsers verboden) Engelse B .B .C . -rad io
zender, de hoopvol le berichten door die ons met ongedu ld  de langverwachte 
bevrijd ing deden verbeiden.  Ei ndel ijk was de uitgang van de donkere tunnel  in zicht 
en konden we ons reeds het frêle l icht voorste l len dat ons weldra de vrijheid zou 
schenken en de zenuwslopende angst voor verdere ontbering ,  verp l ichte tewerk
stel l ing,  deportatie en terreur zou wegnemen. 
Velen onder ons hoorden voor het eerst de namen van steden en dorpen uit het 
schierei land Cherbourg-Normandië, die wel l icht voor altijd h istorische l ittekens zul
len bl ijven en het nageslacht zul len herinneren aan het leed dat oorlog en bezett ing 
met zich meebrachten,  alsmede de herademing en vreugde om bevrijd ing en 
vrede. Vijftig jaar na het defin itieve einde van de oorlog worden deze plaatsen ten 
overvloede maar terecht gememoreerd : Courseul les ,  Sainte-Mère-Egl ise (waar een 
parachutist aan de kerktoren b leef hangen ) ,  Qu istreham, Pointe-du-hoc,  
Arromanches (waar een kunstmatige haven ,  nog altijd zichtbaar, werd aangelegd) ,  
St.-Aubin ,  Colombiers-sur-Seul les, Avranches, Falaise, Caen,  Bayeux en nog 
zoveel andere.  Ze klonken ons in een mum van tijd zo vertrouwd in de oren en 
deden ons telkens onweerstaanbaar naar de landkaart grijpen om de krijgsverrich
tingen effectief te kunnen volgen . 
Het spreekt voor zich dat in beide kampen zeer zware verl iezen werden geleden .  
De  zege van de  geall ieerden was ongetwijfeld te  danken aan de vastberadenheid 
en de heldenmoed van hun strijders en de numerieke en materiële superioriteit. 
Wij, Donkenaren,  zouden nog wachten tot september-oktober, vooraleer onze regio 
aan de beurt kwam om defin itief bevrijd te worden .  l n -



I ngevolge de langzame, maar zekere aftocht van het Duitse leger had H itler per
soonl i jk de opdracht gegeven de havens ten zuiden van de Schelde met al le ter 
besch ikk ing zijnde middelen , extra te versterken en dit gebied tot het u iterste toe 
hardnekkig te b l ijven verdedigen .  Dit maneuver moest het g ros van het 1 5de Duitse 
Leger, bestaande uit ongeveer 1 00000 manschappen en aangevoerd door gene
raal Gustav von Zangen , de gelegenheid geven via de Scheldemonding te ontko
men,  vooraleer door de geal l ieerden ingesloten en voorgoed u itgeschakeld te wor
den . Het Oppercommando van de Wehrmacht had deze troepen immers 
voorbestemd om vooralsnog het Ri jngebied te verdedigen. 

MOERBRUGGE-OOSTKAMP 

Na de bevrijd ing van Brugge, d ie bijna zonder slag of stoot verl iep, en de slag b ij 
Moerbrugge-Oostkamp, zou nu  weldra ook onze bevrijd ing worden ingelu id .  
Moerbrugge,  een vermeende zwakke schakel i n  het Du itse verdedig ingsstelsel ,  zou 
nochtans twee zeer bange dagen en nachten kennen van hevige strijd ,  die het 
leven kostte aan 48 Canadezen en vele tiental len Duitsers en waar ook enkele bur
gerslachtoffers te betreuren vielen . 
Vanaf dat ogenb l ik  moest er snel worden doorgestoten naar het Leopoldkanaal , dat 
geacht werd te behoren tot de versterkte Scheldevestingen en verded igd werd door 
twee Duitse infanteriedivisies, nameli jk de 64ste en de 245ste, respectievel i jk aan
gevoerd door General-Majoor Knut Eberding en General-Luitenant E. Sander. 

DE SLAG TE MOERKERKE 

Op 1 2  september 1 944 trokken versch i l lende Canadese eenheden door S ijsele. 
Over het Kanaal van Schipdonck en het Leopoldkanaa l ,  binnen het tracé 
Moerkerke-Maldegem moest een bruggehoofd gereal iseerd worden, teneinde 
West-Zeeuws-Vlaanderen zo haast mogel i jk te veroveren.  Het Canadese Eerste 
Leger, dat de operaties aan het Leopoldkanaal zou uitvoeren,  werd geleid door 
Lu itenant-Generaal Gu i  Simonds .  
Drie reg imenten ,  waaronder het Algonqu inregiment van de 1 0de Canadese 
I nfanterie Brigade en behorend tot de 4de Gepantserde Divisie, zouden deze klus 
klaren.  
1 n de nacht van 13 op 1 4  september staken 440 Canadese infanteriesoldaten met 
hun zogenaamde Assau lt-aanvalsboten te Moerkerke het Schipdonck- en het 
Leopoldkanaal over ter hoogte van de wijk Molentje. Hun plan was zo vlug moge
l ijk een bruggehoofd te vestigen en er bai leybruggen te slaan om de meer dan 35 
ton wegende Shermantanks toe te laten door te stoten naar S lu is ,  Aardenburg en 
Breskens.  Zij zouden daarin gesteund worden door een afdel ing veldart i l lerie, d ie 
opgeste ld was tussen S ijsele en Vivenkapel le .  Zij slaagden er echter n iet in het 
smalle bruggehoofd dat ze gevestigd hadden, lang te behouden.  De Algonquin
infanteristen moesten zich na een b loed ige strijd ,  onder de felle druk van de Duitse 
weerstand , terugtrekken .  Vanuit het hoofdkwartier van het 89ste Duitse I nfanterie 
Legerkorps was immers het bevel gegeven de Canadezen onverbiddel i jk en tot 
welke prijs ook, terug te drijven .  
De Canadezen verloren er 1 50 manschappen : 35 sneuvelden er en velen werden 
gewond. De herinnering aan de heldenmoed van de jonge Canadezen en de daar
mee gepaard gaande tragedie heeft men terecht vereeuwigd door aan de trekweg 
langs de kanalen vlak bij Molentjesbrug de naam te geven Algonquinstraat, naar 
het reg iment dat h ier de hevige strijd voerde. 



DONK BEVRIJD 

Ondertussen ,  op 1 2  september 1 944, rukten de Canadese troepen verder op en 
bereikten kort na de middag met hun brenn-carriers ons dorp Donk. Het waren 
i nfanteristen van het South Alberta Regiment en behorend tot de 4th Canad ian 
Armoured Division . Zij kwamen uit St.-Omer, i n  Noord-Frankrijk .  De herberg van 
Cyriel Dhoore op de Krone vormde hun eerste halte op Donks g rondgebied . Zoals 
overal waar ze passeerden bracht ook h ier een enthous iaste menigte hen een 
spontane, ja uitbundige ovatie.  
1 2  september, het was kermis-d insdag te Donk, en het werd nu  ineens ook "bevrij
d ingsdag " !  Al le ingrediënten waren nu p lots aanwezig om er een echt feest van te 
maken dat te Donk en ver daarbuiten zou k l inken als een klok. Het was warm en 
helder weer en goed om er op straat bij te zij n ,  met de soldaten een babbeltje te 
slaan en hun indrukwekkend legermateriaal te bewonderen .  
Na die eerste korte hartel ijke ontmoeting sloegen de carriers de weg naar Donk
centrum in ,  geëscorteerd door vele Kronebewoners , en toegeju icht door een n ieu
we golf  van geestdrift ige mensen .  Het werd een zegevierende intocht midden in 
een kleine landelijke leefwereld vol  jubelende en vooral dankbare mensen .  De 
colonne hield st i l  nabi j  het toenmal ig k looster. De volkstoeloop bleef aangroeien .  
Jong en  oud wi lden op  hun man ier contact krijgen met hun bevrijders, waarbij de  
carriers en nadien de  zware Shermantanks letterl i jk onder een zee van aanstor
mende mensen werden bedolven . De eerwaarde zusters Celesta en Gertrude zorg
den ervoor dat de bemanning van de gevechtswagens tussen de krieuwelende 
massa de koekebroodjes, die ze ter gelegenheid van de kerm is hadden gebakken ,  
geserveerd kregen . 
De mensen negeerden het gevaar, dat steeds om de hoek schu i lt rond vooruitge
schoven gevechtseenheden . Ze bleven maar toestromen,  de kakhi-krijgers met 
bloemen en d rankjes overladend.  

Zware Shermantanks van het South Alberta Regiment stationeren even langs de  Brezendedreef in september 
1 944, j 79 



"Ze zijn daar!" Het enthousiasme van de Donkse bevolking kent geen grenzen op de kermisdinsdag van 1 944 . 

Niets dan blijde gezichten. De tanks zijn nog nauwelijks te bespeuren onder de toevloed van geestdriftige 
Donkenaars. 



Zijn te herkennen op de foto's: de families Tamsyn, Versluys, Laureyns, Coene, Himschoot, Van Landschoot, 
Cromheecke, Roels, De Deyne, Cockhuyt, Verleye, Van Loo, Henneman, Goossens, Dhaenens, Pallet, Vangaever, 
Geirnaert, Van de Casteele, Hurtekant, Bisschop, Voet, Lateste . . .  



Ook zuster Getrude viert mee met haar Donkeaars. 

De jonge meisjes wilden 
goed voor de dag komen 
bij de Canadezen en tro • 

ken nog vlug een "verse 
schort• aan 1 



DE LAATSTE DUITSERS 

Het moet echter wel gezegd dat een beperkte patrou i l le  verkenners de situatie 
nuchter b leef bekijken en zich, bewust van het nog alt i jd d reigend gevaar, op een 
gegeven ogenbl ik te voet in  de richt ing van de kerk begaf. Ze h ie ld even halt ter 
hoogte van de oprit van onze woning (fami l ie  De Ceuninck) in  de Brezendedreef, 
waar zich weer een menigte mensen had verzameld om het verdere verloop te kun
nen volgen. 

Dat waakzaamheid geen overbod ige l uxe was, b l ijkt wel u it  volgend voorval dat de 
fami l ie De Brabander-De Deyne overkwam en fataal had kunnen aflopen en dat wij 
de lezer n iet wi l len onthouden . 

I n  de voormiddag van d insdag î 2 september î 944 was landbouwer Triphon De 
Brabander van de Schipstalhoeve in  de Brezendedreef met paard en d riewielkar 
naar de molen van Adel in  De Metsenaere gereden .  Het zelf gebakken brood van 
g raan van eigen bodem moest immers zorgen dat de tien monden d ie het hu isge
zin telde op tijd van het nodige voorzien werden . 't Was immers nog steeds oorlog 
en met het scherp gereglementeerd rantsoen kwam men er n iet .  

Een mooie nazomerse dag kondigde zich aan en n iets l iet vermoeden wat er nog 
al lemaal te gebeuren stond. Aan de kn ipoog en het g roetend handgebaar van de 
voorbijgangers kon men merken dat er iets in  de l ucht h ing dat aan de nakende 
bevrijd ing deed denken . De hoeve van Triphon De Brabander, midden een oase 
van weelderige weiden met grazend vee en zonovergoten aardappel land , lag er 
vredig bij .  Er was alleen de beweg ing van ravottende kinderen en de bezige han
den die het dagel ijks weerkerende hoevewerk moesten beredderen .  

A ls  personeel op zijn hoeve had Triphon naast Cyriel De Coussemaker u i t  
Maldegem ook Paula Laureyns in  d ienst .  Z i j  was de dochter van melkvoerder 
Camiel Laureyns en Pharaïlde Van Hauwenhuyse, en was bij de fami l ie De 
Brabander in  d ienst gekomen in  de p laats van haar broer André, die opgeëist was 
voor tewerkstel l ing in Duitsland .  

Tijdens de afwezigheid van de landbouwer kreeg zijn echtgenote Rachel p lots 
onverwachte gasten over de vloer : drie zwaarbewapende SS-soldaten ,  u i tgerust 
met vuurwapens van zwaar kal iber, waren het erf opgekomen.  Hoe hadden zij deze 
toch wat afgelegen hoeve, half verscholen achter weelderig zomergroen gevon
den? Zij schenen moe, zelfs u itgeput en hongerig , ze verzochten dan ook dringend 
om voedse l .  
Toen ze de hofstede naderden , waren ze het eerst opgemerkt door Pau la Laureyns ,  
d ie  door vrees bevangen , v lug de andere bewoners van de hofstede g ing verwitti
gen. De oudste zoon,  H ippoliet, zat op dit ogenbl ik in de kruin van één van de hoog
stammige fruitbomen, bezig de rijpe peren te p lukken .  H ij werd er door Pau la d ruk 
attent op gemaakt dat ,  als de Duitsers om peren zouden vragen , h ij deze in  geen 
geval mocht weigeren.  De bezorgde achttienjarige Pau la besefte immers maar al te 
goed het gevaar voor de gevolgen wanneer op de dool zijnde vijandel ijke mi l itairen 
zouden worden afgewezen .  De boerin - van nature meevoelend met de noodl ijden
den - door medeli jden bewogen en vanzelfsprekend ook door schrik bevangen, l iet ' de drie veldgrauwe soldaten op de bank achter de lange keukentafel aanschu iven 
en zette hen voedsel voor. l s3 



De soldaten waren u it de r ichting van de Passiedreef gekomen en hadden bl ij kbaar 
de k le ine verded ig ingspost nabij 't Klokske - de hoeve van de fami l ie Gustaaf 
H uyghe-Cockhuyt - verlaten . "  op zoek naar wat eten? Onhei lspel lende geruchten 
deden in  die dagen de ronde over het terugtrekkende Duitse leger, het was heel 
geraadzaam de ongenode lu i  ter wi l le  te zijn .  Na zich tegoed te hebben gedaan 
aan spijs en d rank gaven de soldaten te kennen voldaan te zijn en naar rust te ver
langen .  Een leegstaand varkenshok met vers droog stro op de vloer werd hun aan
gewezen. Ze zeu lden er heen met hun zware wapens en vielen bijna onmiddel l ijk in  
een d iepe slaap. 

Het hok had nog zeer recent gediend als schu i lp laats voor de boeren d ie vanuit de 
nabijgelegen Westvlaamse contreien gevlucht waren met hun trekpaarden om zich 
te kunnen onttrekken aan de opeisingsbevelen van de Duitse bezetter. Waar het kon 
werden de zware paarden immers ogenbl i kkel ijk in  beslag genomen en gebruikt om 
het overigens aftands oorlogsmaterieel van het aftrekkend leger te helpen ver
p laatsen . De laatste landbouwers d ie van de gastvrijheid van Triphon De Brabander 
hadden gebruik gemaakt waren André Reybrouck, Aimé Degrande en Jozef 
Longuevi l le .  Onnodig te zeggen dat deze praktijk - onder het oog van een in paniek 
verkerend bezett ingsleger - n iet zonder ernstige gevaren was . 

Ondertussen was het hoog middag geworden en was Triphon met z ij n  gespan 
thu isgekomen. Nog fel onder de indruk van het onverwachte bezoek vertelde moe
der Rachel wat er was voorgeval len , z ich ernstig zorgen makend over het feit dat 
ze nu met d ie ongewenste , tot de tanden gewapende " logés" ,  opgezadeld zaten .  

84 [ De hoeve De Brabander, thans Schipstalhoeve genaamd en bewoond door de familie Jacques De Braband r. 



Reeds in de voormiddag had men in  de verte horen schieten - het had toen als 
feestmuziek in de oren geklonken - zodat het vermoeden dat de bevrijd ing e lk  
ogenbl ik naderbij kwam steeds sterker werd . B loedverg ieten moest op di t  moment 
ten allen prijze vermeden worden.  

Even na de middag zagen de alerte hoevebewoners een f ietser d ie snel  langs de 
d reef in  de richting van de hoeve kwam gereden .  't Was Arthu r  De Jaegher, hoef
smid en fietsenmaker in het dorp, d ie de hoeve kwam opgerend met de geestdrif
tige u itroep : "Ze zijn daar " .  de bevrijders , 't zijn Canadezen ! "  

Vreugde e n  angst overviel d e  fami l ie De Brabander-De Deyne gel i jkt ijd ig .  Een 
onheilspel lend voorgevoel omfloerste het enthousiasme bij de hoevebewoners bij 
het besef dat hun have en goed het toneel konden worden van een verbeten weer
stand met a l le gevolgen vandien.  Het potentiële "weerstandsnest" was immers 
bemand met goed u itgeruste en gemotiveerde soldaten . 

Op de hoogte gebracht van de situatie besloot De Jaegher het pantserbataljon van 
het Canadese South Alberta Reg iment, dat inmiddels Donk was b innengereden ,  
van de toestand op de hoogte te  brengen. Vrezend voor gewelddaden , drong de 
fami l ie De Brabander erop aan dat men de grootste voorzicht igheid aan de dag zou 
leggen. 

A.  De Jaegher kwam onze fami l ie op de hoogte ste l len van de penibele situatie op 
de Schipstalhoeve. Coadjutor l ngels ,  onderpastoor en vriend des hu izes, aanwezig 
onder de vele vrienden en buren ,  vernam ook het n ieuws. Voor de Canadezen was 
het een voldoende aan leid ing om de kanonloop van een pantservoertu ig ,  nabij het 
boerderijtje van de gebroeders Corthals in stel l ing gebracht, naar de hoeve te rich
ten . Later heeft onderpastoor l ngels verklaard dat door zijn tussenkomst voorlopig 
werd afgezien van dergel ijke interventie, omdat een fami l ie  met acht k leine ki nde
ren rechtstreeks in de vuur l ijn  kwam te l iggen. 

Een andere taktiek zou dan worden aangewend. Dr ie f l ink uit de klu iten gewassen 
Canadese soldaten , gewapend met machinegeweren en handgranaten namen 
vanaf onze woning (fami l ie P. De Ceuninck) eerst de hoevel igg ing zeer nauwkeu
rig op om daarna het bevel tot aktie af te wachten .  Het sein kwam er . . .  
I n  een mum van tijd hadden de soldaten i n  hun camouflage-un iform onze moestu in 
doorkruist, sprongen de hagen over en s lopen door de weiden van de fami l ies 
Tamsijn en Vannevel tot aan de samenvloei ing van de Donkse- en de Smoefelbeke. 
Ze zochten even dekking achter twee korenschelven op het akkerland van de fami
l ie Cockhuyt-Hurtekant en benaderden dan behoedzaam de zuidoostkant van de 
Schipstalhoeve. Terwijl moeder Rachel De Deyne met haar kroost angstig b innen 
bleef, bang de minuten afte lde en wel l icht de rozenkrans bad , speurde Triphon 
vanop een zitbank buiten ,  de wegen in  de richti ng van de kerktoren af . 

Zodra de Canadese patrou i l le  het wagenhuis genaderd was, kreeg zij Triphon in  het 
vizier. Deze wees de tweede deur aan van een achter l iggend gebouw, de varkens
stal. De deur was dichtgetrokken op een kier na . .  en de SS-soldaten waren - geluk
kig maar - geen gevaar vermoedend , nog steeds ingedommeld .  
De Canadezen naderden behoedzaam. Op een bepaald ogenb l ik  sprong de com
mandant van het trio voorwaarts , g reep de deurkruk met vaste hand en trok het 
deurtje met één ruk wagenwijd open ,  terwijl zijn twee gezel len met getrokken l ss 



machinepistolen en ontspannen handgranaten binnenvie len.  De Duitse soldaten,  
vol ledig verrast, gaven zich over zonder de minste schermutse l ing .  Toen echter hun 
wapens in  bes lag waren genomen en ze zoals gewoonl ijk gefou i l leerd en hun per
soon l ij ke bezitt ingen waren afgenomen,  moet het voor één van de S .S . -ers te mach
tig zijn geworden.  U itdagend riep hij : "Hei l  H it ler ! " en b l ijkbaar nu bewust van de 
n ieuwe situatie wou hij toch nog weerstand bieden zodat de agressief geworden 
krijger manu mi l itari moest worden aangepakt . Een scène d ie door de landbouwer 
en zijn fami l ie ,  vanuit een klein raampje in het achterhuis kon worden gevolgd.  

Al d ie t i jd hadden wi j  i n  het dorp met spann ing de afloop van deze riskante inter
ventie afgewacht.  Kort daarna was het zover: het fietspaadje vanaf het kerkhof vol
gend, stapten de d rie Duitse krijgsgevangenen met de handen op het hoofd , één 
na één voorbij , nog steeds verwensingen u itend aan het adres van hun Canadese 
bewakers . In de een van de klaslokalen van de jongensschool werden ze onder 
strenge bewaking opges loten .  

Het gezin van Triphon D e  Brabander-De Deyne, gefotografeerd in 1 945. 
V.l .n.r. Vooraan: moeder Rachel met Oswald, Angeline, Jacques, Wilfried, Christiane en Marcel. 

Achter hen: Hippoliet, vader Triphon en Rafaël. 

Behalve di t  incident verl iep de bevrijd ing van Donk omzeggens rimpel loos. Voor de 
fami l ie De Brabander werd een tragedie vermeden. Zi j  was zich daar sterk van 
bewust en die vrees was gewett igd . De weken die volgden bleef de angst hen ach
ternazitten wanneer Du itse soldaten - vooral 's nachts - de kanalen overstaken en 
tot in de z�er nabij gelegen wijk Eibey werden gesignaleerd . Uit regimentsdagboe
ken bl ijkt dat onder andere omstreeks 1 7  september 1 944, de 23-jarige Canadees 
Bdr. Francis Wh ite, afkomstig u it Grandview, Man itoba, in een h i�derlaag t�rec�t
kwam. H ij werd in de omgeving van de Brieversweg door een Duitse patroui l le d ie 



de kanalen overstak, verrast en gedood . Dat de infi ltratie van Duitse mi l i tai ren ,  op 
zoek naar krijgsgevangenen, wapens, voedsel en brandstof in  het gebied van 
Scheewege, Zoetendale en zelfs Eibey, herhaaldel ijk p laatsvond , bewijst de latere 
ontdekking van een geval len 1 9-jarige Du itser in de boomgaard bij de hoeve van 
de fami l ie De Schepper op de wijk Scheewege. Door toedoen van G. E. Spittae l 
werden de stoffel ij ke resten van deze Duitse soldaat op 2 1  september 1 982 ont
graven en overgebracht naar het soldatenkerkhof te Lommel .  Het slachtoffer maak
te deel uit van een Duitse verkenningspatrou i l le  en sneuvelde vermoedel ijk in de 
nacht van 2 oktober 1 944. 

De vrees bij de fami l ie  De Brabander-De Deyne en trouwens in  de ganse streek 
week pas definitief toen op 1 4  oktober 1 944 de eerste tanks over de bai ley-brug
gen bi j  Strobrugge in  de richting van Aardenburg rolden . Het zou nog duren tot 3 
november vooraleer de laatste weerstand in Knokke en Zeebrugge gebroken was. 
Meteen het offic ië le einde van de zu ivering en bevrijd ing van de Schelde-Zak, de 
zogenaamde "Switch back operatie" .  
Rond 20 september 1 944 kreeg het South Alberta Regiment, dat eigen l ijk  een pant
sereenheid was en te Donk gelegerd, alsook de eenheden d ie Moerkerke in  hun 
greep h ielden , versterking en infanterie-aanvu l l i ng door de 1 02de Batterij van het 
?th Light Anti-Ai rcraft Regiment. Dit laatste stond onder het bevel van het 1 Sde 
Armd . Car. Regiment. 

Zij bezetten ondermeer de verleng ing van de Brezendedreef, de weg doorheen de 
wijken Scheewege en Sloverhoek tot in  Moerkerke. De commandopost was tot half 
oktober gevestigd in de lokalen van de jongensschool  te Donk en verhuisde nadien 
naar Kaprijke . In onze school en ook in het Sanator ium - het hu id ige  
El isabethziekenhuis van Sijsele-Donk, dat geruime tijd tot Army General Hospita! 
was omgevormd - werden f i lmvoorstel l i ngen en ontspanningsavonden ingericht 
waaraan Donkse burgers eveneens mochten deelnemen . 

Deze bijdrage wi l geen aanspraak maken op vol ledigheid aangaande oorlogsge
beurtenissen te Donk. Ook de (n iet te vermijden) schaduwzijden waren ons deel : 
zo denken we piëteitsvol terug aan de burgerl ijke slachtoffers Arthur Cherlet en 
August en Octaaf De Prest, aan wie het bevrijd ingsfeest n iet was besteed . Voor 
iedereen was het einde van de oorlog een ware bevrijd ing en bij velen zijn wonden 
geslagen - vooral ook geestel ijke - d ie moei l i jk te genezen waren.  

Stilaan hernam het leven z i jn gewone gang. U it de traged ie van de twee wereld
oorlogen van de twintigste eeuw hebben wij in e lk geval en alvast ge leerd dat wij 
al len moeten b l ijven pleiten en bidden voor verzoening en duurzame vrede ,  een 
vrede die n iet met de wapens, doch slechts met een open hart voor iedereen kan 
worden bewerkstel l igd ! 
Als deze te trekken les ook maar de kans krijgt om te bekl ijven ,  dan hebben .de 
enorme offers en ontberingen toch nog zin gehad ! 

Bronnen: 
Roger Morre, De Slag om 't Molentje. 
Danny Lannoy, For Freedom. 
G. E. Spittael ,  Libera me. 
Foto's ontleend door A.  Cockhuyt, M. Stevens en W. Notteboom. 
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VEILIG TERUG 

Pastoor D'Haese ( in  zijn laatste levensjaar) temidden van "zijn jongens" d ie  tijdens de oorlog gedeporteerd wer
den, maar het geluk hadden naar hun haardstede te kunnen terugkeren. 
1 ste rij v. l .n .r. zittend : Marcel Timmerman, Marcel Cockhuyt, Leopold Claeys, E.H.  Jozef D'Haese, Florent Dhoore, 
Georges Goegebeur, Cyriel De Deyne. 
Tweede rij staand : Adelin Van Loo, André Boessens, André Laureyns, Richard De Smet, Joël Dedeyne, René 
Dedeyne, Maurits Cromheecke, Aimé Degrande, Maurits Cockhuyt, Gasten Voet, Omer De Meyere, Richard Voet. 
Derde rij staand : Georges Grammens, André Buffel, Hilaire Grammens, Gui llaume De Clerck, Maurits Van den 
Bossche, Almer Cockhuyt, Albert Dhooge, Ju lien Cherlet, Richard Vandenbossche. 

De spanning staat te lezen op de gezichten van deze Maldegemse tewerkgestelden te Escherhausen. Een kwa'.· 

tier later werden ze door het Amerikaanse leger "bevrijd". Het zijn Cockhuyt Almer, Robert Aesaert, R ph 1 
Boussier en Marcel De Muer. 



Almer Cockhuyt (Donk) en Marcel De Muer 
(Adegem) zien er al heel wat meer opgelucht 
uit als ze voet hebben gezet op Brusselse 
bodem. Een donkere periode ligt achter de 
rug, maar "gezond en wel thuiskomen" maakt 
veel goed. 

NA DE BEVRIJDING WORDT OPNIEUW AAN FEESTEN GEDACHT 

Na de euforie die de bevri jding meebracht, brak ook de tijd van bez inn ing aan en 
moest ondermeer het normale maatschappel i jke leven aangezwengeld worden .  
Gedurende de Duitse bezetting had het  verenig ings leven ,  wegens de vele beper
kingen, een fl inke deuk gekregen .  Al leen onze toneelbond "Nooit Gedacht" was 
actief gebleven.  Toneelavonden werden , in weerwi l van een strenge Duitse censuu r, 
toch regelmatig i ngericht om onze mensen i n  deze troebele ti jden wat afwisse l ing 
en ontspann ing te bezorgen. 
Het was onze vriend ,  Frederik De Deyne, mulder en g raanhandelaar, d ie de kat de 
bel aanbond en het init iatief nam om een volksvergadering samen te roepen met de 
duidelijke bedoel ing een feestcomité in  het leven te roepen dat ,  democratisch ver
kozen ,  een ruime opdracht zou krijgen - een soort voorloper van de dorpsraad - en 
al leszins  de d rijvende kracht achter e lk evenement met een publ iek karakter. 
Het ontbrak zeker n iet aan belangstel l ing op de vergadering in  de herberg 
"Batavia" b ij Eduard De Deyne (thans de woning van A.  Bruyneel - Van 
Hauwenhuyse) .  Nadat de i nitiatiefnemer een kort betoog had gehouden werd over
gegaan tot de geheime stemming om te bepalen wie in het feestcomité zou zete
len. Frederik De Deyne was zelf geen kandidaat, a l le andere zeer tal rijk opgekomen 
aanwezigen waren verkiesbaar. 
Uiteindelijk zag de samenste l l ing van het n ieuwe feestcomité er als volgt u i t  : bak
ker René Coene werd de voorzitter, bijgestaan door meester Paul De Ceuninck, als 
secretaris. De commissieleden waren : Octaaf Landschoot, Henri De Saer, Gustaaf 
Van Loo, Octaaf Depickere, Arthur Reybrouck, Ju l ien Ballegeer, René Corthals,  
Henri Roets, meester Marcel Lampo, Leon De Cock , Arthur De Jaegher en Omer -
Dhoore. l s9-



90 1  

I n  de loop der jaren kwamen vo lgende personen het comité versterken of de over
leden commissieleden vervangen: Georges De Deyne, Tri phon De Brabander, 
Emiel  Cockhuyt, R ichard Van Loo, Omer Vercruysse, Richard Vandenbossche, 
meester Erik Dhooge, Aimé De Saer en Pau l Vercruysse. 
Het effectief van de hu id ige feestcommissie ziet er dan weer zo uit: secretaris is nog 
steeds Pau l De Ceuninck,  bijgestaan door de leden (in volgorde van toetreding en 
anciënn iteit) : Adel i n  De Baere ,  Omer Pol let ,  Aimé Coene, Almer Cockhuyt, Arsène 
De Busschere, Herman De Sutter, Frank Timmerman , Erik Geirnaert, Werner Stock 
en Geert De Roo. 
S inds het overl i jden van bakker Coene in  1 977 werd geen voorzitter meer aange
du id .  De admin istratieve le id ing berust bij de secretaris ,  die op voet van gel ij kheid 
met de andere commissieleden de taken die van hen verwacht worden,  u itvoert. 
Het kermiscomité doet feite l ij k  n iets anders dan een lange traditie verder zetten.  
Vooraleer pastoor De Swaef te Donk aankwam in het jaar 1 876 om er de nieuwe 
parochie uit  te bouwen ,  bestond er reeds een kermis op de zondag na het feest van 
Al lerzie len. Deze kermis duurde zo maar eventjes d rie dagen.  
Op 5 september 1 877 werd de eerste steen van de kerk gelegd door deken Foubert 
u i t  Eeklo. Van deze gelegenheid wou de pastoor gebruik maken om de aloude ker
mis te verp laatsen naar de tweede zondag van september om zodoende de stich
t ing van de parochie jaarlij ks te herdenken .  Zo zou dit volkse gebeuren aan bete
ken is winnen , want "kermis komt van kerkmis" .  H ij is daar slechts gedeeltelijk in  
geslaagd .  De "n ieuwe" septemberkermis b leef inderdaad bestaan, doch ook de 
vroegere winterkermis kwam - vooral onder de invloed van de herberg iers - vanaf 
het jaar 1 920 terug tot bloe i .  
Een ooggetu ige schrijft i n  " De Gazette van Eeclo" van 16  september 1 877 dat er in  
Donk met de kermis iets "totaal n ieuws" had plaatsgevonden.  Op kermismaandag 
was met het nodige ceremon ieel de eerste steen van de n ieuwe kerk gelegd .  
Daarrond was e r  door de Donkenaren "een reusachtig feest gebouwd dat zijns 
gel ijke nooit had gekend" .  Versch i l lende muziekmaatschappijen kwamen de p lech
t igheid oplu isteren .  Van heinde en verre was men gekomen om het feestel i jk eve
nement zeker n iet te missen.  "Het zag er te Donk zwart van het volk" . "  
Het jaar nadien vermeldt De Gazette van Eeclo eerder summier het programma van 
de kermis .  Op zondag 8 september is er "muziek op het plein met mastkl imming en 
vuurwerk op de toren van de n ieuwe kerk" . 
's Maandags is er gratis  r ingsteking voor de boeren d ie bakstenen aanvoerden .  En 
op d insdag is  er een d ienst in  de n ieuwe kerk, waarna kru lbo l l ing en jasspel voor 
degenen d ie aan de n ieuwe kerk gewerkt hebben. 
De volgende zondag 15 september staat een volksfeest op het programma. 

Keren we terug naar het jaar 1 945. Onder impuls van het na de oorlog opgerichte 
feestcomité werd ook te Donk op de eerste verjaardag van de bevrijd ing,  op ker
misdinsdag, een kerkd ienst ter nagedachtenis van de gesneuvelde Canadezen 
gecelebreerd . Er g ing ook een stoet uit, waarvoor Almer Cockhuyt voor de gele
genheid op de hem eigen ingenieuze manier een namaaktank bouwde, herinne
rend aan de b l ijde intrede van de Canadezen,  een jaar geleden. Het feestvieren 
zette zich verder in een avondl ijke muzikaal begeleide herbergtocht, die later met 
de naam "Taptoe" bedacht werd. Petrus Cabooter, de populaire dorpsfiguur, die 
het, de Vlaamse spreuk "Oefening baart kunst" indachtig , gebracht had van mole
naarsknecht tot koster-organ ist , en in deze functie door ondergetekende in 1 946 
werd opgevolgd dichtte een gelegenheidsl ied dat weldra - op een reeds gekende 
oude melod ie - door iedereen kon worden meegezongen : 



Een vrolijke groep verzamelt zich op de hoeve Verleye en maakt zich gereed om met veel brio de eerste verjaar
dag van de bevrijding te vieren. In het midden een namaaktank, ingenieus ineengetimmerd door Almer Cockhuyt. 
Een kleurrijke stoet en een steeds aangroeiende zingende mensensliert trok tot laat in  de avond door de straten 
van Donk. Dat er stemming en veel jolijt was, kon moeilijk anders, want de Klopperdans was voor de gelegenheid 
opgetrommeld en zorgde met zijn geïmproviseerde dansen op kwistig uitgestrooide trekorgelakkoorden voor de 
nodige ambiance. 

De namaaktank met zijn vrolijk gevolg verlaat de hoeve van de familie Martens-Verleye om de eerste Taptoe in  
1 945, de bevrijdingsommegang, aan te  vatten. / 91 



n I 

We leefden hier vol droefheid, 
Vijf jaren lang, een eeuwigheid. 

Al hebben wij niet lang geleden 
Toch hebben wij de goede strijd gestreden. 

En ons bevrijders heel plezant, 
Zij komen af uit Engeland (bis). 

Gij Canadezen, voor ieder eer, 
Want gij bracht ons de vrijheid weer. 

De moordenaarsbende is uitgedreven. 
Nu kunnen zij in armoe leven. 
En ons bevrijders boemlala. 

Zij komen uit de Canada (bis). 

En zo lang ik leven mag. 
Nooit vergeet ik die schone dag. 
Als wij de tanks zagen afkomen, 

Wij konden het niet schoner dromen. 
En ons bevrijders, boemlala! 
Zij komen uit Amerika (bis). 

't Is nu geweest de laatste keer. 
Nooit zien wij geen moffen meer. 

Dolfken is op zijn knieën weggekropen, 
En zijn trawanten zijn al meegelopen. 

z 'Hebben ons bevrijd, Amerika, 
Met Engeland en Canada! (bis). 

Gedurende 25 opeenvolgende jaren werd de p lechtige kerkdienst ter intentie van 
de gesneuvelde bevrijders gecelebreerd . Bij het beëindigen van deze traditie kreeg 
de feestcommissie van de Canadese Ambassade te Brussel een schrijven waarbij 
het hartel i jk gefe l ic iteerd werd voor d ie volgehouden bl i jk van trouw en erkentel ijk
heid ten aanzien van de Canadese bevrijders.  De Taptoe, als afs lu it ing van de ker
mis ,  is echter ononderbroken tot op heden b l ijven bestaan . 

De Duitse bezett ing duurde 57 maanden. I n  1 994 werden onder het thema "57 
p laatsen voor 57 maanden" evenveel k le ine of grote officiële ceremonieën georga
n iseerd . 

Donk wi lde niet ten achter b l ijven en stelde z ijn Taptoe op een bijzondere wijze in  
het teken van 50 jaar bevrijd ing .  

Paul De Ceuninck 



HET DONKS FEESTPROGRAMMA ANNO 1 994 

in het teken van 50 jaar bevrijding. 

Vrijdag 9 september 1 994 
Kaarting voor brochettes in de herberg Telstar 
Jogging voor a l le leeftijden 
Schieting voor n iet-schutters in  café 't Pleintje 

Zaterdag 1 O september 
Jeugdvoetbal 
Opstijgen van reuze warme- l uchtbal lon 
Muzikaal intermezzo in feestzaal Telstar 
Grote bol l ing in herberg 't Kloefke 
B i ljartprijskamp voor Donkenaars in herberg 't Kloefke. 

Zondag 1 1  september 
Grote rommel-, antiek- en brocantemarkt 
Rondrit met mi l itaire old-timer jeeps 
Optreden van de Donkse Klopperdans 
Optreden van accordeonist J. Verl inden in  zaal Telstar. 
Aperitiefconcert in De gouden Kroon 
Voetbal reserven Donk - Boekhoute 
Doorlopende barbecue 
Gratis rondrit met paard en hu ifkar 
Kinderpret op de kermismolen 
Voetbal Donk - Maria-Aalter 
Gratis moto-tocht voor kinderen 
Ringsteken met de fiets, café 't Pleintje 
Gans de dag gratis spr ingkasteel .  

Maandag 12  september 
Plechtige Eucharistieviering ter nagedachtenis van de 
overleden parochianen en de gesneuvelde Canadezen 
Kaarting voor vlees in café ' t  Pleintje 
Bevrijd ingstaptoe, aangekondigd door het afvuren van vreugdeschoten ,  
met herbergtocht 
Rondrit met mi l itaire old-timer jeeps 

Woensdag 1 4  september 
Feest van de gepensioneerden in de zaal van de school 
Koffietafel met tombola. 



DONKSE FOLKLORE 

DE DONKSE BELLEMAN. 

Er is een t i jd geweest dat de n ieuwsmedia en het postverkeer nog in  de kinder
schoenen stonden .  Van rad io en televisie - laat staan van vrije zenders - was er nog 
geen sprake. N iet iedereen had de beschikking over dag- of weekblad en de 
afstand Maldegem-centrum tot de leefkern van Donk speelde nog een relatief grote 
rol .  Toch moesten berichten ,  beslu iten of verordeningen worden bekendgemaakt. 
Het bekendmaken van officiële of andere mededel ingen gebeurde meestal 's zon
dags na de hoogmis .  Van op de "roepsteen" ,  d ie speciaal aangebracht was in de 
hoek b innen de kerkp leinomhein ing ,  verh ief de bel leman z ijn  stem om het nieuws 
"kond te doen" aan de dorpel ingen. Vooral het kermisprogramma maar ook aan
kondig ingen van gewone dorpsactiviteiten werden vanop deze pu i  wereldkundig 
gemaakt. Na bakker Coene was Maurits Vandenbossche de laatste Donkse bel le
man. 

We zien hem h ier nog een laatste keer in z ijn  rol .  

I n  het dagel ijks leven was h ij een "scherper" van molenstenen. Zijn naam zal ook 
verbonden b l ijven aan het folkloristisch verleden van Donk. H ij kondigde ooi steed 
het optreden van de Klopperdansers aan . Maurits was zeer gehecht aan dergel ijke 
activiteiten .  H ij overleed op 1 6  december 1 994 in de leeftijd van 72 jaar. 



Toen Maurits Vandenbossche met pensioen ging, zorgde een delegatie van het gemeentebestuur  voor een pas
send afscheid. We zien hier de laatste Donkse belleman - duidelijk in stemming! - in gezelschap van de schepe
nen Van Meenen en Vermeulen, en van zijn dorpsgenoot en oud-schepen De Ceuninck. 

Het feestcomité in 1 988 bij het afscheid van Richard Vandenbossche. Richard was gedurende 25 jaar een actieve 
kracht in he1 comité dat zorgde voor de kermis op de 2de zondag van september en de 1 ste zondag na Allerzielen. 
Hij was een levenslustig type, die zelf van een verzetje hield, maar zich ook inzette voor de ontspanning van de 
ouderen. Op 1 7  mei 1 988 werd hij in de bloempjes gezet en met een geschenk bedacht. 
Op de foto v.l.n.r. Omer Pallet, Eric Dhooge (+), Almer Cockhuyt, Paul De Ceuninck, Aimé Coene, Richard 

1 Vandenbossche, Herman De Sutter, Adelln De Baere, Frank Timmerman en Arseen De Busschere. 95 



DE DONKSE KLOPPERDANS 

De Donkse Klopperdans is - eerder toeval l ig  - ontstaan in de jaren 1 92 1 - 1 922, 
onder de bezielende le id ing van meester August De Ceuninck. H ij was pas te Donk 
aangekomen om er als onderwijzer en koster te fungeren . 

Toen op een zekere dag i n  mei een jo l ige bende jongelu i  van Donk, arm in arm , al 
z ingend en zottebol lend van "de Brugse Pand" (de meifoor) huiswaarts keerde, 
besloot men meteen regelmatig samen te komen en een soort van dansgroep op te 
richten .  Zo zou mer:i er dan immers weer bij zi jn wanneer er leute en plezier te bele
ven viel ! En inderdaad , telkens er iets belangrijks op til was dat het Donkse dorps
leven raakte, was de Klopperdans paraat, om nad ien weer snel te verdwijnen. 

Sti laan kwam er echter voor dit folkloristisch groepje ook belangste l l ing van over 
onze dorpsgrenzen . Zo werden de Donkenaars gevraagd om de bevrijd ingsstoet 
op te l u isteren ,  d ie t .g .v. het e inde van de Eerste Wereldoorlog te Maldegem uitg ing .  
Na afloop werd voor de herberg "Het Oud Stadhu is" nog een dansnummertje ten 
beste gegeven .  Bij het horen van de stemmige accordeonmuziek riep iemand uit 
het volk dat zich op de markt, nabij het gemeentehuis ,  had verzameld : " 't Is de 
Donkse Klopperdans ! "  André Verleye, die zich onder het volk bevond, en daarvan 
getuige was, her innert zich nog du ide l ijk dat met deze toeval l ige uitroep de Donkse 
dansgroep was "gedoopt" : een naam had gekregen die onmiddel l i jk werd aan
vaard en tot h iertoe bewaard is gebleven .  

Ter gelegenheid van het Jaar van het Dorp in  1 978 werd de dansgroep - nu voor 
goed - heropgericht in de schoot van de pas gestichte Dorpsraad van Donk, onder 
voorzitterschap van Paul De Ceuninck. 

Vroeger alom gekend en gegeerd , wi lde de Klopperdans. terug een weergave zijn 
van frisse Vlaamse levenslust van " .  "de bu iten" ,  ongecompl iceerd en rechtl i jnig en 
bi ndteken van een gezonde dorpsgemeenschap . De eerste voorzitter van de her
opgerichte donkse Klopperdans was Almer Cockhuyt. Sedert 1 98 1  is het voorzit
terschap en de dansleid ing in handen van Luc Verplancke. 

Foto volgende b ladzijde onder : 

De Klopperdansgroep, in de oorspronkelijke klederdracht, bij de wederoprichting in 1 978, onder het grimmig waak· 
zaam oog van "hun garde", Richard De Smet. 
Zittend, v. l .n.r. : dansleider Luc Verplancke, Els De Naegel, Olinda Blondeel, Lieve Haers, Eric Roeygens, Christel 
Cockhuyt, voorzitter Almer Cockhuyt, Chantal Timmerman en André Roels. 
Staand v.l.n.r.: animator Paul De Ceuninck, Danny Coene, Eric Braet, Dirk D'Hondt, Nicole Dhondt, Sabine Claeys. 
Dorine Timmerman, Henny Verhé, Kathleen Demeulenaere, Ethel Verhé, Hiide Desserano, Dany Oedeyne, Robert 
De Clercq, Greet De Naegel, Hilde De Naegel, ldès Jonckheere, Marcel Ballegeer, Martine De Sutter, Godelieve 
De Soete, Eric Hurtekant, Nicole Crul, Romain De Deyne, accordeonist Achlel Pollet, vaandrig Roger îlmmerm n. 
Adelin De Baere, Lea Van Loo, champetter Richard De Smet, Frank Timmerman, Carlos Bleyaert, M rijke 
Timmerman, Carine Vermelre, Eric Bleyaert, Marc Timmerman, Nicole Van Landschoot en M rtln Pollet. 



Deze opname van de Klapperdansers werd genomen te Beernem in 1 946. 
Vooraan zittend : Paula Laureyns, Petrus Cabooter, Julien Ballegeer, Agnes Van Nevel, Jules Henneman, Maurits 
Van Loo (verkleed als vrouw) en accordeonist Adelin De Metsenaere. 
Tweede rij : Paula Van Nevel, Almer Cockhuyt, Nelly De Prest. 
Derde rij: Marie-Josée De Coussemaeker, Leon De Cock, Agnes De Witte, André Claeys, Suzanne De Backer en 
Lea De Coussemaeker. 
Vierde rij : Camiel Laureyns, Omer Dhoore en Georges De Deyne (bestuursleden);  Arthur De Jaegher, Maria 
Roels, René Van Loo, Achiel Van Nevel, René Coene en Frederik De Deyne. 
Vijfde rij : Margriet Dhont, Alice Meirschaert, Emiel Cockhuyt en Adeline Bisschop. 
Achteraan : Cyriel Vandenbon, Gisèle Roels en Remi Cherlet. 



Sinds de heroprichting in 1 978 hebben de Klopperdansers reeds tweemaal van 
kostuum veranderd. Hun  outfit was steeds geïnspireerd op oud-Vlaamse kleder
d rachten .  

Meestal brengen zij in  een programma een gedeelte van de dansen op klompen en 
een gedeelte op schoenen . 

Al le dansen u i t  het repertorium stammen u i t  Vlaanderen .  De dans uit  eigen streek is 
de " Kadri l  van Maldegem" . Veel andere authentieke dansen komen uit de Kempen 
en uit M idden-Brabant. Het zijn dansen die opgetekend werden door het Vlaams 
dansarch ief. 

De laatste jaren nemen de Klopperdansers van Donk ook deel aan de jaarlijkse 
Europeade voor volkskunstg roepen. 

De Klopperdansers mogen terecht geloofd worden voor het u itd ragen van een stuk
je Maldegemse fo lk lore ,  bu iten onze gemeente, zelfs tot in het bu iten land. 

Bovenstaande foto geeft de groep weer zoals hij deelnam aan de Europeade 1 995 te  Valencia. 



Maldegem zond zijn zonen uit . . .  

PATER OMER JON CKHEERE 

Donks missionaris op de Filippij nen 
Omer Jonckheere werd te Maldegem-Donk geboren op 24 apri l 1 9 1 1 ,  als derde 
zoon in het landbouwersgezin van Camiel en Nathal ie Van R ie .  Aan het kleuter- en 
lager onderwijs dat hij te Donk mocht gen ieten ,  bewaarde Omer steeds de beste 
herinneringen . Tot op gevorderde leeftijd sprak Pater Omer zo graag met g rote 
waardering ,  dankbaarheid en met een zeker heimwee over zijn klas van weleer bij 
meester August De Ceuninck, waar hem de beginselen van opvoeding en weten
schap werden bijgebracht. 
Thuis,  op de hoeve en op de akkers van het ouderl ijke landbouwbedrijf leerde Omer 
al zeer vroeg wat het was hard te werken en te zorgen . De toekomst beloofde ,  met 
drie zonen en één dochter, een mooi gezin .  
Onmiddel l ij k  na het bas isonderwijs trok Omer naar het Si nt-Vincenti uscol lege te 
Eeklo .  Mede door het kristelijk midden waarin h ij werd gewonnen en geboren voel
de Omer gedurende zijn humaniorastudies sti laan de g roeiende drang om te kie
zen voor het priesterleven .  Om echter nog beter en in concreto de roepstem van de 
Heer te kunnen beantwoorden zou Omer er vlug voor opteren om zich geheel en al , 
maar dan als missionaris ,  te gaan wijden - zoals het Evangel ie zegt - aan de "min
sten van de Zijnen" .  H ij voelde z ich sterk aangesproken door het werk van de 
Vlaamse missionarissen in  China,  Congo en de Fi l i ppi jnen. In september van het 
jaar 1 930 werd Omer Jonckheere in het noviciaat van de Paters van Scheut aan
vaard . Hij studeerde er aan het I nstituut van het Onbevlekt Hart van Maria C . l .C . M .  
e n  zou nu  voortaan o p  "Gods akker" gaan arbeiden . 
Het noviciaat en zijn f i losofische en theologische studies volbracht h ij achtereen
volgens te Scheut b ij Brusse l ,  N ijmegen en Leuven .  
Na zijn priesterwijd ing in  het  jaar 1 937 vertrok pater Omer Jonckheere met het 
Duitse passagiersschip de "Scharnhorst" ( later tijdens de tweede wereldoorlog 
samen met de "Gneisenau" getorpedeerd en gekelderd voor de Noorse kust) met 
bestemming de Fi l ippijnse ei landen. Met de fami l ie Jonckheere en vele medepa
rochianen hebben wij hem toen per Flandriaboot uitgeleide gedaan tot in de 
Scheldemonding , terwijl de Scharnhorst defi n itief koers zette naar het Verre Oosten 
en pater Omer, onze dorpsgenoot en goede vriend , bi nnen een dr ietal weken vei
lig en wel naar het ei land Luzon zou brengen . 
Daar was h ij welgekomen en hij zou er zijn beste krachten wijden aan de kerstening 
en de ontwikkel ing van de in landse bevolking . 
Pater Omer werd te Barlig in de Bergprovincie benoemd, eerst als onderpastoor of 
hulpmissionaris ,  en later als pastoor. H ij kwam er aan op 24 november 1 937 en 
vond er als missieoverste pater Marcel Ghyselbrecht die reeds vanaf 1 922 in  de 
streek van Bontoc werkzaam was. Pater Jonckheere zou van meetaf aan zijn intrek 
nemen b ij pater Marcel die tot dan toe s lechts de sacristie van de kerk als woonst 
ter beschikking had . Meer dan twee jaar hebben ze samen die kleine ru imte 
gedeeld,  d ie als leefruimte , slaapkamer, ontvangst- en leslokaal moest d ienen . I n  
1 939 werd dan onder de leiding van architect en aannemer broeder Sleegers een 
nieuwe comfortabele residentie opgetrokken .  Op dit ogenbl ik  waren er reeds 2500 
kristenen op een bevolking van bijna 8000 zielen. 1 99 



100 1 

Omer Jonckheere liep aanvankelijk school te Donk. Wij zien hem hier in gezelschap van zijn meester en mede
leerlingen. 
1 ste rij v.l . n . r. :  onbekend, R. Reybroeck, A. De Metsenaere, 0. Jonckheere, R. De Deyne, M. Versluys, F. Welvaert. 
2de rij : onbekend, onbekend, M. Goethals, G. Van Belleghem, F. Claeys, G. Cockhuy1, J. Van Belleghem, H.  
Lammens, C. Verbeke, F. De Prest, E .  De Prest, R. De Prest, meester De Ceuninck. 
3de rij : J. Van Rie, R. Sabot, M. Welvaert, R. Corthals, C. Meire, G. De Cock, R. Cockhuyt, R. Cromheecke, R. 
Vandenbossche. 
4de rij : M.  Corthals, W. De Brauwer, R. Cherlet, R. Van Landschoot, R. Deprest, C. Dhont, R. Callant, A.  Deprest, 
C. De Backere. 
5de rij : E. De Prest, A. Dhont, M. Wittoeck, T. Van Nevel, M. Cromheecke, G. De Deyne, P. Verbeke, R. Reybrouck, 
M. Timmerman. 
Bovenste rij : A. De Zutter, L. Verniest, M.  Coene, A. Deprest, M.  Mouton, E. De Clerck, M. Van Loo, 0. De Prest, 
H. Cromheecke, A. Van Reybroeck. 

Te paard, op weg naar een verre bijpast van Barllg, 



Pater 0. Jonckheere, tijdens de H. Eucharistieviering 
op de missiepost van Bantoe. 

Barl ig ,  gelegen op 1 400 m boven de zeespiegel in de val lei van de Tanudanrivier, 
was een arme verafgelegen missiepost waar men al leen te voet of te paard heen 
kon geraken .  De mensen leefden er van rijst en zoete aardappelen.  De kerken en 
kapellen in  die streek waren uit  hout vervaard igd en gedekt met z inkplaten .  In het 
begin van de missionering werden bamboehutjes gebouwd waar de missionaris 
een onderkomen kon vinden , de H. Mis opdragen en les geven aan de doopleer
l ingen. In een latere periode ging men als vo lgt te werk : men t immerde een vier
kantige kist bijeen met in  één van de zijwanden een open ing .  De kist werd op zeker 
ogenbl ik van de g rond opget i ld en op vier palen geplaatst. Dan werd het dakge
binte gemaakt met ver overstekende kepers. Vier bijna gel ijke driehoekige strovlak
ken werden gevlochten en op het gebinte stevig vastgebonden. Eén van de eerste 
stappen , op weg naar de kristene beschaving ,  was trouwens te zorgen voor dege
lijke woningen. 
Te paard bezocht h ij daar ook regelmatig de bijposten van het aan de Missie toe
vertrouwde uitgestrekte gebied . De evangel isatie van die verschi l lende dorpen 
begon "in nomine Domin i " ,  met een onbegrensd geloof in  "h ierboven" .  Waar het l 101 



enigszins kon ,  werd er  begonnen met een kapel en een school op te richten .  Te 
Barl ig zal hi j  ook wereldoorlog I l  meemaken met al z ijn  narigheden en ontberingen. 
Wat Omer wel het meest zal pi jn gedaan hebben was ongetwijfeld geen n ieuws van 
zijn fami l ie te kunnen vernemen.  E lke communicatiemogel ijheid b leek uitgescha
keld .  De bezett ing van de Fi l i ppijnen door de Japanners duurde ruim drie jaren.  De 
eerste Amerikaanse troepen landden op 20 oktober 1 944 op het vulkanisch e i land 
Leyte, onderdeel van de Visayasarch ipe l .  
Vertrouwend op God en gesteund door het gebed werkte pater Omer in  sti lte ver
der. Tegen het e inde van de oorlog lagen vele missieposten in pu in .  Maar Omer was 
een harde werker en koppige volhouder en bouwde zijn missie weer op zoals des
ti jds vader Camiel in de Z i l tedreef te Donk de hoeve opbouwde met de taaie wil van 
een Meetjeslander. 
Op 22 september van het jaar 1 945 volgde hij pater Ghyselbrecht, d ie zwaar ziek 
geworden was , op als m issieoverste. H ij kreeg als confrater de Vlaming Hubert 
Boumans. 
Te Naton in ,  op eeri zestig km van Barl ig ,  stichtte Omer een n ieuwe missiepost. H ij 
werd er pastoor en voelde er zich dan ook rap thuis .  Aangezien het daar wat war
mer was, bouwde h ij er hu isjes, met vloeren vervaard igd u i t  gespleten bamboe om 
zodoende altijd verse l ucht te kunnen b innenlaten .  
Z i jn  eerste termijn op de Fi l ippijnen duurde twaalf jaar. Op 26 augustus 1 949 kwam 
pater Omer na een lange reis van twee maanden voor de eerste maal met verlof in 
Vlaanderen ,  waar h ij veel steun vond bij fami l ie en vrienden. Zi jn beminde moeder 
had i nmiddels het t i jdel ijke met het eeuwige verwisse ld .  H ij stond erop bij zi jn aan
komst onmiddel l ij k  haar graf te bezoeken in gezelschap van pastoor Van Avermaet 
en leden van zijn naaste fami l ie .  
Op 2 ju l i  1 950 vertrok h i j  terug . Men deed beroep op Omer om de missiepost 
Kiangan over te nemen.  Als pastoor bouwde h ij er in 1 954 een n ieuwe kerk. Tussen 
haakjes vermelden wij dat de pater, vanwege de bisschoppel ijke overheid ,  naast de 
gebruikel ijke fe l ic itaties ook de opmerking kreeg dat hij b ij de constructie van het 
kerkgebouw teveel beton gebruikt had. Het weze echter gezegd dat d ie nieuwe 
kerk aan de g rote aardbeving van enkele tijd geleden g lansrijk weerstaan heeft, ter
wijl zovele kerken en g rote gebouwen in d i t  gebied er moesten aan geloven.  

Pater Omer bouwde een nieuwe kerk te  Klangan. 



Omer naast zijn voetbalploeg. Het betreft hier de studenten van het tweede jaar van de "Highschool" te Banawe. 

Daarna ging het naar Banawe , waar pater Omer een n ieuwe school en een k l in iek 
oprichtte. Veel volwassenen en heel veel k inderen stierven nog elk jaar aan malaria 
en dysentherie. Ook bouwde hij de bestaande l innenweverij om tot een voor die tijd 
modern bedrijf. H ij stelde al les in het werk om de mensen te helpen tot meer ont
wikkel ing . Zo richtte hij ook een coöperatieve verenig ing van wevers op om hun 
belangen beter te behartigen.  I n  î 97 1 trok Omer naar Sabangan en de missiebij
posten om ·er als pastoor te fungeren.  Bantoe zou zijn laatste miss iepost worden.  
Gesticht in  de Spaanse tijd door de Augustijnermonniken, was Bontoc een van de 
oudste missies van de Bergprovincie. Deze missie werd in  î 907 opn ieuw geopend 
door de missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheut). Gebouwen 
rezen uit de g rond als in  een sprookjesland ,  en in î 9 î  2 had de missie van Bontoc 
reeds een complex van stij lvo l le gebouwen.  
Vanuit Bantoe begonnen de missionarissen de oml iggende dorpen te bezoeken,  
a ldus doordringend tot in  de verst afgelegen dorpjes i n  de stei le bergen . Te Bantoe, 
waar hi j  ook een periode pastoor en d i recteur van de school was , werd de verant
woordelijkheid voor pater Omer sti laan te zwaar om dragen,  zodat hem - op zijn ver
zoek - in 1 978 nog alleen de last van onderpastoor werd toegewezen . 
I n  1 984 ging h ij op rust in  Home Sweet Home te Baguio ,  de "zomerhoofdstad" van 
de Fil ippijnen , waar voor de oorlog,  tijdens de "goldboom" ,  veel F i l ipp ines werk 
vonden in de goudmijnen en waar hij met genoegen de confraters en de mensen 
van zijn vorige missieposten ontving .  H ij was voor hen een hartel ijke vader. 
Vanaf 1 985 genoot pater Omer van een welverdiende rust in  het klooster van de 
paters Missionarissen van Scheut te Schi lde. In î 986 had hij het geluk zijn gouden 
priesterjubi leum met passende lu ister te kunnen vieren te Donk ,  het dorp waar hij 
opgroeide en zijn roeping tot rijping kwam. l 103 



Pater Jonckheere werd tot de Heer geroepen op 1 9  november 1 992, getroost en 
gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk. 
Als enig priester-missionaris bi nnen de g renzen van de parochie Donk, kon pater 
Omer reeds van bij het begin  rekenen op een trouw en zeer actief thuisfront. We 
herinneren ons nog levendig de g randioze benefietevenementen d ie onder de lei
d ing van meester Maurits H imschoot werden ingericht en, in  een latere fase, de 
veelzijd ige werking van het Maldegems Missiecomité onder het voorzitterschap van 
meester Pau l De Ceuninck. 
Reeds voor zijn vertrek naar de Fi l ippijnse e i landen op 13 augustus 1 937 en telkens 
wanneer h ij in verlof kwam, werden er grootse missiefeesten op touw gezet. I n  
samenwerking met a l l e  Donkse veren ig ingen droeg ieder hu isgezin zijn steentje bij 
om dit telkens terugkerend gebeuren succesvol te doen verlopen. Ook h ier kwam 
het sol idariteitsgevoel dat onze Donkse leefgemeenschap steeds kenmerkte , tot 
u it i ng .  De opbrengst van deze van bij en ver gekende missiekermissen kwam inte
graal ten goede aan het missiewerk van Pater Jonckheere. 
In een later stadium en naar het e inde toe van zijn verb l ijf op de Fi l i ppij nen kon Pater 
Jonckheere steeds beroep doen op het M issiecomité van Maldegem, dat de zorg 
op zich had genomen more le en f inanciële steun te verzekeren ten bate van het 
missiewerk van a l le Maldegemse missionarissen .  
Van thu is uit wist Omer wat hard werken was. Dat had h i j  gezien en aan de l ijve 
ervaren op de ouderl ij ke hoeve. Maar de Heer had voor Omer een andere weg u it
gestippeld .  
Achtenveertig jaar mocht h i j  werkzaam zijn op de Fi l ippijnen b ij zijn l gorotten,  een 
van de d rie volksstammen in het noordel ij k  berg land van het ei land Luzon. H ij h ield 
van zijn mensen en stond hen bij ,  ook in  de zorg voor de meest primaire noden 
zoals het verbouwen van rijst op de bevloeide terrassen . Hun problemen g ingen 
hem ter harte , maar ook onderwijs , sociale en med ische d iensten kregen zijn aan
dacht. I n  de verschi l lende paroch ies waar h ij werkzaam was, heeft Omer het beste 
van zichzelf gegeven en overal was hij gelukkig en zijn confraters met hem. H ij had 
er bovendien een handje van weg om de commun iteit samen te houden en de 
bezoekers goed te ontvangen .  Spijts zijn eigen problemen had h ij oog voor het werk 
van anderen en stak ze graag een handje toe. H ij had een grote l iefde voor zijn 
mensen en nam ruim de tijd om met hen te praten en ze een geeste l ijk of materieel 
steuntje te geven .  
Na het  eigenl ijke veldwerk mocht Pater Jonckheere nog zeven jaar van een méér 
dan verd iende rust genieten in het missiehuis van de Paters van Scheut te Schi lde. 
Dankbaar om dat rijke missionaris leven zu l len wij Pater Omer Jonckheere bl ijven 
gedenken. 

Paul De Ceuninck 



TOVERIJ TE MIDDELBURG 

EN OP BREZENDE 

Heksen e n  heksenprocessen b l ijven tot de verbee ld ing spreken . I n  d e  laatste 
decennia zijn er, ook in eigen taalgebied , tal van boeiende en verhelderende pub l i 
caties aan gewijd ,  d ie het  fenomeen in  zijn algemeenheid , of  bi nnen een bepaalde 
streek, of voor ind ividuele gevallen bel ichten ;  tentoonste l l i ngen over magie ,  toverij 
en hekserij mochten een ruime belangste l l i ng gen ieten .  

U it zowat al le studies is  gebleken dat e r  doorgaans wein ig voor nod ig was o m  d e  
reputatie van "heks" te verkrijgen é n  er, vooral tussen grofweg 1 560 e n  1 680, voor 
vervolgd te worden.  Gebrekkigheid ,  verpaupering en vereenzaming brachten ,  
zeker voor vrouwen,  d i t  r isico mee , maar even vaak b l ijken burenruzies, verdacht
making, i ntriges met leugen, laster en wraak " .  i n  het kwal i jkste geval tot een hek
senproces te hebben geleid 1 •  

Zo verg ing het vierhonderd jaar geleden Jorine,  d e  "toveres" van M iddelburg ,  wiens 
proces in de zomer en het najaar van 1 596 voor de Brugse stadsschepenbank 
werd gevoerd. 
Haar geval is hoegenaamd geen ontdekking .  Al leen al het feit dat ze s lechts één 
van de tweeëntwintig verdachten van toverij was , die omstreeks die tijd te Brugge 
hun proces kregen2, heeft ertoe geleid dat sommige van haar exploten ,  naast d ie 
van andere vermeende tovenaars en tovenaressen , i n  al ler lei l i teratuur min of  meer 
breedvoerig werden geciteerd3. 

Waarom dan nog deze bijd rage? Het feit dat haar bestaan en wedervaren bij eigen 
volk, in de dorpen waar ze ooit leefde , volslagen onbekend b l ijken te zij n ,  l ijkt ons 
daarvoor al een afdoende reden ,  maar bovendien menen we dat de benadering 
van haar i ndividuele situatie zoveel i nteressante gegevens aanreikt omtrent het 
sociale kader waarbinnen de heksenwaan kon tieren ,  dat Jorines geval zonder 
meer exemplarisch mag heten .  

Van Jorines proces zijn ,  helaas, enkel de getuigenverklaringen overgebleven .  
Daarin worden de haar -en haar fami l ieleden ! - ten laste gelegde toverpraktijken u i t  
de doeken gedaan, en ru im zo omstandig de tegenmaatregelen en -bezweringen 
afgeschi lderd . Deze "criminele i nformatie" , gewonnen u i t  het vooronderzoek, vormt 
een uiterst belangrijk onderdeel binnen de jur id ische procedure van dergel ijke pro
cessen4. 
Over de eigenl ijke "examinatie" , het verhoor van de verdachte en hoofdrolspeelster 
in d it d rama, zijn geen bronnen beschikbaar, en evenmin is het u i te indel ijke vonnis ,  
het "verluydt" ,  bewaard . Toch houden we het b i j  de term "proces" ,  en overigens valt 
een en ander wel uit secundaire bronnen te reconstrueren .  

De getuigenverklaringen omtrent Jorine z i jn ,  zoals dat bij zowat a l le heksenproces
sen het geval is ,  ook buitengemeen interessant vanuit sociaal of maatschappel ijk 
oogpunt, en dus voor de lokale geschiedenis en de volkskunde: ze tonen ons, beter l 10s 



dan een schi lderij dat zou kunnen weergeven ,  een levendig beeld van een kleine 
dorpsgemeenschap op het einde van de 1 6de eeuw, M iddelburg, kort na de zo ruï
neuze godsdiensttroebelen en nog steeds onder de d reig ing van de nabije geuzen. 
Meerdere getuigen hebben het over den vlucht vanden jaere 1583; een en ander 
heeft zich afgespeeld doens tlegher lag voor S/uys, waarbij verwezen wordt naar de 
belegeri ng van Slu is door de Hertog van Parma van 1 3  juni  tot 5 augustus 1 587. In 
de verklar ingen komen scheeps lu i ,  soldaten ,  het voeren van munit ie . . .  ter sprake. 

Hoe het Midde lbu rg t i jdens de geuzenberoerten verg ing ,  weten we u itvoerig door 
het ooggetu igeverslag van toenmalig pastoor Adolf Dhooghe5. Feit is  dat na d ie 
troebelen Midde lbu rg nagenoeg ontvolkt was, en dat de heer er n iet  langer z i jn ver
b l ijf h ie ld .  

U it de getuigenissen valt op te maken dat het  kasteel toen bewoond werd door 
meerdere fami l ies,  waaronder die van de baljuw, vertegenwoord iger van de heer. 
Van d ie baljuw nu ,  Joos Provoost, was Jorine de weduwe, ten tijde van het proces 
echter al hertrouwd met Germain Heyne van Brezende op Maldegem-Donk. 

De voorval len van toverij te M iddelburg zouden trouwens nog een vervolg krijgen te 
Brezende,  waarheen Jorine en Germain Heyne wel l icht onder de d ruk van de 
kwaadsprekerij u i tgeweken waren ,  maar waar haar quaede faem haar reeds voor
af gegaan was . . .  

Het z iet e r  naar u i t  dat het proces tegen Jorine en Germain Heyne, want ook h ij b l ijkt 
aanvankeli jk van toverij verdacht,  op gang is gezet b innen een complot tussen de 
i nwoners van Midde lbu rg en van Brezende. De getu igen d ie in  de eerste maanden 
van het proces aan het woord komen,  zijn trouwens overwegend Brezendenaars. 

JORINE KASTEELVROUW. 

I n  de getu igenissen vernemen we nergens Jorines fami l ienaam. Steeds wordt ze 
genoemd huysvrouw van Germain Heyne of weduwe Provoost. Er is echter een 
ander document bewaard waarin we haar leren kennen als Jorine Bert ins. Het 
betreft een akte uit  1 6 1 6, waarbij S imoen, zoon van baljuw Provoost en Jorine, hu i
zen en grond schenkt aan de kerk van Middelburg6. Gedeelten daaruit  z i jn verder 
opgenomen als Bij lage l l .  

Eén getu ige,  Pieter Vande Velde, d ie 2 7  jaar lang te Middelburg heeft gewoond en 
er ook tweemaal schepen was, zegt dat Jorines vader tcort kethelaerkin werd 
genoemd . Dit l ijkt een strikt persoonsgebonden bijnaam te zijn ,  du idend op zijn 
beroep ,  vermits hij , nadat hij tkethelaren ghelaeten hadde, paarden en varkens ver
voerde .  I nteressant genoeg overigens, want in dit geval roept het kethe/aerkin 
natuu rl ijk de tradit ie op van de Middelburgse "ketelboeters" ,  de koperslagers. 

Pieter Vande Velde en nog een andere getu ige, Pieter vander Haeghe, hebben 
Jorine te Midde lburg gekend van toen ze nog een kind was. Dit laat veronderstel
len dat ze er geboren en getogen is .  

Ook naar Jorines leeftijd kunnen we slechts gissen. U it het feit dat ze omstreeks 
1 592 weduwe werd en dat haar oudste zoon Simoen dan in opvolg ing van zijn 
vader het baljuwsambt verkrijgt en dus meerderjarig is, voorts uit het feit dat doch-



ter Janneken ten tijde van het proces eenentwintig en haar jongste zoon,  Hansken ,  
een jaar of  zestien is,  valt wel l icht af  te leiden dat ze toen tussen de veertig  en de 
vijftig jaar kan geweest zi jn. 

I n  M iddelburg moet Jorine, althans voor ze van toverpraktijken werd verdacht en 
beschuld igd,  een vrouw met een zeker aanzien geweest zijn ,  aanzien dat dan wel
iswaar voortkwam uit de posit ie van haar man Joos Provoost, die er het heerl i jk 
gezag vertegenwoordigde.  Getu ige Jacques Verhaeghe noemt haar de principale 
van Middelburch. 

Het baljuwsechtpaar bewoonde, als gezegd ,  het kasteel van Middelburg .  Ze boer
den er ook, als mag b l ijken uit de getuigenverklaringen,  en op het kasteel werden 
ook wel feestel ijkheden gehouden , zo de kon ingsfeesten van de Sebastiaansgi lde .  
B ij d ie gelegenheden tapte Jorine er bier. Jacques Verhaeghe, h iervoor al ver
noemd, heeft regelmatig gebrouwen op het kasteel . 

Op het kasteel ,  of minstens b innen de kasteelwal ,  woonden ook als naaste buren 
gedurende een tiental jaren ,  tot aan Jorines verhu is naar Brezende in  de zomer van 
1 595, getu ige Janneken Michie ls en haar tweede man Mich ie l  Vermeersch ,  schie
tende wilde zwijnen1. 

Andere naaste buren op het kasteel waren de echtel ieden Pieter De Bree en 
Arnondine Janssens. Die zi jn er vermoede l ijk pas na 1 583 komen wonen: de h ier
voor al genoemde Pieter Vande Velde, d ie als zovelen i n  dat jaar M iddelburg ter
wil le van de oorlogsmiserie verlaten heeft, beweert hen n iet te kennen .  

Precies met een vete tussen het  baljuwsechtpaar en de De Bree's schijnt het al le
maal begonnen te z ijn .  Die vete die u i te indel ijk tot het heksenproces zou le iden, l ijkt 
overigens aanvankeli jk meer van doen gehad te hebben met de baljuw zelf dan wel 
met Jorine.  

Tijdens het beleg van Slu is ,  midden jun i  tot aanvang augustus 1 587,  was de tove
rij te M iddelburg begonnen: Arnondines koeien werden ziek en ze karnde slechte 
boter. In den begi nne werden echter zowel Arnond ine als Jorine met de toverij i n  
verband gebracht. Joos Provoost had Arnondine al voor tooveresse verweten ,  en 
Pieter De Bree had hem daarop van antwoord gediend als volgt :  is mijn wyf eene 
tooveresse ic zalze doen branden, ende is u wijf eene doetse ooc branden. Van dat 
alles kwam een d ispuut dat uit l iep op wat wij nu "s lagen en verwond ingen" zouden 
noemen. Zo beweert Cathel i jne Wante dat ze gezien heeft hoe de baljuw op een 
keer Arnondine over de binnenplaats van het kasteel s leepte tot aan de steegher, 
elders luidt het dat hi j  haar van de trap duwde, en daar h ie ld Arnondine een kreu-

1 pel been aan over. 

Overigens waren de beide vrouwen eerder al met elkaar s laags geraakt omdat 
Arnondine had rondgestrooid dat Jorine de oorzaak van al le onhei l  was , en daarbij 
was het er allesbehalve zachtz inn ig aan toe gegaan . 

N iet lang daarna, mogelijk nog in  1 587, zijn Pieter en Arnondine van M iddelburg 
weggegaan. Ze hebben dus b l ijkbaar maar enkele jaren op het kasteel naast de 
baljuw en Jorine gewoond, maar het spel zat op de wagen. Weldra was heel 
Middelburg in de ban van de toverij . " l 1 07 



10s I 

JOOS PROVOOST, G EV REESD EN GEHAAT. 

De p laag i n  de beesten en in  de zu ivel breidde zich uit ,  en de naam van Jorine g ing 
over de tongen.  Evenwel ,  zolang de baljuw leefde ,  werd er al leen maar geflu isterd . 
Men h ie ld zich gedeisd , want men was bang voor Joos Provoost. Verscheidene 
getu igen bevest igen dat het volk  de baljuw haatte : hij was een schaedelick man, 
dede niemand ghe/yck of verongelyckte de laeten, hij was zeere ontzien " .  
Toen h ij stierf, waren er kwatongen d i e  beweerden dat Jorine hem dat aangedaan 
had ,  betoverd u it jaloezie omdat hij berucht was van met andere vrauwen te /oope
ne. 

Handtekening van baljuw Joos Provoost aan het slot van de stadsrekening van Middelburg over de jaren 1 586-
1 589. Hij signeert er in zijn funktie van tresorier. (Rijksarchief Gent, Graafschap en stad Middelburg, nr. 1 5) .  

Laat ons daar het vo lgende bij aanmerken :  ind ien er hekserij aan te klagen was, 
dan was het aan de baljuw om de gerechtel ijke procedure daaromtrent in gang te 
zetten .  Maar h ij was b l ijkbaar nog zo slecht n iet dat h ij d it Arnond ine,  die h ij voor 
toveres had u itgescholden , laat staan het zijn eigen vrouw aandeed . "Toveres" was 
een scheldwoord , dat toendertijd gemakkel i jk in de mond werd genomen".  8. 
Joos Provoost ontmoeten we ook enkele keren i n  pastoor Dhooghes relaas over het 
geuzengeweld in M iddelburg ,  en daar leren we hem kennen als een pl ichtsbewust 
man9• U it stadsrekeningen b l ij kt dat h ij ook tresorier van Middelburg was10• 

DE K INDEREN PROVOOST. 

Eén van de venijn igste aspecten van het verhoor van getuigen én beklaagden bij 
heksenprocessen was , dat de ondervragers hen ook trachtten de namen van ande
re tovenaars of heksen te ontfutselen .  In die zin kwam de reputatie van Jorines kin
deren te berde. 
Maar ook onttoveren kon verdacht zijn .  Zo worden in Jorines proces een viertal 
belezers-onttovenaars vernoemd, waarvan er twee rond dezelfde tijd als z ij voor de 
schepenbank gedaagd zijn ;  een derde, een schipper genaamd Zwepe, was onder
tussen te Damme vermoord, en een vierde, pater Logghe van Brugge, bleef bl ijk
baar bu iten schot1 1 •  

Het i s  hier de p laats om er o p  te wijzen dat e r  een onderscheid d ient gemaakt tus
sen deze beide, tovenaars en heksen , hoewel de term "heksenproces" veralgeme
nend wordt gebru ikt voor drie vormen van , even veralgemenend, "hekserij " . 
Vooreerst behelst dat schadel ijke toverij die men mensen, dieren en gewassen kan 
aandoen .  Die kwalijke praktijken kan men erven of ze van andere tovenaars of tove
naressen geleerd hebben. 



Ten tweede betreft het het aanrichten van kwaad , waarbij men zijn macht verkrijgt 
uit een pact met de du ive l ,  waarmee men regelmatig contact en persoon l ijke ont
moetingen heeft, met als hoogtepunten sexuele omgang en deelname aan org ieën, 
de zogenaamde "heksensabbaths" .  Wie met de du ivel omg ing ,  had vanzelfspre
kend God, zijn hei l igen en de Kerk verloochend. 

De derde vorm van hekserij is  rituele mag ie;  d i t  omvat het toveren én onttoveren bi j  
middel  van gebeden en spreuken ; het belezen van mensen en d ieren ressorteert 
daaronder. 
Overigens werd het begrip "heks" maar pas in  de 1 7de eeuw courant. 

Waar Jorine van verdacht werd , was schadel ijke toverij , hoewe l ,  zoals we zu l len 
zien, sommigen er b l ij kbaar toch op aanstuurden haar van goddeloze , dus du ivel
se kunst te beschu ld igen . 
Waar ze zelf haar kwal ijke praktijken vandaan had, vernemen we in de getu igen
verklaringen n iet, maar dat ze het aan anderen leerde,  dat kon n iet achterwege b l ij
ven . En jawe l ,  ze leerde het haar eigen k inderen ,  of wi lde dat op zijn minst. 

Jorine had bij Joos Provoost zeker d rie kinderen ,  de al genoemde Simoen , Hansken 
en Janneken . Als een getu ige spreekt over Jorines beide jongste zonen en ande
ren het hebben over Janneken als oudste dochter, dan mag d it er op wijzen dat het 
baljuwsechtpaar nog meer kinderen had .  De eerder genoemde schenkingsakte van 
1 61 6  l ijkt dit te bevest igen: daar is ook nog sprake van een Cornel is en een Joannes 
Provoost. Mogeli jk is  de naam Hans, zoals we die u i t  het proces kennen,  echter een 
samentrekking van Joannes. 

Vooral Hansken werd er van verdacht om te gaan met toverij . Of ook h ij daarvoor 
voor de rechtbank moest verschijnen is n iet du idel ijk ,  maar best mogel i jk, ondanks 
zijn minderjarigheid.  Ten tijde van het proces was hij als koewachter in  d ienst bij 
Pieter van Pachtebeke op Sarepta bij Moerkerke . 

Hansken was, zo wordt getu igd ,  van rond zijn moeder niet weg te s laan . H ij kon het 
dus van n iet ver afgedeeld hebben . Van hem wordt o .m .  beweerd dat hij paarden 
en koeien kan betoveren,  maar het strafste is  toch het maecken van quaed weder. 
Op een keer had men geprobeerd hem uit te horen over zi jn vermeende toverkun
sten, en hem daarvoor dronken gevoerd , maar hij was n iet door de mand geval len . 
Overigens is d ie jongen bijzonder schrander voor zijn leeftijd ,  weet Jacob 
Caluwaert van Brezende, die hem de bekentenissen had wi l len ontlokken .  

Het  sterkste " bewijs" tegen Hansken was echter dat h i j ,  volgens sommige getuigen,  
net a ls zijn moeder krom l iep en kriepte en kermde toen te Middelburg de koeien 
van Antoon Sproncholf, de n ieuwe baljuw, belezen werden. 

Ook aan haar dochter Janneken zou Jor ine de toverkunst wi l len leren hebben, per 
force dan nog wel .  Velen hebben gehoord , of weten van horen zeggen, hoe Jorine 
tegen haar dochter te keer g ing ,  en haar daarbij bont en b lauw en tot bloedens toe 
sloeg en schopte . Maar het kind bleef zich daar hevig tegen verzetten en wi lde zich 
om den dood niet aan de toverkunst begeven. 

Hoewel we hem zelf n iet aan het woord horen,  speelt S imoen Provoost in heel deze 
geschiedenis een zeer dubieuze rol .  l 109 
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Het betoveren van koeien en zuivel. Houtsnede uit Vindlers Tugendspiegel, 1 486. 

Heel kort na d iens dood volgde S imoen zijn vader op in het baljuwsambt, maar dat 
was he lemaal n iet naar de z in van de Middelbu rgnaren .  H ij b leek immers algauw 
een aardje naar zijn vaartje ,  de gehate Joos Provoost; h ij kapte in  de bossen en ver
kocht de bomen en het hakhout . . .  
Getu ige Vanderhaeghen vermeldt dan ook dat de laeten zochten quickt te zijne 
Symon anghecommen als bailliu. Daarom besloot men Pieter Veroestraete, die in 
het proces zelf ook a ls getuige optreedt en d ie door Jor ine betoverd was met niets 
m inder dan een geslachtsziekte , als bode met een brief naar de heer van 
M iddelburg -den heere van Fresnes of van Frentzen, d . i .  Fi l ips 1 de Merode, gehuwd 
met Johanna de Montmorency- te zenden. Dat gebeurde in mei van 1 593 of 1 594. 
Het resu ltaat was in  elk geval dat Simoen zijn officie verloor. 

Hij was daar bijzonder verbitterd om, en weet het n iet z ichzelf maar zijn moeder en 
haar kwal ijke praktijken . H ij was dan ook n iet mild voor haar. Getu igen bevestigen 
dat h ij zeer goed op de hoogte was van haar toverijen.  H ij zou beweerd hebben dat 
zijn moeder de brandstapel verd iende, dat ze overlanc den doot verdient hadde. 
Overigens zou Simoen ook bevestigd hebben dat zijn moeder en zijn jongere broer 
Hansken te Brezende krom l iepen van de pijn en de kwel op het moment dat te 
M iddelburg de koeien onttoverd werden .  
Toch zou Simoen zijn goede w i l  ten aanzien van zijn moeder hebben laten bl ijken: 
toen ze van toverij berucht werd, had h ij haar voorgesteld dat zou haer danof zoude 
doen repareren ende haer stick goet maecken. Dit betekent dat zij zich "ter purge", 
ter zuivering moest aand ienen bij de schepenbank, die haar dan na getu igenver
klaringen tharen gunste zou kunnen verschonen van de kwal ijke reputatie1�. Maar 
Jorine had dat feestel ijk geweigerd , en volgens de gangbare normen pleitte ze 
daarmee eigen l ijk schu ld  ! 



Overigens zou Simoen zelf wel enige notie van toveren gehad hebben : i n  zijn zak 
hield hij, aldus Adriaan van Qu ickelberghe van B rezende, een papiertje met daari n 
zwarte beestjes, d ie konden dienen om vrauwen daermede te crijghene. Simoen 
had d it evenwel nog niet gebruikt, en toen getuige hem vroeg of h ij daar dan wel 
een vrouw mee zou kunnen veroveren ,  zei S imoen dat dit erger zou zijn dan dood
slag . 
Pater Logghe van Brugge, op wie enkele van de getu igen voor onttover ing en bele- · 

zing een beroep deden, zou ontkend hebben dat Simoen Provoost zich met tover
kunst in l iet. 

VROUW HEYNE. 

Jorine moet omstreeks mei ,  juni 1 595 met Germain Heyne hertrouwd z ij n ,  a ls valt af 
te leiden uit  het getu igenis van haar Middelburgse buurvrouw Janneken Michie ls .  
Enkele maanden na hun huwelijk z i jn Germain en Jor ine dan op het hof van 
Brezende gaan wonen,  vanwaar Germain overigens afkomstig was13 :  de d ruk van 
de roddel was in Middelburg bl ijkbaar te hevig .  En als we de getuigen mogen gelo
ven, h ielden te M iddelburg de p lagen onder het vee op van zogauw ze daar weg 
waren, maar men kwam nu op Brezende in de miserie te zitten .  

Tijdens de getu igenverhoren zaten zowel Germain Heyne a ls  Jorine in  de Brugse 
stadsgevangenis.  Als eerder gezegd ,  b l ijkt aanvankel i jk immers ook Germain van 
toverij verdacht. Het eerste getuigenis gaat hém trouwens aan , maar het is ook het 
enige. In de marge naast die verklar ing staat vermeld dat Germain Heyne op 5 
augustus 1 596 vrijgelaten werd up cautie juratoire. Dat betekent dat h ij de gevan
genis uit mocht, maar zich bij het eerste verzoek daartoe opnieuw ter besch ikking 
van het gerecht moest stel len .  Over Jor ine zijn er getuigenissen tot 2 december 
1 596. 
Germain Heynes fami l iale banden en zijn belangen op Brezende komen verderop 
nog ter sprake. 

HET GETUIGENVERHOOR. 

Het is bepaald niet geri ng wat Jorine al lemaal ten laste werd gelegd :  het betove
ren van paarden en koeien met ziekte, het betoveren van karntonnen zodat daar 
onmogel ijk nog goede boter uit kwam, het betoveren van haar eerste man , baljuw 
Provoost, met d iens dood voor gevo lg ,  het begraven van een ziek paard in  ander
mans stal , iemand met een dru iper opzadelen door een eenvoudig schouderklop
je, en, n iet het minste kwaad , het aanleren van toverpraktijken aan haar kinderen . 

Laten we echter de getu igen zelf aan het woord over Jorine en haar quaede cun
ste. 

De jongste "feiten" hebben zich voorgedaan te Brezende op Donk, waar Jorine met 
haar Germain is komen wonen in de herfst van 1 595. We verbreken dan ook de 
strikte chronologische opeenvolging der getu igenissen ,  om de verklari ngen van de 
betrokken Brezendenaars mee te volgen. 

De eerste die aan het woord komt, op 6 jun i  1 596, is Babeken Blondee l ,  vrouw 
Lammens. Hoewel er niet expliciet vermeld staat dat ze van Brezende of Donk zou 
zijn, l ijkt dit toch aannemeli jk, want het voorval waarover ze het heeft is maar een l 1 1 1  



paar weken oud .  Haar klacht betreft eigen l ijk Germain Heyne. Een veertien dagen 
voord ien dus ,  was die namel ijk langs de achterpoort op haar erf b innengedrongen, 
en h ij had om een armvol oorten, sprokkel ingen , gevraagd .  Wat h ij daarmee aan 
moest, wist ze n iet; hoe dan ook, twee dagen nadien is een van haar koebeesten 
ommegheva//en ende quaelyck bestaen gheworden slaende en smijtende ghelijck 
of zou du/ gheweest hadde. Babe heeft de koe doen be lezen en d rie missen laten 
doen voor het beest, dat nu alweer wil eten,  maar toch nog bl ijft l iggen als waren 
haar de leden ghebroken. Ze meent dat daar Germain Heyne achter zit . 

Naast haar getu igenis heeft de g riff ier notit ie genomen van Germain Heynes ont
s lag u it de gevangenis .  

Op 20 jun i  komt eerst een oud-i nwoner van M iddelburg z i jn verhaal doen ,  maar we 
laten de Donkenaars voorgaan . Diezelfde dag komt namel ijk Jacob Caluwaert van 
Brezende getu igen .  

Wat h ij meegemaakt heeft, tart a l le verbeeld ing .  Toen h i j  i n  de  voorbije winter eens 
op een avond met zijn bezwete paarden van Brugge terugkwam, moest h ij vast
stel len dat Jorine een ziek paard onder de mest gegraven had, in zijn nieuwge
bouwde stal 14. Omdat er zo geen plaats meer was voor zijn eigen paarden, ver
zocht h ij haar het ondertussen gestorven beest weg te halen. Jorine was daar 
kwaad om, en 's anderendaags werden Caluwaerts beide paarden ziek. Eén ervan 
krepeerde .  Toen h ij in Brugge een n ieuw paard kocht, werd ook dat weer ziek. 
Het kon niet anders , of daar was toverij mee gemoeid . 
I n  zijn nood deed Jacob Caluwaert daarom een beroep op een onttovenaar, 
Mich ie l ,  een smid van Damme, d ie eertijds nog peerderuijter was geweest. De 
paarden moesten behandeld worden met wijwater, gewijde was en een francijne 
ofte perkamenten briefje . Het wijwater moest in de oren van de paarden gegoten 
worden,  in hun d rinkwater, in hun haver en in de d renkputten;  de was moest boven 
de staldeur gestoken worden , en het perkament rond de hals van de paarden 
gehangen ,  onder het spreken van enige woorden in het oor van het paard15• 
Toen één van de paarden toch nog doodziek werd , g ing Caluwaert de smid van 
Damme opnieuw opzoeken ,  maar vond hem n iet thuis .  H ij is dan naar Brugge 
gegaan om Pieter de Clercq te halen , die ooc hem verstaet van betooverde peer
den ende coeijen te meesterene. Pieter h ie lp de beesten door ze te belezen in  hun 
oor en te besprenkelen met wijwater; aan Caluwaerts vrouw gaf h ij gewijde was 
voor boven de staldeur. H ij verbood hen b innen de negen dagen aan wie dan ook 
iets te lenen of vuur of zout te geven,  en gedurende d ie negen dagen moesten ze 
voor iedere bakte, wijwater aan het brooddeeg toevoegen16• Zijn paarden hebben 
daar inderdaad baat bij gevonden, getu igt Caluwaert. 
Toen h ij aan M ichiel  de smid vroeg wie precies de paarden zou betoverd hebben, 
antwoordde die dat hij het wel wist, maar beter geen namen kon noemen ;  wel kon 
h ij ervoor zorgen dat de schu ldige zou afkomen met de karnstok op de schouder. 
Getuige zegt dat Jorine ervan verdacht wordt haar goddeloose cunste over te dra
gen op Hansken , een zoontje uit haar eerste huwel ijk. Die jongen was er b ij toen 
Jorine en Germain hem hie lpen de zieke paarden, d ie n iet rechtstaan konden, in de 
singels te hangen. Als de d ieren zouden genezen, dan zou h ij tracteren op een 
vaatje bier. Dat was ook zo, maar toen het vaatje geleegd werd, gaven Jorine en 
Germain verstek. Wel waren daar hun kinderen.  Caluwaert heeft Hansken toen 
dronken gemaakt met de bedoel ing meer te weten te komen omtrent de toverij, en 
overigens met de be lofte van nog eens een vaatje te schenken. Hanske, wesende 



zeere verstandich voor zijne oude l iet er zich n iet intu inen .  Aan Caluwaerts dochter 
heeft h ij naderhand laten verstaan dat haar vader sprak alsof hij de beesten beto
verd had; ic zal hem noch wel hebben, had Hanske gezegd. Dat had hij n iet mogen 
doen: het was zoveel als een dre igement voor nieuw onhei l .  

Precies een maand later, op 20  ju l i  1 596, verschijnt Jacob Caluwaert opnieuw voor 
de schepenbank. H ij verte lt er dat, vo lgens hem, ook Simoen Provoost, Jori nes oud
ste zoon,  niet zu iver is .  Toen beiden onlangs, beg in  jul i  1 596, hout voerden voor 
Pieter Diserin ,  een der heren op Brezende (waarover verder meer), raakten ze het 
oneens over het aantal vrachten .  Daags nadien is Caluwaerts paard qualicke te 
passe gheworden, zo dat eenijeghelick zeyde dattet betoovert was. Het beest wen
telde en keerde, maar kon n iet meer recht, als was het lam. Zes dagen later g ing 
het dood . 's Anderendaags sprak h i j  met Simoen, en het gesprek kwam terecht op 
Jorine.  Daar heeft Simoen ,  aldus Caluwaert, zelf het  du ide l ijkst te  verstaan gegeven 
dat zijn moeder n iet deugde: het is  meer dan terecht dat ze in  de gevangenis l igt ,  
want a l  een jaar of  zeven laat ze z ich in  met toverij , en ze leert het bovendien aan 
zijn jongere broers. Vanwege die kwal ijke reputatie heeft hij ook zijn baljuwsambt i n  
M iddelburg verloren .  Toen haar voorgeste ld werd dat ze haer danof zoude doen 
repareren, m.a.w. de purge aan te vragen waarover we het hoger hadden , heeft ze 
dat prompt geweigerd . Ze verd ient n iet beter dan de dood , dan verbrand te wor
den,  zou Simoen gezegd hebben.  

Een paar dagen eerder had Caluwaert van de strodekker van Middelburg nog 
opgevangen dat d ie ,  met nog wel twintig anderen ,  destijds Jorines dochter had 
horen roepen terwij l ze door Jorine afgeranseld werd omdat ze weigerde te leren 
toveren .  
Hanske Provoost had tegen Caluwaerts kinderen eens gezegd dat a l  zijn paarden 
ziek zouden worden;  die jongen is onder het vo lk trouwens berucht van te cunnen 
quaet weder maecken. 
Jacob Caluwaert getu igt ook nog dat hij gezien heeft hoe op het moment dat te 
Middelburg de koeien van de n ieuwe baljuw, An toon Sproncholf ,  door de smid van 
Damme belezen werden,  Jorine en Hanske krom l iepen en groote pijne creghen in 
huerlieden leden. Jorine hu i lde en kermde gel ijk een vrouw die een kind aan 't 
kopen is ,  en Hanske ging tekeer als was het dol geworden .  De bewoners van 
Brezende wisten n iet wat ze zagen . Simoen Provoost wist wél wat er gaande was: 
hij zei dat de tooveressen alzo ghestelt worden als de coeijen belesen worden die 
zijlieden betoovert hebben. 

Op 1 2  augustus 1 596 wordt Adriaan van Qu ickelberghe gehoord . Tot vijf weken 
voordien had hij te Brezende gewoond bij zijn zuster, nu getrouwd met de zoon van 
Pieter Diserin .  H ij getu igt dat, s inds Jorine een maand of tien geleden op Brezende 
is komen wonen , de paarden en koeien er betoverd zij n ,  en dat men daar voord ien 
nooit last van had . De mensen vertel len er dat Jorine of Hanske de koeien van 
Antoon Sproncholf te Middelburg zou betoverd hebben . Adriaan heeft ook weet van 
de miserie die Jacob Caluwaert met zijn paarden gekend heeft , en zegt dat Jorine 
en Germain Heyne de beesten in  de singels h ie lpen hangen. H ij was er zelfs bij 
toen Caluwaert tracteerde met bier toen zijn paarden , na zoveel weken ,  opn ieuw op 
hun poten konden staan. 
Voorts heeft ook hij horen vertel len dat Jorine ziek werd toen in  Middelburg de koei
en van Antoon Sproncholf be lezen werden, en hij zegt dat de smid van Damme 
geregeld te Middelburg en op Brezende komt om er betoverde dieren te helpen. l 1 13 



Simoen Provoost had hem eens een papier laten zien met daarin zwarte beestjes, 
waarmee men vrouwen kon krijgen . Toen getu ige hem vroeg of dat ook voor hem 
zou l ukken ,  had S imon gezegd dat daar gebruik van maken erger zou zijn dan t ien
voud ige moord . Wie hem die beestjes gegeven had of waar h ij die magie geleerd 
had ,  had S imoen hem n iet wi l len verte l len .  

Andermaal laten we een Donkenaar voorgaan op enkele andere getu igen .  Pieter 
Diseri n ,  de schoonbroer van van Quicke lberghe,  verklaart op 25 september 1 596 
dat sedert Germain Heyne met zijn Jorine op Brezende was komen wonen, het ene 
beest na het andere daar ziek werd . Dat had men voord ien nog nooit meegemaakt ! 
Ook Hansken betrouwt h ij n iet ver. H ij heeft ook horen zeggen dat Jorine haar oud
ste dochter zou s laan,  maar dat d ie n iet wi l leren toveren ,  niet omme den doot. Van 
Simoen Provoost heeft h ij gehoord dat d iens moeder krom ging toen de koeien van 
Antoon Sproncholf belezen werden .  
Ze l f  h ie lp h ij vorige winter Jacob Caluwaerts paard opheffen .  Terwijl ze daar mee 
bezig waren stak Jorine onverwachts haar hoofd b innen in de sta l ;  ze zei god zeijnt 
god betert " .  en op s lag konden ze het paard met de minste moeite recht krijgen11 !  

Na de Brezendenaars laten we de andere getuigen aan het woord . De meesten zijn 
van Middelburg of hebben daar een tijd lang gewoond , veelal tot aan het onzal ige 
jaar 1 583. 

Op 20 juni 1 596 komt Charles Lambrechts getu igen .  Tot voor kort woonde h ij te 
Middelburg ,  nu  was h ij naar Maldegem verhuisd.  
Te Middelbu rg was het hem overkomen dat z i jn paard en koeien ziek werden, en 
dat de melk stonk en n iet wi lde boteren .  Zelfs de beesten waren er v ies van . 
Getuige heeft een u itgesproken vermoeden dat Jorine zijn vee betoverd had, want 
de miserie was begonnen na een gesch i l  over een haan die Jorine ten onrechte van 
hem had opgeëist. 

Figuurstudie boogschutters, door David Tenlers 1 1 .  
(Berlijn, Staatllche Mussen). 



Maar er was nog iets anders voorgeva l len :  toen Charel Lambrechts op 
Sebastiaansdag 1 594 met de broeders van het schuttersg i ld  ten hu ize van Jorine, 
op het kasteel dus, aan de feestd is zat, vonden ze eenich haijr inde buetere, haar 
in de boter. Ze schertsten daarmee, maar toen getu ige zei dat ze dat haar wel zou
den knopen, viel Jorine uit dat ze hem dat betaald zou zetten 18 • 

Op dat feest werd ook een cuenijnc getrokken,  en 's zondags nadien zou dat 
gevierd worden, weerom op het kasteel .  De zaterdag daarvoor kwam Jorine bij 
Lambrechts om groene en rode kolen uit zijn tu in .  Aan zijn k ind ,  dat met haar mee
liep, gaf ze een stu iver, en d rie of vier dagen daarna werd zijn paard ziek, betoverd . 
Daarvoor werd dan de hu lp ingeroepen van pater Logghe van Brugge, d ie  het 
beest met belezen heeft geholpen .  
Toen getuige aan de pater vroeg of  het  misschien Jorine, toen weduwe van Joos 
Provoost, was die het paard betoverd had, zei die resoluut ja. Er zouden er ten 
andere d rie in  dat hu is zijn die toverden :  behalve Jorine ook nog haar zoontje Hans; 
de derde noemde de pater n iet. 
Pater Logghe had ook nog gezegd dat men Jorine mocht s laan met een stok ,  of in 
een gracht werpen, maar, al worpt ghij haer in eenen gracht, zou en zal niet ver
smooren, zou zal upt waeter blijfven ligghende, zou zal upghehouden worden . . .  19 .  

Na twee maanden werd Charel Lambrechts' paard weer ziek en stierf u i te indel ijk .  
Om goede boter te karnen was hem geraden boter van Jorines koeien,  bu iten haar 
weten,  te pakken te krijgen en daarvan in zijn eigen karnton wat te doen .  Terstond 
had hij nu goede boter in abondantie. Ook aan anderen wier koeien en zu ivel beto
verd waren,  en zo waren er veel te Middelburg ,  deelde Charel Lambrechts van 
Jorines boter mee , en al len waren ze ermee gebaat. Er was nog een ander probaat 
middel om goede boter te karnen, namelijk door haar u i t  de staart van Jori nes koei
en onder de karnton te leggen. 

Volgens getuige Lambrechts gaat te Middelburg ook wel de mare dat Jorine haar 
man, baljuw Provoost, de dood zou aangedaan hebben door betoveri ng .  Hij was 
namelijk berucht van met andere vrauwen te loopene, en ze was daar zeere jaloux 
om. 
Over Hanske Provoost weet getu ige nog te verte l len ,  dat d ie de toverpraktijken van 
zijn moeder zou geleerd hebben . Dat heeft hij van horen zeggen: meerdere 
Middelburgnaren hadden hem verteld dat Mich ie l ,  de smid van Damme, hen 
gezegd had dat Hanske de koeien van Antoon Sproncholf, de n ieuwe baljuw, beto
verd had en dat de jongen wel dr ie, vier dagen krom ging toen M ichie l  die koeien 
onttoverde . . . 

· 

Omstreeks dezelfde tijd als het proces tegen Jorine, lopen ook andere verhoren ,  
o .m. i n  de zaak van de smid van Damme, d ie we ondertussen kennen als belezer 
en onttovenaar. 
Zo verschijnt voor d iens zaak, op 3 september 1 59620 Pieter van Pachtebeke . 
Landsman, wonende te Brugge, staat er bij zijn getuigenis .  Toch vermoeden we dat 
het om dezelfde van Pachtebeke gaat als deze waarbij Hanske Provoost op Sarepta 
de koeien wachtte, zoals we vernamen van Jacob Caluwaert21 • 
Van zijn d ienstboden heeft van Pachtebeke horen vertel len dat de vrouw van Pieter 
de Bree ooit Germain Heynes vrouw voor toveres zou uitgescholden hebben. Dat 
zou te Moerkerke op het kerkhof gebeurd zi jn.  
Over Hanske Provoost weet Van Pachtebeke n iets te vertel len .  l ns 



Ook Lieven Thier woonde vroeger te Middelburg ,  en ook hij heeft van de toverij van 
Jor ine gehoord . Het zou al lemaal begonnen zijn in 1 587, ten tijde van het beleg van 
S lu is ,  toen Pieter de Bree's koeien betoverd waren en geholpen werden door een 
schipper van Antwerpen ,  bijgenaamd Zwepe. Zwepe zou uitgebracht hebben dat 
Jor ine de schuld ige was. 
Daarnaar gevraagd ,  weet Lieven Thier ook te verte l len dat Jorine haar dochter mis
handelde,  slaende haer blaeuwe ooghen, ende zo dattet bloet haere te nuese gae
ten vuyt spronck, maar de dochter weigerde pertinent de conste te leren ,  al duy
wede ghij mij den erop inne, al zoudt ghij mij doen met peerden van een trecken. 
Getu ige weet dat n iet a l lemaal van zelf gezien ,  maar gedeeltel ijk van horen zeggen. 
Van wie precies, dat was hem nu ontgaan . M isschien was het wel van de vrouw van 
Pieter de Roovere uit M iddelburg .  Die zal later als getu ige gedagvaard worden. 

Pieter de Bree en zijn vrouw Arnondine zijn zowat de kroongetuigen in  dit  proces, 
want voor ze naar Moerkerke g ingen wonen , waren ze op het kasteel te M iddelburg 
de naaste buren van·Jorine en baljuw Provoost, en het is toch daar en met hen dat 
al les begonnen is .  
Pieter de Bree komt op 20 september 1 596 z i jn  verhaal doen . Z i jn  koeien waren de 
eerste d ie te Midde lburg betoverd waren.  Dat was in  de zomer van 1 587, ten tijde 
dat S lu is  belegerd werd . Schippers die munitie aanvoerden naar S lu is ,  hadden van 
Pieter de Bree's boter gekocht, maar bevonden dat ze stonk en n iet te eten was. 
Daar moest toverij mee gemoeid z ijn .  Eén van de schippers, zekere Antheunis ,  bij
genaamd Zwepe -de man is  naderhand te Damme doodgestoken !- heeft hen van 
d ie betovering kunnen afhel pen , en wat meer is, h ij was zelfs in staat de schuldige 
aan te wijzen door haar met de karnstok op de schouder te doen komen. Het was 
Jorine, de vrouw van de baljuw ! Voordien hadden ze met Jorine nooit enig geschi l  
gehad , maar toen Arnondine in  het dorp vertelde dat ze Jorine verdacht van tove
r i j ,  kwam dat ook de baljuw ter ore .  Die is toen zo kwaad geworden dat h ij Arnon
d ine van de trap van het kasteel stootte; van die val gaat ze nog steeds kreupel .  

Na haar man mag Arnondine Janssens haar versie van de feiten naar voor bren
gen. Daarbij vertelt ze hoe Zwepe -vo lgens haar was h ij van Gent- inderdaad Jorine 
als toveres had aangewezen. Zelf had ze acht dagen eerder Jorine al aangewezen 
door nog een ander middel : ze had de tanghe ghegloe1jt ende die cruijswijs inde 
keerne ghesteken22• Daarmee kon ze de tovenares, Jorine, dwingen te komen, 
waarbij haer herte alzo ghezoden hadde ghelijck de gloeyende tanghe in de melc 
zoot, ze schudde, beefde en kermde al of zou vanden weerelt hadde moeten 
scheeden en pas nadat ze haar hand om de karnstok had geslagen bekwam ze 
van haar ongemak. Arnondine legt omstandig uit hoe "de tanghe g loeijen" in zijn 
werk gaat, en verklaart dat ze dit heeft geleerd van haar dochter, die het zelf in 
Zeeland zag doen .  Toen Jorine te weten kwam dat Arnondine en haar dochter rond
gestrooid hadden dat zij het was d ie koeien en boter betoverde, hebben ze grote 
heibel gehad en elcanderen de tuijten afghetrocken. Bovendien heeft de baljuw 
haar toen van de trap van het kasteel gestampt; daar loopt ze nog altijd kreupel van. 

Adriaan de Ruddere van M iddelburg was nog zo iemand wiens koeien en zu ivel 
betoverd waren. H ij zocht zijn toevlucht tot pater Logghe van Brugge, die hem van 
het euvel verloste met een briefje dat hij om zijn koeien moest binden, en met wij
water en brood dat hij zijn beesten moest ingeven. De pater had Jorine als de schul
dige aangewezen : zij bedervet daer al, ende zij leeret haere kijnderen, maar pater 
Logghe zou dat wel doen ophouden. 



Erger nog was de parte die Jorine Adriaans schoonzoon , Pieter Veroestraete, 
gespeeld had : op een schuttersfeest op het kasteel , waar Jorine de tap deed ,  had 
ze de versgetrouwde Pieter toegewenst god verleene u veel ghe/ucx in u huwelick, 
en hem daarbij op de schouder geslagen23. Een dag of wat daarna had Pieter een 
geslachtsziekte, de fluxus seminis natura/is, een vloed van zaadvocht .  Zi jn nature 
ontliep hem dag en nacht, druijpende zonder uphouden zo dat hy altyts nat ghijnc. 
Dat hield wel vijf weken aan , tot Adriaan voor z ijn schoonzoon weerom hu lp zocht 
bij pater Logghe. Die deed hem een n ieuw potje kopen waarin h ij Pieters urine goot 
om ze te onderzoeken24• 

Adriaan vertelt nog dat al wiens koeien betoverd waren ,  van Jorines boter of melk 
i n  hun karn deden of er haar u i t  de staart van haar koeien onder legden, en dat 
h ie lp .  Toen Jor ine van M iddelburg wegging ,  h ie ld a l le narigheid daar op.  Hij weet 
ook te getuigen dat Jorine eens op een morgen haar hoofd binnenstak in het kal
verkot van Joris de Munck, en dat omtrent de middag een van de kalvers ziek werd . 
Over Hanske Provoost zegt hij dat die ghijnc altyts met zijne moedere waer dat zou 
ghijnc ende dat zou tzelve lief hadde buijten andere haere kynderen. Dat is dus ver
dacht. Van Janneken ,  die van Jorine s lagen en schoppen krijgt omdat ze n iet w i l  
leren toveren,  weet h ij dat het  een deghelicke dochter i s .  

Pieter Veroestraete komt zelf ook nog eens uit leggen wat hem rond bamis 1 594 
overkomen was. Hij kende Jorine goed, want h ij had voor haar nog gewerkt. Een 
soldatenvrouw had hem overigens nog wi l len koppelen aan Jorines dochter. Ter 
zake: op het kon ingsfeest van de schuttersgi lde heeft Jorine gheleent up zijn 
schoudere ende up zijn schoudere gheclopt. Vermoedel ijk heeft ze hem ook vele 
ghelucx gewenst in  z ijn huwelijk, maar dat weet hij n iet meer zo prec ies, vermits h ij 
toen reeds begouste verblijt te wordene. Feit is dat h ij een paar dagen nadien es 
qualicke ghestelt gheworden, zo dat zijn nature hem ontliep, " "  zo dathij gheen 
gezonde huere meer en hadde, maar wiert vuijt te drooghene ende begouste te 
exterminerene zo dat zijn nature faillierde ende en couste gheen conversatie meer 
hebben met zijne huijsvrauw. Na zijn schoonvader, Pieter de Rudder, g ing h ij ook 
zelf naar pater Logghe die hem een n ieuw potje deed kopen waarop hij niet mocht 
afdingen25, en ook een wittebrood . De pater deed wijwater in het potje; daarin moest 
Pieter het brood dopen en er, met gewijd zout erbij , negen dagen van eten .  H ij 
moest ook wijwater sprenkelen in  de deur van zijn hu is en van de koestal .  Pater 
Logghes remedies brachten soelaas: na een paar dagen es het voorseide incon
venient ghebetert ende hy wederomme tot hem zelven ghecomen zo dat hij we
deromme couste versaemen ende converseren met zijne huysvrauw zo hij voor het 
voorscreven maleficie ghedaen hadde. De pater had aan Pieter ook gevraagd of h ij 
iemand verdacht van het onhei l dat hem overkomen was. Jawe l ,  Jori ne ,  vrouw 
Heyne. Die u dat heeft aangedaan, zal mettertijd nog branden,  had de pater daar
op gezegd .  

I n  tegenstel l ing tot de  voorgaanden, zijn de  zes getuigen d ie  op 8 en  9 november 
1 596 hun woord komen doen , vlug u itgepraat, en dat hoeft geen verwondering te 

1 wekken :  zij weten eigenl ijk al leen maar goeds over Jorine te vertel len .  

Zo Pieter Vande Velde. H ij heeft Jorines vader gekend , tcort kethelaerkin, en ook 
Jorine zelf van toen ze nog een kind was. Gedurende de 27 jaren dat h ij te 
Middelburg heeft gewoond, waar hij overigens twee termijnen als schepen fun-
geerde, heeft hij van Jorine niet danne duecht ende eere gehoord . l 117 
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Feestvierende boeren, tekening van David Teniers l l .  
(Wenen, Graphische Sammlung Albertina). 

Cornel is  N ijssens verklaart hetzelfde, en weet dat zij ghestaen heeft ter goede 
name ende fame. Als schepen van Middelburg ,  nu al de derde keer, weet hi j  wel 
wat er eigen l ijk  gaande is: Joos Provoost, Jorines eerste man , was als baljuw van 
Middelburg een schaedelick man die niemande ghelijck en dede. Pas toen h ij dood 
was, d ierven de laten van M iddelburg zich roeren .  Het waren Jorine en haar oud
ste zoon die het moesten ontgelden:  zij werd beclapt van omme te gaene met 
tooverie, en over Simoen , die zijn vader opvolgde als baljuw, g ing men zich bij de 
heer van M iddelbu rg beklagen ,  zo dat h ij ver/aeten wierf van zijne bail/iuage. Hoe 
dan ook, N ijssens en weet van haer niet te claeghene. 

Jozijne Dhaene heeft als oud-inwoonster van Middelburg groote conversatie gehad 
met Jorine, en weet van haar niets kwaads te vertel len .  

Math ijs de Mets, d ie a ls vroegere buur van Jorine en haar eerste man zeere fami
lier daer ten huyse was, evenmin .  H ij heeft wel gehoord dat Jorine met haar buur
vrouw Arnondine in  onversch i l  is geraakt, maar dat dateert van na zijn vertrek uit 
M iddelburg .  

Ook Tanneken van Heede heeft groote kennesse ende conversatie met Jorine 
gehad, en haar geholpen tijdens haar ziekte. Ze kent Jorine n iet anders dan als een 
vrouw van eer en deugd26. 



Maaike de Bout, d ie vroeger voor Joos Provoost en zijn Jorine gezwingeld ,  gewas
sen en in de oogst gewerkt heeft, meent dat de praatjes d ie over Jorine en Hanske 
Provoost de ronde deden in Middelburg ,  ferm opgeklopt z ij n .  Volgens haar waren 
het Antoon Sproncholf (de n ieuwe baljuw) en zijn vrouw die Jorine het eerst van 
toverij verdacht maakten ,  en n iet Michie l , de smid van Damme. Weliswaar was 
Hanske ziek ten tijde dat de smid Sproncholfs koeien onttoverde, maar noch h i j ,  
noch zi jn moeder l iepen toen krom. 

B l ijkbaar zijn de ondervragers geïntrigeerd door Simoen Provoosts ambit ies voor 
het baljuwsambt, en de manier waarop hem dat u i te indel ijk ontnomen werd . 
Op 1 5  november 1 596 wordt Pieter Veroestraete opnieuw gehoord . H ij was het 
immers die in  mei 1 593 of '94 met enkele brieven naar de heer van Middelburg was 
gezonden, waaronder een van de wethouders van M iddelburg .  H ij weet n iet wat er 
i n  hun brief stond, maar vermoedt dat het ging om k lachten over S imoen Provoost, 
sinds kort baljuw in opvolg ing van zijn vader. 
Op de vraag of Jorine misschien onder dwang u it Middelburg was verhu isd ,  ant
woordt Veroestraete dat hij meent van n iet, dat het uit vrije wil was en eerder ten 
gevolge van haar huwel ijk met Germain Heyne. 
Na Pieter Veroestraete wordt brouwer Jacques Verhaeghe gehoord . H ij heeft onge
veer dertig jaar te Middelburg gewoond,  Joos Provoost en Jorine goed gekend,  en 
dikwij ls bier voor hen gebrouwen.  Van Jorine weet hi j  geen kwaad. Ook hij heeft wel 
eens koeien of paarden verloren door ziekte, maar h ij heeft daar geen toverij ach
ter gezocht. Men is  over Jorine maar beg innen roddelen na de dood van Joos 
Provoost die zeere ontzien was tusschen de laeten; voord ien d ierf men dat niet. 
Eigenl ijk was het een onttovenaar, een sch ipper uit  Antwerpen genaamd Zwepe, 
die dat gerucht in  gang had gestoken toen h ij de koeien van Jori nes buurvrouw had 
onttoverd , en sindsdien is dat al leen maar verergerd . Hij heeft wel gehoord dat de 
plaag in de beesten ophield van zogauw Jorine uit  Middelburg vertrokken was, en 
dat de mensen haar in  Donk, op Brezende, hoegenaamd niet g raag zagen komen 
duer dat zij quaede suspitie up haer hadden. Daar zouden immers kort na Jori nes 
aankomst ook ziekten onder het vee u itgebroken zijn .  

Kathelijne Wante heeft d ikwij ls voor Jorine gekarnd,  en nooit iets verdachts 
gemerkt. Ze is ervan overtu igd dat Jorine een eerzaam vrouwmens is, d ie neerstich 
ende vroet was omme den cost te winnen. Ze is van Jorine wat vervreemd toen de 
geruchten begonnen over toverij . Kathe l ijne heeft gehoord dat een zekere schipper 
dat allemaal op gang heeft gebracht, ten tijde dat Joos Provoost nog leefde. De bal
juw en zi jn vrouw lagen toen in ruzie met hun buren,  Pieter en Arnondine de Bree, 
en zo heeft getuige meegemaakt dat de baljuw Arnond ine over de binnenplaats van 
het kasteel naar de trap sleepte. Pieter de Bree en Joos Provoost s l ingerden elkaar 
toen wederzijds verwijten naar het hoofd , dat hun vrouwen toveressen zouden zijn .  
Kathelijne heeft ook d ikwij ls gezien dat Jorine haar dochter s loeg , maar waarom, 
dat weet ze n iet. 
Neelken,  vrouw de Roovere, heeft Jorine ook goed gekend , en een tijdje bij haar 
gewoond. Daarbij is  er haar niets abnormaals opgeval len.  Ze weet wel dat vanaf 
een zeker moment Jorine berucht werd van toverij , maar kan n iet zeggen waarom 
dat precies was, en van de ruzie met Arnondine weet ze ook het fijne n iet. Ook haar 
koeien zijn betoverd geweest, maar ze heeft daar n iemand specifiek van verdacht. 
Er werd haar geraden haar uit de staart van Jorines koeien onder de karn te leg
gen, maar dat hielp n iet. Wél was ze gebaat door wat wijwater in de roomton te 
doen en met de belezing door de pastoor van Middelburg. l 1 19 



120 1 

Janneken M ichie ls is ook buurvrouw geweest van Jorine, destijds op het kasteel te 
M iddelburg .  Ze kan niet begrijpen waarom men precies Jorine viseert, want ze weet 
n iets dan goeds van haar. Enkel met Arnond ine l igt ze overhoop, maar de ju iste toe
dracht daarvan kent ze n iet. 

Joris van Dierendonck woonde bij Jor ine in  te Brezende ten tijde dat ze haar ziek 
paard in Caluwaerts stal onder de mest bedolf. Pieter Caluwaert deed haar het 
paard verwijderen ,  en Jor ine was toen wel miscontent .  Ze had gezegd indien zyne 
peerden zulcx van doene hadden men zoude hem zulcx niet ontzegghen, maar ze 
had n iet gedre igd .  Toen ook Caluwaerts paarden ziek werden dacht men aan beto
ver ing ,  en M ichie l  de smid van Damme werd er bij gehaald .  Van Dierendonck heeft 
dan Jorines doen en laten goed in het oog gehouden ,  maar niet an haer nachte an 
haere affairen ghemerct dat op toverij zou l ijken. H ij is er dan ook van overtu igd dat 
haar geen enkele schuld treft. 

P ieter vander Haeghe van Middelburg getuigt dat er daar al ziekten onder het vee 
u itbraken en er daarbij over Jorine geroddeld werd , ten tijde dat baljuw Provoost 
nog leefde .  Na diens dood werd ze er zelfs publ ieke l ijk  van verdacht het vee te 
betoveren ,  maar voor hem b l ijft het een vraag waarom precies zij en n iet andere 
vrouwen .  H ij weet dat aanvankel ijk  ook Arnond ine, de vrouw van Pieter de Bree, 
verdacht werd , maar algauw kreeg Jorine alle schu ld .  Het was in Middelburg een 
algemeen gebruik ,  dat elk die s lechte boter karnde, haar uit de staart van Jorines 
koeien onder het karnvat legde, en daar vond men baat bij. E igenl ijk  draagt er n ie
mand Jorine echt een kwaad hart toe, verklaart Pieter vander Haeghe, maar het 
g ing erom dat men van Simoen Provoost als baljuw af wi lde omme dat hy begous
te inne tegaen ende te volghen de stappen van zijnen vaedere die de laeten groo
telicx veronghelijct hadde. Het is om zich over Simoen te beklagen dat men een 
brief zond naar de heer van Middelburg,  niet terwi l le van Jorine. Pieter vander 
Haeghen zegt dat te weten,  omdat h ij te dien ti jde zelf schepen was. H ij was er wel 

"Het bezoek bij de pachter", schilderij van Pieter Bruegel de Jonge, 1 620 (privé-verzameling). 
Men ziet er een boer en boerin bezig met karnen. 



niet b ij toen de brief werd opgesteld,  maar heeft het van zi jn confraters gehoord . 
Toen Pieter Veroestraete terugkwam van zijn miss ie ,  beweerde d ie dat de vrouwe 
van M iddelburg hem gezegd had ic wiste wel dattet eene tooveresse was. Het zou 
wel moeten zijn ,  a ldus vander Haeghe, dat bu iten zijn weten om iemand over Jorine 
was gaan klagen,  of dat er in  de brief iets dergel ijks stond dat men voor hem ver
zwegen had . 
Getuige heeft wel horen zeggen dat Jorine haar dochter vaak sloeg , maar h ij is daar 
zelf nooit omtrent geweest. Wel weet h ij dat, sedert Jor ine uit Middelburg weg is, de 
plaag onder de beesten daar is opgehouden, en sedert zij te Brezende is gaan 
wonen, de mensen daar klagen over ziekte en sterfte onder het vee. 

Met Tanneken van Haute horen we de laatste getu ige aan het woord . Tanneken is 
een dochter u i t  het eerste huwel ijk  van Arnondine,  vrouw de Bree. Op 2 december 
1 596 verklaart ze dat zij wel weet dat haar moeders koeien vroeger betoverd zijn 
geweest en nadien geholpen door een sch ipper van Gent, maar zij was daar toen 
niet bij ,  en kan n iet zeggen of d ie sch ipper ook een schuld ige heeft aangewezen .  

TORTUUR. 

Begin  jun i  1 596 of mogel ijk al enkele weken eerder, waren Germain Heyne en Jor ine 
opgesloten in  de Brugse stadsgevangenis .  Voor Germain kwam daar al  op 5 augus
tus een eind aan , voor Jorine duurde de hechtenis minstens zes maanden . Het 
betekent hoe dan ook dat Jorine niet gauw tot schuldbekentenissen is overgegaan , 
misschien zelfs in  het geheel niet. Een bekentenis van de beklaagde zelf was er in  
elk geval nod ig om de doodstraf te  kunnen uitspreken en u i tvoeren .  

Jorine was door meerdere personen aangewezen a l s  toveres. Vooreerst door haar 
buurvrouw Arnondine met het gloeijen vande tanghe, vervolgens door Zwepe, de 
schipper, door pater Logghe, door Antoon Sproncholf , door Pieter de Clercq ,  en 
zelfs door haar eigen zoon Simoen ;  onrechtstreeks ook door de smid van Damme, 
bij het onttoveren van Spronckholfs koeien . Bovendien was er haar kwal ijke reputa
tie bij het volk in het algemeen. 
Een leek als Jacob Cal luwaert had het al over Jorines goddeloose cunste, maar in  
de ogen van pater Logghe was zij in e lk geval een heks, i n  de demonologische 
betekenis van dat woord . Dat suggereert hi j als hi j zegt :  zou men ze in  het water 
werpen,  ze zou b l ijven drijven .  Is pater Logghes bekl ijvende u itspraak de ghuene 
die u datte ghedaen heeft zal noch metter tijt ghebrant worden uitgekomen? 

Het u iteindel ijke vonnis in Jorines zaak kennen we helaas niet. Evenmin weten we 
of ze een advocaat ter harer verded ig ing kon en mocht inschakelen.  Met enkel de 
getuigenverklaringen, of hetgeen de griffier daarvan heeft genoteerd , b l ijven er een 
hoop vraagtekens. 

Om het d rama van Jorine te reconstrueren,  is er ook nog een ander spoor. Als het 
ju ist is, en daar valt weinig tegen in te brengen, geeft het ons een indruk van de gru
welijke fysieke kwel l ingen waaraan ze bi j  de "scherpe examinatie" werd onderwor
pen ,  en geeft het meteen aan dat Jorine inderdaad taai was en n iet gauw toegaf. 
Dat bewuste spoor is een brief, d ie de Brugse schepenen op 3 oktober 1 596 aan 
hun Kortrijkse ambtgenoten richtten ,  in antwoord op hun vraag om advies inzake de 
te volgen procedure in  processen voor toverij en de berecht ig ing van 
tovenaars/tovenaressen21. l 121 



Tortuur, door ophanging en geseling aan de paal. (T.J. Van Bragt, Het 
bloedig Toneel of Martelaers Spiegel der Doops-Gesinde of Weereloose 
Christenen . . .  Amsterdam, 1 685, deel I l ,  p. 503). 

De Bruggel ingen hebben het over tovenaressen gheexecuteert metten viere ende 
verbrand in asschen i n  de voorbije augustus- en septembermaanden, na hun con
fessien, zo voor als binnen ende naer de tormenten. Twee werden er binnen de 
stede, vijf andere buuten de poorten terechtgeste ld .  

I n  d ie brief is vooral deze zinswending voor ons van belang :  . . .  hoewel wy hier noch 
een hebben in handen die alle tormenten heeft duerwonnen zonder te breken, alzo 
zeere nochtans berucht ende gediffameert als dander twee [tooveressen]. Bij 
datum van 3 oktober kan die een moeil i jk iemand anders z ijn  dan Jorine28. Voor al le 
verdachten op twee na, die in  dat jaar hun proces kregen, eindigen immers de 
getuigenverklaringen ten laatste op 1 1  september 1 596; aangaande de smid van 
Damme zijn er verhoren tot op 6 november, voor Jorines geval tot 2 december 
1 59629• Van Jorine weten we evenwel met zekerheid dat ze tijdens de getuigenver
horen in hechtenis zat. 

Zonder daarmee sensatie te beogen, l ijkt het ons in deze context aangewezen de 
aard van de tormenten waaraan ook die een werd b lootgesteld h ier weer te geven, 
mét de reactie van de gefolterden daarop; daarbij c iteren we uit de brief in  kwestie: 
. . .  zo hebben wy met haer/ieder . . .  ter bancke ghegaen, . . .  in gheen tourmenten een 
traene latende ende ooc in de po/re hanghende ende zeere ghegheeselt zynde, 
niet een dreupel b/oeds, hoewel tlichaem gheheel up/iep ende blauw ende zwart 
wierd . . . haerlieder thebben ghedaen afscheeren haerlieder haer al d/ichaem 
duere, . . .  (onsen officier crimenel) ghetoocht " .  eenighe lycteeckenen " .  daerin hy 
stack met groote spellen . . .  ende en ghevoelden tze/ve up veel naer zo zeere niet 
als hy elders stack . "30• 
De Brugse schepenen gaven hun Kortrijkse col lega's nog de raad onverhoeds de 
hu izen van de verdachten binnen te val len en er te zoeken naar poerkins ofte doode 
kinderen ofte lieden beentkins, want dat pregnante inditien zyn, ofte eenighe pot
kins met onbekende zalven . . .  



INTRIGES. 

Merkwaard ig en zelfs opval lend is  het, dat we pas vanaf 8 november î 596 getui
gen ten ontlaste horen,  en dat ook Pieter Veroestraete opnieuw opgeroepen wordt .  

Er zijn getuigen d ie het enkel hebben over Jor ines duecht ende eere en haar goede 
name ende fame, maar Cornel is  N ijssens stelt bovendien dat Jorine het s lachtoffer 
is van de wrok d ie de Middelburgnaars koesterden tegenover baljuw Provoost, haar 
eerste man . Dezelfde haatgevoelens waren er, aldus N ijssens,  ook de oorzaak van 
dat zoon S imoen Provoost uit het baljuwsambt werd ontzet. 
Maaike de Bout l iet verstaan dat de n ieuwe baljuw van Middelburg ,  Antoon 
Sproncholf, Jorine verdacht van het betoveren van zijn koeien.  We weten n iet of 
Jorine door toedoen van Sproncholf voor het gerecht is gebracht; normaal was dat 
de taak van de baljuw van Maldegem, vermits Jorine ondertussen te Maldegem
Donk woonde. Toch kan Sproncholf er belang b ij gehad hebben Jorine,  en daarmee 
haar zoon Simoen in diskred iet te brengen31 . 

Het ziet er naar u i t  dat de rechters zijn b l ijven sti lstaan bij d ie kwest ie .  Pieter 
Veroestraete wordt er opnieuw voor ondervraagd ,  en die tweede keer gaat het n iet 
eens meer over de narigheid die hem door Jorines toverij overkwam, maar over zij n 
zending ,  op last van de Middelburgse wet, naar F i l ips de Merode, baron van Frentz 
bij Aken en heer van Middelburg .  
Veroestraete had drie brieven mee: een van het wetscol lege van Middelburg , een 
van de heer van Crois i l les, waarmee bedoeld moet zi jn Joris de Montmorency, 
schoonvader van Fi l ips de Merode,  en een van de pastoor-cantor van M iddelburg .  
De toedracht van die laatste twee brieven komt n iet ter sprake. Over d e  inhoud van 
de brief vanwege de wet van M iddelburg beweert Veroestraete n iets te weten ,  
al leen veronderstelt h i j  dat het  g ing om klachten aangaande Simoen Provoost, s inds 
kort baljuw in opvolg ing van zi jn vader. 
Hebben de rechters Veroestraete geloofd op zijn bewering dat h ij n iets wist van de 
i nhoud van de brief, wetend dat de zend ing mede in opdracht gebeurde van zijn 
schoonvader Adriaan de Ruddere, eveneens getu ige in  dit proces? 

I ndien de ondervragers nog geen intr ige en daarmee de ware achterg rond van heel 
de zaak onderkenden , dan kwam er nog het getuigenis van Pieter vander Haeghe.  
H ij stelt dat toen de toverij te Middelburg begon, zowel Arnondine de Bree als 
Jorine daarin genoemd werden . Maar, zegt h i j ,  zowel de laten als de wethouders 
wilden van Simoen Provoost af, en daarom werd er een brief gestuurd naar de heer 
van Middelburg . Ik kan het weten,  is de tendens van vander Haegens betoog , want 
ik was toen zelf schepen,  hoewel :  ik  was er niet b ij toen die brief geschreven werd . 
Toen Veroestraete van zijn zending terugkwam, vertelde d ie aan hem dat de vrouw 
van Middelburg gezegd had : ik wist wel dat zij , Jorine, een tovenares was. Hoe ze 
daar bij kwam, is  voor getuige onduidel ijk :  stond er iets in de brief dat men hem ver
zwegen had , of hadden particul ieren zich bij de heer en vrouwe van Middelburg 
beklaagd ? Al de rest weet vander Haeghe vooral van horen zeggen , maar hij geeft 
toe: sinds Jorine van Middelburg weg is ,  is er daar geen p laag meer onder de 
beesten,  maar nu zit men op Brezende in de miserie. 
Verwonderlijk hoe dikwij ls de getu igen iets hebben van "horen zeggen" ,  en als het 
er op aan komt n iet meer weten wie precies hun informant was. Het l ijkt wel of ze 
bang zijn anderen in  de zaak te betrekken .  Wonder ook, hoeveel tegenspraak er in 
sommige getuigenissen onderl ing zit .  Zi jn de rechters daar op ingegaan ? l 1 23 



Men zou zich kunnen afvragen waarom ook de Brezendenaars tegen Jorine g ingen 
samenspannen.  Volgens getu ige Jacques Verhaeghe hadden enige landsl ieden 
van Brezende haar wegens haar s lechte reputatie wi l len beletten daar te komen 
wonen . 
M isschien zijn daar s inds Jorines komst inderdaad d ieren ziek geworden en gestor
ven ;  zouden de Brugse schepenen zich afgevraagd hebben of Jorine dan wel haar 
eigen paard zou betoverd hebben , het eerste beest dat te Brezende ziek werd en 
stierf ? 

Maar ook op Brezende kan er wel iets meer loos geweest zi jn .  Germain Heyne zat 
daar namel i jk in een welhaast onontwarbaar k luwen van fami l iebanden , dat we 
trachten te reconstrueren aan de hand van een artikel van D. Verstraete over de 
eigenaars van Brezende32• 
Enkele getuigen d ie in Jori nes proces aan het woord komen, horen namel ijk  tot d ie 
aangetrouwde en b ij wijze van spreken dan ook tot Jorines fami l ie .  
Het hof  van Brezende was eertijds,  voor 1 572, gekocht door Adriaan van 
Ouickelberghe van Oudenaarde.  Deze Adriaan stierf in 1 58 1 . H ij was twee keer 
getrouwd geweest. Uit zijn huwelijk met Marie van Steenhuuse had h ij drie kinde
ren ,  u i t  zij n tweede met Jozyne Wybo vier. De meeste van die kinderen zijn vrij jong,  
of  althans toch zonder nageslacht gestorven .  Verstraete vernoemt Adriaan en 
Kathel i jne van Qu ickelberghe,  deze laatste gehuwd met Pieter Dyserinck. 
Zowel Adriaan van Quickelberghe jun ior, als Pieter Dyserinck komen voor in Jorines 
proces. 
N u  hadden,  a ldus weerom Verstraete, d ie k inderen ook voogden,  d ie mede-eige
naars werden van Brezende,  terwij l  ook Jozyne Wybo daar rechten had . 
I n  of wel l icht na 1 58 1  hertrouwde Jozyne Wybo dan met Germain Heyne. Die werd 
daarmee stiefvader van de kinderen u it twee huwel ijken van van Quicke lberghe, 
anders gezegd :  stiefvader van Jozyne Wybo's kinderen en van haar stiefkinderen. 
Nu schijnt ook Jozyne Wybo n iet lang geleefd te hebben, en verkreeg Germain 
Heyne door koop zekere eigendomsrechten op Brezende. 
Bovendien zou ,  a ldus nog steeds Verstraete, Germain Heyne ook nog protestant 
geworden zijn en u itgeweken.  

Het is zo goed als u itgesloten dat de Germain Heyne waarover Verstraete het heeft 
en deze uit  Jorines proces, twee versch i l lende personen zouden zijn .  Uit dat pro
ces weten we inmiddels dat h ij in 1 595 hertrouwde met Jorine, de weduwe van bal
juw Provoost van Middelburg ,  en dat het koppel in datzelfde jaar nog op Brezende 
g ing wonen. Ook Simoen en Hanske Provoost kwamen mee naar Brezende, hoewel 
Hanske algauw op Sarepta in d ienst g ing .  
Adriaan van Ouickelberghe junior is 18  jaar oud in  1 596, Pieter Diserin ,  zijn schoon
broer, was toen 26. Voorzichtig kunnen we veronderstel len dat ze Jorine beschouw
den als een indr ingster waarmee hun stiefvader hen opzadelde. 
Feit  is  dat eigenl i jk noch van Qu ickelberghe, noch Pieter Diser in zelf schade gele
den hebben door Jorine; wel was een andere Brezendenaar, Jacob Caluwaert. 
s lachtoffer: bij hem werden de paarden ziek. 
In Jacob Caluwaerts getu igenis zit het merkwaardige gegeven, dat onttovenaar 
Pieter de Clercq degene d ie zijn paarden betoverd had zou doen komen met de 
karnstok op de schouder " .  een techniek toegepast bij betoverde zu ivel , maar n iet 
bij paardeziekten ! Hebben de rechters dat opgemerkt? Scherp waren ze anders 
bijwij len we l :  ze vroegen aan Caluwaert of Pieter gezegd had up zyn schoudere ofte 
up haer schoudere, maar dat was hij vergeten.  



Het hof van Brezende te Donk, voor verbouwing. 

Bij het aanhoren van enkele M iddelburgse getu igen ten ontlaste , kri jgen we de 
indruk dat ze expl ic iet voor Jorine in  de bres gesprongen zijn .  Het is ver leidel i jk te 
veronderstel len dat met hun verklar ingen, en de tweede dagvaard ing van Pieter 
Veroestraete, de intriges aan het l icht gekomen zijn en het proces tegen Jor ine een 
voor haar gunstige wending nam. 

De harde werkel i jkheid -onwi l lekeurig gaat men bij het volgen van haar zaak met 
haar sympathiseren- is  echter, dat het laatste teken van leven dat we van haar 
opvangen,  dateert van 2 december 1 596, de dag van het laatste getu igenis ,  en 
daarmee moeten we ook ons verhaal over haar wedervaren beslu iten . Wat ook haar 
lot mag geweest zijn ,  met zekerheid weten we enke l ,  alweer b l ijkens de al meer
maals geciteerde schenkingsakte , dat Jorine voor maart 1 6 1 6  gestorven is .  

Laten we er voor de n ieuwsgierige lezer nog dit  aan toevoegen.  Simoen Provoost 
heeft u iteindel ijk opn ieuw het baljuwsambt te Middelburg verkregen ,  had kindertjes 
en heeft in 1 6 1 6  de kerk bedacht met een mooie schenking van eigendommen, w.o. 
het huis en erf "de Zwane" , het voormal ige schutterslokaal van de Si nt
Barbaragi lde. In de akte daarvan treffen we Veroestraete, die zo erg betoverd was 
door Simoens moeder, als schepen van Middelburg .  
Pieter Veroestraete is  zijn ongemak overigens heel wel te boven gekomen. I n  de 
geboorteregisters van Middelburg vinden we hem terug als vader en grootvader 
van talrijke nazaten33• 

Marc Martens 
l 12s 



Noten .  

1 )  D e  term "heks" deed in onze streken pas n a  1 600 zijn intrede; voordien i s  e r  vooral sprake van "tove
rij " .  Het is hier niet de plaats om toverij en hekserij in zijn brede historische, maatschappelijke of juri
dische context te situeren; daarvoor zij verwezen naar hieronder aangehaalde referenties en de daar 
opgegeven literatuur. 

2) In het Brugse heerste, na eerder geïsoleerde gevallen, een eerste ware golf van heksenwaan en -ver
volging in de periode 1 595-1 596. Er blijkt een duidelijk oorzakelijk verband met een ordonnantie ter
zake van Filips I l  van Spanje, uitgevaardigd in 1 592 en hernieuwd in 1 595. In 1 634-35 zou een twee
de golf volgen. 
De getuigenverklaringen aangaande Jorine zijn, tussen die betreffende andere slachtoffers (we kun
nen hier bezwaarlijk van daders spreken), opgenomen in het "Criminele lnformatiebouck" over de 
jaren 1 594- 1 601  van de stad Brugge: Brugge, Rijksarchief, Stad Brugge, nr. 662, ff. 72 r0 tot en met 
1 1 1  r0• 

3) J. MONBALLYU: Toverij en hekserij te Kortrijk en te Brugge in het jaar 1 596. In: Volkskunde, LXXXI 
( 1 980), p. 1 83- 1 95 partim; E. NEYLANTS: Molkentoveren. In :  Biekorf, jg.  39, 1 933, p. 1 35- 1 38 partim; 
E . I .  S(TRUBBE):  Peerden onttooveren. In: Biekorf, jg. 38, 1 932, p.  1 20-1 22 partim; D. VANYSACKER: 
Hekserij in Brugge. De magische leefwereld van een stadsbevolking, 1 6de- 1 7de eeuw. Brugge, 1 988, 
partim. 

4) Binnen deze context is het onmogelijk dieper in te gaan op deze procedure; we houden het bij een 
verwijzing naar een tweetal recente, makkelijk bereikbare en zeer bevattelijke publicaties daarom
trent, en de daar opgegeven bibliografie: F. VAN HEMELRYCK: Heksenprocessen in de Nederlanden. 
Leuven, 1 982, met daar vooral p .  59-86; MONBALLYU, J . :  De procesvoering in heksenprocessen, toe
gelicht " . .  In :  Heksen in de zuidelijke Nederlanden ( 1 6de-1 7de eeuw), Brussel (Algemeen 
Rijksarchief), 1 989, p.  1 9-36. 

5) Rijksarchief Gent, Kerkarchief Middelburg, nr. 4bis ( 1 8de-eeuwse kopie). Uitvoerig geciteerd bij K. 
VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen. Brugge, 1 867, p. 82- 1 06; H.O. JANS
SEN: De Kerkhervorming in Vlaanderen. Deel 1. Arnhem, 1 868, p.  301 -320; F. DE POTIER en J. 
BROECKAERT: Geschiedenis der Gemeenten van de Provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement 
Eeklo - Deel 1 1 1  - Middelburg. Gent, 1 872, en heruitgave, Handzame, 1 973, p.  80-93; D. VERSTRAE
TE: De wonderlijke avonturen van Adolf Dhooghe, pastoor van Middelburg . In :  Vrij Maldegem, jg. 1 7, 
1 960, nr. 1 8; D. VERSTRAETE: Het wonderbare verhaal van pastoor Dhooghe. In :  Vrij Maldegem, jg .  
1 7, 1 960, nr. 18 ;  G .A.C. VAN VOOREN: Middelburg in Vlaanderen tijdens de woel ige jaren 1 587-1 583. 
In :  Opstand en Verval .  Aspecten van het dagelijks leven in het Brugse tijdens de laatste decennia van 
de 1 6de eeuw. Brugge, 1 987, p. 55-66; A.R. BAUWENS: Middelburg in Vlaanderen in de turbulente 
jaren 1 579 en 1 581 . Het beeld aangescherpt. In: Biekorf, jg. 94, 1 994, p. 84-99. 

6) Deze schenking wordt vermeld bij VERSCHELDE, o.c. p. 209, en bij DE POTIER en BROECKAERT, 
o.c. p. 1 58. De akte daarvan berust thans in het Rijksarchief te Gent, Kerkarchief Middelburg, nr. 63. 
Gedeelten daaruit laten we volgen als bijlage l l .  

7 )  I n  d e  stadsrekening over d e  jaren 1 586- 1 590 (Rijksarchief Gent. Graafschap e n  Stad Middelburg, nr. 
1 5) komt tweemaal een vergoeding voor aan Michiels, de ene keer wegens de koop van een deel van 
een wild zwijn, een brui loftsgeschenk vanwege de wet aan stadsgriffier Antoon Ie fevere, de tweede 
keer voor het leveren van een wild zwijn, geschonken aan Filips de Merode, heer van Middelburg, ter 
gelegenheid van zijn huwelijk met Johanna de Montmorency. 

8) M. WYNANTS: Het woord "tovenares" als scheldwoord. I n :  Heksen in de Zuidelijke Nederlanden 
( 1 6de- 1 7de eeuw). Brussel, 1 989, p. 66. 

9) Zie de bibliografie onder (5), en dan vooral VERSCHELDE o.c . ,  VAN VOOREN o.c. en BAUWENS o.c. 
1 0) Rijksarchief Gent, Graafschap en Stad Middelburg, nr. 1 5. 
1 1 )  Aangaande pater Logghes activiteit als belezer, onttovenaar en aanwijzer van tovenaars en tovena

ressen, zie VAN YSACKER, o.c. , o.m. pp. 46-52. 
1 2) Omtrent de purge, zie E. AERTS e.a. :  Diverse aspecten van het heksenverschijnsel. In :  Heksen in de 

zuidelijke Nederlanden ( 1 6de- 1 7de eeuw). Brussel, 1 989, p. 96-97. Het gaat om een procedure, te 
vergelijken met een proces wegens laster en eerroof; evenwel ,  zich ter purge stellen hield ook ernsti
ge risico's in om juist wél een heus heksenproces op gang te brengen. 

1 3) De naam Heyne kwam rond die tijd ook te Middelburg voor, blijkens vermelding in de kroniek van pas
toor Dhooghe; een Jacob Heyne was er deken van de Sebastiaansgilde in 1 548 (VERSCHELDE, o.c. 
p.  1 83) en burgemeester tussen 1 563 en 1 572 (DE POTIER en BROECKAERT. o.c. ,  p .  18 en 74). 

1 4) Onder de mest graven: van (de broei van?) mest zou een genezende werking uitgaan. Volgens 
VANYSACKER, o.c. p. 39, gaat het om de overdraagbaarheid van de ziekte. 
Eigenlijk is het algemeen bekend dat bezwete paarden zeer vatbaar zijn voor ziekten. 

1 5) Wijwater, gewijde was: het rel igieuze heeft een kwaadwerende uitwerking; gewijde was boven de 
deur moet het kwaad de toegang belemmeren; op het perkamenten briefje stonden allicht enkele 
bezwerende woorden en of tekens. 



1 6) negen dagen: magisch getal, cfr. een noveen in de liturgie; vuur en zout werden geacht kwade gees
ten te weren. 

1 7) ·god zegene, god betere"; een heilwens bij het onttoveren. 
1 8) "er zit daar een haar in de boter" is een nog steeds gekend gezegde, dat zoveel betekent als "het 

gaat daar niet goed", "er zit daar iets scheef". Haar knopen had een aanwijzende betekenis; bij haar 
dat niet kon geknoopt worden was er kwaad , i .c. toverij in het spel, cfr. VANYSACKER, o.c. 22. 

1 9) op 't water drijven: hier wordt een allusie gemaakt op de beruchte waterproef waaraan heksen kon
den onderworpen worden; de waterproef werd door Filips Il van Spanje in 1 595 rechtsongeldig ver
klaard (cfr. VAN HEMELRYCK, o.c. p. 78-79; J .  MONBALLYU, o.c. sub (4), p. 32; E. AERTS e.a" o.c. 
p. 1 00- 1 02). 

20) Ondertussen was, op 2 september 1 596, de wet vernieuwd. Bij de eerste verhoren 's anderendaags 
waren drie schepenen aanwezig, terwijl er dat anders één is, en een zeldzame keer twee zijn. 

2 1 )  Pieter van Pachtebeke had enkele jaren voordien de hulp van de smid van Damme ingeroepen voor 
het onttoveren van bedorven melk en boter. Het magisch-religieus ritueel greep plaats in van 
Pachtebekes kelder (cfr. VAN YSACKER, o.c. p. 42). 
Vermelden we nog dat een mogelijk verwante Vincent Van Pachtebeke burgemeester was van 
Middelburg van 1 578 tot 1 583 (DE POTIER en BROECKAERT, o.c. p .  74); in die hoedanigheid tref
fen we hem ook aan in pastoor Dhooghes kroniek. 

22) De gloeiende tang, "kruiswijs" in de karn: exorciserende werking van het kruis. 
23) Slag op schouder: betovering door aanraking. 
24) Ook bij andere onttoveringsrituelen lijkt de nieuwigheid van het daarbij gebruikte materieel niet zon

der belang. Zie bv. VANYSACKER, o.c. p .  36 en p.  42 
25) Afdingen op de prijs zou de uitwerking van de remedie kunnen verminderen. 
26) Noch Tanneke van Heede, die zwaer gaet van kynde, noch de volgende getuige, Maaike de Bout, die 

"ooc zou bevrucht es" , leggen de eed af: een markant voorbeeld van hoe ook de hoogste kringen van 
magie en bijgeloof doordrongen zijn. 

27) De brief aan de Kortrijkse ambtsgenoten (Kortrijk, Rijksarchief, Fonds Oud Stadsarchief, voorl .  nr. 
963) wordt in extenso besproken en weergegeven bij MONBALLYU, o.c. sub (3), p .  1 94- 1 95. 

28) Een tabellarisch overzicht van de vervolgden vindt men bi j  VANYSACKER, o.c .  p .  1 54- 1 57.  
29) Getuigenverhoren in de zaak van de smid van Damme zijn er tot 6 november, over Jorine tot 2 decem

ber 1 596. De idee dat de "een" Jorine zou betreffen wordt ook voorgestaan door MONBALLYU , o.c. 
sub (3), p. 1 85 n.  1 4. We kunnen de auteur echter moeilijk involgen waar hij , p. 9 1  nr. 34, stelt dat ze 
"tot ter dood" vervolgd werd. 

30) Met "ter bancke gaen" wordt de pijnbank bedoeld, waarop de verdachte gerokken werd, dikwijls tot 
de ledematen ontwrichtten; bij geseling "in de polre hanghende" werd de verdachte met gebonden 
handen tegen een paal gehangen (cfr. "polder" bij L.-L. De Bo: Westvlaamsch Id ioticon, Brugge, 
1 873, p. 880: "een staak met een strooien dak van boven " . " , in dit geval als hoenderroest); met " lyc
teeckenen" zijn huidvlekken bedoeld, die beschouwd werden als duivelsmerken: doorstak de beul 
die vlekken met een lange speld, dan moesten die plaatsen gevoelloos zijn. Zie ook MONBALLYU , 
o.c. sub (3), p. 1 87-1 88 en Idem, o.c. sub ( 4 ), p. 30-34. 

3 1 )  Het ziet er naar uit dat Antoon Sproncholf ook niet lang baljuw is geweest. Noch VERSCHELDE, o .c . ,  
noch DE POTIER en BROECKAERT, o.c. ,  nemen hem op in hun lijst van de Middelburgse baljuws, 
terwijl ze voor de periode 1 597-1 600 Willem Maes aangeven. Ook de kortstondige ambtstermijn van 
Simoen Provoost kort na de dood van zijn vader is hen begrijpelijkerwijze ontgaan. 

32) D. V(ERSTRAETE): Eigenaars van Brezende. In: Vrij Maldegem, jg. 33 nr. 8, 20.02.76. 
33) Parochieregisters van Middelburg in Vlaanderen, bewerkt door L.A. LUTEIJN en E.A. LUTEIJN-EEK

HOUTIE, uitgegeven door de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, Maldegem, z .d . ,  Band 1, 
p. 26, 27, 43, 86, 1 66, 1 68,  en band I l ,  p. 221 . 



12s I Folio 1 02v0 uit het "Crlmbouck" van de stad Brugge over de jaren 1 594- 1601 . 
(Rijksarchief Brugge, Stad Brugge, nr. 662). 



BIJLAGE 1 .  
GETUIGENVERKLARINGEN IN HET ENQUEST TEGEN JORINE, VROUW HEYNE. 
(Rijksarchief Brugge, Stad Brugge nr. 662, partim) 

N.B . :  Tussen ( ]  geven we de foliêring aan, overeenkomstig die van onze bron; tussen ( ) en in vet gedrukt 
nemen we de notities over die in het verslag in marge gesteld zijn, bl i jkbaar pro memorie; tussen / / staan 
de inlassingen, die door de griffier eveneens in de marge zijn geschreven. Tussen l l staan gegevens, i .c .  
enkele data, die voorkomen op een ander folio dan de geciteerde passage. 
In het script zijn enkele passages onderstreept, die vooral onttoveringspraktijken betreffen . Ze zijn hier
onder in cursief weergegeven; waar binnen dergelijke passages enkel het eerste woord van elke schrift
regel is onderstreept, loopt voor de duidelijkheid onze cursivering over heel de passage door. 
Woorden gevolgd door een * worden verderop verklaard. 
Het was moeilijk bij de transcriptie een consequentie door te voeren in het vervolledigen van de talrijke 
afkortingen. In de regel werden de onvoltooide deelwoorden (hebbende, zegghende . . .  ) ,  de voorzetsels 
(over, van + lidwoord . . .  ) en de voegwoorden (ende, omme . . .  ) vervolledigd, en werd eveneens de talloze 
keren gebruikte term 'deposant(e)' voluit geschreven. In andere gevallen staat een punt binnen of op het 
einde van een woord voor een afkortingsteken. Afgekorte termen worden zo nodig eveneens hierna ver
klaard. 
Letters die in het handschrift voor ons onleesbaar waren,  zijn vervangen door . .  ; enkele woorden die niet 
leesbaar zijl') of waarover we onzekerheid hebben zijn gevolgd door een (?). 

(72 r°.] Andere oircon .*  ghehoort p.nt* Claeisman scep.* 
den 6. Junij 96. in ca.* germain heyne 

( 5. augst 1 596. wiert germain heijne ontsleghen ute vanghenesse up cautie juratoire. ) 
Babekin f.a* Jan blondeel huijsvr. van Joos Lammens oudt li jaren zegt bij eede hoe zaterdaeghe dat 

leed! xii i i daeghen als zou deposante (72 V0 . ]  heeft ghevonden germain heijne staende up haer hof, de 
welcke was up haer hof gecomen duer de achterpoorte, hebbende de deposante gheheescht* een aerme 
vul oorten', hebbende de deposante ghezeijt neempt daer een aerme vul guds (?) vanne hebbende hy 
germain een aerme vul ghenomen ende medeghedreghen niet wetende wat hij daermede ghedaen heeft, 
verclaerst dat eene van haer coeyen smaendachs daernaer es up den acker ommeghevallen ende 
/quaeL/ bestaen* gheworden /slaende en smijtende/ ghelijc of zou dul gheweest hadde twelcke gheduert 
heeft twee daeghen ende twee nachten achter een, hebbende de deposante de coe doen belesen ende 
drie messen doen doen ende es nu worden etende nemaer zyn de leden ghebroken zoo !schijnt zo dat 
zou blyft ligghen zonder te cunnen upstaen, zegt dat zou presumptie* heeft up germain heijne. 

[79 v°.] Informatie ghehoort upden 20. junii 1 596 p.nt janss. scep. 

In ca. uxoris* germain heljne 

Chaerles Lambrechts oudt L. jaren landsman wonende nu tot Maldeghem ende ghewoont hebbende 7 .  
jaren continue! tot Middelburch nu van daer verhuijst zijnde ontrent vijf weken zegt bij eede hoe dat zijn 
peert ende coeijen zijn betoovert gheweest doens hy woonde te Middelburch zo datmen vanden melc 
geen bueter queernen* en couste ende de ghuene diemen queirnede ondertusschen was stijnckende zo 
ooc de melck stanck ende en was de de bueter niet etelic nachte de melc niet drijnckelick maer mees
te men de bueter wech worpen ende de melck uijtghieten duer dat die niet drynckelic en was noch voor 
de mensschen noch voor de beesten, zegt dat hij groote suspicie hadde dat dhuysvr. van germain heijne 
zyn peert ende coeijen betoovert hadde, duer dat zou sdeposants huysvr. wel een maent lanc ghequol
len hadde van van haer thebbene eenen haene die totten deposants huijse liep ende hem toebehoorde, 
ende zo haest als sdeposants huysvr. haer dien haene ghegheven hadde ende zou die wech hadde wiert 
deerste coe betoovert zegt dat daerte voeren up St. Sebastiaens dach nu gheleden zynde ij jaren 5 
maen" zo de ghildebroeders thaeren huyse vergadert waren ende onder andere ooc de deposant, daer 
dat germains wyf doens bier taptede tot Middelburch, heeft hij deposant ende anderen ghevonden eenich 
haijr inde buetere, daer mede zy waeren gheckende zegghende de deposant datmen die wel te gaede
re cnoopen zoude, daerup germains wijf zeyde ten anhooren van tgheheele ghezelschap, dat zou hem 
datte wel verghelden [80 r°.] zoude, zegt dat zij doens eenen cuenijnc !rocken ende stelden de cuenijnc
feeste up sondachs daerna thaeren huijse, zynde germains saterdachs, sdaechs voor de cuenijncfeeste 
ghecomen ten huyse vanden deposant omme celen ende cauwels', de welcke zou ghync haaien int hof, 
hebbende ghegheven an sdeposants kijnt dat met haer int hof ghync eenen stuijver ende binnen drie ofte 
11er daeghen daernaer wiert zijn peert zleck vande tooverie, zegt dat p.r* logghe zijn peert belesen ende 1 129 gheholpen heeft, zegt dat p.r logghe zeyde dat die betoovert waeren ende zo de deposant hem vraagde 



130 1  

aft !wijf van germain heijne die doens w.e was van joos prevoost datte ghedaen hadde (P.r Logghe) zeyde 
p. r logghe dat jae ende datter drie binnen haeren huijse waeren die met tooverie ommegynghen te wete
ne Jorijne doens weduwe van Joos prevoost nu huysvr. van germain, (hans fs. uxoris germain) haer 
zuene van xiii xiiii ofte xv jaren ende noch eene niet ghenoompt hebbende wije die derde was, dijncken
de de deposant dattet haer oudste dochtere was die p.r logghe meende, hebbende p. r logghe ghezeijt 

fatten deposant dat hij haer slaen zoude met eenen stock, ofte in eenen gracht worpen, zegghende al 
worpt ghij haer in eenen gracht zou en zal niet versmooren, zou zal upt waeter blijfven ligghende, (P.r 
Logghe) zou zal upghehouden worden ende en zal niet versmooren, zegt dat p.r logghe hielp zijn peert 
ende dattet bleef gheholpen den tijt van twee maenden, zynde alsdanne wederomme betoovert ghewor
den ende es doens de maart ghesteken* Angaende zijn coeyen, zegt dat hem gheraeden wiert tot 
Middelburch niet onthouden hebbende bij wijen, maer zegt dat alle de ghuene wijens beesten tot 
Middelburch betoovert waeren zulcx deden, te wetene dat hy zoude zien te crijghene vande buetere van 
germains wijfs coeijen buijten haere wete ende danof wat doen in zijn queirne, zo hij zegt ghedaen theb
bene ende terstont daeranne beterijn .  ghevonden thebbene hebbende terstont goede bueter ghequeirnt 
in abondantie zo hij van te vooren ghedaen hadde ende dat de melc doens ooc zeere goet was ais daer 
te vooren zegt anders niet tot zyne beesten ghedaen thebbene, ende wat dat hij daer te vooren ande 
beesten ghedaen hadde en hielp dat niet, danne alleene mette bueter van germains wijf inde querne te 
worpene, zegt [80 v0. ]  dat hij andere lieden tot Middelburch wyens coeijen ooc betoovert waeren medeg
hedeelt thebbene vandE! bueter van germains wijf ende dat de beesten daermede gheholpen zijn ende 
hebben bueter ende melck ghegheven zo die ghedaen hadden voor de betooverijnghe, zegt dat andere 
lieden ooc zijn gheholpen gheweest met te legghene haijr vanden steert vande coeijen van germains wijf 
onder de querne. zegt niet te wetene dat germains wijf oijnt haer zoude gheneert* hebben met coeijen 
tontooverene maer dat zou ontrent al tot Maldeghem Middelburch ende daerontrent zeere berucht es 
ende bedreghen* wort van mensschen peerden ende coeijen te betooveren, zegt datter eeneghe spra
ecke gaet onder tvolck tot Middelburch dat germains wijf zoude haeren overleden man joos prevoost 
ghen.t betoovert hebben ende dat hy daerof zoude overleden zijn zegt dat de spraecke gaet dat hy 
berucht was van met andere vrauwen te loopene, ende dat zijn wijf voorn.! van hem zeere jaloux was, 
ende dat tvolck daerduere presumeirt dat zou hem zoude eeneghe parten ghespeelt hebben, (smedekin 
ten Damme) (hanskin) zegt dat eenen harer jonghen ghen.t hanskin es berucht dat zyn moeder hem de 
cunste geleert heeft, hebbende diverssche lieden tot Middelb / hooren zegghen dat michiel den Smit van 
damme hadde tot Middelburch gezeyt ten anhooren van diverssche lieden dat tzelve hanskin hadde 
betoovert de coeijen vanden jeghenwo. balliu van Middelburch Anthone Spr. ende dat michiel zoude de 
zelve coeijen gheholpen hebben ende tvoorn. hanskin erom doen gong vier of vijf daeghen lanck / .  
Jacob caluwaert xxxi jaren oudt wonende te brezende zegt bij eede hoe dese voorleden wijntere hij ghe
maect heeft een nieu peertstal voor zijne peerden, ende dat hij inden avant comende van deser stede tot 
brezende upde stercte daer hy woont ende daer germain ende zijn wijf ooc wonen heeft bevonden dat 
twijf van germain heijne in persone heeft begraven int peerdemesch in zijn stal een van haer peerden 
twelcke ghezwolten was, zo zijn wijf ende andere lieden ghezien hadden, zegt dat hy daerteghens ghe
zeijt heeft duer dattet zijn stal was ende dat zijn peerden gheen plaetse en hadden omme te staene hoe 
wel die heet thuijs quamen ende dattet zeere cout weder was, ende dat hy haer heeft het doode peert 
doen (Uxor Germain Heijne) weeren omme zyn peerden plaetse te verleenene, zegt dat zsou daerom
me up hem vergrampt es gheweest hoewel zou hem niet en dreegde, ende zijn beede szyne peerden des 
anderen dachs zieck gheworden, hebbende eenenijeghel .  ghezeijt ende wel ghezien dat die betoovert 
waeren zijnde alzo zieck ghebleven ende het eene danof ghezwolten, ende zo de deposant heeft een 
ander peert inde (smlt van damme) plaetse van tghezwolten peert ghecocht binnen des. Stede es !zel
ve ooc zo bestaen* gheworden, hebbende tzijdert zijne peerden doen helpen bij eenen smit wonende ten 
damme !anderen tyde gheweest hebbende peerderuijter, hebbende de zelve gheholpen met wijewater 
met ghewijt was ende met een francijne* briefkin, twijewater ghietmen int peerts oore ende in zijnen 
dranck, voorts inde haver ende inde pitten daer de (81 r0 .] peerden vuijt drijncken, twas steectmen 
boven de duere van het peertstal, ende tfrancijne briefkin hangtmen anden hals vanden peerde, ende 
spreect de meester eeneghe woorden inde oore van !peert, zegt voorts dat zo hij bevond! dat zijn een 
peert zeere qualicke bestaen wiert zo dat hij vreesde dattet zoude ghezwolten hebben, es met haeste 
ghegaen omme den voorn. smit den welcken ten Damme niet vijndende, es ghecomen binnen deser 
stede by pieter de clercq delvere, die ooc hem (P.e de Clercq) verstaat van betooverde peerden ende 
coeijen te meesterene zo den deposant verstaan hadde dat hij eeneghe coeijen gheholpen hadde inde 
raemstraete jeghens over eene fonteijne daer staande, de welcke betoovert waeren, hebbende de zelve 
pieter met hem ghegaen ende heeft het zelve peert dat zo qualicke bestaan was gheholpen met belesen 
inde oore, speersen* van wyewater over tpeert, hebbende sdeposants wyf ghewijdt was ghegheven 
omme boven de duere vanden stalle te legghen, hebbende den deposant ende zijn wijf ghelast binnen 
neghen daeghen niemande ijet te leenene nachte gheen vier te ghevene nochte zout, hebbende heml. 
ooc ghelast wat wyewater te backen in huere broot neghen daghen lanck telcken als zij broot backen zou
den, hebbende ooc begoust dander peerden te belesen Inde oore, ende zegt de deposant dat die beg
hinnen te beteren, hebbende p.e de clercq tot hem ghezeljt dat die alle vlere betoovert waeren, ende zo 



den deposant hem vraegde wije die betoovert hadde zeyde dat hy wel wiste wije dattet was maer dattet 
beter was dattet den deposant niet en wiste, duer dien datter groote questie af zoude mueghen rijsen, 
hebbende ghezeijt totten deposant dat hij wel zoude doen comen de ghuene die datte gedaen hadde 
(Nota) mette quernestock upde schoudere, niet onthouden hebbende of hij zeijde up zijn schoudere ofte 
up haer schoudere, zegt datter groote suspicie is dat germains wyf zoude haere goddeloose cunste ghe
leert hebben eenen haeren jonghen die zou ghehadt heeft bij joos provoost nu wonende met p .re van 
pachtebeke tot serepten daer hy wacht de coeijen, zegt dat germain ende zijn wijf ende de zelve jong
hen hebben ten diversschen stonden den deposant helpen zijn twee peerden up wynden* dewelcke niet 
over hende staen en cousten / omme die te hanghen in eenen cijngle* daer dezelve inneghehanghen 
hebben ontrent de 6 weken hebbende ondertusschen altemets gheleghen / hebbende heml. belooft een 
quaerte biers ten besten te ghevene zo wanneer zyn peerden alleene [81 v0.] up staen zouden, zegt dat 
zij zeijden wij hopen dat zij vullicx wel upstaen zullen, zegt dat binnen eenen maent daernaer / hij hem
lieden belooft heeft dat hy de quaerte ten beste gheven zoude des zondachs daerna ende dat hij upden 
zondach daernaer quictende* zyne belofte heeft / ghebrocht van dese stede tot Middelburch een quaer
te wit bier omme ten besten te ghevene, zegt dat ten zelven daeghe beede zijne peerden die zes weken 
gheleghen hadden ende inde cijngle ghehanghen zonder te cunnen over hende staen, zijn van zelfs upg
hestaen ende hebben tzijdert altijts over hende ghestaen ghelyck die voor de betooverijnghe ghedaen 
hadden, zegt zo hij de quaerte ten besten gaf datter germain ende zijn wyf niet bij comen en wilden, 
zynde alleene daer gheweest huerl . kijnderen, zegt dat hij doens droncke maecte den voorn. jonghen van 
xv. jaren, hebbende hem ghevraeght of hij gheenen raedt en wiste tot zyne peerden ende coeijen / zeg
ghende indien ghij die zoudt helpen ic zal noch een quaerte bier ten besten gheven / daer up de jong
hen zeyde, hoe naer wyt ghij mij datte ic en hebt u niet ghedaen, hebbende de jonghen tzydert ghezeyt 
tot sdeposants dochtere, u vaerkin vraegde mij laetst of ic gheen raedt en wiste tot zijn peerden ende totte 
coeijen ( hanskin f.s joos prevoost ) als of ic die betoovert hadde ic zal hem noch wel hebben , zynde 
de zelve jonghen nu vande oude van ontrent xvi jaren wesende zeere verstandich voor zijne oude 

[90 v°.] (20 juli 1 596) 
( Uxor Germaln Heijne ) Jacob Caluwaert anderwarf ghehoort ende ghevraecht zijnde bij eede, zegt hoe 
nu gheleden zijnde thien daeghen zo hy deposant voerde hout voor Pieter diserin met zijnen waeghen 
ende peerden in minderijn. van zulcx sals hy an p.e schuldich was ende dat Symon Prevoost ooc voerde 
hout voor den zelven pieter over loon, heeft hy pieter totten deposant ghezeijt dat hij voeren zoude tot vii 
hondert zo hij ghedaen heeft, waerbij de zelve Sijmon heeft ghezeijt dat de deposant hem te cort dede 
mids hij de twee latste voeren zelve behoorde ghevoert thebbene zegghende dat zijne peerden daerbij 
den halven dach ledich gaen moesten, hebbende daerduere upden deposant niet wel te vreden ghe
weest, ende des nachts daernaer es sdeposants peert qualicke te passe gheworden, zo dat eenijeghe
lick zeyde dattet betoovert was, hebbende ligghen wentelende zonder thebben cunnen uprechten de 
achter leden al of die lam gheweest hadden hebbende nietmin gheweest versch van monde ende clouck 
van ooghen ende scherp van ooren hebbende de ooren uytghetseken zo datmen wel zach datter van 
gheen natuerlicke ziecte bestaen en was, hebbende alzo gheleghen vi daeghen ende es doens ghe
zwolten, zegt dat sanderdachs daernaer, hij Sijmon sprekende den deposant ende hy deposant verma
nende van zyne moedere germains wijf l igghende ghevanghen zeyde Sijmon myn moeders stick* es zo 
zwaer gheworden datter niet toe te spreken en is zegghende dat zou ontrent zes ofte 7 jaren berucht was 
van te cunnen tooveren, zegghende dat hij datte niet en couste, maer dattet zijn moeder beede haer 
joncxste zuenen zoude gheleert hebben zegghende het en is niet mueghelick of zou en heeft datte hem
lieden gheleert zegghende dat duer dien zyne moedere zo berucht was van omme te gaene met toover
ie ende dat daeromme die vanden wet van Middelburg met hem niet d ienen en wilden ende dat zy zulcx 
anden heere van fresnes ghescreven hadden, hij vanden zelven heere verlaeten* was van zijne bail l iu
age, ende ooc al was zulcx haer anghezeijt ende al zeyde hij Symon dat zou haer danof zoude doen repa
reren• ende haer stick goet maecken dat zou nochtans niet en heeft willen daertoe ljet doen zegghende 
zy nemen te meer van mijne zonden, zegt verstaen thebbene als eerghistere vanden stroodecker wonen
de tot Middelburch dat hij ende nocoh wel xx lieden neffens hem hadden hooren roupen de dochtere van 
germaijns wijf, zo germains wijf haer dochtere slouch omme dat zou weygherde haer conste te leeren dat 
zou zulcx niet leeren en wilde ende dat zou . . .  er meer zulcx leeren en zoude, zegt dat hanskin ghezeijt 
[91 r".] heeft tot sdeposants kijnderen al hadde uen vaeder noch zo veel peerden zij zullen alle eer xiiij 
daeghen in cijnghels hanghen twelcke hanskln zeyde ontrent Meye latstleden, zegt dattet vermaert Is 
onder tvolck van te cunnen quaet weder maecken, zegt voorts dat de voorn. Symom heeft tot vele ston
den jeghens den deposant verkent dat zyn moeder was een tooveresse ende dat hy wilde dat zou ghe
brant waere, ende dat omme de schande die hij zeljde daeghelicx te lydene duer haer zegghende dat hij 
haer niet en hadde mueghen zien tzydert dat hij omme haer tooverie zijn officie verloren hadde, zeg
ghende dat zou over lanc de doot verdient hadde, zegt voorts ghezlen thebbene als de coeijen van Anth.e 
Sp_ by den Smit van Damme gheholpen wierden dat dat twljf van ghermain heijne ende hanskin haeren 1 zone / groote pijne creghen in huerl. leden, hebbende zou gheroupen ghethiert ende groot ghescreem 131 



ghemaect ghelyc een vrouwe die in aerbeyt gaet*, zo dat niemant vande ghuene die te brezende upt cas
teel wonen, daer zou doens eerst was comen wonen en wiste nochte en couste bevroeden wat dat haer 
deerde, ende insghelijcx was ooc tzelve hanskin ghestelt hebbende ghescreemt gheroupen ende ghe
baert al oft dul gheweest hadde, ende en cousten zij beede niet rechte up huerl. leden gaen maer ghijng
hen erom ende gheduerde !zelve wel acht daeghen lanck, hebbende Symon prevoost oudsten zone 
vande voorn. germains huijsvr. dat de tooveressen alzo ghestelt worden als de coeijen belesen worden 
die zij l .  betoovert hebben zegghende daer en toe indien mijn moeder gheen tooveresse en waere zou en 
zoude zo niet ghestelt gheweest hebben, zou wort gheplaecht ghel. alle andere tooveressen als de coey
en belesen worden / 

[95 r0. ]  gehoort p.nt Janssins scep. 1 2. ougst. 96. 

(96 r0. ] (  Uxor Germain Heijne ) Adr. van Quickelberghe f.s Adriaens oudt xviij jaren gheboren tot bre
zende zegt by eede daer ghewoont thebbene tot binnen v weken herrewaerts dat hij es comen wonen tot 
zegher van houte, zegt daer ghewoont thebbene met zijne zustere nu ghetr. hebbende pe. diserin, zegt 
dat de lieden zeere claeghen tot brezende dat huerl. peerden ende coeijen betoovert worden ende dat 
tzydert dat dhuijsvr van germain heyne daer es comen wonen nu gheleden zynde ontrent de x maenden, 
zegt noijnt daer te vooren gehoor! thebbene datter ijemande van zulcx gheclaecht zoude hebben, zegt 
datter spraecke gaet onder tvolck te brezende dat germains wijf ofte hanskin haer zone zoude betoovert 
hebben de coeijen van Anthone Sproncholf tot Middelburch, zegt dat Symon doudste zuene van germain 
heynes wijf hem deposant heeft ghetoocht eeneghe zwarte beestkins l igghende in een papier de welcke 
hij zeyde te wesene omme vrauwen daaermede te crijghene, ende zo de deposant vraegde of hy ooc 
daermede zoude cunnen een vrauwe crijghen zeyde hij dattet zulcke eene zonde was al ofmen thien lie
den ancien (96 v0.] hals brochte, niet ghezeijt hebbende wije dat hem die ghegheven hadde nochte wije 
hem zulcx gheleert hadde zegt dat hij mede ghedroncken heeft vande quaerte biers die Jacob Caluwaert 
ten besten gaf over dat germain ende zijn wijf zyne peerden hadden helpen hanghen in cinghels, zegt zo 
hij de quaerte belooft hadde ten besten te ghevene zo wanneer zyne peerden over hende staen zouden, 
dat upden dach dat hij de quaerte van brugghe brochte zijne peerden wierden over hende te staene daer 
nochtans die langhe daer te vooren hadden gheleghen ofte in cinghels ghehanghen, zegt wel gehoor! 
thebbene dat germains wijf zieck wiert als Michiel Smit van damme de coeijen belas van Anthone spron
holf de welcke tvolck tot Middelburch zeyde dat zou die zoude betoovert hebben, zegt dat Michiel compt 
dicwils tot middelburch ende brezende omme peerden ende coeijen thelpene ende te ontooverene de 
ghuene die betoovert zijn. 

(97 v0.] ghehoort p.ntibus .vibus scabinis prater 
bertholf ballijnc et oignies ii i . 7b, 96. 

( Michiel Smit van Damme ) Pieter van Pachtebeke oudt lix jaren landsman wonende binnen des stede 
zegt bij eede wel te kennene Michiel Smit ten Damme, zegt ". (99 r0.] " . zegt voorts dat zijne dienstbo
den hebben gehoort dat ( Uxor Pieter de Bree ) twijf van Pe. de bree heeft verweten an germain heijne 
dat zijn wijf was eene tooveresse ende dat zou haer betoovert hadde, twelcke geschiede te Moerkercke 
upt kerchof, van hanskin prevoost zegt niet te wetene up als ghevraecht zijnde. 

[ 1 00 r0.] Actum eodem die {20. 7 b. 1 596} p.nt Roeulx scepene 
( Uxor Germain heljne ) Lieven thier oudt xl i i j jaren wonachtich te Moerkercke doende daer handswerijn. 
daer ghewoont hebbende bet danne drie ( 1 00 v0.] jaeren zegt bij eede wel ghehoort ende verstaan theb
bene doens hij te Middelburch woonde van diverssche landslieden aldaar wonende dat zij hielden twijf 
van germain heijne voor eene tooveresse, zegt dat hy ghehoort heeft dat den oirspronck vande mare die 
achter haer gaet es gheweest dat int jaer 1 587 doens SConijncx legher lach voor de Stede van Sluijs, de 
coeijen van twyf van p.e de bree betoovert zijnde, zijn die gheholpen ende ontoovert gheweest bij eenen 
man van Andwerpen ghezeijt zwepe schipper van zijnen stijle, die daer naer wiert dootghesteken tot 
damme, de welcke helpende de voorn. coeijen zoude ghezeijt hebben dat germains wyf doens ghehu
wet zijnde met Joos provoost die betoovert hadde, twelcke ghecomen zijnde onder den volcke es zou 
ghehouden gheweest van dien tijt af voor eene tooveresse ende es de mare tzijdert ghegroeijt ende ver
breedt*; 
Ghevraecht of hij niet ghezien ghehoort ende verstaan en heeft dat germalns wijf heeft ghesleghen haere 
oudste dochtere omme dat zou de conste van haere moedere niet leeren en wilde ende dat de dochtere 
zoude gheroupen hebben al sloucht ghij my doot ic en zal die conste niet leeren, al duywede ghij mij den 
erop inne ic en wil die conste niet leeren, zegt dat neen, nemaer zegt dat hij wel dlcwlls ghezlen heeft dat 
germains wyf haere dochtere zeere dicwils slouch ende trappelde onder haere voeten, slaande haar bla· 
euwe ooghen , ende zo dattet bloet haer te nuese gaeten vuyt spronck nemaer zegt niet te etene de 



cause waeromme dat zy haere dochtere slouch, Danne zegt wel thebbene hooren zegghen tot vijf zes ofte 
zeven stonden toe by eeneghe landslieden tot Middelburch dat zij ghehoort hadden dat germains wijf 
zeyde tot haere dochtere zo zou haer ghesleghen hadde Ghij hoppe• ghy zult doen dat ic u heete ofte ic 
zal trappelen onder mijn voeten, ende dat de dochtere daerup zeyde, moerkin ic en zal datniet doen, al 
zoudt ghij mij doen met peerden van een trecken, nemaer en weet niet wije zulcx jeghens hem zeyde heb
bende tzelve vergheten, danne hem dijnct dat onder andere hem zoude zulcx ghezeijt hebben twijf van 
p.e de Roovere, nemaer en wil tzelve niet voor zeker houden of zou zulcx hem ghezeijt heeft ofte niet. 

( Uxor germain heijne ) Pieter de Bree oudt xl i i i  jaren landsman wonende tot [ 1 0 1  r0 . ]  Moerkercke, zegt 
bij eede hoe zijne coeijen zijn betoovert gheweest int jaer 1 587 doens tlegher lach voor Sluijs, zo dat de 
bueter van zijne coeijen stanck ende en was niet etelick, ende alzo eeneghe schippers die amunitie voer
den naer Sluijs hadden ghecocht van zijne buetere zeijden dat die niet etelick en was, maer dat die stanck 
ende dat die betoovert was, hebbende ghezeijt tot jan blondeel landsman van M iddelburch datter onder 
heml. was eenen schipper van Andwerpen die sdeposants coeyen wel helpen zoude twelcke hij depo
sant van jan blondeel verstaen hebbende heeft hij gheaddresseert ancien zelven man van Andwerpen 
diemen heet Antheunis ghezeijt zwepe, die daernaer es dootghesteken gheweest bij Damme, ( Anth.s 
zwepe schipper van Andwerpen ) de welcke sdeposants coeijen ontoovert heeft ende ghemaect dat de 
bueter enden melck wederomme goet wiert als te vooren, ende hij ghevraecht zijnde by sdeposants wijf 
wije haer de parte ghespeelt* hadde zeyde hy dat twijf van joos provoost nu ghetr. hebbende germain 
heijne sdeposants coeijen betoovert hadde, zegghende totten deposant ende tot zyn wijf indien ghij/ie
den wilt ic zal haer hier doen comen metten keernestock up haere schoudere, zegt dat hy deposant ende 
joos prevoost bailliu van Middelburch doens woonden upt casteel a ldaer, zegt dat zijne coeijen waeren 
deerste die tot middelburch betoovert zijn gheweest ende datmen daer te vooren aldaer niet en wiste van 
tooverie te sprekene, zegt daer te voeren noijnt eeneghe woorden ghehadt thebbene jeghens tvoorn. bail
lius wijf zo ooc en dede zijn wijf . . . ders bij zijne wete danne zegt dat zyn wijf an andere vrauwen verhaelt 
heeft / dat zou suspicie hadde dat germains wijf haere beesten betoovert hadde / zo dattet tzelve ter oore 
ghecomen zijnde vanden bail l iu ende van zijn wijf zyn zij l .  daerduere in questie ghevallen zijn ; hebbende 
de bailliu sdeposants wijf ghesteken vanden steegher* vant casteele zo dat zou vanden val gaet crepel, 
ende ter d iere occasie zegt de deposant van daer verhuijst te zijne; 

( Uxor germain heljne ) Aernondijne f.a p.e Janssins huijsvr. van voorgaenden oircon. oudt lxviij jaren 
zegt bij eede hoe haere coeijen zijn betoovert gheweest doens de legher voor Sluijs lach ende dat eenen 
schipper van ghendt ghezeijt zwepe die hielp (Zwepe) ende ghevraecht zijnde wye dattet ghedaen 
hadde noomde hij de jeghenwo. huijsvr. van germain heyne zegghende [ 1 01 v0.] dattet die ghedaen 
hadde, hebbende verboden datmen haer niet leenen en zoude, hebbende ghezeijt indien ghij/ieden wilt 
ic zal haer hier doen comen mette keernestock up haere schoudere, hebbende ooc ghevraecht olmen 
daer upt casteel gheen messe en dede ende zo de deposante zeyde dat neen zeyde hy indien men hier 
messe dede ic zoude haer eene andere parte spelen, zegt voorts dat de voorn. schipper wiste te zeg
ghene dat de deposante ( De tanghe gloeljen ) over acht daeghen daer te vooren hadde de tanghe ghe
gloeijt ende die cruijswijs inde keerne ghesteken ende daermede tbaillius wijf daer doen comen zeg
ghende dat haer herte alzo ghezoden* hadde ghelijck de gloeyende tanghe inde melc zoot ende dat zou 
gheene ruste ghehadt en hadde voor dat zou daer ghecomen was ende haer handt ande keernestock 
ghesleghen hadde, zegt de deposante dattet waer was dat zou deposante over acht daeghen daer te 
vooren zulcx ghedaen hadde ende dat zou deposante daermede de bail l ius wijf bedwonghen hadde daer 
te comen ende dat de baill ius wyf daer quam / schuddende bevende ende / ste.nende* al of zou vanden 
weerelt hadde moeten scheeden, zegghende dat zou zeere qual icke ghestelt was zegghende dat zou zo 
qualicke te passe was dat zou niet voorder en couste ende dat haere leden waeren slaande ende haere 
beenen bevende, hebbende tbaillius wijf ghezeijt tot sdeposants dochtere / ghetr. hebbende jan daens 
die keerende / wel beghint ghij bueter te cryghene / waerup sdeposantes dochter zeijde dat neen maer 
dattet niet danne schuijm en was, waerup zou zeyde laet mij eens zien ende slouch midsdien haer handt 
anden keernestock, ende tzelve ghedaen hebbende es zou beter te passe gheworden ende en heeft de 
deposante doens gheen stenijn. nachte bevijnghe meer an haer ghezien, hebbende daer langhe bl ijfven 
diviserende* ,  zeght voorts dat sdaechs naer dat den schipper van ghent thaeren huijse gheweest hadde 
dat twyf vanden bailliu anderwarf quam thaeren huijse ter wijlen dat de deposante queerende, zegghen
de wel ghij hebt nu haest ghedaen by dat ghij pleecht u bueter is nu gheheel schoone, hebt ghij raedt 
gezocht, de deposante ghevraegt zijnde wije haer gheleert heeft de cunste van de tanghe te g loeijene 
ende daermede te dwijnghene de tooveresse die de keerne betoovert heeft te doen comene daermen 
keerent ende dhandt anden keernestock te slaene ( 1 02 r0.] ende wat woorden datmen spreect, ( de 
tanghe gloeljen ) zegt datmen de tanghe gloeijende maect int vier ende datmen die danne steect 
cruijswys inde keerne zegghende inden name des vaeders des zoons ende des heylichs gheests, zon
der meer woorden te ghebruljckene, ende danne compt daar zulcken roock ende stanck vuijte keerne 
datter nieman. quaelicke daerby nachte ontrent ghedueren en can, ende wort het herte ende bleet vande 

I toovereese te brandene ende ziedene ghelyc de tanghe enden melck brandt ende ziedt tot dat de toover- 133 



esse haer handt anden keernestock ghesleghen heeft, zegt dat haere voorn. dochtere haer gheleert heeft 
zulcx te doene, zegt dat haere dochtere datte gheleert heeft in zeel.! ten huijse / van Aernout de maec
kere / daer zou woonde ende daer zou !zelve heeft zien doen zo zou zegt, zegt dat zou deposante heeft 
vuyt tghuene voorscr. bemoedt dat !voorn. bail l ius wijf haere coeijen ende bueter betoovert hadde, ende 
zo zou ende haere dochtere datte ijeuwers ghezeijt hadden ende dat tzelve twyt vanden bailliu ter oore 
quam, hebben zij daeromme gheschil ghecreghen ende elcanderen de tuijten afghetr. , ende heeft joos 
provoost haer deposante ghesleept vanden stegher zo dat zou vanden val es crepel gheworden ende 
gaet noch danof jeghenwo. crepel. 

Actum 2 1 .  7b. 1 596. p.nt Maldeghem scepene. 
( Uxor germeijn heijne ) 

Adr. de Ruddere oudt 1 jaren landsman wonende tot Middelburch zegt bij eede hoe nu gheleden drie jaren 
zijne coeyen zyn betoovert gheweest zo dat zijn wijf ende dienstboden gheen bueter keernen en cous
ten, hebbende pater logghe hem ghegheven een briefkin twelcke hij deposant ande coe hanghen moes
te metg . .  wijewater ende broot twelcke de deposant de coe innegaf, zegt dat daerduere zonder meer zijne 
coeijen zijn gheholpen gheweest, hebbende p.r  logghe ghezeijt dat hij wel maecken zoude dattet bete
ren zoude, ( P.r Logghe ) ende ghevraecht zijnde p. r logghe wye dattet sdeposants coeijen ghedaen 
hadde zeijde hy p.r  logghe dattet Jorijne nu germain heijnes wijf ghedaen hadde, zegghende zij beder
vet daer al, ende zij leeret haere kijnderen, ende zo de deposant vraegde wat kijnderen ende of zou datte 
leerde haeren oudsten zone zeyde hij dat neen, maer een ander van [ 1 02 v0.] haer cnechtkins niet ghe
noumpt hebbende hoe dattet was heetende, zegghende ic zal wel maecken dat zou u niet meer en hin
dere, want zou ontziet mij al te zeere, zegt voorts hoe dat de voorn. jorijne nu gheleden drie jaren onbe
grepen was taveirne houdende in tcasteel tot Middelburch ende dat thaeren huyse zijnde comen 
drijncken de deposant met Pieter verwoestrate zynen schoonzuene doens zeere onlancx ghehuwet ghe
weest zijnde met sdeposants dochtere, ende vele meer andere landslieden van Middelburch, treckende 
eenen cuenijnc heeft de voorn. jorijne ghezeijt totten voorn. sdeposants schoonzuene, god verleene u 
veel ghelucx in u huwelick, slaende hem up zijn schoudere zegt de deposant dat binnen eenen dach 
daernaer zijn schoonzuene heeft ghecreghen fluxu. seminis naturalis*, zo dat hij duer zijn ghemachte* es 
quicte gheworden zijn nature, ( P.r Logghe ) hebbende hem ontloopen dach ende nacht, druijpende zon
der uphouden zo dat hy altyts nat ghijnc ende heeft !zelve gheduert bet danne vijf weken lanck zo dat de 
deposant omme zijnen schoonzuene te helpene es anderwarf ghecomen by p.r  Logghe de welcke heeft 
anderwarf ghezeijt dattet de voorn. jorijne ghedaen hadde / zegt dat p.r logghe hem dede coopen een 
nieu potkin van een oort* ende dat p.r  loggghe daerinne dede de urine van sdeposants schoonzuene die 
de deposant medeghebrocht hadde, zegt dat hij tpotkin binnen drouch ende zeijde ic zal hiermede wel 
zien wat datter af is, ende was ontrent een half huere binnen ende doens es hij wederghecomen byden 
deposant / zegghende het zal wel beteren zou es daerof ghescheeden zou ontziet mij al te zeere, zou 
weet wel dat ghij hier zijd!, zegt dat de voorn. jorijne es tot Middelburch van eenen ijeghelicke ghehou
den voor een tooveresse ende zo wije eenich deeren an zijn coeijen hadde heeft zien te crijghene van 
haer buetere ofte melck ende de zelve ghedaen zijnde inde queerne die betoovert was, es ghebetert, 
hebbende de lieden ooc ghenomen van thaijr vanden steert van haere coeijen ende !zelve gheleijt onder 
de betooverde queernen, die daermede ooc ghebetert zijn, hebbende tzelve ghedaen jooris van hulle 
inghel Mergaert ende Iran. thier die tzelve wel drie jaren lanc ghedaen hebben ende zo wanneer zij !zel
ve achterlieten te doene en coustmen gheen bueter thueren huyse queernen [ 1 03 r0. ] zegt voorts dat zo 
wanneer de voorn. jorijne van Middelburch verhuijsde de tooverie aldaer begouste te cesserene, zo dat
men aldaer tzydert gheene zwaricheijt van betooveryn. ghehadt en heeft, zegt voorts dat hy deposant 
ghezien heeft dat de voorn. jorijne heeft up eenen morghenstont ghekeken int stal van jooris de Munck, 
( No.) ende dat ten zelven daeghe naer noene een van tzelfs jooris calvers es worden upspringhende bla
etende ende thierende al aft ghejaecht hadde gheweest ende es alzo van stonden anne de moort ghes
teken, hebbende de deposant tzelve ghezien ende was tzelve calf de leden ghebroken zonder datter 
ijemande anne gheweest hadde, hebbende de lieden suspicie ghehadt dat jorijne voorn. tzelve zieck 
ghemaect hadde ende de maart doen steken, zegt voorts ghezien thebbene dat hanskin haar zoontkin 
ghijnc altyts met zijne moedere waer dat zou ghijnc ende dat zou tzelve lief hadde buijten andere haere 
kynderen, zegt ghezien thebbene dat zou slouch ende trappelde met voeten jannekin haar oudste doch
tere vande oude van xxi jaren, zegt verstaan thebbene van Neelkin twijf van p.e de roovere dat zou ghe
hoort heeft doens jorijne haere voorn. dochtere slouch dat de dochtere zeyde, het en zoude mij niet spij
ten dat ·mijn moedere mij sloughe omme mijn werck, maer zou wilt mij leeren dat ic niet leeren en wil. zegt 
dattet een deghelicke dochter is. 

[ 1 03 v0 . ]  Actum 25. 7b. 1 596. p.nt Claelsman scepene. 

( Uxor Germaln heljne ) . 

Pieter Diserin oudt xxvi jaren landsman wonende te brezende, zegt bij eede warachtlch te zline dat tzlJ· 



dert dhuijsvr. van germain heijne es comen wonen tot brezende de beesten aldaer zyn betoovert ghe
weest ende zyn daer vele beesten ghezwolten vande tooverie, ende daer te vooren en heeftmen aldaer 
niet weten te sprekene van eeneghe tooverie, zo dat eenenijeghel. aldaer es houdende de zelve germains 
huijsvr. voor eene tooveresse, ende presumeirt ooc de deposant met meer andere landslieden dat zou de 
conste gheleert heeft hanskin haer zoontkin, duer dien dat zou nerghens en ghijnc ofte hanskin en ghijnc 
met haer ende was altyts ontrent zijne moedere, zegt ooc verstaen thebbene zonder onthouden thebbe
ne van wije dat zou zoude dicwils ghesleghen hebben haere oudste dochtere omme dat zou de conste 
niet leeren en wilde ende dat de dochtere zeyde mijn moedere wilt mij de conste leeren maer ic en wil die 
niet leeren omme den dool, zegt voorts hoe Sijmon prevoost zuene van germains wijf heeft eeneghe prop
oosten ghehouden jeghens den deposant van zijne moedere ende heeft onder andere propoosten ghe
zeijt hoe dat zijne moedere ten tyde dat de coeijen van Anthone Sproncholf belesen wierden te baefmes
se latstleden, ghijnck erom, zo dat zou haer niet rechten nochte buijghen en couste, zegghende dat zou 
ghijnck ghelijck de tooveressen doen, zegt voorts dat inde voorleden wijntere hij deposant met meer 
andere landslieden hielp up heffen het peert van jacob Caluwaert twelcke men zeyde betoovert te zijne 
ende wiert over zulcx daernaer belesen bij Michiel Smit ten Damme, ende zo tze/ve peert niet staen en 
couste ende dat zy tzelve niet upheffen en cousten es daer ghecomen onverwacht dhuysvr. van germain 
heijne hebbende ghesteken haer hooft int stal ende ghezeijt ( No.) god zeijnt god betert ende es terstont 
het peert met cleene moeijte upgheheven gheweest, daer zij van te vooren tzelve met huere vuijterste 
macht niet en hadden cunnen upheffen, ende es worden over hende staen daer tzelve van te vooren niet 
en hadde cunnen staen maer hadde van te vooren gheleghen ende in cinghels ghehanghen wel twee ofte 
3 weken lanck 

( 1 04  r".] Andere oircon. ghehoort 28. 7b. 96. p.nt Claisman Scepene. 

( 1 04  v0.] ( Uxor Germain heijne ) Pieter van Roestrate oud! xxiiij jaren zegt bij eede hoe hij ghehuwet is 
mette dochtere van Adr. de Ruddere over drie jaren te wetene ontrent baefmesse xvC.xciij, zegt dat hy 
joncman zijnde heeft langhe ghevrocht in dachueren voor dhuijsvr. van germain heijne, zo dat hij !haren 
huijse zeere familier was ende goede kennesse hadde; zegt dat zeker soldaets vrauwe tot Middelburch 
alwaer hy deposant doens ooc soldaet was zeyde tollen deposant, dat hij deposant naer germains wijfs 
dochtere taelen zoude ende dat zou wel wiste dat hy wellecome zoude zijn, zegt dat hij daerup zeyde jeg
hens de voors. soldaets vrauwe, dat hij daer niet en begheerde te gaene, zegt dat hij tzelve zeijde duer 
dat hij verstaen hadde dat germains wijf berucht was van omme te gaene met tooverie , niet wetende of 
de soldaets vrauwe datte mach gherapporteirt hebben an germains wijf ofte niet, ( 1 05 r0 . ]  zegt voorts 
zo hij ghehuwet was te baefmesse ( N2 ) dat inde vastensavont daernaer, hij deposant wesende int ghe
zelschap vande cuenijncfeeste vande ghi/de van St. Sebastiaen diemen hielt tot Middelburch ten huyse 
van germains wyf, die doens we. was van Joos provoost, hij deposant staende voor tvier heeft germains 
wijf gheleent up zijn schoudere / ende up zijn schoudere gheclopt / ende ghehouden jeghens den depo
sant diverssche propoosten • niet onthouden hebbende wat propoosten zou was houdende ende of zou 
hem vele ghelucx baadt in zyn huwelick ofte niet, mids dat hij deposant begouste verblijf te wordene, 
waerbij hij zegt de zelve propoosten vergheten thebbene, zegt dat binnen twee ofte drie daeghen daer
naer hij deposant es qua/icke ghestelt gheworden, zo dat zijn nature hem ontliep, gaende al druijpende 
dach ende nacht. zo dat hij gheen gezonde huere meer en hadde, maer wiert vuijt te drooghene ende 
begouste te exterminerene zo dat zijn nature faill ierde* ende en couste gheen conversatie* meer hebben 
met zijne huijsvr. zegt dat tzelve gheduerde ontrent de zes weken, ende dat hij doens ghijnck tot pater 
logghe binnen dese stede omme ( P.r Logghe ) gheholpen te wesene, zo ooc Adr. de Ruddere zyn 
schoonvaedere eens voor den deposant ghijnck by p.r  logghe, draeghende sdeposants urine, hebben
de p.r logghe den deposant belesen ende heeft den deposant doen coopen een nieu potkin zegghende 
dat hij datte be" zoude zomen datte loofde zonder dijnghen•, heeft den deposant ooc doen coopen een 
wittebroot van eenen ha/ven stuijver, hebbende inden pot ghedaen wijewater ende ghelast den deposant 
den pot mettet wiewater ende het broot mede naer huijs te draeghene ende het broot te doppene int wie
water met ghewyt zout ende danof te etene alle daeghen neghen daeghen /anck, hebbende p.r  logghe 
ooc den deposant belast te speersene mettet wijewater inde duere van zynen huyse als hij thuijs comen 
zoude ende ooc inde duere van zijnen coestalle, hebbende p.r logghe ghezeijt het zal wel beteren ende 
vraagde den deposant of hij up yemande suspicie hadde ( 1 05 v0.] waerup de deposant zeyde dat hy 
suspicie hadde up jorijne nu twyf van germaln heijne, waerup p.r logghe zeyde anderwarf het zal wel 
beteren ( P.r Logghe ) de ghuene die u datte ghedaen heeft zal noch metter tijt ghebrandt worden, zon
der ijemandt ghenoompt thebbene, zegt dat p.r  logghe geenen preclsen loon en hiesch maar zeyde 
gheeft mij dat u belieft, zegt dat hy deposant thuijs ghecomen zynde heeft binnen eenen dach ofte twee 
ghewaere gheworden dat hy gheholpen was ende es het voors. lnconvenlent ghebetert ende hy wede-
romme tot hem zelven ghecomen zo dat hij wederomme couste versaemen• ende converseren met zijne 

I huysvr. zo hij voor het voorscr. maleficie' ghedaen hadde. 135 



Andere oircon. ghehoort upden 8. 9b. 1 596. p.nt 

( Uxor germain heijne ) P.e Vande Velde oudt lxvij jaren Vrijlaet* in Aerdenburch amb.t zegt int 
Middelburchssche ghewoont thebbene upde hofstede myns heere van Leijschot* den tijt van xxvij jaren 
ende van daer ghevlucht te zijne int jaer 1 583. zegt tot Middelburch gheweest thebbene scepene tot twee 
stonden toe te wetene ten tyde dat joos provoost aldaer bail l iu was ende bydien zegt wel te kennene jorij
ne w.e vanden voorn. provoost nu ghetr. hebbende germain heyne, zegt ooc wel ghekent thebbene hae
ren vaedere, de welcke ghenoompt wiert tcart kethelaerkin*, ende naer dat hij tkethelaren* ghelaeten 
hadde ghijnc hy omme met peerden ende verckens te voeren tot Aerdenburch, zegt dat hy niet danne 
duecht [ 1 06 r0 . ]  ende eere ghehoort en heeft vande voorn. jorijne zo lang he hy haer ghekent heeft, zegt 
haer ghekent thebbene van joncx kijnts af, zegt ooc noynt ghehoort thebbene datter ijemande claegde 
van tooverie tot Middelburch zo langhe als hij daer ghewoont heeft, en heeft ooc niet ghehoort dat jorijne 
jeghens yemande questie zoude ghehadt hebben, en kent ooc niet p.e de bree nachte zijn wijf ende vaar
der en weet hij 

( Uxor germain heijne ) Corn. Nijsens oudt lv jaren Laet van Middelburch zegt aldaer ghewoont thebbe
ne den tijt van xix jaren ende van daer ghescheeden te zyne int jaer 1 583. zegt schepen gheweest theb
bene van Middelburch eens eer dat Joos provoost aldaer bail l iu was, eens ten tyde dat hij bail l iu was ende 
nu jeghenwoordel .  schepene te zijne tot Middelburch voorn.t, zegt wel ghezien thebbene dat Joos pro
voost was een schaedelick man voor dheerlichede, ende dat hij niemande ghelijck en dede, nemaer zegt 
van Jorijne twyf van joos provoost noynt anders danne duegt ende eere ghehoort thebbene ende dat zou 
oijnt ghestaen heeft ter goede name ende fame zegt dat zou eerst beclapt es gheweest van omme te 
gaene met tooverie naer de doot vanden voorn. Joos haeren man zegt niet te wetene den oirspronck 
vande zelve clappyn . ,  zegt wel te wetene dat Sijmon haeren zuene ghecomen zijnde inde pl . *  van zynen 
vaedere als bai l l iu, es van eeneghe laeten* wederzien gheweest ende hebben de laeten byden heere van 
Middelburch gheweest omme eenen anderen bail l iu thebbene, zo dat de voorn. Jorijne ende Sijmon haren 
zuene zijn zeere odieux* gheworden tusschen de laeten die upt casteel woonden daer zou ooc woonde, 
ende en hebben de zelve laeten niet up ghehouden voor dat de voorn. Sijmon verlaeten* wiert van zijne 
bai l l iuage ende hebben vele quaets ghezeijt achter zijne moedere ende achter hem, zo dat hendelijnghe 
Jorijne es gaen wonen tot brezende naer dat zou tot Middelburch ghehuwet was met germain heijne 
landsman van brezende, zegt niet te wetene wije [ 1 06 v0.) dat haer meeste . . . .  waeren tusschen de lae
ten ende vaarder en weet hij vande voorn. Jorijne nachte en weet van haer niet te claeghene. 

( Uxor germain heijne ) Jozijne dhaene w.e van p.e bertijns amman* ende sergeant vande caemere* tot 
Middelburch oircon. zegt bij eede niet te bestaene Joryne twyf van germain heijne zegt oijnt ghewoont 
thebbene tot Middelburch totte vlucht toe vanden jare 1 583, ende by dien zegt wel te kennene de voorn. 
jorijne, ende groote conversatie met haer ghehadt thebbene, ende noijnt anders danne duecht ende eere 
van haer ghehoort thebbene ende dat zou niet berucht en was van tooverie, jae datmen tot Middelburch 
niet en wiste eens van tooverie te sprekene ende dat danof niemant en claegde, ende vaarder en weet 
ZOU. 

Andere oircon. ghehoort upden 9. 9b. 1 596. p.nt Maldeghem Scepene 

( Uxor germain heijne ) Mathijs de Mets oudt l i i ij jaeren cleermaecker van zijnen style sergeant onder de 
compaignie vanden Cap. beern.t verstraete oircon. ghehoort als de voorgaen. zegt bij eede hoe hy ghe
boren is tot Aerdenburch ende dat hy drie jaren oudt zynde es comen wonen tot Middelburch alwaar hy 
zegt ghewoont thebbene continue! totte vlucht toe vanden jare 1 583. ende tzijdert ghewoont thebbene 
binnen dese stede zegt te wesene sergeant vande camere van Scepenen van Middelburch, zegt ontrent 
de vij ofte viij jaren te wetene totte voorn. vlucht toe ghewoont thebbene neffens den huyse van joos pro
voost ende ghedueren. dien tyt niet anders ghehoort nachte ghezien thebbene van jorijne zyne huysvr. 
danne duecht ende eere, hebbende nochtans zeere famil ier daer ten huyse gheweest, en heeft doens 
ooc nieman. hoaren claeghen van tooverie, ghevraecht of zou van yeman. benydt wort zegt niet te wete
ne, zegt wel ghehoart thebbene dat zou ende p.e de breens wijf hebben questie ghehadt naer zyn vert
recken van Middelburch. Ende voerder en weet hij deposant. 

[ 1 07 r0. )  Andere oircon. ghehoort p.nt Maldeghem Scepene 

( Uxor germain heijne ) Tanneken f.a passchier van heede huysvr. van p.e dholjere werckende in dach
ueren zegt voor de waerheijt niet gheedt zynde mids zou zweer gaet van kynde* ghewoont thebbene 
twee jaren en half tot Middelburch nu van daer ghescheeden zynde ontrent vyf jaren en half, zegt �he
dueren. de zelve twee jaren en half groote kennesse ende conversatie gl1ehadt thebbene met dhui1svr. 
van germain heijne doens huysvr. van joos provoost ende heer bijghestaen thebbene In haere zleckte 



ende anderssins ende noijnt anders an haer ghezien thebbene nachte van haer ghehoort thebbene 
danne duegt ende eere, ende doens gheene clachten ghehoort thebbene van tooverie tot Middelburch 
niet wetende wat daer tzydert ghepass.t es dies angaen. ,  en heeft ooc tzijdert van haer niet ghehoort. 

( Uxor germain heijne ) Maeijken f.a Vincent de bout, oudt xl jaren huijsvr. van Iran. baes ende daer te 
vooren van jan willems zegt voor de waerheijt, zonder haer afghenomen te zijne den eedt mids zou ooc 
bevrucht es, dat zou ghewoont heeft tot Middelburch ontrent de vier jaren nu van daer ghescheeden 
zynde ontrent de zes jaren, zegt ten huijse vande huijsvr. van joos provoost ghezwijnghelt ende ghewas
schen thebbene ende ooc ghevrocht inden ougst, zegt dat zou noijnt van haer ijet ghehoort en heeft 
danne duegt ende eere zegt !haren huijse ooc ghevrocht thebbene over een jaer ende doens de coeijen 
van Anthone Spo. belesen wierden bijden Smit van Damme, zegt dat Anthone ende zijn wijf suspicie had
den up twyf van germeijn heijne, nemaer en heeft niet ghehoort dat de Smit zoude ghezeyt hebben dat
tet zou zoude ghedaen hebben, zegt dat ontrent dien tijt joryne ( 1 07 v0 . ]  wiert met germeyn heijne, zegt 
niet ghezien !hebben dat zou zoude erom ghegaen hebben ofte zieck gheweest hebben, zegt dat doens 
ter tyt hanskin haer zoontken hadde de cortsen, ende hadde zeere leelick coleur, zegt niet ghezien theb
bene dattet zoude erom ghegaen hebben hoewel dat zou hanskin daeghelicx zach. Ende vaarder zegt 
niet te wetene up als ghevraecht zijnde. 

Andere oircon. ghehoort p .nt ballijnc Scep. in ca. uxoris Germeijn heyne 
1 5. 9b. 1 596. 

( Uxor germàin heijne ) P.e Veroestraete anderwarf ghevraecht zijnde by eede zegt hoe te meye dat leet 
twee zo drie jaren hy deposant heeft ghedreghen eenen besloten brief anden heere van fresens bij laste 
van Burgm.rs ende Scepenen der heerl. van Middelburch hy deposant doens gheweest zynde Soldaet 
aldaer, welcken brief hem besteedt ( 1 08 r0.] wiert te draeghene bij Joos vande walle doens voorscepe
ne mdsg. guil le. Maes ende Adriaen de Ruddere, hebbende den deposant betaelt ijc (?) gr.n (?) voor 
tport, niet wetende den deposant !inhouden vanden brief, zegt dat hij den brief gaf an Madame de fres
nes inde absen. van Myn. heere zonder dat zou hem ghezeyt heeft wat datter inne stont, zegt dat hij pre
sumeirt dat de wet machte claeghen dat Sijmon prevoost anghecom. bai l l iu  inde plaetse van zijnen vae
dere begouste te cappen ende vercoopen de boomen ende tai l l ie* vande busschen nemaer en weet 
danof gheen zekerhijt, zegt dat hy doens ooc drouch eenen brief vanden heere van croyzi l les ende eenen 
vanden cantre• van Middelburch ooc addresserende anden voorn. heere van fresnes, ghevraecht wye 
Jorijne dede verhuysen van Middelburch tzy den heere van fresens, de wet van Middelburch ofte eeneg
he die haer zouden behaet ofte benydt hebben , zegt dat zou verhysde als zou huwede met germain 
heyne niet ghehoort hebbende dat haer ijemande dede verhuijsen, dijnckende dat zou met haere vrye 
wille verhuijsde ende zegt anders noynt ghehoort thebbene, zegt niet te wetene dat zou jeghens yeman
de zoude questie ghehadt hebben. Ende vaarder en weet up als ghevraegt zijnde. 

( Uxor germeijn heijne ) Jaecques verhaeghe oudt xlviij jaren, wonende tot Middelburch ende aldaer 
ghewoont hebbende ontrent de xxix ofte xxx jaren eertijts ghebrauwen hebbende ende nu doende hand
sweerijn., eertijts gheweest zijnde Scepene tot Middelburch voorn.! zegt bij eede groote conversatie ghe
hadt thebbene ten huyse van joos provoost ende daer ten vele stonden ghebrauwen thebbene ende bij 
dien goede kennesse thebben ende over lanck ghehadt thebbene an Joryne zyne w.e nu ghetr. hebben
de germeijn heijne, zegt zo langhe als hij daer ten huyse familier gheweest noijnt ijet an haer ghezien theb
bene danne duegt ende eere ende dat zou neerstich ende vroet* was, zegt dat hij altemets peerden ende 
coeijen verloren heeft die zwollen, niet wetende waerof die zwollen tware van tooverie ofte van natuerl. 
ziecte, zegt dat hij noijnt ghehoort en heeft dat Joryne zoude berucht zijn gheweest van tooverie voor 
toverlyden van joos provoost haeren eersten man maer wel daernaer te wetene ten tijde dat eenen schip
per van Andwerpen ghezeyt zwepe ontooverde de coeijen van twyf van p.e de bree de welcke zoude 
ghezeijt hebben dat jorijne eene tooveresse was, zo dat de mare doens begouste te ( 1 08 v0.] gaene dat 
de principale van Middelburch was eene tooveresse zonder dat yemande dorste alsdan te nomene wye 
dattet was duer dat joos provoost doens noch leefde die zeere ontzien was tusschen de laeten ende naer 
zyn overlyden wiert joryne zyne w.e ghenoompt dattet zou was duer tzegghen vanden voorn. schipper die 
ghezeyt hadde dat zou pieter de breens coeyen betoovert hadde ende is de zelve mare tzijdert voorts 
ghegaen ende versterct gheweest zo datmen haer heeft gheweten wat beesten datter in middelburch zijn 
betoovert gheweest, zegt wel ghehoort thebbene dat die van Middelburch gheclaecht hebben vant ver
lies ghevallen up haere beesten zo langhe als joryne daer woonde ende dat tzijdert haer vertrecken de 
plaeghe inde beesten ghecesseirt is, zegt ooc wel ghehoort thebbene dat eeneghe landslieden, niet 
wetende wije die waren, haer wilden beletten te comen wonen tot brezende duer dat zij quaede suspitie 
up haer hadden ende dat tzijdert dat zou tot 
brezende es comen wonen dat de landslieden aldaer hebben begoust te claeghen van tgroot verlies ende 
plaeghe ghecomen up haere beesten, zegt niet te wetens waerduere de questie rees tusschen jorijne 
ende twyf van p.e de bree, zegt niet te wetens of zou haere dochters ghesleghen heeft ofte niet. l 137 
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( Uxor germeijn heijne ) Cathelijne wante huijsvr. van Anth.s Claeis landsman wonende tot Middelburch 
zegt by eede byghestaen thebbene joryne dhuysvr. van joos provoost nu gheleden zynde vijf ofte zes 
jaren, ende dat zou dicwils voor haer ghekeernt heeft zo in haere absen".* als in hare p.ntie* ende noijnt 
de keerne anders bevonden thebbene danne behoorlicke zonder bevonden thebbene datter meer ofte 
min bueter es ghekeernt gheweest danne mem oirdinairlicke es keernende naer tghetal vande beesten, 
zegt ooc van haer niet danne duegt ende eere ghezien thebbene ende dat zou neerstich ende vroet was 
omme den cost te winnen, zegt daernaer wel ghehoort thebbene dat er eene quaede maere achter haer 
ghijnck als dat zou berucht was van omme te gaene met tooverie, zo dat de deposante zulcx verstaen 
hebbende es van haer vervreempt, ghevraecht zijnde of zou niet verstaen en heeft doccasie enden oir
spronck waer duere zulcke maere achter jorijne ghegaen heeft zegt ghehoort thebbene datter eenen 
schipper was die eerst zoude zulcke maere ghestroijt hebben niet wetende wije dien schipper was nach
te wat hem daertoe moveirde*, ende es de mare alzo voorts ghegaen ende ghegroeijt, en begouste de 
zelve mare te gaene binnen den levene van joos provoost, ontrent den tyt dat de zelve joos ende jorijne 
zyn wijf questie hadden jeghens twijf van p.e de bree, hebbende de deposante ghezien dat joos [ 1 09 r".) 
Prevoost sleptede !wijf van pieter de bree achter de binnenplaetse naer de stegher gaende naer de zaele, 
niet wetende waerduere dat de questie quam, hebbende alleenel. ghehoort ende verstaen dat p.e de 
bree zeyde tot joos prevoost Bail l iu is mijn wyf eene tooveresse ic zalze doen branden, ende is u wijf eene 
doetse ooc branden, zonder breeder propoosten verstaen thebbene. Ende voerder en weet de deposante 
danne dat zou dicwils ghezien heeft dat jorijne heeft haere dochtere ghesleghen nemaer en heeft noijnt 
ghehoort de ca.e waeromme. 
( Uxor germeijn heijne ) Neelkin dhuysvr. van p.e de Roovere oudt xxvi jaren landsman wonende tot 
Middelburch zegt bij eede ghewoont thebbene mette huijsvr. van germeijn heijne ten tijde zou ghehuwet 
was met joos provoost haeren eersten man nu gheleden zijnde ontrent de x. jaeren, zegt met haer ghe
woont thebbene binnen dese stede een half jaer ende tot Middelburch ooc ontrent een half jaer, zegt ghe
dueren. dien tijt anders niet danne duegt ende eere an haer ghezien thebbene zegt niet te wetene duer 
wat occasie binnen eeneghe jaren herrewaerts de maere achter haer ghestroeijt es gheweest als dat zou 
zoude berucht wesen van omme te gaene met tooverie, zegt ooc niet te wetene vande questie die jorijne 
hadde jeghens twijf van p.e de bree, zegt dat haere coeijen zijn betoovert gheweest nemaer en heeft up 
niemande suspicie ghehadt, zegt dat haer gheraeden wiert te legghene thaijr vanden steert vande coe
ijen vande voorn. jorijne onder haere keerne ghelijc vele andere vrauwen tot middelburch deden die daer
duere gheholpen wierden, ende dat zou tzelve ghedaen heeft nemaer en es daerduere niet gheholpen 
gheweest , danne es gheholpen gheweest met te bezeghen wijewater twelcke zou inde roomthunne dede, 
metg.e duer tbelesen vanden pasteur van Middelburch. Ende voerder en weet niet. 
( Uxor germeijn heijne ) Jannekin Michiels eertijts w.e van p.e wante nu dhuijsvr. van Michiel vermeersch 
schietende wilde zwijnen wonende tot Middelburch upt casteel, zegt bij eede ghewoont thebbene inde 
naeste ghebuerte vande voorn. Jorijne tot Middelburch upt cateel ontrent de thien jaren tot dat de zelve 
Jorijne huwede met germeijn heijne nu gheleden zijnde ontrent de xv maenden; zegt ghedueren. dien tijt 
niet an haer ghezien thebbene danne duegt ende eere ende dat zou neerstich ende vroet es gheweest, 
ghevraecht ter wat [ 1 09 v0. )  occasie de mare achter jorijne gaet dat zou zoude omme gaen met toove
rie zegt tzelve niet te wetene ende dattet eene ghemeene fame es die achter haer gaet niet ghehoort heb
bende dat ijemande int particuliere van haer claegt ofte haer eeneghe particuliere sticken annezegt, zegt 
niet te wetene dat zou zoude jeghens ijemande questie ghehadt hebben danne jeghens twijf van p.e de 
bree niet wetende waervuijte die questie was md.s zou deposante doens te brugghe was, ende voorder 
zegt niet te wetene. 

( Uxor germeijn heijne ) Jooris van Dierendonck oudt xxvi jaren landsman wonende tot Middelburch zegt 

bij eede ghewoont thebbene twee jaren en half met jaecques doens / tot Middelburch / ende een half jaar 

tijts mette voorn. jorijne tot brezende van haer ghescheeden zijnde met vrientschepe te Meije dat leed!, 

zegt dat hy met haer woonde ten tyde dat zou haer peert ghedolven hadde int stal van jacob Caluwaert 

twelcke zieck was zegt zo jacob caluwaert van brugghe quam met zijne peerden en wilde tziecke peert 

van jorijne vuyt zijnen stalle gheweert hebben dattet daer noch eenen dach daernaer zieck lach ende dat

tet doens zwolt ende wech ghedaen wiert zegt wel ghezien thebbene ande maniere van doene van Jorijne 

dat zou niet wel te vreden en was dat Jacob caluwaert tpeert gheweert hebben zoot zieck ghedolven lach, 

hebbende zou ghezeijt wat macht hem schillen dattet in zijnen stal ligt het zal binnen eenen dach ofte 

twee ten eenen ofte ten anderen zijn zegghende hy mach zyne peerden yewers el zetten zetten voor zo 

langhe tyts zegghende ooc indien zyne peerden zulcx van doene hadden men zoude hem zulc niet ont

zegghen, zegt niet ghehoort thebbene dat zou hem zoude ghedreecht hebben, zegt dat sanderdachs 

haer peert zwolt zegt dat binnen eenen dach ofte twee drie daernaer onbegrepen wiert een van jacob 

caluwaerts peerden zieck twelcke Iran. Michiels ende p.e Dlserin zeyden dattet betoovert was, ende es 

daarnaar ghehaelt Michiel Smit ten Damme, die tzelve hielp, zegghende van het ander peert van jacob 

caluwaert twelck ooc zieck gheworden was, dese oude meerle Is overwonnen* het Is te langhe ghebeijt', 

die staet in groot perijckel ,  maer dander zoude ic verzekeren, zegt niet ghehoort thebbene dat Jacob calu

waert zoude jeghens joryne voorn.! ghe .. ven hebben ofte dat zou jeghens ljemande el zoude que tie 



ghehadt hebben, zegt duer dien dat hij de maere achter haer hoorde gaen dat zou zoude omme gaen 
met tooverie dat hy alle haere actien heeft nauwe gaede ghesleghen nemaer dat hy niet an haer nochte 
an [ 1 1 0  r0.] haere attairen ghemerct en heeft dat derrewaerts zoude trecken, zo dat hij noijnt eeneghe 
presumptie up haer ghehadt en heeft niet van het minste nochte en laet hem niet vooren staen dat zou 
dies zoude eenichssins culpable wesen hem ghedraeghende ande waerheijt Ende voorder en weet hij 
deposant, en heeft ooc niet ghezien dat zou haere dochtere zoude ghesleghen hebben. 

Andere oircon. ghehoort p .nt Claeisman Scep. 1 6 . 9b. 1 596. 
( Uxor germeijn heijne ) P.e vander haeghe oudt lxxv jaren Laet van Middelburch ende aldaer continu
elicke ghewoont hebbende tzydert dat hij ghehuwet es nu gheleden zynde xl jaren, zegt bij eede ghekent 
thebbene jorijne de jeghenwo. huijsvr. van germeyn heijne van dat zou een jonck kijnt was, zegt wel ghe
hoort thebbene datter eeneghe maere begouste achter haer te gaene ghedueren. haer huwelic met joos 
provoost haeren eersten man als dat zou onder tvolcke berucht was van omme te gaene met tooverie, 
nemaer en was daer niemande die tzelve dorste openbaerlicke zegghen vuijt vreese vanden zelven Joos 
provoost. zegt niet te wetene duer wat occasie dat de zelve mare ghestroijt wiert ten laste vande voorn. 
Joryne, zegt datter van alsdaer begousten eeneghe peerden ende coeijen tot Middelburch zieck te wor
dene ende te zweltene ende datmen zeyde dattet was van tooverie zegt dat naer de dool vanden voorn. 
Joos provoost de quaede fame ten laste vande voorn .  Joryne es verbreet ende versterct gheweest ende 
dat er doens wel openbaerl. ghezeyt wiert dat zou de beesten zieck maecte ende ommeghijnck met 
tooverie, ende dat de lieden te meer ghemoveirt* wierden zulcx te zegghene duer datter lancxst zo meer 
beesten daeghelicx zieck wierden ende zwollen vande tooverie, zegt niet te wetene de ca.e waeromme 
de laeten meer suspicie hadden up haer danne up andere vrauwen, ghevraecht ofmen niemande el daer 
inne en beleyde danne de voorn. Jorijne zegt dat de beesten begousten te quellen* noch binnen den 
levene van voorn. joos provoost Dat int eerste daer inne ooc beleyt wiert twyf van pieter de bree ende dat 
daernaer de suspicie tharen laste ghecess.t is ende gheheel ghevallen upde voorn. Jorijne ende dat de 
lanslieden jeghenwo. gheen suspicie en hebben upt wijf van pieter de bree maer al leenel .  upde voorn. 
Jorijne zegt datter vele lieden keernende tot Middelburch zijn gheholpen gheweest met te legghen haijr 
vanden steert vande voors. Jorynes coeyen onder de keerne ende dat zulcx [ 1 1 0  v0.] te doene waere 
eene ghemeene zaecke tusschen de landslieden tot Middelburch die gheen bueter keernen en cousten 
ofte die stynckende bueter keernden ende dat zy zeyden daeranne baete te vyndene ende dat daerdu
ere huerl. keernen gheholpen wierden, zegt niet te wetene datter yemande zoude zonderlinghe haet ende 
nijdt ghehadt ofte ghedreghen hebben upde voorn. Jorijne, maer wel dat de laeten ende ooc die vanden 
wet zochten quijcte te zyne Sijmon haeren zuene die anghecomen was als bail l iu inde plaetse van Joos 
provoost zynen vaedere omme dat hy begouste inne tegaen ende te volghen de stappen van zijnen vae
dere die de laeten grootelicx veronghelijct hadde, zegt dat de wet te dien fijne zond! eenen brief ancien 
heere van fresnes omme den zelven Sijmon ghedeporteirt thebbene van zyn officie maer dat de zelve 
brief alleenel. ghescreven wiert te dien fyne ende niet te laste van Joryne zijne moedere zegt !zelve wel 
te wetene als hy deposant doens Scepene gheweest zijnde van Middelburch, ende zulcx van zyne conf
reren ghehoort hebbende hoewel hij deposant niet pn.t en was ten scrijvene vanden briefve, zegt dat p.e 
veroestrate ghedreghen hebbende den zelven brief zeyde tzijnen wedercomen dat Me Vr. van fresnes jeg
hens hem zoude ghezeijt hebben vande voorn. Jorijne Ic wiste wel dattet eene tooveresse was ende 
bydien zegt niet te wetene of ijemande el vande laeten ofte ooc ijemande vanden schepenen particulier
lic hadde haer van zulcx doen bedraghen bij den heere ofte vrauwe van tresnes, ofte datter yet zulcx 
inden brief by ghevoucht was buyten sdeposants wete ende twelcke zyne centreren hem mochten ver
zweghen hebben ofte ooc dat p.e veroestraete ijet zulcx zoude mueghen ghezeyt hebben jeghens Me 
Vrauwe van fresnes, zegt voorts wel !hebben hooren zegghen dat jorijne heeft zeere dicwils ghesleghen 
haere oudste dochtere ende dat zou haer eeneghe zaecken leeren wilde die de dochtere niet leeren en 
wilde nemaer en heeft hy deposant daer niet bij gheweest. Ende voorts up als ghevraecht zijnde zegt niet 
te wetene danne van hoeren zegghen, danne zegt wel te wetene dat tzijdert haer vertrecken de quellyn. 
inde beesten es ghecesseirt tot Middelburch ende tzydert haer compste tot brezende hebben de lieden 
daer beghinnen claeghen van !verlies van hueren beesten zieck gheworden ende ghezwolten zynde 
vande tooverie, die hebben moeten belesen wesen ende eeneghe gheholpen ende andere ghezwolten. 
Ende voorder zegt niet te wete 

[ 1 1 1  r".] 

( Uxor Germaln Hel)ne ) 
Andere oircon. ghehoort upden 2. 1 Ob. 1 596. 

p.ntibus Trompes ende Maldeghem Scepenen .  

Tannekin f.a beern.t van houte eerste man van twijf van p.e de bree oudt xxxvi jaren ghetrauwet hebben
de Jan Daens landsman wonende tot Moerkercke zegt bij eede hoe dat haere moeders coeijen betoovert 
waeren doens het legher lach voor Sluijs ende dat die gheholpen zyn gheweest bij eenen schipper van 
ghent ghezeyt zwepe maer en was zou daer niet bij ende bydien en weet de deposante niet wat prop
oosten hij ghehouden heeft jeghens haere moeders wijs dattet zoude mueghen ghedaen hebben. / 139 
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Woordverklaring. 

absen. :  absentie, afwezigheid 

aerbeyt, in - gaen : een kind ter wereld brengen, barensweeën hebben 
amman: gerechtsofficier, i .c .  in opdracht van de heer van Middelburg 
bestaen : gesteld 
bedreghen (worden): over de tong gaan, de reputatie hebben 
ca. , in - : in casu, in het geval, in de zaak van 
cantre: cantor, hoofd van het kapittel van kanunniken 
cauwels: kool; rode of witte kool 
cijngle, in eenen - hanghen: in de singels, in de touwen hangen 
conversatie hebben, converseren: omgang hebben; ook: geslachtsgemeenschap 
deposant(e) :  hij of zij die een verklaring aflegt, getuigt 
dijnghen: afdingen op de prijs 
diviserende: uiteenzetten, duidel ijk maken. 
f.a: f i l ia, dochter van 
faill ieren: falen 
fijne, te dien - : teneinde 
francijne : (groen) perkament 
fluxu seminis naturalis: vertaald: vloei van zaadvocht 
f .s: f i l ius, zoon van 
ghebeyt, te langhe - : te laat, te lang gewacht 
gheheescht : met aandrang gevraagd 
ghemachte: kracht, potentie 
ghemoveirt: bewogen, gedreven 
gheneert, zich - hebben: zich beziggehouden, ingelaten hebben 
ghezoden, zoden : koken, zooien 
ghezwolten: > zwellen 
heeschen: eisen 
hoppe: waarschijnlijk verwijst dit verwijt naar de hop, een vogel die in de volksmond ook stinkvogel of 
stinkhaan heette en berucht is om de walgelijk stinkende stof die hij, bij 
bedreiging, uit aars- en stuitklier op zijn belagers richt 
kethelaeren, kethelaerkin : ketels maken, ketelmaker 
laet: horige, inwoner van de heerlijkheid, die geen volledige persoonlijke vrijheid bezat maar tegenover de 
heer en de heerlijkheid bepaalde rechtsplichten had . Laten konden deel uitmaken van het laathof, dat 
bevoegd was inzake cijnsgoederen 
Leijschot : Heer van Leyschot was toen Phi l ips van Maldeghem; hij is de vader van Adolf van Maldeghem, 
die als schepen verscheidene hoorzittingen in dit proces bijwoont 
maleficie: onheil 
moort, de - (ghe)steken: doodgaan, sterven, vgl. Frans: mort 
moveiren: aanzetten -. geneigd zijn tot. . .  
odieux: gehaat 
oirconde: getuige 
oort: munt ter waarde van 1 /4 stuiver 
oorten: sprokkelingen van takken en of stro, cfr. L.-L. De Bo, Westvlaamsch Idioticon, Brugge, 1 873, p. 
785: "Korenschoven, verwarrelde bond stro . . .  Een bondel droge blären en afgehakte bramen, hagelte en 
dergelijk struikgewas met eene wisse of touwe vastgebonden . . .  " 
overwonnen: niet te redden, verloren 
parte, een - spelen: een toer draaien, i .c.  door betovere. 
p l . ,  in de - : in de plaats 
p.r :  pater 
p .nt, p .ntie: present( ie), bij aanwezigheid van 
presumeiren: vermoeden 
propoosten: uiteenzetting, redenering 
quaelick bestaen, qual icke te passe: kwalijk gesteld, ongesteld 
quaerte: het kwartdeel van een inhoudsmaat, een kwart 
queernen, queirnen: karnen 
quellen: ziek zijn 
questie: ruzie, onenigheid 



quictende: kwijtende, voldoende 
repareren, zich laten - : i.c. de purge aanvragen 
scep: scepene: schepen 

sergeant vande caemere: beëdigd dienaar van de gerechtsofficier, belast met de ordehandhaving; deur-

waarder 
speersen: sprenkelen 
steegher: trap 
stercte: i.c. de versterkte hofstede of het kasteel van Brezende 
stick: geval 
taelen: vragen naar, trachten; hier: naar de hand dingen 
taillie: hakhout 
upwijnden: optakelen 
uxor, uxoris : vrouw, van vrouw 
verlaeten: ontslagen 
versaemen: gemeenschap hebben 
vrijlaet: inwoner van een heerlijkheid, geboren uit vrije ouders en dus met persoonljke vrijheid, maar toch 
onderworpen aan een aantal heerlijke rechten 

vreet: naarstig, werkzaam 
vullicx: fluks, spoedig 
w.e: weduwe 
zeynt, god - god betert: God zegene, God betere 
zwaer gaen van i<ynde: zwanger zijn 
zwelten: versmachten, door ziekte kreperen, sterven 

BIJLAGE ll . 

UIT DE AKTE VAN SCHENKING VAN EIGENDOMMEN AAN DE KERK VAN MIDDELBURG DOOR 
SIMOEN PROVOOST OP 22 MAART 1 61 6. 

(Rijksarchief Gent, Kerkarchief Middelburg, nr. 63) 

Wy Maryn vaerhout ende Joos dyserynck schepenen der stede ende Gravelichede van Middelburch in 
Vlaendren doen te wetene dat quam voor ons als voor schepene, Simoen filius Jast provoost ende jonc
vr. Joanna Pieters zyne huusvr" laeten deser heerlichede, zoo over hemlieden zelven als totte zaeken 
naerschreven , vervanghende ende hemlieden sterck maeckende over Cornelis provoost ende Aernoudt 
verburgh in huwelicke hebbende Jeanne provoost metgh.s Jan provoost zyne broeders ende zusters, de 
zelve kynderen ende hoyrs van Joos provoost ende Jooryne bertins overleden vader ende moeder 
Welcke comparanten ghaven halm ende wettelicke ghifte an Joos vande walle ende Pieter van roustrate 
kerckmeesters vande kercke van middelburch in vlaendren, ende tselfs [ 1  v0] kercke behoufne ende pro
fycte, eerst van " .. " voorts van een ander huus metier erfve daer mede gaende groot ontrent de twee 
lynen ghenaempt de zwane, commende metier noordtsyde lancxt [2 r0] de stede veste, metter zuydtzy
de lancxt tghescheedt vanden gracht vande rentestraete, streckende metten oosthende anden muelen
wal ende metten voorhoofde upde groote marct, voorts " " .  In welcken huusen erfven ende landt de voor
noemde comparanten ende de ghone hiervooren by hun vervanghen gherecht zyn vuytter successie 
vanden [2 v0] voornoemden Joos Provoost ende Joncvr. Joosyne bertins hemlieden vader ende moeder, 
die daer inne gherecht waeren Te weten "" .  Ende thuus ende erfve de zwane by Ghifte van decretie van
der date vanden zesten Octobre vichthien hondert achtentachtentich, Ende " .  
[4 r°] Dit was aldus ghedaen Int Jaer ons heeren als men schreef duusent zesthienhondert ende zesthie
ne upden tweentwintichsten dach vander maendt van maerte. 



Marie Foré met haar kinderen: vooraan Leon, op schoot Irène. Boven: Juliette, Allne en Julien. 



DAGBOEK van LEONA SAVAT 

over DE MEIDAGEN 1 940 te ADEGEM 

INLEIDING 

Het dagboek werd gehouden door Leona Savat, toen een meisje van 1 5  jaar. Het 
geeft weer hoe gewone burgers de oorlog hebben meegemaakt en wat zij concreet 
deden in Adegem tijdens die meidagen. Men vindt er geen heldenverhalen maar 
de loop van het dageli jkse leven dat zoveel mogel i jk zijn gewone gang g ing .  
I k  kreeg d it dagboek i n  handen toen i k  de fami l iegeschiedenis van de fami l ie Savat 
te Adegem samenstelde en ik denk dat het de moeite waard is om gepub l iceerd te 
worden , daar het een waardevol "document humain"  is .  
De originele tekst werd zoveel mogel ijk behouden.  Al leen werd de oude spel l i ng 
(zoals de dubbele oo en ee) aangepast. Ook enkele leestekens werden veranderd 
om het geheel beter leesbaar te maken . 

DE FAMILIE EDMOND SAVAT-FORÉ 

Toen de tweede wereldoorlog uitbrak had het gezin Edmond Savat-Foré nog zes 
kinderen in leven .  Het waren : Ju l iette {01 909), Leon {0 1 9 1 0) ,  Ju l ien (01 9 1 2) ,  A l ine 
{0 1 9 1 3) ,  Leona (0 1 925) en Diana (01 927) .  De oudste dochter Ju l iette, onderwijzeres, 
was getrouwd met Laurent Coudenys,  had twee kinderen en had het ouderl ijk hu is 
reeds verlaten .  
Vader Edmond Savat was brievenbestel ler geweest maar in  1 934 op 54-jarige leef
tijd overleden.  De moeder Marie Foré (0Adegem 09 .07 . 1 886) h ield een schoenwin
kel  op het Dorp , dicht b ij de Hoeke. 

De eerste wereldoorlog had l i ttekens nagelaten in  d i t  gez in .  De jonge hu isvader 
Edmond Savat (34 jaar) was bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog soldaat in 
het Belg isch leger en had het een en ander meegemaakt . Zo behoorde hij tot de 
zogenaamde " Retraite van Antwerpen" d ie zich bi j  hun aftocht westwaarts terug
trokken langs de Nederlandse grens. Ten zuiden en evenwijd ig met hen rukten ech
ter de Duitsers op en deze Belgische soldaten geraakten ingesloten .  
Langs de g rens met Nederland trekkende, staken vele soldaten de grens over. Na 
een tijd belandde Edmond Savat in  zijn geboortedorp Adegem samen met andere 
Adegemse soldaten zoals Alfred De Keyser, Edmond Martens, Leopold De Pré, 
Karel Leloup,  enz. Zoals zo velen nam Edmond het bes lu it eveneens de 
Nederlandse grens over te steken .  Nederland was echter neutraal tijdens de eerste 
wereldoorlog en dus werden de Belg ische soldaten geïnterneerd . Edmond Savat 
verbleef gedurende de hele oorlog te Egezee dicht bij Harderwijk .  

Keren we echter terug naar de tweede wereldoorlog . Zoals reeds gezegd was 
Edmond in 1 936 overleden en zijn weduwe Marie Foré stond er al leen voor. 
Edmond werd in zo'n moei l ijke omstandigheden sterk gemist en Marie deed meer
maals beroep op de hu lp van haar schoonbroer Ju les Savat (x Marie De Vos) die 
schuin tegenover haar woonde. l 143 



Het gezin Edmond Savat - Marie Foré met kinderen v. l .n . r. :  Juliette, Aline (vooraan), Julien, Leon. 

V. l .n.r. :  Leona. Allne en Diane Savat. 



Brievenbesteller Edmond Savat op ronde in de Moerwege. 

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog was de tweede zoon Ju l ien Savat sol
daat en streed mee aan het front. Toen h ij op 24 mei in Mariakerke gelegen was , 
zou h ij zelfs toelating bekomen om even over te komen.  Met de f iets zou h ij later zijn 
eenheid weer vervoegen. De oudste zoon Leon was thuis t i jdens de meidagen 
maar zou later als verpl icht tewerkgeste lde de grootste t i jd van de oorlog in 
Duitsland verbl ijven.  

Leona Savat d ie het dagboek schreef , woont nu in  Brugge. Zi j  werd te Adegem 
geboren op 28 december 1 925 en trouwde in  1 953 met Lionel Savat u it Maldegem. 
Lionel is een ver fami l ie l id in  de zesde graad . Trouwens, a l le  Savats uit  de streek 
zijn fami l ie van mekaar. Zij heeft drie kinderen : R ika (x Johan Libbrecht), Fi l i p  (x 
Annie De Meerleer) en Karla. 

HET UITBREKEN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 

De nederlaag in de eerste wereldoorlog was in Du itsland als smadel ijk ervaren . 
Door de vele herstelbetal ingen en het verl ies aan grondgebied (R ijngebied , de 
Oostkantons) bleef het ongenoegen smeulen . Deze factoren en de g rootheids
waanzin van H itler die meer Lebensraum wilde voor zijn volk ,  waren de oorzaken 
van de tweede wereldoorlog. 

Belgiê voerde een neutral iteitspol itiek en probeerde zo de dans te ontspr ingen. 
Wegens de oorlogsdreiging die er zeker hing, deed Belgiê grote inspann ingen om 
militai r beter voor de dag te komen. Zo was de legerdienst sedert 1 936 van 1 O tot 
1 7  maanden gebracht. Maar het materieel l iet toch te wensen over; i n  de laatste 
maanden probeerde Belgiê nog vl iegtuigen te kopen maar d it lukte n iet meer. Het 
moreel van de soldaten was n iet goed en de versch i l lende mobi l isaties hadden de 
aandacht wat verslapt. l 145 



V. l .n . r. :  Karta, Filip, Leona, Rika en Lionel Savat. 

De oorlog begon rond 4 u op 1 0  mei 1 940. Het zou een Bl itz-krieg worden. Op de 
eerste dag werden er al bijna een derde van de Belg ische vliegtu igen, namel ijk  60 
van de 200, vern ietigd op de grond . De inname van het belangrijke fort van Eben
Emaal was een ferme tegenval ler en s lecht voor de moraa l .  Dat het ernstig was en 
dat het niet goed g ing ,  bewezen de vele troepenbewegingen en de vele vluchte
l ingen d ie onze gemeente aandeden.  Het Belgisch leger zou zich steeds meer 
terugtrekken en h ier aan het Schipdonkkanaal een verwoede strijd leveren.  Dat hier 
hard gevochten werd bewijzen de 85 doden die hier op 24, 25 en 26 mei vielen . 
De oorlog zou n iet al leen een tol eisen aan soldaten (5.481 doden) maar ook vele 
burgers (6 .552) l ieten in deze oorlog het leven .  En dit wordt wel eens vergeten.  

Jozef Dobbelaere 



HET DAGBOEK VAN LEONA SAVAT 

Vrijdag 10 mei 1940 

Rond 4 uur in  de vroegen morgen ongewoon vl iegtu iggeronk boven onze parochie .  
De mensen gaan door het raam zien,  want het geraas houdt aan . Het zij n 4,  5 ,  6 
zware vliegtuigen d ie op geringe hoogte van west naar oost v l iegen. De mensen 
menen n iets beter, dan dat het Du itse vl iegtu igen zijn d ie terugkeren van een reis 
naar Engeland. Adegem, l iggende op de lucht l ijn  Keu len-Londen .  De mensen 
staan op en zetten de rad io open; vandaar verneemt men dat het algemene mobi
l isatie is, alsook (het ergste van al) dat Duitse troepen door Nederland en België 
komen. Ik ga ter schole met mijn vriend innen.  Daar nemen we ons boeken en gaan 
huiswaarts na een kort afscheid genomen te hebben van onze oversten .  Het doch
tertje van mijn oudste zuster is sedert enige dagen bij ons. Al i ne schrijft een kaart 
aan Ju l iette en Laurent, en vraagt of ze er wi l len om komen . De voormiddag gaat 
zonder noemenswaardige d ingen voorbij . Zo ook gaat het met de namiddag ,  tegen 
de avond .brengen wij ons bed beneden .  In de late avond staan de mensen nog bui
ten te klappen, p lots vult een gezang de l ucht. Langs de g rote baan passeren ontel
bare Franse soldaten en ook Vlaamse welke zingen in  't Vlaams de "Vlaamse 
Leeuw" . Zo gaan we bang ter ruste. 
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Zaterdag 1 1  mei 1940 - 2de oorlogsdag 

1 .050 Spoorwegbedienden van Verviers en omgeving passeren langs de grote 
baan naar Maldegem waar zij bij de burgers ingekwartierd worden.  Van 1 1  uur tot 
1 2 .30 uur  's middags onophoudend zware vl iegtu igen . Zij werpen bommen naar de 
viaduct. Des namiddags komen er nog vl iegtu igen.  Zij mitrai l leeren en werpen bom
men, zonder schade aan te richten .  

Zondag 12 mei 1940 - 3de oorlogsdag 

't I s  vandaag p lechtige communie .  M ijnheer pastoor René Cocquit spreekt na het 
Evangel ie ,  h ij spreekt schoon,  veel mensen wenen . In de voormiddag komen er 
vluchte l i ngen toe, z ij wonen langs het Albertkanaal .  B ij ons komen er vier vluchte
l ingen van Hannuit .  De statieoverste en zijn vrouw met zijn twee schrijvers. Om 6 uur 
i n  de namiddag spreekt eerste min ister Pierlot door de radio en deelt mede "dat het 
Albertkanaal door de Duitse troepen is overgestoken ,  daar twee bruggen n iet tijdig 
vernie ld waren geweest, doordat de off icier d ie de lont moest aansteken,  zelf door 
een bom was gedood . Een ander officier had , ten koste van zijn leven,  een dezer 
twee reeds ingenomen bruggen toch doen springen" .  

Het vroegere vliegveld te Adegem met aanduiding van de huidige wegen: Kallestraat ( 1  ) ,  Blekkersg t (2). Rlngba n 
(3) en Zandakkers (4). Een verbindlngsbaan (5) werd later uitgebroken. 



Bericht wordt dezelfde avond dat de Duitse troepen reeds tot Borgworm gevorderd 
zijn .  Franse vl iegtu igen komen in  de avond op het v l iegple in neer tussen Adegem 
en Maldegem. 

Des avonds laat gaan wij slapen met ons k leren aan, want als er Du itse vl iegers 
komen, gaan de Franse welke op 't v l iegplein l iggen er achter. Wij val len in  een 
onrustige slaap. 

Maandag 13 mei 1940 - 4de oorlogsdag 

Een mooi weertje vandaag . Onze vluchte l ingen gaan met hun hond Lo lo, een 
schoon beest, wandelen. 
De voormiddag gaat traag voorbij .  Franse vl iegtu igen stijgen gestad ig op en dalen 
weer. Des namiddags komen er enige Duitse vl iegtu igen.  Het afweergeschut van 
Eeklo schiet ernaar, één vliegtu ig wordt getroffen doch vl iegt verder. Zodra z ij boven 
het vl iegplein zijn ,  stijgen drie Franse vl iegers op en achtervolgen de Duitse, d ie in  
de richting van Engeland vl iegen . De dag gaat ook voorbij zoals  de vorige.  

Dinsdag 14 mei 1940 - 5de oorlogsdag 

Wij worden wakker door een zwaar gegrom. Het l uchtafweergeschut van Eeklo 
schiet naar vl iegtuigen die boven ons hoofd rondcirkelen en welke mitra i l leren . 
Eindel ijk sterft het geronk uit .  't I s  6 uur, wij l iggen te lu isteren en horen n iets meer, 
dan staan wij op. I n  de voormiddag zien wij Belg ische soldaten,  n iet vee l ,  doch in  
de namiddag komen er meer, al maar meer. Ze gaan in  de hu izen om logement. Bij 
ons kwamen er twee. Als we vroegen of zij ook naar het front moesten ,  antwoord
den zij dat zij h ier, in Adegem, met al het geld van ons leger zijn .  Zij hadden geke
ken op de kaart en vonden het hier vei l igst. Het waren twee korporaals .  

Des avonds om 1 1  uur vernemen we dat het Hol landse leger zich overgegeven 
heeft. Nu zijn er nog meer Du itse soldaten die naar België kunnen komen.  't Is laat 
als men gaat s lapen , 't is reeds donker, wij zitten in de keuken. Aanhoudend ci rke
len de Franse vl iegtuigen nog boven 't v l iegplei n ,  en draaien in zu lke grote cirkels 
dat ze tot boven, en zelfs voorbij ons huis komen. Wij gaan ter ruste, om gans d ie 
nacht n iet meer wakker te worden. 

Woensdag 15 mei 1940 - 6de oorlogsdag 

' t  I s  acht uur als we opstaan, de vluchte l ingen zijn reeds gaan wandelen. De twee 
soldaten zijn ju ist opgestaan en gaan naar het bureau , welke in de keuken van onze 
klas gevestigd is, om te sommen en te rekenen. 
Radio Brussel zendt n iet meer u it .  Het zal na 1 7  uur de rad iopost van R ijsel zijn ,  d ie 
berichten zal geven met het gevolg dat wij nu n iet  zoveel n ieuws meer zul len ont
vangen als naar gewoonl i jk .  

Tegen de middag gaan onze vl uchte l ingen naar Maldegem, om een val ies. Ze 
komen thuis met het bericht dat ze des anderendaags moeten vertrekken naar 
Frankrijk wel l icht, naar Bou logne. Een van de 2 korporaals welke bij ons verbl ijven,  
gaat bi j  een onderofficier, recht over ons deur, met z i jn vrouw en kind wonen .  
O p  het gemeentehuis krijgt men het bericht dat d e  mannen tussen d e  1 6  e n  35 jaar 
naar Frankrijk moeten.  Zo gaan we met een nieuwe vrees op 't harte slapen. l 149 
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Donderdag 16  mei 1940 - 7de oorlogsdag 

De dag komt kalm en rust ig .  Door de radio van R ijsel maant kon ing Leopold de for
ten van Luik aan stand te houden . Dit wordt bericht vroeg in de morgen.  
Onze v luchte l ingen staan vertrekkensgereed . De vrouw komt bi j  ons bed, want 
Diana en ik slapen nog , en neemt afscheid van ons. Ze gaan te voet naar Tielt, van
daar naar Moeskroen ,  Rijse l en Boulogne.  
Het Belg isch leger heeft zich op z i jn tweede verded ig ings l ij n  teruggetrokken. 
Londen meldt dat het front reeds loopt ten oosten van Antwerpen, Leuven, 
Charleroi , Mézières naar Sedan.  De Franse soldaten die hier g isteren z i jn toegeko
men , l iggen op de boerderijen in de Kal lestraat . 
De burgerwacht du rft geen d ienst meer doen. Dagel ijks komen er vijandel ijke vl ieg
tuigen boven onze parochie ,  en laten strepen na waar de Franse soldaten zij n .  
Gelukkig l ij k  waaien zij weg .  

Vrijdag 1 7  mei 1940 - Bste oorlogsdag 

Op het gemeentehuis wordt er een plakbrief gehangen waarop er vermeld wordt 
dat a l le verkeer voor 48 uur  verboden is .  
H ier z i jn nog veel Belg ische soldaten en nog veel meer Fransen,  welke het bericht 
krijgen 's avonds vóór zes uur  te vertrekken daar het gevaar dreigend is. Des 
avonds vertrekken zij. Eén uur  aan één stuk komen er Franse wagens met soldaten 
en mun itie voorbijgereden .  
B i j  ons  komt er een Belg ische adjudant om logement. Daarna komen twee korpo
raals ook om slap ing ,  d it word hun al len toegestaan .  De andere korporaal ,  welke 
nog bij ons verbl ijft ,  gaat deze avond naar zijn hu is te Gent. Morgen gaat hij ook zijn 
vrouw medebrengen . 

Zaterdag 18 mei 1940 - 9de oorlogsdag 

I n  de vroege morgen komen onte lbare Duitse vl iegtuigen boven onze parochie 
rondci rkelen .  Zij zoeken naar het vl iegp le in ,  doch smijten gelukkig l ijk geen bom
men.  Enige Franse soldaten welke h ier gebleven waren,  mitra i l leerden naar de 
vl iegtu igen, op de weide achter ons hu is .  De korporaal komt met zijn vrouw toe. 
De stad Antwerpen is bezet door de Duitsers. Het Westfront loopt naar Rethel .  
De Belg ische soldaten,  welke h ier z i jn  met het geld van het Belgisch leger, krijgen 
bericht aanstonds te vertrekken .  Tegen het donker wordt z ijn  er bijna geen vreem
del ingen meer op onze parochie.  
Al les is  rustig ,  en ons dorpken ademt de zoele avondlucht. 

Zondag 19 mei 1940 - 10de oorlogsdag 

Allen zijn reeds u it hun bed, ik al leen s laap nog . I k  wordt wakker door 't geweldig 
sch ieten . 
Het vl iegple in is ondermijnd en men laat het in  de lucht vl iegen. H ier en daar schiet 
men er nog op met een kanon. In de voormiddag is het nogal rustig. Aline, Lou isa, 
Diana en ik, gaan naar de kerk. Aanhoudend cirkelen vl iegtuigen boven ons, het 
zijn Franse. In het pachthu is van de koster, is de infirmerie. Aan het huis van Boels 
staat een post, uits lu itend voor de Belgische en Franse soldaten .  
Wij zijn geschikt deze avond bij mijn oom Ju les te gaan slapen, en  daar dan verder 
te b l ijven wonen , zolang de oorlog duurt, d it omdat ze een sterke kelder l1ebben. 



. 
a 
e 
� ö > 

NAMEN en VOORNAMEN 
der VERSTREKKERS-

DATUM 
der opolschlngen of der 

opmaking 
van ·t proces-verbaal 

tot 
vcutstelllng der schade 

AARD der VERSTREICICINGEN 
met opgave van de geleverde hoeveelheid 

en den duur der opelschlDg (1) 

Opeising van fietsen, camions en brandstof door het leger. 

Doch toen wij om 1 0  uur gereed waren om met ons matrassen te verhu izen, komt 
mijn broeder Ju l ien thuis .  Tot onze g rote bl ijdschap zien wij hem nog terug .  
Men zegde dat de mensen om 10 uur moeten b innen zijn .  Ju l ien gaat nog eens in  
de café nevens ons om tabak. Moeder en ik  gaan nog eventjes buiten .  I n  de klare 
maneschijn staan wij op hem te wachten ,  en praten even van de oorlog . Twee sol
daten komen ons verwittigen dat we b innen moeten gaan . Wij lopen nog even rond 
op het hof en gaan dan nog thu is slapen .  

Maandag 20 mei 1940 - 11  ste oorlogsdag 

't I s  half tien.  Ju l ien staat vertrekkensgereed. Er komen weerom vijandel ijke vl ieg
tuigen ronddraaien .  Diana en ik  lopen rap naar de kelder van oom Ju les. Ju l ien ,  
niettegenstaande het g rote gevaar, rijdt met een velo (geleend van z i jn  kameraad) 
naar Mariakerke bij Gent, waar zijn reg iment verbl ijft. Moeder en Al ine komen ook 
rap naar de kelder gevlogen, want de vl iegtu igen b l ijven rondcirkelen en het lucht
afweergeschut schiet naar de vl iegtuigen van 3 of 4 p laatsen .  Wij zijn nu al len in de 
kelder, nu  begint het eigenl i jk bombardement nog maar. Hevige s lagen zijn te horen 
waarbij de grond dreunt en davert . 
N iet minder dan 1 00 bommen worden uit  de vl iegtu igen geworpen op de staats
baan naar Gent, het meest langs Maldegem. Ten einde van het bombardement ziet 
men rookwolken .  Een kreet ontsnapt al len : 't Brandt. Het zijn Franse legerauto's 
welke in brand staan. Vele Maldegemse woningen langs de grote baan zijn de 
daken afgerukt of gescheurd . Dan is er nog iets veel ergers gebeurd .  Men vond vijf 
doden en verscheidene zwaar gekwetsten .  De namiddag gaat zonder bombarde
menten voorbij . 
Op het westel ijk front zijn de Duitse troepen dwars door de Franse stel l ingen tot 
Amiens gevorderd en wordt generaal Gamel in  afgesteld en vervangen door 
Weygand per vliegtuig uit Syriê teruggeroepen. l 1s1 



Dinsdag 21 mei 1940 - 12de oorlogsdag 

Daar wij dezen nacht bij oom Ju les geslapen hebben, zu l len wij daar ook geduren
de de dag verbl ijven . 
Het v l iegple in moet weder herste ld worden.  De dag is rustig en wein ig vl iegtuigen 
komen de kalmte storen .  Wij zijn geschikt van deze namiddag thuis te wonen;  doch 
wij zi jn nog geen uu rtje thu is of er wordt gemitrai l leerd uit de vl iegtu igen en wij lopen 
weer van hu is  weg . Des avonds komen er weerom vl iegtu igen. 
Wij zijn nog maar pas in  de kelder of wij  horen d rie krakende s lagen. Dr ie bommen 
zijn geval len .  Geen enkel mensch durft bu iten gaan daar de vl iegtu igen gestadig 
wederkeren .  Als ze e indel ij k  verdwenen z ijn ,  lopen de mensen buiten .  Op het dorp 
zijn de bommen geval len . Twee hu izen zijn veel beschad igd,  doch n iemand valt te 
betreuren. 

K laarbl ijke l ij k  is  besloten een derde verded ig ings l ijn  te maken aan het kanaal van 
Terneuzen naar Gent en aan de Leie. 
's Avonds meldt de rad io echter dat de Duitse troepen de Franse kustp laats 
Abbevi l le  bere ikt hebben, zoodat a l le Belg ische, Franse en Engelse troepen ten 
noorden van de lijn Sedan,  Rethel ,  Amiens, Abbevi l le  afgesneden worden. 

Woensdag 22 mei 1940 - 13de oorlogsdag 

De dag komt rustig .  I n  de namiddag zetten wij ons buiten, doch mogen weer rap 
b innen lopen van de vl iegtu igen.  Een zacht regentje daalt neder. I n  de verte is kan
ongebulder waarneembaar. 't Is in Mariakerke bij Gent, waar de arti l ler ie de hoeken 
der steenwegen kapotschiet . 
Des avonds kunnen wij het kanonnenvuur  boven de bomen zien. 

Donderdag 23 mei 1940 - 14de oorlogsdag 

Voortdurend in  de nacht stromen Belg ische troepen aan . Met kanonnen en tanks. 
Het Belg isch leger trekt af. Wij geven de soldaten te d rinken .  De maan schijnt lus
tig en lacht de treurige aarde toe . Een Duits v l iegtu ig hangt boven de soldaten te 
draaien ,  reeds van het beg in  van de nacht. 
Wij staan op om de Belgische soldaten nogmaals d rinken te geven, daar zij grote 
dorst hebben. 

Nu gaan ze een laatste standp laats maken aan het kanaal van Sch ipdonk, van 
Strobrugge tot Ve ldekens. Gedurende de namiddag sch iet een kanon gestadig om 
de Duitsers op afstand te houden.  
Bij oom Ju les, (overal waar er grote hoven zijn )  komen veel Belg ische soldaten toe. 
Nu is het weder overtrokken .  Een fijne regen daalt neder, maar aanstonds wordt het 
weder klaarder doch het b l ijft een wein ig mistig . De soldaten beginnen op de boom
gaard van oom Ju les loopg rachten te maken.  Als er vliegtuigen komen, werken zij 
ongestoord verder. 

Mistig daalt de avond , wij begeven ons ter ruste, de soldaten in het stro, wij in een 
bed, dat we (zo het kon en zo zij wi lden) g raag aan de soldaten zouden afstaan. 
Oom Ju les en M. Bonne waken over het hof en s lu ipen nu en dan tussen de bomen 
of in de stal len om te zien of er geen voorraad is, of als er geen d ieven z ijn  (die op 
dat ogenb l ik  gemakkel ijk te vinden zijn ) .  



Vrijdag 24 mei 1940 - 1 Sde oorlogsdag 

Dit is  voor mij de ergste dag van gans de oorlog , die ik  mij kan her inneren " .  En ige 
soldaten z i jn naar Eelvelde (gelegen achter 't vl iegve ld ,  tusschen Adegem , 
Maldegem en Kleit) .  Reeds i n  de voormiddag beg innen de kanonnen te sch ieten , 
van Eelvelde naar 't kanaal van Schipdonk, waar achter de Duitsers zitten .  Op de 
middag komen er zoveel vl iegtu igen dat we in de kelder moeten eten .  De soldaten 
verbl ijven nog b ij nonke l ,  en ook in bijna gans de parochie in de boerenhoven ,  
meestal i n  de Kal lestraat. De soldaten denken dat ze zu l len moeten vertrekken .  
Naar waar? vroegen wij angstig .  Voor- of  achteruit antwoordden z i j .  De angst 
beklemt de mensen weer. Als ze vooruit moeten dan moeten we vl uchten dat is  
zeker. 
Ontelbare vl iegtuigen vl iegen boven het Belgische leger. Wij zijn met angst bevan
gen en s lu ipen in  de ke lder. Wij leven van angst, ik kruip in mijn zelfde hoekje,  waar 
ik immers altijd zit, daar ik mij daar vei l igst bevond ( naar mijn gedacht) .  
De Belgische soldaten zijn ook met vrees bevangen,  doch wi l len zich kost wat kost, 
moedig houden , en staan bu iten naar de vl iegtu igen te kijken met hun verrekijkers . 
Doch plots komt een vl iegtuig op hun neergeschoten .  Er wordt van u i t  het vl iegtuig 
gemitrai l leerd naar de soldaten welke zich nu  ook u i t  de voeten maken .  Ze lfs komt 
er één in de kelder gelopen .  
De namiddag gaat voorbij onder geweldig kanongebulder. De Belg ische Batterij 
beschiet voortdu rend de Duitsers; de Du itsers schieten niet weer. 
De soldaten krijgen bericht van te vertrekken " .  naar " .  de vaart . Nu wordt iedereen 
nog veel banger. De soldaten welke bij nonkel Juu l  verbl ijven gaan bi jna al len weg ,  
naar ' t  kanaal .  De anderen trekken een km achteruit naar ' t  vl iegple in o m  vandaar 
naar de Duitsers te sch ieten .  

Stil komt de avond over 't land en een dunne mist daalt langzaam . Voortdurend 
komen er vliegtuigen.  De Belg ische soldaten hebben voor hun aftrekken u it 
Balgerhoeke al de grootste gebouwen opgeblazen om de Duitsers te zien zitten .  Ze 
hebben ook een fabriek in brand gestoken ,  welke tegen de avond maar eigen l ijk 
begint te branden. 't Was afgrijsel ijk !  En toen kwam die vresel ijke nacht ! " .  
Wij g ingen slapen , zoals alti jd,  met d e  kleren aan . N u  begon eigenl i jk nog maar het 
kanongebulder. Zonder ophouden werd er geschoten door de Belg ische soldaten . 
Eerst was het een schot van af 't vl iegplei n ,  welke vresel i jk klonk in  de klare nacht. 
Dan hoorden wij de obussen over ons schu ifelen en eindel ijk met een vresel ijke ont
ploffing in  Balgerhoeke neerstorten .  
I k  heb die nacht met twee geburen in de kelder ges lapen ,  doch werd gestadig wak
ker van 't geweldig schieten .  De anderen kwamen nu en dan in de kelder gelopen ,  
wanneer 't geschut te wreed werd . Nu en dan kwamen Duitse vl iegers. Wij dachten 
vol angst aan de soldaten die deze namiddag vertrokken waren .  M issch ien lagen 
zij reeds dood? . . .  Of te kermen? 
Zo verl iep die nacht onder vresel i jk gebulder en gedonder. Een dag en een nacht 
welke nimmer uit mijn geheugen zal gaan . 

Zaterdag 25 mei 1940 - 16de oorlogsdag 

I n  de voormiddag is het sti l ,  zodat wij menen dat de Duitsers reeds door 't kanaal 
zijn .  og komen er veel vl iegers. Wij houden ons binnen, denkende dat de Du itsers 
zul len toekomen nog dezen voormiddag . Eén enkel Belg isch soldaat komt afscheid 
van ons nemen, want hij gaat naar zijn moeder in  leper. l 1s3 



Te Adegem sneuvelden van 24 tot 26 mei 85 Belgische soldaten. 

Leopold D'Haene. 
° Kortrijk 22 september 1 91 1 .  
t Heulendonk 24 mei 1 940. 

Jules Vandesonneville. 
0 Marke 14 augustus 1 91 9 . 

t Schipdonkkanaal 26 mei 1 940. 

Arthur Michiels. 
0 Wachtebeke 8 mei 1 9 1 3. 

t Adegem Westeinde 25 mei 1 940. 

-t 
BBRMHERTIOB J l!ZUS 

R 
eobll nool vu HllETTI Ot UTEa, 

g boren te Antwerpen de.n 24 M 1 10 10  n 
18108UV81d VQOr 't V derland t 
M•ld•I•'" den 26 Mei 19 o • 

..A.1",�"" 
Raymond Baert. 

0 Antwerpen 24 mei 19 10 .  
t nabij Raverschoot 26  mei 1 940. 



De verwoesting van Balgerhoeke tijdens de meidagen 1 940. 

l 1 ss 



't I s  een mooie voormiddag met een g loeiende zon aan de hemel .  I n  de midç:jag, 
toen we bezig waren met eten ,  kwam het bevel ,  "we moeten vluchten" ! . . .  
Wij zi jn vol angst e n  vragen ons af of d e  Duitsers n u  nog n iet door ' t  kanaal zijn .  
Nonkel Juu l  spant kar en paard in  en we vertrekken naar Sijsele ,  met het hart vol 
weemoed.  
Nonkel Juu l  e igen l ijk ,  keerde terug naar Adegem, waar nog en ige andere geburen 
gebleven waren ,  om zijn en ons hu is ook een wein ig ,  op te passen .  

Zondag 26 mei 1940 - 1 7de oorlogsdag 

Vandaag is het een verve lende dag voor ons. Wij horen gestadig  schieten en den
ken er n iet aan , als we thu iskomen , nog ons huis geheel te zien. In de namiddag 
komt een man , met een kort briefje van nonkel Juu l ,  waarin staat geschreven dat tot 
nu  toe nog al les goed is in gans Adegem, maar dat reeds veel soldaten gesneu
veld zij n .  Toen de man nog geen uur weg was, brak eigen l ijk nog maar het ergste 
kanongebulder los. 't Was toen omtrent 3 uur  in de namiddag , en men heeft zonder 
ophouden van weerszijden geschoten .  

· 

Om zes uur, e indel i jk na 2 dagen strijd ,  waren de Duitsers door de vaart. De Belgen 
trokken zich al vechtend achteruit .  

Op het hof van nonkel Juu l  zaten de Du itsers en op het hof van nonkel Leopold de 
Belgen . Vandaar schoten z ij naar e lkander omtrent één uur. Dan trokken de 
Belg ische soldaten zich een meter of t ien achteruit tot op het hof van tante Ju l ie ,  
ook nog op het hof van nonkel Leopold .  Drie Du itsers schoten naar de Belgen, één 
met een mitrai l leuse. De Belgen schoten door de luchtgaten van het kiekenhok. 
Men weet n iet of er daar soldaten gesneuveld zijn .  

Maandag 27 mei 1940 - 1 Bde oorlogsdag 

Bij ons in  S ijse le ,  gebeurt er in  de voormiddag n iets.  Het verwondert al len dat we 
nog geen Duitsers zien . Tegen de avond komen er nog ontelbare Belg ische solda
ten voorbij van het 20ste , 23ste en 24ste reg iment. 
In de late avond komen op het hof waar wij verbl ijven 9 auto's Belg ische soldaten 
toe. Als zij er omtrent een half uur zij n ,  krijgen zij bevel om te vertrekken.  
Dan later in  de avond komen er nog soldaten van het 23ste reg iment voorbij , met 
paarden en kanons. Seffens komen er Du itse vl iegtuigen en mitrai l leren.  Geen 
enkele soldaat is dood of gekwetst. Eén paard is een wein ig gekwetst. In Adegem 
trokken de Belg ische troepen zich al vechtend achteruit , ook in Maldegem. De 
vluchtel ingen keerden ook reeds sti laan terug. 

Dinsdag 28 mei 1940 - Wapenstilstandsdag 

Toen we des morgens opstonden hoorden we zeggen dat het Belgisch leger z ich 
had overgegeven .  
Op de namiddag kwam nonkel Juu l  ons halen. Dan hebben we minstens 3 uu r  op  
weg geweest. Eén stroom van vluchte l ingen rechts, en  Du itse soldaten l inks. 
Ons huis was gans doorsnuffeld van de Duitse soldaten. 

Leona Savat 
Dorpstraat 66 

Adegem 



LAATSTE OORLOGSWEEEN 

TE STROBRUGGE 

Voor vader Cyriel en moeder Irma en voor mijn vrouw Margriet 

DE BEVRIJDING 

In de namiddag van d insdag 1 2  september 1 944 bere ikten de eerste Canadese 
verkenningstroepen van het South Alberta Regiment, komende uit de r ichting van 
Oedelem en Sijsele, vrijwel zonder Du itse tegenstand het centrum van Maldegem. 
Eindel ijk was de zo lang verwachte bevrijd ing er gekomen ! 
(Hun tankbevelhebber Gorden E. l rv ing kwam in  januari 1 967 nog eens een kijkje 
nemen in Maldegem. Veel herkende h ij niet meer . . .  ) 
Om hun aftocht te dekken l ieten aftrekkende Du itse eenheden de mooie rij bomen,  
die toen de Aardenburgkalseide omzoomden ,  met dynamietlad ingen deskundig 
neerhalen zodat de weg naar de g rens toe versperd werd . Later werden n iet al leen 
de bruggen over het kanaal van Schipdonk en de Leopoldsvaart opgeblazen , maar 
ook drie hu izen gelegen tussen de kanalen langs de oostkant van de straat vlogen 
de lucht in. Het waren de woningen van Al ice Matth ijs, van fietsenmaker Cyriel 
Debbaut en het café van Adolf De Vreeze. 

1 Cyrîel Debbau� voor de grote bunker (uit 1 9 1 4- 1 8) ,  waarin een vijftiental Strobruggenaars een toevlucht gezocht 
hadden. Op dinsdag 1 9  september (Maldegemkermlsl) werden ze door een Duitse patrouille van hieruit naar 
Aardenburg weggeleid. / 157 



En de bewoners? hoor ik je vragen .  
Veel inwoners van Strobrugge hadden vooraf de wijk genomen naar Maldegem. Je 
hoefde geen mi l itai r deskundige te zijn om te beseffen dat het gehucht Strobrugge, 
gelegen tussen de twee kanalen , een strateg ische en dus een onvei l ige p laats was. 
Toch waren velen er nog gebleven .  N iemand laat g raag have en goed onbeheerd 
achter en bovendien kon men in geval van nood nog zijn toevlucht zoeken in een 
van de twee Duitse bunkers gelegen tussen beide kanalen . Ook in de meidagen 
van 1 940 had de burgerbevolk ing daar een schu i lp laats gevonden. In deze g rote 
bunkers , b ijna 30 m lang en î O  m breed , verdeeld in twee compartimenten,  was 
p laats voor velen.  

Beide bunkers bestaan nog . De zuidel ijke, aan de westkant van de straat, l igt 
gedeeltel i jk achter de woning van Etienne Dauwels en gedeeltelijk achter de 
woning van mevr. Cyriel Van Kerckhove-Henriette De Baets. 
De noordel ijke l igt  aan de oostkant van de straat tussen de woningen n r. 1 0  en nr. 
1 6 . Beide zi jn momenteel n iet toegankel i jk, want gedeelte l ijk gevu ld met water. 

I n  de laatste bunker schu i lden een vijftiental personen, waarvan er, voor zover ik 
weet, nog vier in  leven zijn : mevr. Adelaïde Ruebens, "Liedeke" in  de volksmond,  
thans 93 jaar oud en verb l ijvende in  het bejaardentehuis te Maldegem; Cyriel 
Debbaut (88 jaar) en echtgenote I rma Claeys (84 jaar) en hun dochter Margriet 
(toen b ijna 1 3  jaar) en nog steeds wonend te Strobrugge. 

DE WEGVOERING 

Toen ze dachten dat de oorlogse l lende voor hen bijna helemaal voorbij was, beleef
den ze een n iet al ledaags avontuur. 

Op een mooie namiddag , zoals september 1 944 er veel te lde, besloot moeder I rma 
C laeys de was, d ie al enkele dagen te week zat, op te hangen. Margrietje zou een 
handje toesteken .  Plots bemerkten ze beweging in  de droge sloot d ie achter de hui
zen en de bunker lag . Tot hun ontsteltenis zagen ze dat het Du itse soldaten waren 
d ie naar de bunker toeslopen .  Ze volgden hen. iedereen moest naar buiten . 
" M itkommen ! "  De bevelen waren kordaat : "Onderweg geen woord zeggen ! Als 
iemand probeert te vluchten, wordt hij neergeschoten en met hem de hele groep."  
Cyriel Debbaut probeerde nog te bekomen dat Margrietje al leen naar Maldegem 
zou mogen gaan . Tevergeefs , ook "das kleine Mädchen" moest mee. De deur van 
het varkenssta l letje mocht nog opengezet worden, anders zou het dier van honger 
omkomen . Langs dezelfde droge gracht sloop men, gebukt achter elkaar, in de 
richting van de Leopoldsvaart. Daar volgde men de d ijk in oostel ijke richting .  Geen 
woord werd gezegd . In de verte hoorde men het lawaai van Canadese soldaten die 
hun voorpost geïnstalleerd hadden in de nabij gelegen hoeve Van Ootegem. Na 
ongeveer één k i lometer werd halt gehouden. Men klom over de d ijk naar het water 
toe. Daar lag het bootje waarmee de Duitse patroui l le overgekomen was. In kleine 
groepjes werd in sti lte overgeroeid . 

Aan de overkant keken de weggevoerden zich de ogen u it .  Tal rijke Duitse soldaten 
waren in de g rootste sti lte koortsachtig aan het werk : loopgrachten, scherpschut
tersputten, mitrai l leursnesten werden in de d ijk ingegraven .  Wat de weggevoerden 
toen n iet wisten,  was dat het Duitse opperbevel besloten had om het Leopoldkanaal 
hardnekkig te verdedigen en zo de Scheldemonding bezet te houden. 



Die Duitse soldaten behoorden tot de 64ste I nfanteriedivisie, een nog jonge d ivisie, 
pas i n  juni gevormd uit de resten van u i teengeslagen reg imenten .  Velen hadden 
ervaring opgedaan in Rusland . Het waren betrouwbare manschappen met een u it
stekend moreel .  
Hun bevelhebber was generaal-majoor Knut Eberd ing ,  d ie handig gebru ik maakte 
van de vroegere verded ig i ngswerken ,  aangelegd door de 7 1 2de Du itse 
I nfanteried ivis ie ,  d ie onder le id ing van generaal- l u itenant Fr iedr ich-W i l he lm 
Neumann ruim twee jaar in  Zeeuws-Vlaanderen aan het werk was met de u itbouw 
van de Atlantikwal l .  

D ie verdedig ingswerken waren wel iswaar zo opgevat dat de aanval van u i t  de zee 
of de Scheldemonding verwacht werd (b ijna a l le Du itse bunkers uit de tweede 
wereldoorlog bevinden zich aan de zuidzijde van het kanaal)  en nu kwam de vijand 
uit het zuiden" .  De Duitsers kregen drie weken de tijd om zich aan die n ieuwe situ
atie aan te passen en h ier waren ze nu volop mee bezig .  Veel aandacht schonken 
ze n iet aan dit g roepje meegevoerde burgers .  

Onder geleide van andere Duitse soldaten g ing de tocht nu  verder langs de Okier 
naar de weg Maldegem-Aardenburg toe, die werd gevolgd tot aan de won ing van 
de weduwe Coene. Daar werd halt gehouden en overnacht op balen vlas in de han
gaar. 
's Morgens kregen ze een portie hutsepot voorgeschote ld en dan werden ze langs 
de Oude Eedeweg begeleid tot op de Markt van Aardenburg .  
De mannen (o.a. Cyriel Debbaut, Victor De Baets , Ju les Bekaert, Gabriël Ruebens, 
Henri  Werrebrouck, Albert De Baets , Medard De Baets , August Bekaert, Emiel  Van 
Kerckhove, de gebroeders Rogghe " . )  werden daar opgesloten i n  de kazerne van 
de marechaussees, beschu ld igd van " .  Brückenbau ! 
Wat was er gebeurd? Met enkele planken had men geprobeerd over de gedynami
teerde brug over het kanaal van Schipdonk te komen om in  Maldegem te geraken .  
Vandaar : Brückenbau ! 

Overdag moesten die mannen met nog andere opgeëiste burgers een antitankwal 
u itgraven voor de Duitsers en elke avond werden ze weer opgesloten .  
I rma Claeys e n  haar dochtertje Margriet werden naar een hu is gebracht nabij de 
Elderschans. Op zoek naar voedsel ontmoetten ze veekoopman Camiel Pyfferoen , 
bijgenaamd Meules, uit Eede. H ij en zijn vrouw Eve l ine Spiegelaere, hadden Eede 
verlaten en verb leven in het statige hu is Lannoye (naast het gekende mosselhu is 
Leekens) op de Markt te Aardenburg. H ij nod igde beiden u it om daar hun i ntrek te 
nemen en om zijn vrouw gezelschap te houden , want h ijzelf was veel op de baan . 
Dit aanbod werd gretig aanvaard . Ze sl iepen er in de kelder op matrassen . Ruim 
een maand zouden ze er verbl i jven , schu i lend voor het oor logsgewe ld .  
Aanvankelijk was het in  Aardenburg nog vrij rust ig .  Dat veranderde snel , zeker toen 
het Canadese offensief in alle hevigheid losbarstte en het centrum van Aardenburg 
bijna dagelijks beschoten werd . Tussen de beschietingen in  g i ngen ze op zoek naar 
voedsel . 

I n  de andere grote bunker had men van de wegvoering n iets bemerkt. Pas toen 
Xavier de Taeye, een toen zestienjarige jongeman , die zo een beetje dienst deed 
als estafette tussen de twee bunkers , een kijkje kwam nemen en er tot zijn grote 
verwondering n iemand aantrof, besloot men wijsel i jk de bunker te verlaten en de 
wijk te nemen naar Maldegem. l 1s9 
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OPERATIE SWITCHBACK 

Op 29 september gaven de Duitse troepen in  het door Canadezen omsingelde 
Calais zich over. Daardoor konden enkele Canadese eenheden op andere plaatsen 
aan het front ingezet worden.  
Op 3 oktober kreeg de 3de Canadese I nfanteried ivisie, bestaande uit d rie brigades, 
het bevel zich te verplaatsen richt ing Belg ië .  
Op 4 oktober arriveerde de ?de Canadese I nfanteriebrigade, onder le id ing van 
generaal Daniël  Charles Spry, in de omgeving van Kleit .  Deze brigade omvatte vol
gende reg imenten :  The Royal Winnepeg Rif les, The Regina Rif le Regiment en The 
Canad ian Scott ish Regiment. Deze soldaten hadden op 6 jun i  de landing in 
Normandië meegemaakt en hadden dus al heel wat oorlogservaring .  
De voorbereid ingen tot de g rote aanval ter verovering van de Scheldemonding,  
Operatie Switchback, werden getroffen en op vrijdag 6 oktober brak de hel  los tus
sen Strobrugge en Moershoofde .  
Om 3 .30 u .  opendè de arti l lerie het  vuur. N iet m inder dan 327 stukken geschut van 
a l le kalibers (zware, middelzware en 25-ponders) openden het vuur op de front l ijn .  
Twee vol le  u ren duurde het bombardement. Daarna schoven de 27 Wasps-vlam
menwerpers naar voor en bestookten de noordel ijke kanaaloever. 
Deze vlammenwerpers, van Britse make l ij ,  waren gemonteerd op een brengun-car
r ier en bemand door twee soldaten .  Hun  verschroeiend vuur werd door de Duitsers 
erg gevreesd .  
Ondertussen naderden d e  infanteriesoldaten d i e  d e  spits moesten afbijten d e  oever 
van het kanaa l .  Manschappen en materieel waren via de Rapenbrugstraat naar het 
kanaal van Schipdonck gebracht. De brug zelf was door de aftrekkende Duitse sol
daten opgeblazen, maar de Canadese genie had een pontonbrug aangelegd. Eens 
de brug over trokken de verschi l lende compagnies elk naar hun sector aan het 
Leopold kanaal . 
Ten oosten van Strobrugge werd de aanval ingezet door een compagnie van het 
Royal Montreal Regiment en rechts daarvan door de A compagn ie van het Regina 
Rif le Regiment. 
Het doel was het Leopoldkanaal over te steken , een bruggehoofd te vormen en dan 
westwaarts op te rukken om de weg Maldegem-Eede te bereiken.  Wie gedacht had 
dat deze opdracht, na hels bombardement en de actie van de vlammenwerpers, 
een gemakkel ijk karwei zou zi jn, had zich deerl i jk vergist. 
Het kanaal zou worden overgestoken in aanvalsboten ,  assau lt-boats genoemd. 
Deze roei boten in  zwaar l innen,  gemakkel ijk opvouwbaar en vervoerbaar, maar ook 
kwetsbaar, konden achttien manschappen overbrengen. 
De eerste roeiboten werden te water gelaten .  Nog voor ze de overkant bereikt had
den, werden ze door de Duitsers hevig onder vuur genomen. Enkele boten werden 
zelfs aan flarden geschoten en tot z inken gebracht. De verl iezen aan manschap
pen, doden en gekwetsten ,  waren aanzien l ijk zowel bij de Montrealers als bij de 
Regina's . 
Het vijandel ijk vuur kwam vooral uit een grote bunker, nog een e emplaar uit de eer
ste wereldoorlog . Wie de constructie van deze bunker - h ij staat er nog steeds -
aandachtig bekijkt, begrijpt best hoe zu lks mogelijk was. Het gevaarte is maar l iefst 
1 4,5  m lang en ruim 9 m breed. De zu idkant, vlakbij het water, bevat vier verbon
den ru imtes. De bu itenste twee z ijn opzij elk voorzien van een groot vierkant schiet
gat met 44 cm z ijde, dat naar bu iten toe breder wordt. De binnenste twee zijn klei
ner, maar n iet voorzien van sch ietgaten .  In het midden loopt over de volle leng!e 
een lange gang van één meter breed. Het derde deel bevat twee toegangen, d ie 



Een zicht vanuit de helicopter op de bunker ( 1 9 1 4- 1 8) aan de noordkant van het Leopoldkanaal, van waaruit de 
Duitsers de aanvallende Canadezen van het Royal Montreal Regiment en het Regina Rille Regiment hevig 
bestookten. Bovenaan rechts de hoeve van Van Ootegem, links Moerhuize. 

Mooi zicht op het huidige Strobrugge. Het groen dat door de gevechten in 1 944 helemaal verdwenen was, heeft 
ZJCh helemaal hersteld. De foto toont duidelijk dat het gehucht, geprangd tussen belde kanalen op een strategisch 1 161 belangr11ke en dus onveilige plaats lag. 



vrij ste i l  naar beneden lopen .  De b innenmuren zijn ongeveer 70 cm dik;  de zijmu
ren ,  gemakkel ijk te meten aan de sch ietgaten ,  zijn 1 ,40 m dik. Vooral vanu i t  deze 
vrijwel in tact gebleven bunker werden de boten zwaar bestookt. 
De Canadese soldaten d ie toch de noordel ijke oever bereikt hadden, trachtten zich 
in  de Duitse loopgrachten te nestelen en van daaruit meer terrein te veroveren .  
Verbeten gevechten speelden zich af . Pas op 9 oktober konden de  Duitsers u i t  de 
g rote bunker verdreven worden.  De overtocht b leef moei l ijk en gevaarl i jk. Slechts 
laat in  de namiddag kon inderhaast een loopbrug geworpen worden. Deze zoge
naamde kapokbrug (kapok is een plant met hol le vezels) werd kort daarop al door 
het Du itse geschut vern ield . 
Meer oostwaarts , ter hoogte van M iddeldorpe, waren het compagnies van het 
Canadian Scott ish Reg iment die de spits afbeten .  Ook hier woedden felle gevech
ten. Via de loopbrug trokken eenheden in  de richting van de Vu i lpan en andere in 
de r icht ing van Moershoofde, waar tijdens verwoede gevechten bijna al le hu izen 
verwoest werden . 
D iezelfde avond bogen de off icieren in  het hoofdkwartier zich over de stafkaarten 
om de resu ltaten van de eerste dag van Operatie Switchback te bestuderen.  Neen, 
het doel was n iet bere ikt ,  maar een herhal ing van de mis lukte poging om op 1 3  sep
tember bij Molentjesbrug te Moerkerke over het Leopoldkanaal te komen, zou het 
ook n iet worden .  
Wel  maakte men z ich zorgen over het  grote gat tussen het  bruggehoofd van de 
Regina's en di t  van het Canadian Scottish Regiment .  Tussen beide inf i l treerden klei
ne Duitse g roepjes en ze trachtten de Canadese voorposten opzij en in  de rug aan 
te val len . Afzonderl ijke Duitse soldaten kwamen zelfs over het kanaal en zaaiden 
verwarring .  
Men  besloot om nog d iezelfde avond het reserve regiment, The Royal Winnepeg 
Rif les, in te zetten om dit gat op te vul len . 

Voor al le soldaten benoorden het Leopoldkanaal werd het een zware nacht. N iet 
al leen de vijand ,  ook het tekort aan slaap, vermoeidheid , koude en het voortdurend 
op zijn hoede zijn op di t  modderige terrein vol gevaren ,  stelden de zenuwen hard 
op de proef . 
De vo lgende dag werd het niet beter. I n  een poging om de Canadezen terug over 
het kanaal te jagen ,  ondernamen Duitse troepen zware tegenaanval len,  meestal 
zonder succes. Bij Moershoofde werden Canadese voorposten omsingeld en 
gevangen genomen.  
Het werd opn ieuw een helse nacht. De dag nad ien volgden wederzijdse aanval len 
elkaar op. Men vond zelfs niet de gelegenheid om de gekwetsten in vei l igheid te 
brengen. Even voor de middag vroegen de Duitsers een bestand aan van een half 
uur om de doden en gekwetsten weg te halen. Aan Canadese zijde ging men vlug 
akkoord . 

De wapens zwegen . Onder toezicht van het Rode Kruis begon de evacuatie. 
Kaarsrecht, met onbewogen en strakke gezichten keken Du itse en Canadese offi
cieren toe. Brancardiers van beide partijen zeulden met hun brancards door het 
s l ij k  en brachten de gekwetsen en doden achter de eigen l in ies. "Altijd iemands 
vader, altijd iemands kind" . "  zal Wi l lem Vermandere jaren later zingen . "  
Het half u u r  was voorb ij , nog was men n iet klaar, men werkte onverstoord verder. 
Meer dan een uur zou de evacuatie duren.  
En toen? Toen brak de strijd weer los, vielen andere doden en gekwetsten ,  altijd 
iemands vader, altijd iemands kind " .  



TH E LEOPOLD CANAL 
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De kanalenzone ten noorden van Maldegem, waar op 6 oktober 1 944 de Switback operatie van start ging. 

In de vroege morgen van 9 oktober werd de aanval ingezet tegen de fameuze bun
ker d ie nog altijd in Duitse handen was. Met behulp van vlammenwerpers s laagde 
men er eindel ijk i n  de bezetters buiten gevecht te ste l len .  N iet zonder zware ver l ie
zen te l ijden.  Majoor Hector Jones , aanvoerder van de D-compagnie van de 
Regina's, sneuvelde bij deze aanval .  
Diezelfde 9 oktober kwam er goed nieuws binnen op het Canadese hoofdkwartier 
van de 
?de Brigade : de voorbije nacht waren eenheden van de 9de Canadese 
Infanteriebrigade in amfibievaartuigen de Braakman overgestoken en hadden zo 
een tweede frontl ijn gevormd. Die landing was voor de Du itsers een complete ver
rassing geweest en ze was vrij goed geslaagd .  
Aanvankelijk merkte men aan het Leopoldkanaal van d ie landing n iet zoveel , maar 
de volgende dagen was dit wel het geval :  de Duitse tegenaanval len verminderden, 
gevangen Duitse soldaten waren n iet meer zo zelfzeker, de tegenstand brokkelde 
langzaam af. Pas op 1 2  oktober bereikten westwaarts oprukkende Canadese troe
pen de weg Aardenburg-Maldegem (het doel van 6 oktober ! )  en ze konden er zich 
stevig ingraven.  
Daardoor kon de genie 's anderendaags na de middag aan 't werk voor de bouw 
van de zo noodzakelijke Bai leybruggen over beide kanalen. 
De eerste brug (over het Schipdonkkanaal) was na enkele u ren zwoegen om 1 8 .30 
u klaar. De tweede brug (over het Leopoldkanaal) om 20.30 u. Een huzarenstukje, 
vooral als men bedenkt dat het hier twee zware bruggen betrof met een draagver
mogen van 40 ton en dit zo dicht bij de frontl i jn . De ve le versperringen op de weg 
naar het noorden beletten echter een vlugge doorbraak van de tanks, en het zou . 
nog duren tot 16 oktober vooraleer Eede bevrijd werd . l 163 



De afstand van Strobrugge tot Eede bedraagt ongeveer één km. Tien dagen had
den de Canadezen ervoor nod ig ,  dat wil zeggen dat men gemiddeld honderd 
meter per dag vorderde.  
Op 1 8  oktober lagen de Reginas voor Aardenburg .  Daar vernamen ze heugl ijk 
n ieuws : de 7de Canadese Brigade werd afgelost en mocht enkele dagen rust 
nemen. Dubbel en d ik  verd iend na al d ie e l lendige dagen en nachten in de verzo
pen polders ten noorden van het Leopoldkanaal . 
Geleidel i jk werden de compagnies vervangen door B ritse infanteristen van de 
1 57ste Br igade. De voorposten van deze brigade ontmoetten in  Aardenburg de 
Canadese verkenners die uit de r icht ing van St .-Kruis oprukten .  Nog ruim veertien 
dagen zouden de Duitsers hardnekkig weerstand bieden aan een steeds afbrokke
lende front l i jn .  
Op 1 november, de dag dat de operatie l nfatuate (d i t  is de landing op Walcheren) 
begon ,  gaven de Duitse restanten van de 64ste I nfanteriebrigade in Knokke zich 
over. De p laatse l ijke weerstand speelde h ierbij een n iet geringe rol .  Ook generaal 
Kurt Eberd ing in zijn hoofdkwartier op het B innenhof te Knokke gaf zich over. Hij  
weigerde echter het bevel te geven dat a l le Duitse soldaten ten zu iden van de 
Schelde moesten capituleren .  
Daardoor g ing de strijd nog een paar dagen verder. B l ijkbaar was er  nog n iet 
genoeg b loed vergoten .  
Op 3 november werd d e  Operatie Switchback officieel als beëindigd verklaard . De 
meer dan 800 Canadese so ldaten d ie sneuvelden in d i t  gebied en elders in  
Nederland en Belg ië rusten nu  op het Canadees Kerkhof te Adegem, in  Flanders 
Fie lds ,  daar waar rode klaprozen bloeien . . .  Altijd iemands vader, altijd iemands 
kind . . .  

Irma Claeys, met haar dochter Margriet voor het puin van hun gedynamlteerde woning. Dit stalletje dl nde hen dri 
jaar tot verblijf na hun terugkeer uit Aardenburg. 



DE TERUGKEER 

Pas na de bevrijd ing van Aardenburg konden de weggevoerde Strobruggenaars 
naar Maldegem terugkeren .  Dit gebeurde voor het gezin Cyriel Debbbaut en voor 
Adelaïde Ruebens en haar broer op een open Canadese ·camion. 
"Je k lopt maar op de cabine als i k  moet stoppen" ,  had de chauffeur met gebaren 
du idel ijk  gemaakt. 
Aan wat eens de woning was van Cyriel Debbaut werd geklopt, gestopt en u itge
stapt. Ondanks de d reigementen van een wachter van de witte br igade (sperge
bied ! )  g ing men een kijkje nemen naar wat overb leef : pu in  en nog eens pu in .  Het 
varken was - begrijperl i jkerwijze - spoorloos, maar ook het wasgoed in  de ku ip en 
al les wat nog enigszins bruikbaar was . . .  was verdwenen ! Afgedaald i n  de bunker 
waar zovele bange uren gesleten werden . . .  leeg , al les weg .  Ook een twint igtal fiet
sen - zonder banden weliswaar - waren verdwenen . Later, veel l ater, vernamen ze 
dat d ie fietsen publ iek verkocht waren op de Markt te Maldegem. M isschien op 
dezelfde marktdag dat b ijdehante verkopers zogenaamde doodsbrieven van H it ler 
verkochten tegen twee frank het stuk.  M ijn grootvader Bernard zal iger, had er toen 
zo eentje meegebracht. 
Ondertussen was de Canadese camion doorgereden . Nog steeds in  dezelfde kle
ren van op de dag van de wegvoering en met enkele schamele bezitti ngen trok het 
vijftal te voet naar het centrum van Maldegem. De euforie van de bevrijd ing was er 
voorbij .  N iet voorbij was de miserie van de geteisterden . . .  N iet voorbij was in vele 
fami l ies de knagende onzekerheid over het lot van de weggevoerden en de al dan 
n iet verplicht tewerkgestelde arbeiders in  Du its land,  waarover geen n ieuws te ver
krijgen was . . .  N iet voorbij het leed in de fami l ies d ie s lachtoffer waren van een b l i n
de repressie, d ie geen onderscheid wist te maken tussen schu ld igen en onschul
d igen . . .  
De terugkeer van d e  Strobruggenaars was maar een klein n ieuwsje. Eerst kwam 
ons vijftal terecht i n  het opvangcentrum voor vluchte l ingen in het klooster der 
Zusters Maricolen op de Markt. Het was er al overvol .  Ze kregen te eten van Marie, 
de vrouw van Miel Jonckheere en van zuster Amelberga, die lange jaren les gege
ven heeft aan de hoogste klas te Strobrugge. Ze heeft altijd - en nog - de 
"Fortenaars" een warm hart toegedragen. 
Liedeke Ruebens en haar broer vonden onderdak bi j  de juffrouwen Al ice en 
Henriette in het Wonnehuis langs de Gentsesteenweg . Het gezin Debbaut kwam 
terecht in het hu is van Alfons Savat (d ie gehuwd was met een zuster van Liedeke) 
in de Noordstraat n r. 203, thans bewoond door Patrick De Taeye. Veel ruimte was 
er niet, maar ze waren er welkom. 
De ambtenaar op het gemeentehuis ,  waar ze aangifte deden van hun terugkeer, 
meende te moeten opmerken : "Hoe je daar wi l  zi jn ! "  Moeder I rma rep l iceerde : "We 
willen wij ook bij u thuis logeren ,  je hebt waarschijn l i jk meer p laats . "  De ambtenaar 
zweeg. 
Van zohaast het spergebied te Strobrugge opgeheven werd , trok Cyriel Debbaut 
elke dag naar zijn vroegere woning . H ij werkte daar aan het stal letje, met daarnaast 
het varkenshok, dat aan de dynamitering ontsnapt was, omdat één dynamietlad ing 
n iet ontploft was. H ij kalefaterde het wat op,  zorgde voor een voorlopige dakbekle
ding en maakte het min of meer bewoonbaar. 
Het gezin keerde naar Strobrugge terug . Comfortabel was het n iet in hun hutje .  
Aanvankelijk sl iep men op matrassen d ie op de grond lagen. 's Morgens werden de 
matrassen rechtop tegen de muur  geplaatst om wat meer ruimte te  hebben.  Maar 
men was weer thuis, de harde strijd om het dagel ijks bestaan kon weer beg innen " .  l 165 



1* Heer Maarschalk GOERING, zijn vertrouweling, 
De Heer Pierre LAVAL. 2ijn broeder. 
De Heer HrMMLER. zijn schoonbroeder, 
De Heeren FLANDIN, DEAT DORIOT, zijn vrienden. 
De Heeren STAF DE CLERCQ en DEGRELLE. zijn leerUngen, 

n: 
melden U met diepen droefbeid bet %00 vurig verlangde afsterven 
van hun Filhrer die door U allen zoo liefelijk verwen.scht werd, 
en bidden U te willen aanwezig zijn op de lijkpleclitlgheden van 

ADOLF HITLER 
Ridder der Orde van het eikenkrula van Ijzeren haken en oogen 
mat aardappel- en wortelloof, overleden aan de gevolgen van 
amchloeakooru en van gebr:tk airn levensruimte na een langdunge 
.*pende blittkrlegepidemie. 

De mis van rek-wie-hem ether-nam zal worden gecelebreerd 
door een troep macaronl-fasdstl onder de onbedaarlijk-{gew)heldhaltige 
leiding van BENITOJ'.MUSSOLINI. totl-deaelf-bidoodvalt. 

Een grandiose blijde uitvaart in délllé zal voorbijfrillen te 
Parijs onder het Are de Tdomphe en geschouwd worden door 
den Heer WINSTON CHURCHILL en Generaal DE GAULE 
met hun gevolg, allen gezeten in den door GOEBBELS. minister 
voor naajprQpaganda, daartoe speciaal ter beschikking gestelden 
gedenlcwaar<l!Ql'D spoorwa� Complégne-Berlijn. 

Nocb bloemen, nocb Ju:--. enkel danamuztek I• troef 
Recht in de Put. 

De Engelschen, Amerikanen en Russen kraaien victorie. 
De Franschen, Belgen, Nederlanders en Nooren deden in de glorie. 

De Italianen zullen de dupe van de historie zijn, 
en de Dultacher l9 en blijft " dassselbe &hwein " 

Na de bevrijding verschenen heel wat spotprenten over de Duitsers. Deze zogenaamde doodsbrief van Hitler werd 
op de Markt te Maldegem verkocht. Mijn grootvader Bernard bracht zo een exemplaartje mee. 

Dikwij l s ,  o zo d ikwij ls ,  heb ik het verhaal over de gebeurten issen in het najaar van 
1 944 horen vertel len.  Bij al d ie herinneringen viel één zaak mij steeds op : de bl ijde 
verwondering en de vreugde omdat men heelhu ids ,  gezond en wel uit dit avontuur 
was gekomen . . .  
Een mirake l .  . .  zegt moeder I rma. 

Geraadpleegde werken 

Karel Aernoudts, Waar de rode klaproos bloeit. 
A.B.J. Goossens, West-Zeeuws-Vlaanderen 1 939-46. 
Roger Morre, De slag om 't Molentje. 
Hugo Notteboom, In Flanders Fields. 
André Paridaen, Oorlog en vrede aan het Leopold- en Llnlekanaal. 
George E. Spittael ,  Libera Me. 
Georges Van Vooren, Oorlog 1 944 West-Zeeuws-Vlaanderen. 

Strobrugge 6 oktober 1 995 
Georges De Vogelaere 



STROBRUGGE: 
BEELDEN UIT EEN BEWOGEN NAJAAR 1 944 

In  de nazomer van 1 944 had de familie De Jaeger van Strobrugge nog heel wat vlas in de polders ten noorden van 
het Leopoldkanaal. De opzettelijke overstromingen veroorzaakt door de Duitsers, met het doel de Canadese 
opmars te verhinderen, maakten een groot deel van de oogst waardeloos. 
Ze trachten nog een en ander te redden: v. l .n . r. Theofiel De Jaeger, René De Cuyper, Medard De Jaeger, Florent 
De Jaeger, Walter De Jaeger, Gerard De Jaeger, Albert Cockhuyt en Amedé De Jaeger. 

Remi De Jaeger en Florence De Baets, geholpen door hun zonen Medard en Walter, laden de wagen. l 167 



Een kijkje bij de grens voor het oorlogsgeweld. Links de herberg van Theofiel De Jaeger, met daarnaast de vlas
loods en de kelder. Verder de woningen van Remi De Jaeger, Florent De Jaeger, Constant Van Rie, Victor 
Schelstraete-Bottelberge (tijdens de oorlog Jozef en Frans Schelstraete) en nog verder van August De Geeter. 

Wat nog restte van deze woningen na oktober 1 944. Men waant zich In het verwoeste Berlijn of Dresden . . .  Het 
leven gaat verder: Gerard en Walter De Jaeger, en de neef uit Amerika Robert Rooze vermaken zich In de sne uw 
voor wat eens de woning was van Reml De Jaeger. 



Een ongelooflijk beeld van wat overbleef van het grensdorp Eede, nadat het offensief uitgewoed was. Het dorpje 
moest van de grond af opnieuw opgebouwd worden. 

De heer Bertrand Tytgadt rust even uit op een zwaar legervoertuig. Achter hem de Baileybrug die in de namiddag 
van 13 oktober over het Schipdonkkanaal geslagen werd. 



De moeilijke oversteek van het Leopoldkanaal eiste een hoge tol. Dag aan dag werden de lichamen van gesneu
velde Canadezen aangevoerd naar de weide van Omer Clyncke (nu de woning wed. G. Boes), langs de 
Aardenburgkalseide. 1 98 geallieerden vonden hier een voorlopige rustplaats. 

De heer en mevrouw René De Vreeze verzorgen het graf van een Canadese gesneuvelde op het voorlopig k rk
hot. Dat gebaar werd uiteraard door de beproefde Canadese familie zeer op prijs gesteld. 



In 1 938-39 volgde in België de ene mobilisatiegolf op de andere. Er werd ook een bijzondere grenswacht ingesteld, 
die aan de grens België-Nederland post vatte, dit om spionage e.d. te onderscheppen. De grenswachters, meest
al uit de streek, hadden wel tijd voor een babbel .  Op de foto, genomen voor het café van Th. De Jaeger: v. l .n . r. Adolf 
Clyncke, soldaat René De Lille, Gabriëlle Van den Bossche, soldaat Arthur Van den Abeele, Laura De Jaeger, 
Lucien Clyncke en kantonnier Adiel Maes. 

Het douanekantoor, het eigendom Faelens, het huis Yvonne Vermeulen, leden zware schade. Verderop voorbij de 
bunker werden de woningen van Dolf De Vreeze, Cyriel Debbaut en Alice Matthijs door de Duitsers "om beter zicht l l?l te hebben" met de grond gelijk gemaakt. 



Het hof van Vake (thans famil ie Roger Van Ootegem) lag practisch in de vuurlinie en leed schade van beide par
tijen. Eens het grootste oorlogsgeweld voorbij, wordt het stalletje opgekalefaterd. 

De Canadese tank "de Fernande· 
werd nog op de zuidelijke kant van 
het Leopoldkanaal door een Duitse 
Pantzerfaust uitgeschakeld. 1\vee 
Canadezen vonden hierbij de dood. 
Moeder Van Ootegem·Longuevllle 
poseert voor de uitgebrande t nk. 



DE VERDWENEN S CHOOL 

VAN 'T FORT TE STROBRUGGE 

Dat d e  kinderen van Strobrugge en omgeving ter p laatse kleuter- e n  gedeelte l ijk 
lager onderwijs kunnen volgen,  is algemeen bekend.  De frisse k lasjes - een afde
l ing van het Vrij Lager Onderwijs van de ZZ. Maricolen - vindt men op het e inde van 
een wein ig opvallend opri j laantje, vlak naast de woning van het gepensioneerde 
onderwijzersechtpaar Theles Debbaut-Louisa Gai l l iaert .  
Nog veel vroegere omwonenden herinneren z ich de oude school van Strobrugge, 
die tot het jaar 1 965 dienst deed . De eerste school van Strobrugge werd gebouwd 
in 1 908, t ijdens de ambtstermijn van pastoor Van Loo (de pastoor die de kerk van 
Knesselare l iet bouwen en in 1 900 pastoor werd te Maldegem). Het gebouw was 
opgetrokken helemaal op het einde van de Oude Aardenburgse Weg ,  para l le l  met 
het kanaal van Schipdonk. Tussen het hoofdgebouw van de school en de di jk van 
het Schipdonkkanaal lag de Noordbroekwatergang . 
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DE OUDE SCHOOL 

1.fO 

Grondplan en afmetingen van de oude school. 

In het archief van het kadaster vonden we dat het gebouw trapeziumvormig was , 
1 met een lengte van 37,5 m langs de noordzijde en 32 m naar het zuiden toe. De 

lokalen waren 7,8 m breed. Kadastrale l igg ing :  Sie 8 ,  perceel 384c . l 173 



En jaar na de opbouw van de k lassen werd een lu ifel aangebouwd van 2 1 ,5 m lang 
en 2,6 m breed . Aansluitend h ierbij een kapel van ongeveer 6 m lang en 2,6 m 
breed . Aan de kapel naar de oostzijde toe was een kolenhokje gebouwd van 2 ,7 m 
bij 2 ,6  m. De totale oppervlakte van de gebouwen en de overdekte speelplaats 
bedroeg 270 m2. 
De speelp laats , omsloten door deze gebouwen,  was gewoon een zandvlakte. I n  het 
hoofdgebouw had men achtereenvolgens een keuken ,  een grote klas, een gang, 
terug twee klassen en een gang .  Het waren ru ime klassen van ongeveer 8,5 m b ij 
7 ,5 m .  
D e  school had reeds t e  l i jden t i jdens d e  meidagen van 1 940, doch in  september
oktober 1 944 werd het nog veel erger, als gevolg van de hevige gevechten aan de 
kanalen .  

I 
I 

I 

/ , / / I , 
I I I / I / 

I I I I 

/ 

, 
1 

f 
f 

f 
f 

I 
I 

I 

, 

' 

1 , , , 
1 , 

, 
1 1 

' ' .... , ' ' ' 
' 

' 

-r- - - -1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

I I I 
/ , I I 

' ' 

' 
' 

'-

/ 

I I I 

- - --( 

/ 

I 
I I 

I 

I 

' 
\ 

I 
I 

/ 
, 

/ 
/ 

I I 
/ 

I 
I I I I 

I I I I 
I ' 

I 
I 

/ 
I 

De zwaardere lijnen geven het tracé aan van de onteigening voor het nieuwe bruggencomplex. Hiervoor dienden 
enkele woningen en de school te worden afgebroken (tekening Bruno Notteboom). 

DE NIEUWE SCHOOL 

In 1 964 moest de school verdwijnen voor de oprit van het bruggencomple over de 
beide kanalen. De school stond h iervoor compleet in de weg. 
Bij akte van 3 apri l  1 964 werd door de VZ. W Gesticht �er Zusters Maricolen, 
Maldegem grond aangekocht, 43 a 1 8  ca groot, voor e�n nie�.we school .  Het per
ceel lag 500 meter zuidwaarts langs de Aardenburkalse1de. B IJ de verkoop van de 
oude school aan het Min isterie van Openbare Werken werd wel bedongen dat de 
oude school nog één jaar kosteloos mocht gebruikt worden. 



Foto van de school in de vooroorlogse periode. Daar er nog zes dagen per week klas was, kon er wel eens een 
namiddag af voor een wandeling naar Broekhuize. 

De werken aan de n ieuwe school begonnen op 1 3  ju l i  1 965; de lokalen konden in 
gebruik genomen worden op 15 februari 1 966. In de hieropvolgende maanden 
werd de oude school afgebroken .  
Van het oude schoolterrein  werd 70 1 m2 onteigend ; d e  resterende 1 09 m2 werd wei
land onder Sie B384g . 
Aan de nieuwe kapel ,  d ie ingeplant werd op de zuidoosthoek van het terre in ,  werd 
begonnen op 24 ju l i  1 966; de kapel was afgewerkt op 1 mei 1 967. 
Tot zover enig cijfermateriaal over de oude en de n ieuwe schoo l .  

ZR.  AMELBERGA EN STROBRUGGE 

Uiteraard interesseert ons evenzeer het dagel ijks rei len en zei len op de school van 
Strobrugge. 
Wij konden h iervoor n iemand beter te rade gaan dan bij de thans 86-jarige zuster 
Amelberga van de ZZ. Marico\en , in het klooster te Maldegem centrum.  Deze zus
ter heeft zich gedurende 42 jaar, van 1 934 tot 1 976, gewijd aan de opvoeding en 
het onderwijs van de Maldegemse jeugd ,  waarvan een g root aantal jaren in  de 
school van Strobrugge. 

Toen zij in  1 934 te Maldegem aankwam, werd zij ingeschakeld in  een communau
tei t  van 30 zusters, voor de overgrote meerderheid werkzaam in  het onderwijs :  het 
kleuter- en lager onderwijs en het internaat. 
Op 7 januari 1 934 kreeg zij de opdracht zuster Bernadette te gaan vervangen in de 
school van Strobrugge . Voor de bewoners van de Noordstraat en de 
Aardenburgkalseide werd zij een vertrouwde verschijn ing ,  daar zij zich dagel ijks te 
voet naar Strobrugge begaf , later met fiets. l 1 75 



Haar co l lega's waren er achtereenvolgens de juffrouwen Angèle Van Nevele en 
Maria Strybo l ,  d ie de jongens en meisjes onderwezen in de eerste klas. Deze k las 
omvatte het 1 ste, 2de en 3de stud iejaar, was gemengd en telde meestal rond de 40 
leerl ingen.  Zuster Amelberga had de tweede klas onder haar hoede, bestaande uit  
het 4de, 5de en 6de leerjaar. Deze klas telde meestal een dertigtal leerl ingen,  enkel 
meisjes. 
Zuster Prudence en Zuster Bernarda Claeys (afkomstig van Moerhu ize) zorgden 
voor de k leuters. Op 1 december 1 938 kwam Gi lberta Zoetaert de plaats innemen 
van Maria Strybol ,  die naar de hoofdschool vertrok. 
Een anecdote : op 2 ju l i  1 941  kwam Mgr. Coppieters het H. Vormsel toedienen te 
Middelburg .  In gezelschap van de deken van Eeklo h ie ld h ij halt aan de school van 
Strobrugge, want h ij zou daar zijn ceremon iële kled ij aantrekken .  De kinderen vorm
den de haag b ij de aankomst. Mej . G i l berta Zoetaert profiteerde ervan om aan 
Monseigneur de toelat ing te vragen of de zusters dagel ijks per fiets naar school 
mochten komen .  De bisschop stemde h iermee in :  het comfort van de fiets werd toe
gestaan ! 

Het lange schoolgebouw was geörienteerd van west naar oost en stond paral le l  met 
de Noordbroekwatergang .  Zolang er geen stromend water was werd u i t  deze d iepe 
beek geput voor het schuren van gangen en klassen .  
Zoals reeds gezegd waren deze klassen heel ru im en voorzien op een hoge bezet
t ing .  
Voor de school lag de (onverharde) speelp laats , naar de westkant afgesloten door 
een overdekte galeri j .  Op de hoek stond de ruime kapel met een toegang vanaf de 
straatzi jde. De speelp laats was een zanderig vlakte , d ie bij regenweer in een mod
derpoel herschapen werd . "Als leerkrachten waren wij 's morgens vroeg aanwezig :  
kachels aansteken was ons eerste werk, en . . .  b ij regenweer g reppels graven om 
het water van de speelp laats weg te werken " .  Er heerste een prettige sfeer op de 
schoo l .  De kinderen van de gezonde boerenbuiten van Moerhuize, Strobrugge en 
Rokalseide gaven ons - hun leerkrachten - veel vo ldoening.  Hoewel ze met velen in 
de klas zaten ,  waren ze heel wat rustiger dan nu, waarschijn l i jk minder het hoofd op 
hol gebracht, onze t i jd is  zoveel meer enerverend . . .  " ,  a ldus zuster Amelberga. 
" De druk bezette klassen ,  meestal nog uit d rie afdel ingen bestaande, vergden van 
de leerkrachten een g rote inzet en pedagogische bekwaamheid . Maar daar ontbrak 
het hen niet aan . De school van Strobrugge genoot steeds een goede faam" .  
Daar zij van 1 935 tot 1 945 in  Strobrugge onderwijzeres was, maakte Zuster 
Amelberga er terdege de oorlogsgebeurtenissen mee, die het leven in het anders 
zo rustige schooltje compleet overhoop gooiden . 
I n  mei 1 940, op het e inde van de 1 8-daagse veldtocht, nog voor de capitulatie, wer
den de bruggen over het Schipdonk- en Leopoldkanaal gedynamiteerd . H ierdoor 
werd de school van Strobrugge zwaar getroffen : het dak werd gedeeltelijk wegge
b lazen, al de ruiten vlogen aan d iggelen en brokstukken van de zolderingen kwa
men naar beneden . 
Ook de omgeving van Strobrugge had te l ijden : meestal beschad iging aan ramen 
en daken.  Gelukkig enkel materiële schade die kon worden hersteld. 
Over de kanalen werden met balken voorlopige bruggen aangelegd,  enkel voor 
voetgangers en fietsers. De schoolgebouwen werden zo goed mogel ijk hersteld en 
in  september 1 940 konden lessen worden hervat. 
De winters 1 940, 1 941 , 1 942 en 1 943 waren zeer koud en lang. Er moest zuinig 
omgesprongen worden met brandstof, die bestond uit een mengsel van kolen en 
"slam" ( = vochtig kolengru is) .  



Hoog bezoek op 2 juli 1 941 . Mgr. Coppieters 
houdt halt bij de school, vooraleer hij gaat vor
men te Middelburg. 

Op het einde van elk schooljaar 
werd "het feest van de oversten" 

1 gevierd. Foto van het feest voor pas
toor Morre in 1 945. Yolande 

1 Rieberge houdt de vlag. 
Rechts: Malva Dierick, Aline 
Verstrlnge, Agnes De Pauw, Elvira 
Coene, Josefa Bekaert. 

Tijdens de oorlogsjaren: "Of 't lek
ker is: vijgen van Winterhulp!". 
Op de banken: Lydia De Lange, 
Dorothée Meire, Edith Huyghe, 
Julia Van Ootegem, 
Clarisse Cromheecke, 
Suzanne Claeys. 

Op het erf bij Cuelenaeres op Moerhuize (24 sept. 1 941 ) .  
Vooraan: Celina Rotey, Julia Van Ootegem, Margriet Debbaut, 
Dorothea Meire, Edith Coene, Clarisse Cromheecke. 
2de rij: o.a. Madeleine Van Kerkhove, Nelly Van Ootegem, Lydia 
De Lange, Antoinette De Cuyper, Suzanne Claeys, Cecile Van 
Landschoot, Louisa François" .  Zr. Amelberga. 



Het was op een dag in  oktober 1 943 : een g roep werkl ieden van Gerard l ngels was 
bezig met bomen, d ie over het water aangebracht waren ,  u i t  de vaart te halen. Er 
heerste een grote drukte. P lots doken Engelse vl iegtuigen naar de kanaaldijk  en 
m itrai l leerden.  De arbeiders zochten dekking in het hu is van Petrus en Malvina De 
Jaegher. De kogels vlogen door de ramen van de school en de keuken , de leerl in
gen doken onder de lessenaars en langsheen de muren om zich te beschermen. 
Gelukkig werd er n iemand gewond,  men kwam er met de schrik van af. 
Op 1 8  november 1 943, om 1 Q .30 u" kwamen er twee Duitse officieren de speel
p laats opgestapt. Zij meldden aan het schoolhoofd dat heel het schoolgebouw ont
ru imd moest worden om een dertigtal Du itse soldaten te logeren ,  die de bruggen 
vol ledig zouden herste l len ,  zodat ze geschikt zouden worden voor zwaar vervoer 
naar Nederland .  
Reeds de dag nadien maakten de soldaten de klassen leeg en stapelden ze a l  de 
lessenaars op mekaar op de speelp laats. Personeel en leerl i ngen stonden er maar 
s ip bij te kijken .  Ook al het d idactisch materiaal werd naar bu iten gesleept. 
Kostbaar gere i  werd b ij vriendel ij ke buren in  bewaring gegeven. De lessenaars von
den een onderkomen rechtover de school bij André Verstrynge-Van Rie El isa. Ze 
konden na de bevrijd ing ongeschonden weer in gebruik genomen worden. 
De pas voor de oorlog nieuw geplaatste borden werden in  vei l igheid gebracht b ij 
Hendr ik Maenhout-Rooze Esther; al het andere d idactisch materiaal werd bewaard 
bij Maurice Lanckriet-Standaert Martha en bij Ju les Bekaert- lmpens Cel ina. (Na de 
oorlog was h ier n iets bruikbaars meer weer te vinden, al les was vernield door de 
beschiet ingen in  september 1 944 ) . 
" Daar stonden we nu ,  de school was ingenomen door de Duitsers. Waar naartoe?" 
a ldus Zuster Amelberga. " ' t  Kapel leken was de eerste toevlucht. De oudste leerl in
gen kregen er met de le i  op de kniëen nog enkele d ictees en schrijfoefeningen en 
wat lessen in handwerk" .  

D e  toestand i n  oktober 1 944: een gehavend hoofdgebouw e n  een volledig vernietigde luifel a n d e  kant v n d 
Oude Aardenburgse Weg. 



De jongere leerl ingen vonden onderdak in een wagenhok bij de weduwe August De 
Sloovere-Verstrynge Helena. De winter naderde vlug en de kou l iet zich voelen . Men 
keek uit  naar meer geschikte p laatsen .  De lagere klassen vonden tenslotte een 
onderkomen in het hu is van de reeds genoemde weduwe De Sloovere. 1 ste, 2de 
en 3de in een mooie kamer, en de leerl ingen van 4de,  5de en 6de in  het café . Maar 
elke zaterdagmiddag werden de lessenaars op mekaar gestapeld ,  want dan werd 
het er weer herberg tot zondagavond .  's Maandags werd de k las er weer i ngericht. 
Toch b leef nog een hoekje vri j  voor door-de-weekse cafébezoekers, wat verborgen 
achter een doek. De kinderen hadden dan de keuze : te lu isteren naar cafék/ap of 
naar de zuster. Een moei l ijke keuze en zeer verstrooiend . 

De kleuterklas vond een onderkomen in  het hu is van Gerard l ngels - Van Rie 
Cami l la, en dit voor het ganse verdere schooljaar. De zusters zijn nog steeds dank
baar voor de daadwerkelijke hu lp  d ie ze van de Strobruggenaars ondervonden. 

Ondertussen werd de toestand tussen de grootmachten steeds meer gespannen . 
Bommenwerpers en gevechtsvl iegtuigen vlogen van Engeland naar Du itsland en 
omgekeerd . Ook i n  België vie len l i nks en rechts bommen . 
Op vele plaatsen werden scholen ges loten ,  het was te gevaarl i jk om de leer l ingen 
naar de school te zenden. 

Na de landing in  Normandië op 6 jun i  1 944 bereikten de geal l ieerden in  snel tempo 
ons land. Op 1 2  september 1 944 om kwart voor vier in  de namiddag verschenen 
de eerste tanks op de Markt te Maldegem. Een half uur later l ieten de Duitsers de 
brug over het Schipdonkkanaal springen.  I n  het dorp kwam de bevolk ing toege
stroomd. De Canadezen werden met veel vreugde en geju ich ontvangen en in de 
bloemen gezet. 

Zicht op de speelplaats - één grote bomtrechter - en de beschadigde klassen. 
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Dezelfde namiddag , even voor de aankomst van de Canadezen, hadden de 
Duitsers de r i jen canadapopul ieren d ie de Aardenburgkalseide afzoomden gedy
namiteerd , zodat deze bomen een serieuze h indernis vormden voor de oprukken
de tanks. Een Canadese tank reed langs de Rokalseide tot aan het brugje over de 
Ede (maar n iet er over ! ) ,  en p laatste vandaar een voltreffer op het hof van Roger 
Van Ootegem op Moerhuize. De Duitsers trokken zich terug achter de vaarten en 
g roeven zich i n ,  n iet van zin de kanalen zonder s lag of stoot prijs te geven.  

Heel Strobrugge werd ontru imd .  Zware gevechten vo lgden . In Strobrugge werden 
de meeste hu izen zwaar geteisterd , het dorp Eede werd met de grond gel ijk 
gemaakt. 

Deze laatste gevechten l ieten ook hun sporen na in de school van Strobrugge. 
Pannen werden weggeblazen,  ru iten lagen aan d iggelen,  zolderingen waren inge
zakt, de muren vertoonden g rote gaten en scheuren . De school was deerl i jk geha
vend .  

NA D E  OORLOG 

Nadat op 8 mei 1 945 de overgave van Duitsland was getekend,  kon aan wederop
bouw worden gedacht .  De school  werd zo vlug en zo goed mogelijk hersteld. ( I n  
het kadaster wordt de school van 1 944 tot 1 952 a l s  "pu in"  vermeld . I n  1 952 zouden 
nog grote herste l l i ngen p laats gehad hebben) .  Waarschijn l i jk werden vanaf mei 
1 945 de meest noodzakel ijke herste l l i ngen gedaan, zodat de lessen het volgend 
schooljaar konden hernemen .  Steeds volgens zuster Amelberga konden op 1 okto
ber 1 945 de leer l ingen naar hun vertrouwde school terugkeren .  

D e  beschadigde kapel, kolenhok e n  overdekte speelplaats. 



Drie nieuwe leerkrachten kwamen in  dienst : 

1 .  Mej .  Laura Standaert volgde Zr. Amelberga op voor 4de, 5de en 6de leerjaar. 
2.  Mej. Clarisse Van Landschoot volgde juffrouw G i lberta Zoetaert op in de klas met 
1 ste, 2de en 3de leerjaar. 
3. Mej .  Anna Standaert (zus van Laura) volgde Zr. Bernarda op in de k leuterklas . 
Zuster Bernarda was reeds overleden op 3 1  december 1 944. Laura Standaert gaf 
er les tot in 1 965. I n  1 954 werd Clarisse Van Landschoot opgevolgd door Louisa 
Gai l l iaert d ie er tot in  1 986 haar beste krachten besteedde aan de 1 ste graad . 
Anna Standaert kreeg een mooi afscheidsfeest in  jun i  1 979, toen ze met pensioen 
ging.  Ze werd opgevolgd door Rita Van Hoorickx, doch reeds een jaar later kwam 
Monique Van Landschoot deze p laats als kleuterleidster innemen .  Samen met I ris 
H imschoot heeft ze er thans de zorg voor de kleuters. 

Na de oorlog werd de oude school dus nog lang gebru ikt .  Zoals reeds gezegd : 
haar lot was bezegeld in 1 964. Voor de nieuwe bruggen ,  een werk van algemeen 
belang, moest het schooltje wijken .  

I n  februari 1 966 verhuisde men naar de n ieuwe schoo l .  Men behield er  al leen de 
kleuterklas en  een klas voor het 1 ste en 2de leerjaar van de lagere school ,  een toe
stand d ie tot op heden gehandhaafd b leef. 

De oude kapel was uiteraard ook verdwenen met de afbraak van de schoo l ,  wat op 
Strobrugge betreurd werd . Broeder Emi l ianus,  Edward Van den Abeele ,  van de 
Broeders H iëronymieten van S int-N ik laas , vond dat h ieraan iets moest gedaan wor
den en spande zich terdege in voor de opbouw van een n ieuwe kapel .  Deze werd 
opgetrokken in de westhoek van het n ieuwe terre in ,  langs de Oude Aardenburgse 
Weg .  De broeder, zoon van Ferd inand Van den Abeele en Leonie Van Ootegem, 
wiens geboortehuis langs de Aardenburgkalseide stond , mocht rekenen kreeg de 
vol le medewerking van de bevolk ing van Strobrugge. Pieter Van den Abeele,  Roger 
Van Maldeghem en Maurice B lomme besteedden vele uurtjes aan het metselen van 
de kapel .  Vanaf mei 1 967 kon de Mariadevotie er weer beoefend worden.  Het is  nog 
altijd een van de mooiste en best onderhouden kapel len van Maldegem. 

Voor zuster Amelberga begon na de oorlog nog een nieuwe loopbaan . I n  oktober 
1 945 werd ze belast met de oprichting van de Fami l iale School Sint-Jozef op de 
Markt te Maldegem. H iermee kwam de Congregatie tegemoet aan de vraag naar 
beroepsonderwijs voor meisjes. De school werd erkend op 1 2  september 1 950 en 
kende een gestage aangroei van leerl ingen . Zuster Amelberga b leef als d i rectrice 
werkzaam tot 31 augustus 1 976. Ze kan terugbl ikken op een zeer gevu lde peda
gogische loopbaan van 1 934 tot 1 976, waarvan 1 O jaar als onderwijzeres in  de 
hoogste klassen te Strobrugge. 

In  Moerhu ize en op Strobrugge is ze nog steeds welkom bij haar vele oud-leerl in
gen. We wensen haar een welverdiende rust in  het klooster op de Markt te 
Maldegem. 

Met dank aan Zr. Amelberga, mej. G i lberte Zoetaert, mevr. Debbaut-Gail liaert, landmeter Rian Cru\ .  

Walter Notteboom 
l rn1 



B IJLAGE 

Bij het afscheidsfeest van mevr. Anna Martens-Standaert in juni 1979 plaatste leer
kracht Louisa Debbaut-Gailliaert een mooi afscheidswoordje. 

We lichten er een passage uit omdat ze een goed licht werpt op het schoolleven in 
de school van "'t Fort". 

Juffrouw Anna, 

Het spreekwoord zegt : er is een tijd van komen en van gaan. Over dat gaan weet 
elke mens veel te vertellen. De ene vindt het prettig, de andere vindt het helemaal 
niet leuk met pensioen te gaan, maar dat zal u best zelf ondervinden. 

De tijd van komen, dat was een ander paar mouwen. Een jonge lady met een onder
wijsdiploma was in de jaren veertig een uitzonderlijk geval. 
Oorlogsomstandigheden beletten Anna om met volle geestdrift aan het werk te 
gaan. 

Pas op 1 januari 1 946 werd juffrouw Anna vast benoemd op de wijk Strobrugge. Een 
klaslokaal was niet voorradig, want de school lag gedeelte/ijk plat tengevolge van 
beschietingen en bombardementen. Juffrouw Anna kreeg een ruime gang toege
wezen, wel /5rn2 groot, en dat bleek voldoende om 45 kleutertjes aangenaam bezig 
te houden. Haar zus, juffrouw Laura, deed de hoogste lagere klas en was school
hoofd. Ze was een grote steun voor de jonge leerkracht die juffrouw Anna was. Zo 
zagen de mensen van de Noordstraat en de Aardenburgkalseide de juffrouwen 
Standaert te voet of per fiets naar 't Fort trekken om er de jeugd het ABC van het 
schoolleven bij te brengen. 

Rond Pasen, toen de zomerklas startte, kwamen er nog eens 20 kinderen bij en in 
de ruime gang zaten nu 65 kleutertjes samengeperst. 

In die tijd waren de /eerkachten en de ouders nog niet op de hoogte van "sardine
blikjes ", maar protest kwam van mevrouw de Inspectrice. 

Deze gezette strenge dame werd rood van ergernis toen ze die toestand zag. Dat 
kon toch niet. Dat was onduldbaar. De "Fröbelk/as " moest op staande voet worden 
opgegeven! 

Paniek op school! Wat zouden de mensen, de ouders, daarvan zeggen! Gelukkig 
werd ook die soep niet zo warm opgelepeld als ze werd opgediend. Toen juffrouw 
Clarisse Van Landscoot beloofde tijdens de speeltijd voor mevrouw een fles 
Hollandse Bols over de grens te smokkelen, mocht het klaslokaal voorlopig blijven 
bestaan. Maar 't lokaal moest vlug in orde. 

Het volgend jaar zat juffrouw Anna met haar kleuters in een ruim, luchtig en modern 

lokaal. "Modern " naar de normen van toen. Geen licht, geen water en een kachel 

die meer rookte dan "goed trok". Maar 't voordeel ervan was dat de juffrouwen 

Standaert er hun middageten konden opwarmen of hun potje koken en nu een 

rook de klas naar spinazie, dan weer naar spruitjes. 



Mevr. Anna Standaert in haar kleuterklas omstreeks 1 968. 

Buiten de klas lag er een speelplaats van sintels. Dat bracht nogal wat vuiligheid 
mee, maar geen nood, schuren en schrobben kon juffrouw Anna als de beste en 
het water daarvoor haalde ze met een emmer uit de beek naast de school. 
Was dat de goede oude tijd, waarvan wij, jongere leerkrachten, vaak hoorden ver
tellen? 

De school van Strobrugge bloeide en groeide, zodat het weldra noodzakelijk bleek 
in de keuken van de zusters een tweede kleuterklas in te richten. 

In 1956 bereikte de industriële vooruitgang ook de school van Strobrugge. Er kwam 
elektriciteit in elke klas en één pomp met drinkbaar water. Naast de materiële aan
passingen bezorgde pastoor deken Van Overbeke een piano. En muzikaal als juf
frouw Anna is, galmde het pianospel door de openstaande klasramen naar buiten 
en frisse kinderstemmen werden gehoord tot over de vaart. 

Expo '58 deed de juffrouwen Laura en Anna een idee aan de hand : in 't vervolg 
zouden ze per auto naar 't Fort rijden. Zo konden ze 's middags bij de ouders een 
warme maaltijd gebruiken. Maar wie van de twee moest de paarden in toom hou
den van het Fiaatje 600? 't Was Anna die dat proberen mocht. In het begin werden 
de Noordstraat en de Aardenburgkalseide nogal eens opgeschrikt door gierende 
remmen of een brullende motor, maar ook dat verliep vlotter en vlotter. Goed uitge
rust kon juffrouw Anna zich ten volle geven ten bate van de haar toegewezen kleu-
ters. l 1s3 



Bij het afscheid van mevr. Anna Standaert op 26 juni 1 979. V.l . n . r. Zr. Magda, directrice kleuterschool, Zr. Marie
Louise, directrice L.O" Zr. Juliana, moeder-overste, de afscheidnemende kleuteronderwijzeres en E.H.  Guido De 
Jaeger, mede-pastoor voor de wijk Strobrugge. 

Maar een nieuw bericht verstoorde de rust van Strobrugge en dus ook van de 
school : . . .  de Minister van Openbare Werken onteigende de school, want precies 
op die plaats moest de nieuwe brug over het Schipdonkkanaal komen! Wat nu? De 
zusters Maricolen en deken Van Overbeke bouwden een pracht van een moderne 
school, omringd door een groenzone van ruim 4000 m2 groot. Tof was dat! De ver
huis van het oude naar het nieuwe gebouw gebeurde in de loop van het schooljaar 
1 965. Met man en macht - en ook de spierkracht van de leerlingen werd aange
wend - werd gezwoegd om zo vlug mogelijk die zeer comfortabele klaslokalen in te 
nemen. En . . .  't was wel even wennen aan al dat comfort en die moderne snufjes. 

Zo zou juffrouw Anna in 't vervolg haar loopbaan in de nieuwe school van 
Strobrugge slijten. Maar. ze wist niet dat Cupido verscholen lag tussen al dat groen! 
Zijn vermaarde pijl trof ook haar! Wat een omwenteling in haar goed georganiseer
de leven. Ze werd de vrouw van mijnheer Urbain Martens. Maar Strobrugge-school 
ondervond niet dat juffrouw Anna huisvrouw en moeder was geworden. Enkel stel
den haar collega s verbaasd vast dat ze met de dag jonger werd. 

Zo komen we aan 1979. 't Besluit door juffrouw Anna genomen is wijs : de tijd van 
gaan is aangebroken. Nog in goede gezondheid neemt ze afscheid van 
Strobrugge, van de school die haar nauw aan 't hart lag! 

Juffrouw Anna, in naam van de vele honderden kleuters die door jouw klas pa -
seerden, zeggen we: "Dank U voor je inzet, voor je geduld, voor je bezig zijn met 
die kleine jongens en meisjes! ". De collega s danken je voor de kameraadschap, 
de vriendelijkheid en de collegialiteit die U hen betoonde al die jaren. 

We besluiten met een welgemeend: "t Ga je goed en . . .  kom nog eens kijken al 't 

U uitkomt! " 



De familie VAN MALDEGHEM 

en de SCHENKING van het S CHILDERIJ 

"DE HEILIGE BARBARA" 

aan de KERK van MALDEGEM 

1 .  DE ADELLIJKE FAMILIE VAN MALDEGHEM. 

Op 20 augustus 1 859 verhief koning Leopold 1 te Laken drie leden van de fami l ie  
van Maldeghem in de adelstand : 

1 .  Etienne-Evariste van Maldeghem, oud-eerste-lu itenant-kwartiermeester van de 
burgerwacht van Wetteren ;  
2 .  Romain-Eugène van Maldeghem, h istorieschi lder, broer van voorgaande; 
3 .  Robert-Jul ien van Maldeghem, gewezen eerste- lu itenant van de bu rgerwacht 
van Wetteren , broer van voorgaande. 

Het wapen dat ze toen verkregen werd als volgt beschreven :  'd 'or, à la croix de 
gueules, cantonnéé de douze merlettes même, posées en orle. L'écu timbré d'un 
heaume d'argent, grillé, liseré et couronné d 'or, fourré et attaché de gueules, aux 
lambrequins d'or et de gueules. Cimier: deux escoupes au pel/es à arroser de blan
chisseur au nature � .  

Het wapenschild van Etienne-Evariste van Maldeghem dat hem op 20 augustus 1 859 werd toegekend door koning 
Leopold 1. Daarnaast zien we het wapenschild zoals het door Romaln-Eugène werd getekend voor het "Verslag" 
van de overhandiging van het schilderij van de H. Barbara aan de Maldegemse kerk. 

De drie broers waren zonen van Just in iaan van Maldeghem en van Maria Coleta 
Pijpen. De fami l ie van Maldeghem woonde in Dentergem waar vader Justin iaan in  

, 1 830 overleed .  Na eerst een tijd lano in Wingene te hebben gewoond , verbleef de 
famil ie vanaf 1 841  (moeder, v ier zonen en twee dochters)te Elsene in  de Rue de la 
Bergère. l 1ss 



De van Maldeghems waren erin geslaagd via documenten en archiefstukken i n  
fami l iebezit en v ia  opzoekingen in  al ler lei archiefdepots, hun rechtstreekse afstam
ming van de ade l l ijke fami l ie van Maldeghem aan te tonen,  en na een breedvoerig 
en grondig verslag van de Heraldische Kamer van België werden de d rie broers 
erkend als wette l ij ke afstammel ingen van den oudsten tak der Vrijheeren van 
Maldeghem welke de omstreken van Maldeghem zoo langen tijd met haren luister 
heeft vervulcf. 

Het leek ons i nteressant even na te gaan hoe Romain-Eugène kon bewijzen dat zijn 
vader J ustin iaan een afstammel ing was van de adel l ijke fami l ie van Maldeghem. Hij 
maakte daarbij gebru ik van authentieke akten die door de Herald ische Kamer wer
den aanvaard . We volgen de rechte l i jn ,  van vader op zoon3. 

Fi l ip van Maldeghem, ridder van Maldegem 
Ridder, baanderheer van Maldegem en Leischoot, ruwaard van Vlaanderen . Hij 
huwde met S ib i l la  van Borsele en na haar overl i jden me.t Maria van Bethume. F i l ip 
overleed in 1 37 4 .  

Jan van Maldeghem 
Heer van Aartrijke en van het Derde van Raes, schepen van het Brugse Vrije. 
Huwde met Hedwig van Borsele en overleed in  1 396; h ij werd bijgezet in  de kerk 
van Maldegem. 

Diederik van Maldeghem 
Heer van het Derde van Raes, gouverneur  van Saint-Den is bij Parijs .  H ij was 
gehuwd met Margriete van Praet en overleed in 1 429. 

Roeland van Maldeghem 
Ridder Roeland van Maldeghem, schepen van het Brugse Vrije, verh ief op 1 6  
augustus 1 430 een leen re leverende van het Leenhof van M iddelburg. Het leen was 
twee l ij nen g root en lag in de parochie Maldegem, ten noorden van de kerk in een 
inghenooden ghenaempt over den meerscli'. I n  het denombrement of beschrijving 
van dit leen komen vier generaties van Maldeghem voor: " Ic jor Roeland van 
Maldeghem fs. Jor. Oiederic fs. Jan, kent en leet dat ic houdende ben van Mher 
Pieter van Hoochten pbtr by utstorven van myne vader Jor Diederic van 
Maldeghem fs. Jor Jan Mher Phles rudder van Mald. sone . . .  " 

Roeland huwde met Katrijne Lambrechts, vrouw van Lettebrouck en na haar over
l i jden met Johanna d 'Ostrees. 

Johannes van Maldeghem , fs. Roeland 
Baljuw van Oostburg van 1 5 1 3  tot 1 52 1  en daarna baljuw van Maldegem. Johannes 
huwde met Johanna Wi lbrechts en in  1 499 g ing h ij te Oostburg een n ieuw huwel ijk 
aan met Johanna van Halewyn. Het is u i t  d it huwel ijk dat de graven van Maldegem 
zijn voortgekomen. Johannes overleed in 1 543. 
Josse (Jean , Johannes) van Maldeghem, heer van Leischoot, was een tweede zoon 
van Johannes. H ij was baljuw van Maldegem en wordt als de grondlegger van de 
'dynastie' der van Maldeghems beschouwd . H ij kocht de heerlijkheid Leischoot af 
van Fi l i p  V van Maldeghem, laatste mannel ijke afstammel ing van de fami l ie .  Josse 
trad versch i l lende keren op als voogd voor zijn minderjarige fami l ieleden, b.v. b ij het 
verhef van een leen of bij de verkoop van onroerende goederen. Keizer 1 arel V ver
hief hem in de adelstand. Hij overleed op 1 4  december 1 5735• 



Pieter van Maldeghem, fs. Johannes 
In 1 508 vinden we de heerl i jkheid Leischoot in  bezit van Pieter van Maldeghem. 
Naast dit  leen bezat Pieter er nog twee andere in  Maldegem. H ij huwde met 
Margriete Helyncx met wie hij 7 k inderen had. Voogden van de k inderen waren oom 
Josse van Maldeghem en G hislain Helyncx. 
Het is vanaf Pieter dat de rechtstreekse afstamming kon worden aangetoond.  

Jacques van Maldeghem, oudste zoon van Pieter 
Jacques, heer van Meersch en Ma/deghem, werd op 1 6  september 1 5 1 5  bij het 
verheffen van zijn leen, joncker Joos van Maldeghem genoemd. Het zegel dat aan 
de akte is bevestigd , draagt het wapen van Maldegem. De helm is bekroond en 
overtapt met twee schoppen. 
H ij huwde in 1 537 met Corne l ia Oberts en het echtpaar kreeg drie k inderen . Zi jn 
oom en voogd ,  Josse van Maldeghem trad t i jdens zi jn minderjarigheid op in  zi jn 
naam. 

Pieter van Maldeghem, fs. Jacques 
Pieter verhief nog steeds hetzelfde leen op 1 4  januari 1 538: "Ic joncker Pieter van 
Maldeghem, schiltcnape . . .  " 

Pieter huwde met Jozijne van Assenede. Ze kregen meerdere kinderen. 

Pieter van Maldeghem, fs . Pieter 
Verhief het leen op 30 maart 1 579. Het zegel aan de akte toont nog steeds een 
bekroonde helm en de twee schoppen (pel/es of escoupes, kalkbrandersschop
pen). Met zijn eerste echtgenote had h ij één zoon,  Pieter. Zijn tweede echtgenote 
was Jacquemijne de Meyere b ij wie hij vijf k inderen kreeg . 

Pieter van Maldeghem, fs. Pieter 
Pieter gaf het denombrement van zijn leen over op 7 ju l i  1 587. Naast het gewone 
wapen komt in  de rand van het zegel volgend opschrift voor: S .  P I ETER VAN MAL
DEGHE.  
Pieter huwde met Margriete Raes . Het  echtpaar woonde in  maart 1 602 in  Ru iselede. 
Hun drie kinderen N ikolaas , Josijne en Pieter werden al le d rie gedoopt in  de 
Gentse Sint-Michielskerk waarsch ijn l ijk omwi l le van de heersende onvei l igheid op 
het platteland.  

Pieter van Maldeghem, fs .  Pieter 
Werd op 1 5  november 1 598 in Gent gedoopt en verhief zijn leen op 22 augustus 
1 626. H ij huwde in Ruiselede met Barbara van Hecke bij wie h ij 9 kinderen kreeg . 
Pieter was baljuw van Ruiselede en schepen van een heerl i jkheid aldaar. 

Nikolaas van Maldeghem, fs . Pieter 
Gedoopt in Ruiselede op 1 4  mei 1 634. Huwde met Katrijne De Temmerman en na 
haar overl ijden met Katrijne De Roo. Marie-Anna, Katrijne,  Pieter en Johannes 
waren de vier kinderen uit het eerste, en Petronel le een dochter uit het tweede 
h uwel ijk. 

Pieter van Maldegem, fs. N ikolaas 
t Geboren te Ruiselede op 1 0  september 1 656. H ij werd baljuw van zijn geboorte

dorp. Uit zijn huwelijk met Marie-Anna Van den Hende kreeg h ij één dochter, Anna-
Katarina. H ij overleed op 20 februari 1 695. l 187 
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Pieter van Maldeghem, fs . Pieter 
Daar u it het voorgaande huwel ijk geen mannel ijke nakomel ingen voortkwamen, 
werd Pieter van Maldeghem, broer van N iko laas, de wett ige opvolger. 
Pieter werd geboren te Ru iselede op 3 1  ju l i  1 640 en overleed er op 7 maart 1 724. 
H ij werd schepen van de heerl i jkheid Kwadestrate. Pieter huwde met Katrijne Van 
den Hende en het paar kreeg vier kinderen : Anna-Maria, Pieter, Adriaan en 
Johannes. 

Adriaan van Maldeghem, fs. Pieter 
Geboren te Ru iselede op 1 8  september 1 666 en er overleden op 6 november 1 7 1 4 . 
H uwde met Petronel le Van der Haghen bij wie h ij vijf k inderen had: Dieudonné
Jacques, een tweel ing :  Marie-Madeleine en Cathari na-Thérèse, Johannes en 
Marie-Jeanne.  

Dieudonné-Jacques van Maldeghem, fs .  Adriaan 
Geboren te Ru isefede op 5 jun i  1 7 1 2 . Schepen en leenheer van de heerl i jkheid en 
leenhof de Vlaecht in Ru iselede. Gehuwd met E l isabeth Neerinck bij wie h ij één 
zoon kreeg : Pierre-Jacques-Joseph .  

Pierre-Jacques-Joseph van Maldeghem, f s .  Dieudonné-Jacques 
Geboren te Ruiselede op 29 februari 1 7  40. Werd g riff ier van Lotenhu l le waar h ij op 
1 4  vent6se V I I  (4 maart 1 799) overleed . H ij huwde met Marie-Catherine Mestdagh 
en kreeg twee k inderen :  Anna-Catharina die zeer jong overleed en Justin iaan . 

Justiniaan van Maldeghem, fs . Pierre-Jacques-Joseph 
Werd geboren te Ru iselede op 25 jun i  1 773 en overleed te Wingene op 1 0  mei 
1 830. H ij huwde met Maria-Coleta Pypaert, geboren te Vinkt op 1 6  december 1 768 
en overleden te Elsene 5 september 1 850. Hun k inderen werden al lemaal geboren 
in Dentergem: 

1 .  Marie-Justine, 06 februari 1 801  - t Elsene, 23 augustus 1 866 
2. Marie-Mélanie,  023 maart 1 802 - t Elsene, 3 mei 1 8686 
3. Jean-Baptiste , 07 november 1 803 - t Elsene, 24 december 1 84 1  
4 .  Romain-Et ienne, 05 apri l  1 805 - t Dentergem, 2 4  januari 1 807 
5 .  Robert-Ju l ien ,  09 oktober 1 806 - t Elsene, 1 3  november 1 8937 
6. Etienne-Evariste, 024 oktober 1 808 - t Elsene, 25 augustus 1 875 
7. Eulal ie-Colette, 0 1 9 januari 1 8 1 1 - t Dentergem 
8.  Romain-Eugène, 023 apri l  1 8 1 3  - Elsene, t 26 augustus 1 867 

2. EEN KUNSTENAARSFAMI LIE 

Het merkwaard ige aan de fami l ie  van Maldeghem is n iet al leen dat ze in  de adel
stand werd verheven , maar dat nagenoeg al le fami l ieleden zich met een of andere 
kunstvorm bezigh ielden . 

Kort voor het overl ijden van Jean-Baptiste verscheen in het 'Kunst- en Letterblad 
het bericht dat de vier zonen zich allemaal op den een of andere manier met beoe
fening der Kunsten onledig hielden. I n  1 841  verscheen een v/aemsch kerslied voor 
vier stemmen: de muziek was gecomponAi:>rrl rlnor Robert-Jul ien, de tekst was van 
Jean-Baptiste, het l ied was geautografeerd door Etienne-Evariste en Romain
Eugène had het l ied voorzien met eene hoogstbevallige steendrukp/aar. 



a. Jean-Baptiste van Maldeghem 

Jean-Baptiste l iet zich in  1 825 i nschrijven in  de Academie van Brugge waar h ij ver
sch i l lende eerste prijzen behaalde.  In 1 832 werd hij d i recteur en leraar muziek, 
teken- en sch i lderkunst in  het Col lege van Aalst en het jaar daarop benoemde de 
stad Aalst hem tot eersten professor der teekenkunst by hare koninklijke 
Academie9. Waarschijn l i jk d iende hij i n  1 839 zijn professoraat ten gevolge van ziek
te op te geven,  want hij g ing terug in  Brussel bij zi jn fami l ie wonen . H ij overleed in  
1 841 , te regt betreurd van allen die zyne hoedanigheden en zyn karakter van naby 
gekend hebben10• Van Jean-Baptiste werd in 1 882 een ' Interieur van een Vlaamse 
hoeve' te koop aangeboden 1 1 •  

b. Robert-Julien van Maldeghem 

In 1 835 l iet Robert-Ju l ien zich inschrijven i n  het Kon ink l ijk Conservator ium te 
Brussel waar hij in 1 837 de tweede en in 1 838 de eerste prijs behaalde in de Hooge 
Compositie. I n  1 839 verbleef hi j  te Parijs om er zijn stud ies verder te zetten .  Heel 
wat van zi jn composities, o .a .  een Stabat Mater, werden er u itgevoerd . 

Terug i n  Brussel legde hij zich toe op kerk- en koormuziek want Godsdienst en 
Vaderland hadden een levendig belang in de herstelling van beiden, en de broe
ders gevoelden zich moed genoeg om aen die zware taak de hand te slaen. De 
broers gaven het tijdschrift ' Cecilia. Journal mensuel de musique d'église' ( 1 847) uit 
dat een revival van de kerkmuziek in lu idde en met eenen vaderlandschen bijval 
werd vereerd. 12 ' Cecilia' werd geïl lustreerd door Romain-Eugène13. Over d i t  t i jd
schrift werd steeds met zeer veel lof geschreven ,  b .v. over de derde aflever ing van 
april 1 849 d ie schoone stukken en mooie tekeningen bevat en zeer veel byval 
kenr•. Bij het verschijnen van de 1 4de jaargang in  1 860 werd geschreven dat 'de 
Cecilia . . .  de merkweerdigste stukken godsdienstige muziek behelst�5. ' 

Handtekening van Robert-Julien van Maldeghem. 

Robert-Ju l ien van Maldeghem ontpopte zich als een der belangrijkste 1 9de-eeuw
se componisten voor kerkmuziek. In 1 847 verscheen de eerste aflevering van de 
'Hymni Sacri. Verzameling van Kerkmuzyk�6• Ook schreef hij een 'Mis der Engelen', 
geschreven in noten van gel ijke waarde ,  volgens de oorspronkel ijke kunstwijze van 
den H .  Ambrosius en van paus Gregorius17 • 

Robert-Ju l ien van Maldeghem zal i n  de muziekwereld bekend b l ijven omwi l le  van 
de uitgave van de ' Trésor Musicale' ( 1 865- 1 893), een bloemlezing van rel ig ieuze en 
profane werken van Nederlandse componisten uit de 1 5de en 1 6de eeuw. Het l ied 
' Vaerwel mijn broeder' , met een pseudo-oudnederlandse tekst werd bijzonder po-
pulair'8. l 1s9 



Titelblad van de "Missa der Engelen" getoondlcht door Robert-Julien van Maldeghem; de Illustratie Is van Rom ln
Eugène van Maldeghem, die ze In 1 860 In Parijs ontwierp. 
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Overlijdensbericht van Robert-Julien van Maldeghem. 

c. Etienne-Evariste van Maldeghem 

-------
Handtekening van Evarist van Maldeghem. 

Net als zijn broer Robert-Ju l ien legde Etienne-Evariste zich ook toe op de toonkunst. 
I n  1 843 stichtte hij i n  Brussel het 'Gombert's Zanggenootschap' . een koor dat zich 
toelegde op de u itvoering van Vlaamse en Duitse koormuziek. Samen met Robert
Jul ien gaf hij de 'Ryn- en Scheldegalmen' uit  en door deze muzikale uitgaven en 
instellingen mogen zy zich billyk vleijen veel tot het doen herleven des vlaemschen 
gezangs gedaen te hebben19• Naast de muziek blonk Etienne-Evariste ook u i t  in de 
kal l igrafie. Daarenboven moet Evariste ook een goed zanger zi jn geweest, d i t  b l ijkt 
althans uit volgend gedicht dat aan hem was toegewijd :  

Den Heere E .  Vanmaldeghem 

Wat is  er toch zachter dan 't ritslen der b lê.ren ,  
Wen 's  nachts in de  koelte de  wind e r  in  speelt? 
Wat is er toch zachter dan 't murmlen der watren 

By 't vogelkoor dat in het boomlover kweelt . 



Niet zachter, maar toch wel zoo zacht zyn de toonen 
Wen gy Evarist, uwe stemme verheft , 

Wen 't kind en het roosje door u wordt gezongen, 
Dan voel i k  een ri l l i ng d ie my inn ig treft. 

Dan k l inkt my in de ooren een engelentale, 
Die zachtjes me in  treurig gemymer vervoert; 

Die l ieflyk my kenmerkt de broosheid des levens 
En dus myne ziek voor ' t  eeuwige ontroert. 

Maer soms, wen uw zang begeleid door de snaren 
N atuer in haer zacht lu idend schoon evenaert, 

Dan hoor ik een klankwys vol wondere akkorden 
Waerin men de g rootheid der toonkunst ontwaert. 

'Waeraen men gevoel ige harten kan boeijen ,  
Wanneer zy in  droevige toonen ontschalt, 

Wanneer zy betoovrend de vreugden kan malen 
Dan is  't dat zy min lyk der zielen bevalt. 

Hoe g root is de gaef niet der engelentale,  
Waermede Evarist uwe ziele steeds prykt? 

Ja, g rootsch is de kunste waer G retry door praelde, 
Waermeê de natuer u zoo mi ld heeft verrykt. 
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Titelblad van de "Ryn- en Scheldegalmen", uitgegeven door de gebroeders van Maldeghem, en het titelblad n 

het "Groot Zangfeest" te Brussel dat werd Ingericht door het "Vlaamsch-Dultsch Zangverbond" en wa rvan d 

gebroeders van Maldeghem stichters en bestuurders waren. 



Het was onder impuls van Robert-Ju l ien en van Etienne-Evariste dat het ' V/aamsch
Ouitsch Zangverbond op 24 en 25 september 1 846 te Brussel een ' Groot 
Zangfeesf organiseerde in den nieuwen Kunstryders Schouwburg en op de 
Koninklijke plaets. Het ' Vlaemsch-Duitsch Zangverbond was door beide b roers van 
Maldeghem gesticht en ook hadden zij er de le id ing van . Op het zangfeest werden 
werken u itgevoerd van Mozart, Weber, Mendelsohn ,  Beethoven ,  e .a .  Aan dit muzi
kaal festijn namen n iet minder dan 76 koren dee l ,  waaronder 29 uit Du itsland .  ' De 
Cecilianen' u it Zomergem was het enige koor u i t  het Meetjesland dat aan het zang
feest deelnam20. Nog in 1 846 werd in  Keulen een zelfde koorfestival georganiseerd 
en in 1 847 kwam Gent aan de beurt21 • 

3. ROMAIN-EUGÈNE VAN MALDEGHEM 

Romain-Eugène van Maldeghem was veruit de belangrijkste van de gebroeders 
van Maldeghem, vandaar dat we van deze kunstenaar een wat uitgebreider bio
grafie geven .  

a. Opleiding 

Romain-Eugène werd geboren te Dentergem op 23 apri l 1 8 1 3 . Het was onder 
impuls van broer Jean-Baptiste - van wie h ij zi jn eerste lessen in  het sch i lderen 
kreeg - dat hij voor een kunstenaarscarrière koos en zich in 1 826, op dertienjarige 

Portret van Romain-Eugène van Maldeghem (litho van Schubert gemaakt 
naar een foto). l 193 



leeftijd ,  l iet i nschrijven als leer l ing bij de Brugse Academie. H ij behaalde er meer
dere eerste prijzen zowel naer 't Plaester als in de Historische Compositie. In 1 835 
besloot h ij voor het eerst als kunstenaar naar bu iten te treden door deel te nemen 
aan een wedstrijd te Gent met het sch i lderij ' De Waarzegster' . Tot zijn verbazing 
werd het werk vrij gunstig ontvangen en kreeg het een tweede prijs. 

Aangemoedigd door dit  resu l taat trok de jonge kunstschi lder naar Antwerpen, waar 
hij z ich l iet i nschrijven in de Konink l ijke Academie voor Teken-, Bouw- en 
Sch i lderkunst. Als leerl ing van hofsch i lder Gustaf Wappers ontwikke lde h ij verder 
zijn talenten en zijn techn iek en werd in 1 836 driedubbel pr imus, in de klasse naer 
het Levende Model, en in degene der Uitdrukking en der Samenstelling. I n  1 838 
nam h ij opnieuw deel aan de prestig ieuze Gentse schilderwedstrijd met het werk 
'Karel V in zyne cel zyne voorgaende grootheid overdenkende' waarmee hij de eer
ste prijs in de wacht s leepte22• I n  hetzelfde jaar verkreeg h ij in Antwerpen een eer
ste prijs van Rome. 

Ten gevolge van deze successen vertrok van Maldeghem naar Parijs waar h ij zich 
verder bekwaamde; h ij sch i lderde er onder andere een episode uit het leven van 
Rubens (de dood van diens echtgenote) waarmee hij in 1 839 deelnam aan het 
Salon van Brusse l .  De compositie en het u i tgesproken romantisme verraadden het 
talent van de kunstenaar. Het doek werd naderhand verloot ten voordele van de 
armen van Dentergem. 

Na zijn verb l ijf in Parijs ging voor Van Maldeghem een lang gekoesterde levens
droom in vervu l l i ng ,  want dankzij een beurs van de regering kon hij dè klassieke 
cu ltuurreis ondernemen naar I tal ië ,  G rieken land , Palestina en het Verre Oosten.  
Voor de kunstenaar werd het een ontdekkingsreis ,  zowel in de letter l ijke als f iguur
l ijke beteken is  van het woord . Overal waar h ij kwam werd hem gevraagd taferelen 
of portretten te schi lderen :  h ij maelde en woekerde als een bezetene en zijn vak
kenn is vermeerderde naargelang zijn tocht in het zonnige en vreemde zuiden vor
derde.  

b. Terug in België 

Na jarenlange omzwervingen kwam Romain-Eugène in 1 843 terug naar Brussel 
waar h ij door zowel vrienden als fami l ieleden gulhartig werd verwelkomd. Prudent 
Van Duyse maakte te dier gelegenheid een l ied dat als volgt eindigde: 

" God verhoorde hare beden; 
Welkom, dierbaer liefdepand! 
God verhoorde ons aller beden; 
Welkom in het Vaderland!" 

Na z ijn terugkeer in België wijdde van Maldeghem zich nagenoeg vol ledig aan het 
sch i lderen van portretten en rel ig ieuze taferelen. De doeken uit deze periode zijn 
soms al tè romantisch en het koloriet soms te nadrukkel ijk. Van Maldeghem was 
b l ijkbaar te veel onder de indruk gekomen van het heftige zuidel ijke k leurenpalet. 

Met de regelmaat van een klok nam hij deel aan de salons d'e position triennale 
van Brussel en aan d iverse tentoonste l l i ngen in  Antwerpen , Gent, Luik, enz. Op de 

Exposition des Beaux-Arts van 1 851  te Brussel h ingen twee doeken van de kun-



stenaar: 'De Bergrede van Christus' en ' Portret van de koningin der Belgen '23• I n  
1 862 h ingen o p  d e  tentoonste l l ing van het ' Kunstgenootschap' van Gent eveneens 
twee werken :  ' Geboorte van Christus' (tekening)  en ' Indische vrouwen' (aquarel )24. 

Voor koningin Marie-Louise sch i lderde van Maldeghem in 1 848 een ' Boodschap 
aan de Maagd Maria' i n  1 85 1  gevolgd door het portret van de kon ing in  zelf (zie h ier
voor)25, waarna in 1 852 de hele kon ink l ijke fami l ie werd geschi lderd. Bovendien 
kreeg hij opdrachten van enkele kerkfabrieken u i t  het Brusselse. 

In  1 852 werd Romain-Eugène benoemd tot d i recteu r  van de Brugse Academie voor 
Schone Kunsten.  Moei l ijkheden van persoon l ij ke en f inanciële aard maakten dat h ij 
reeds na enkele jaren ontslag nam. A .G .  Sunnaert vermeldt heel d ip lomatisch dat 
het des affaires de famille et Ie soin de sa santé waren d ie hem deden terugkeren 
naar Brussel ou il continua à cultiver / 'art jusqu 'à sa morf6. 

Van Maldeghem overleed als vrijgezel te Elsene op 26 augustus 1 867 in de ouder
dom van 54 jaar, 4 maanden en 1 dag :  'Ses langs voyages, ses travaux multipliés, 
son dévouement à la peinture minuent ses farces; et à / 'époque de l 'épanouisse
ment complet de son talent, il mourut à Bruxelles" . ' 27 H ij l iet een zuster en twee 
broers achter: Marie-Mélanie, Robert-Ju l ien en Etienne-Evariste. De absouten wer
den op maandag 26 augustus gezongen in de n ieuwgebouwde St.-Bon ifat iuskerk 
te Elsene, waarna de teraardebeste l l ing p laats vond te Maldegem, berceau de 
famil/e: 'Woensdag, den 28 dezer, om 5 1/2 ure namiddag had zyne begraving pla
ets te Maldegem, welke bygewoond was door de overheden en notabelen dezer 
gemeente, alsook door eene ontelbare menigte die de stoffelyke overblyfsels van 
den heer Van Maldeghem, vergezelden tot aen zyne laatste rustplaets '2° Naderhand 
werden enkele rouwdiensten opgedragen in  Brusselse kerken:  op 2 september in 
de St.-Bonifatiuskerk, op donderdag 5 september in  de kerk van de Ongeschoeide 
Carmelieten en op maandag 9 september in  de S int-M ichie lskathedraal29• 

c. Nagelaten schilderijen 

Hoewel het n iet in onze bedoel ing l igt een vol ledig overzicht te geven van het zeer 
omvangrijke oeuvre van Romain-Eugène van Maldeghem , wi l len we hier toch,  naast 
de reeds vermelde schi lderijen, zijn belangrijkste werken opsommen: 

- 'H.  Alfonsus van Liguori ' (Redemptoristen Brusse l )  
- 'H .  Simon Stock ontvangt het Schapul ier u i t  de handen van de H .  Maagd' (kerk 
van Dentergem, hing op het salon van 1 845) 
- 'De Geboorte' 
- ' H .  Dominicus ontvangt de Rozenkrans uit de handen van de H. Maagd'  (kerk 
Wakken en een identiek werk in  de kerk van U itkerken ) 
- 'H .  Antonius'(kerk Kaprijke) 
- 'Kruisweg'  (kerk Beveren-Waas; van deze kru isweg werd in 1 857 een brochure u it-
gegeven) 
- 'Leopold I l ,  hertog van Brabant' (stadhuis Brugge) 
- 'Prudens van Duyse ( 1 844)' (Kon.  Vlaamse Academie, Gent)30• 

I n  1 874 werden zijn nagelaten sch i lderijen , etsen,  tekeningen, e .d .m .  te Brussel 
gevei ld21 • Vele werken bleven in het bezit van de fami l ie ,  o.a. bezat een zekere 
Denis van Maldeghem, d ie in Doornik woonde, een aantal sch i lderijen van Romain- l 195 



Eugène. Over deze (en andere) schi lderijen schreef h ij op 6 februari 1 882 een b rief 
aan Ferd inand van der Haeghen in Gent met het verzoek de kunstwerken tentoon 
te ste l len à /'exposition trienale (s ic ! )  de ma vil/e natale (Gand) et puis vendre s'il y 
aurait moyen car )'ai une fameux colection (sic ! )  avec mes portraits de ma Gand. 

Van Romain-Eugène van Maldeghem werden volgende werken te koop aangebo
den :  
- ' Dood van l u itenant Atternick in  de berghut van Meg Meri l ly  (naar Walter Scott) 
- ' Panoramisch zicht van Constanti nopel vanuit  Péra' 
- ' Karavaan in de Syrische bergen met op de achterg rond de stad Beyrouth' 
- ' De baai van Napels met de Vesuvius' 
- 'Twee antieke vazen met b loemen'32 . 
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I n  "Le B ib l iophi le Beige" worden volgende werken vermeld ,  meestal zonder verde
re gegevens: 

- 'De Hei l ige Barbara' 
- 'De Maagd met het Kindje Jezus' 
- 'De H. Fami l ie '  (deel van een altaarstuk voor de seminariekerk van Sorrento) 
- 'Verschi jn ing van Onze Lieve Vrouw aan een rel ig ieuze' ( kerk Dentergem) 
- 'De Vlucht naar Egypte' 
- 'Een hei l ige in  de woestij n '  
- 'De Vlucht naar Egypte'33. 

In zijn tijd werd van Maldeghem een bijzonder getalenteerd kunstenaar genoemd, 
de superlatieven voor en over z i jn werk waren n iet u i t  de l ucht, vooral dan in  het 
Meetjesland .  Zeker, het was een gedegen vakman , toegewijd ,  accuraat en n iet van 
talent gespeend.  Vandaag heeft men een enigszins andere kijk op de 1 9de-eeuw
se kunstenaars. Van Maldeghem behoort zeker en vast n iet bij de g roten (baron 
Gustaf Wappers, Louis Gal lait ,  Anto ine-Joseph Wiertz en vooral Hendr ik Leys, een 
van de wein ige authentieke kunstenaars uit de romantiek) ,  daarvoor was h ij te wei
nig vern ieuwend en di t  zowel in  de keuze van zijn onderwerpen als in  d ie van zij n 
composities, d ie traditioneel en conventioneel van opvatt ing waren .  

I n  het Examen critique de l 'exposition dat naar aan le id ing van het  Salon van 1 845 
verscheen lazen we volgende bedenkingen bij de geëxposeerde werken van van 
Maldeghem: 

- Over 'Simon Stoel<: ' Quant à M. Van Maldeghem, il voudra nous permettre de 
passer sous silence son élucubration picturale" . ' 34  

- Over 'Panorama van het eiland Capn' : ' Cette toi/e n 'est pas sans mérite; mais nous 
dirons avec franchise que nous préférons les paysages de eet artiste à ses 
tableaux d'histoire '35. 
- Over zijn portretten en zijn 'Panorama van Sorrento' : 'M. Van Ma/deghem, que 
nous retrouvons ici avec deux portraits, appartient à cette école malle et flasque qui 
manque de nerf et de solidité. Ses deux portraits sant assez bien co/orés, mais il 
manque essentiel/ement de modelé. C 'est une nature toute détendue et dont les 
ressorts sant affaiblis. Nous l'avons déjà dit, M. Van Maldeghem comprend mieux 
Ie paysage: il y à, dans la sa/Ie au nous sommes, une 'Vue de Sorrento (Golfe de 
Nap/es)' qui mérite des éloges. La nature y est riante et / 'air circule avec une faci
lité merveil/euse sur toute l 'étendue que l 'oeil peut embrasser; ce tableau est aussi 
d'une facture large et solide; s 'est même une belle oeuvre'36. 

Ook op het salon van 1 848 was de krit iek niet van de poes: 'Ses tableaux ont du 
charme, de la couleur, ils sant composés avec science, exécutés avec habilité; 
mais, nous devons Ie dire avec conscience, ils sant conçus dans un système con
ventionnel de couleur que nous n 'approuvons pas" . M. Van Maldeghem possède 
plusieurs des qualités qui font les grands artistes; mais il s 'éloigne un peu trap de 
la vérité pour s 'appuyer sur Ie conventionnel" " Nous conseillons donc à M. Van 

i Maldeghem de se laisser un peu mains aller aux caprices de son imagination bril
/ante, et de se rapprocher un peu plus de la nature, en consultant Ie plus souvent 
possible /'oeuvre de Dietfl7. '  Desondanks werd van Maldeghem op di t  Salon vereerd 
met une médaille en vermei/ voor zijn ' Tenhemelopneming van Maria' , schi lderij i n  
het bezit van koningin Louise. l 197 



Alhoewel het vanzelfsprekend n iets zegt over zijn talent, was Romain-Eugène van 
Maldeghem toch ook een 'broodschi lder ' ,  getuige zijn de overwegend rel ig ieuze 
onderwerpen die h ij schi lderde38• 

Voor de gemeente Maldegem is de sch i lder interessant omwi l le van zijn afstamming 
van de middeleeuwse fami l ie  van Maldeghem en omwi l le  van de schenking van een 
sch i lderij van de H .  Barbara aan de Maldegemse kerkfabriek. Vóór die schenking 
zijn ons geen contacten tussen de 'fami l ie '  en 'Maldegem' bekend.  

d. Directeur van de Brugse Academie 

Nadat de Brugse Academie onder de d i rectie van Gregorius en Dumery zich in 
eenen zeer nederigen toestand bevond , besloten de bestuurders van de Academie 
beroep te doen op oud-leer l ing Romain-Eugène van Maldeghem om haar te doen 
herleven. I n  1 852 werd de kunstenaar wiens groot en vlaemsch talent alom gekend 
en geacht is, als d i recteur  aangeste ld .  I n  enkele maanden tijd zorgde een enthou
siaste van Maldeghem voor vele verbeteringen in de studiën. Helaas, een geschi l  
tussen de n ieuwe d i recteur en de Bestuurscommissie leidde tot zijn ontslag . De 
oorzaak van de onenigheid zou er een van f inanciële aard zijn geweest, waar
schijn l ijk een d iscussie over de wedde van Romain-Eugène van Maldeghem. Het 
onts lag werd als nefast ervaren voor de Academie, want van Maldeghem is eenen 
gewetensvol/en teekenaer en aengenamen colorist, hij kende grondig de historië en 
de doorzichtkunde en schildert goed het portret en het Landschap als bijvoegsel; 
alle deze hoedanigheden benevens zynen minzaemen aard moeten van hem 
eenen zeer verdienstelyken Meester maekeri39. 

"La Sultane", schilderij dat werd tentoongesteld op het Salon van 1 848. Het bewijst dat Ro�ain-Eugène niet Il en 

onderlegd was in religieuze taferelen, maar ook sterk was In het schilderen van meer lntlm1stlsche t f r len. 



4. DE SCHENKING VAN HET SCHILDERIJ VAN D E  H. BARBARA AAN DE 
MALDEGEMSE KERK 

a. Schenking aan de kerk van Dentergem 

Het schilderij dat aan de kerk van Dentergem werd 
geschonken kunnen we beslist geen meesterwerk 
noemen: zeer maniëristisch, statisch en nagenoeg 
geen dynamiek. Enkel het gezicht van 0.-L.-Vrouw 
kan ons nog enigszins bekoren. (copyright ACL
Brussel). 

Het was n iet de eerste keer dat Romain-Eugène van Maldeghem een sch i lderij 
wegschonk. Kort na de terugkeer van zij n vijf jaar durende bu itenlandse reis  nam 
de kunstenaar het edelmoedige besluit van voor de onbemiddelde kerk van 
Denterghem een altaerstuk te verveerdigen, verbeeldende: 'O. L. V. den H. Simon 
Stock den Schapulier aenbiedende '. Dentergem spaarde kosten noch moeite om 
den geliefden offeraer plegtig te ontvangen. 
Bij de overhandiging van het altaarstuk op 2 1  ju l i  1 845 werd een waar volksfeest 
georganiseerd met een stoet, een plechtige dankmis ,  een gulhertig noenmael in de 

, pastorie, aangename tydverdryven i n  de namiddag, enz. De Dentergemse bevol
king had haar beste beentje voorgezet en byna al de huizen des dorps werden fraei 
verlicht. En dat de gebroeders van Maldeghem verlangden zich eens vriend
schappelyk te mogen mengelen onder hunnen vorige kindergezellen, zich te 
onderrigten hoe het thans met hen stond, zich te verblyden over den voorspoed, 
troost te geven in den tegenspoed werd door de bevolking te zeerste geappre-
cieerd"'-', l 199 
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b. Aanleiding tot de Maldegemse schenking 

Het was naar aan le id ing van de verheff ing van de fami l ie  van Maldeghem in de 
adelstand dat Romain-Eugène besloot eene kostelyke schildery, voortbrengsel 
zyns penseels aen de kerk van Maldeghem ten geschenke te geven, aldus eene 
nieuwe gedenkenis voegende by de menigte gedenkenissen door zyn edel voor
geslacht te Ma/deghem achtergelaten. Aldus een mededel ing in  het weekblad ' De 
Eec/oonaer' door August van Acker d ie de sch i lder eind oktober î 859 opzocht in 
de kerk van Kaprijke waar h ij de laatste hand legde aan een schi lderij van de H .  
Anton ius .  Van Acker noemde van Maldeghem toen een der keurigste godsdienst
taferee/ en historieschilders op welke ons Vaderland zich mag beroemen41 •  Romain
Eugène was reeds op zondag 2 oktober î 859 in Eeklo geweest. H ij bezocht er 
enkele vr ienden en verbleef nagenoeg de hele dag in de stad . H ij vereerde verder 
ook de Eeklose teeken-bouwschoo/ met z ijn bezoek en l iet er zich verschillige leer
stukken aenwyzen. I n  de hoofdkerk bewonderde h ij vele sch i lderijen waarbij zijn bij
zondere aandacht g ing naar werken van onzen Geirnaert en van onzen De Heuvel ,  
want het waren vooral zyne godsdienstige stukken welke M. van Maldeghem heb
ben beroemd gemaekt en zyne vorstelijke onderscheidingen doen verwerven. Bij 
zijn afscheid beloofde van Maldeghem dezen winter eenige dagen binnen onze 
stad te komen doorbrengen. Merkwaard ig dat er van een bezoek aan Maldegem 
n iet werd gerept42. 

c. Een wantrouwige pastoor Vinckier 

Eind î 859 - begin î 860 werd er over de schenking van een sch i lderij enige brief
wisse l ing gevoerd tussen de fami l ie van Maldeghem enerzijds en pastoor Jan 
Vinckier anderzi jds. Vinckier had niet al leen zijn twijfels over de kwal iteit van het 
aangeboden werk, bovendien vroeg hij z ich af wat de werkel ijke bedoel ing van de 
schenking kon zijn en ook hechtte de pastoor maar wein ig geloof aan de zogezegd 
adel l ij ke titels van de fami l ie .  

Ludovicus de Locht, een Brussels advocaat en vriend van de fami l ie ,  l ichtte een en 
ander toe , want u i t  een brief d ie  Vinckier in  januari î 860 aan de fami l ie had gezon
den b leek dat de Maldegemse pastoor" . ne connaissez imparfaitement la famille 
van Maldeghem. De Locht g ing wat d ieper in  op de reputatie van Romain-Eugène 
die hi j  un de nos peintres d'histoire réligieuse des plus distingués noemde. De 
advocaat l iet ook n iet na de verd iensten van de andere broers te bel ichten. 

Voor wat betreft de afstamming van des seigneurs Bannerets de Maldeghem, daar
aan kon n iet worden getwijfeld :  de Hertog van Brabant (de latere koning Leopold 1 1 )  
had nog maar kort geleden in d e  Senaat d e  lof gezongen van d e  fami l ie e n  in  het 
bijzonder van schi lder Romain-Eugène. Overigens de broers ont été reconnu 
comme tets par lettres patentés de sa Majesté Ie Rai. De Locht schrijft verder dat 
Vinckier het verkeerd voor heeft waar h ij meent dat van Maldeghem gehuwd was, il 
n 'est point marié, en ook is h ij geen fami l ie van gravin de Lalaing dont la parenté 
est très eloignée. 
Voor wat tenslotte de schenking van een schi lderij betrof, het was n iemand ander 
dan de fami l ie zelf die ertoe had bes loten,  c 'est pour perpétuer leur mémoire, ain i 

que celle de la famille. Alvorens de hand te s laan aan un tableau en l'honneur de 

fa Patronne de la bonne mort wilde de donateur toch graag twee zaken door de 
pastoor bevestigd z ien:  



1 .  dat de overhandig ing van het doek met een zekere p lecht igheid zou gepaard 
gaan waarop de fami l ie van Maldeghem met enkele vrienden zou worden u itgeno
digd ( que /'installation s 'en fasse avec un certain cérémonie Ie donateur désirant 
être présent avec sa famille et quelques amis); 
2. dat er jaarl ij ks een jaargetijde voor de overleden leden van de fami l ie  van 
Maldeghem zou worden gecelebreerd en dat d i t  in een off ic ië le akte zou worden 
bevestigd (et qu 'i/ soit dressé un acte entre Ie conseil de la fabrique et lui par laque/ 
eet engangement doit consacré contre la remise du tableau). 
Advocaat De Locht verwachtte vlug een antwoord van de pastoor pour que man 
ami puisse mettre la main à l'oeuvre43. 

Vinckier l iet zijn argwaan varen en de Maldegemse kerkfabriek stemde in met het 
voorste l .  Wel wou de arrond issementscommissaris precies weten en que/ titre de 
van Maldeghems de gift deden, aangezien het een schi lderij was van Romain
Eugène alleen .  De kerkfabriek antwoordde dat het doek toebehoorde aan ses frè
res et soeur en dat hun namen ook in  de schenkingsakte zouden vermeld worden44• 

d. Naar Maldegem 

Aan het Feest te Maldegem werd in  het weekblad ' De Eecloonaer' ru ime aandacht 
besteed: Van Acker heeft het over de vermaerde kunstschilder die onlangs erkend 
is als een afstammeling der Oude Vryheeren van Maldegem en het schi lderij wordt 
een meesterstuk genoemd, den naem van den beroemden meester weerdig en 
geschikt om bewondering der kunstminnaers op te wekken. 'Maldegem bereidt zich 
om deze plegtigheid op eene luisterlyke wyze te vieren ', aldus nog Van Acker45. 

Op zondagavond 1 6  september 1 860 stapte een voornaam gezelschap af te Eeklo:  
de d rie gebroeders van Maldeghem met hun genod igden . Ze brachten er de nacht 
door in een afspanning op de markt en Romain-Eugène (en compagnie) maakte 
van de gelegenheid gebruik om even b innen te wippen b ij zij n vriend August van 
Acker die heel opgetogen was over d it onverwachte bezoek: 'Zondagavond werden 
wy aengenaem verrast door het bezoek van onzen vriend, den kunstschilder 
Eugeen van Maldeghem. (Het is met opzet dat wy dit bezoek bestatigen; want wy 
zyn er trots op, zooals wy trots zyn op zulken vriend.) Hij was vergezeld door zyne 
broeders, de vermaerde komponisten Robert-Julien en Evarist van Maldeghem, en 
door den Graef de Looz-Corswarem en den Baron de Buisseret. M. Eugeen van 
Maldeghem begaf zich des anderendaegs naer de naburige gemeente Maldegem, 
de oude heerlykheid van zyn edele en dappere voorouderen. Hy ging er aen de 
kerk de opdracht doen van een voortbrengsels zyns pensee/s, verbeeldende: 'de 
Apotheose van de H. Barbara, patroones dier gemeente. ' Hy kwam ons uitnoodi
gen, om by die plechtigheid "aenwezig te zyn 146• 

's Anderendaags begaf het gezelschap zich dan naar Maldegem, waar het kermis 
was. We attenderen de lezer op de moei l ijkheden die zich in d ie tijd ten gevolge van 

1 het reizen voordeden.  De spoorweg Gent-Eeklo werd pas in 1 86 1  geopend,  zodat 
alle vervoer gebeurde met de d i l igence. Waarschi jn l ijk was het sch i lderij , dat toch 
redelijke afmetingen had , met de spoorweg tot in het Gentse Zu idstation vervoerd , 
en vandaar met paard en kar, al over s lechte wegen ,  naar Eeklo en zo verder naar 
Maldegem. In de loop van de voormiddag kwam de kleine karavaan te Maldegem 
aan. Advocaat Ludovicus-Josephus De Locht had zich ondertussen ook b ij het 
gezelschap gevoegd. l 201 



I n  Maldegem werd het gezelschap, en in het bijzonder de Begiftigers, hartel ijk ver
welkomd door pastoor Vinckier. Het sch i lderij werd ondergebracht in de g rote klas 
van de spel lewerkersschool (de 'Pastoorspoort' )47. 

e. De overhandiging van het schilderij op dinsdag 18 september 1860 

Dinsdagmorgen rond 8 uu r  was het al behoorl i jk d ruk in de feestel ijk versierde 
Noord- en Voorstraat. Voor de ogen van de tal rijke n ieuwsgierige Maldegemnaren 
verzamelden zich volgende notabelen aan de spel lewerkerssschool : 
- Romain-Eugène, Etienne-Evariste en Robert-Ju l ien van Maldeghem 
- advocaat De Locht, baron de Bu isseret, graaf de Looz-Corswarem, vrienden van 
de broers 
- kanunn ik J .  0. Andries, aartspriester Van Becelaere en advocaat Lauwers uit  
Brugge 
- pastoor Jan Vinckier, onderpastoors Ludovicus De Jaeger, Petrus De Bruyn en 
Emiel  van Besien , koster-orgel ist Petrus B lanckaert 
- de leden van de Maldegemse kerkraad : voorzitter Care! Van Kerschaever, burge
meester Jan-Marie De Smet, secretaris-schatbewaarder Constant Haelewyck, kerk
meester Pieter-Jacobus Cuelenaere; 
- gemeenteraadsleden Leander van Moffaert, Jan-Baptist Huyghe, Jan-Baptist 
Minne,  Bernard Bekaert, Care l  Reychler en Petrus Storme. 

Het schilderij van de H. Barbara. 
Wie goed kijkt ziet onderaan nog 
Iets dat op het dode, onthoofde 
lichaam van de heilige gelijkt. 
Duidelijker te zien is het zwaard 
waarmee de heilige werd ent· 
hoofd. Het Is ons een ra dsel 
waarom men dit h aft overschll· 
derd. 



Het schi lderij werd ontdaan van zijn verpakking en door Romain-Eugène ten 
geschenke aangeboden aan pastoor Vinckier, die het onmidde l l ijk zegende. Met de 
fanfaremaatschapp ij S int-Ceci l ia op kop en onder het lu iden van de klokken , begaf 
het gezelschap zich stoetsgewijs naar de kerk. I n  de optocht, d ie gesloten werd 
door de leden van de fami l ie van Maldeghem, gevolgd door een g root aantal i nwo
ners, werd het sch i lderij gedragen door vier mannen. i edereen kon het werk in al 
zijn g lorie bewonderen .  

I n  de kerk aangekomen werd het  doek op het altaar van de H .  Barbara geplaatst. 
Aan de ene kant werd de op perkament gekal l ig rafeerde 'Akte van Schenking'  
gehangen - een werk van Etienne-Evariste - en aan de andere kant het wapensch i ld  
van de fami l ie .  De kerk was veel  te k le in  voor de massaal opgekomen 
Maldegemnaren ,  die met de g rootste aandacht lu isterden naar de speciaal voor 
deze gelegenheid getoondichte mis van Robert-Ju l ien en Etienne-Evariste. 

f. Ontvangst op 't Kasteeltje en in de pastorie 

Na de p lechtige mis begaf het hele gezelschap zich naar het Kasteeltje in  de 
Noordstraat waar bu rgemeester De Smet een receptie aanbood .  Mevrouw 
Courtmans-Berchmans las een gelegenheidsgedicht voor dat ze had geschreven 
tusschen 8 en 9 uren 's morgens, wat de soms gezochte woorden en rijmen en de 
stroeve stij l verklaart: 

AEN 
M. EUGEEN VAN MALDEGHEM 

Ridder van het H. Graf van Jerusalem en van de Orde van den H. Gregorius den 
Groote, by het inhu ld igen van zyn tafereel :  

D E  H. BAR BARA, 
dat hy zyne voorvarderlyke gemeente ten geschenke aenbood. 

Van Maldeghem! neen,  't is geen doode, 
Die uw genie op 't doek hergeeft : 

' k  Zie haer onthoofd , en toch zy leeft , 
Zy leeft ten spyt van d'aerdsche snoode. 

Uw kunstpenseel heeft met een dubbele macht, 
Met hemel- en met wereldkracht 

Ons Barbara terug gegeven ! 
Het schetst de zal igheid , na een gemarte ld leven ,  

Maelt ons een ' hemel , o !  zoo god lyk schoon ! 
En stort een' stroom van l icht uit op de martelkroon 

Wie heeft u d i t  penseel geschonken? 
0 Kunstenaar ! Belg iê's trots en roem, 
Die leven schenkt aen b lad en b loem ,  
Die 'k in  uw kunsttafereel zie pronken? 

Wie heeft uw hand gele id,  wie heeft uw geest verl icht; 
Wanneer gy, na uw God , U Schepper toont op aerde? 
Wie gaf aen uw gewrocht die bovenaerdsche waerde ,  

D ie  zich ontplooit voor ons gezicht? l 203 



0 't is 't Geloof, dat u dien hemel 
Ontslu i t  en U met God vereent' , :  

' t  Geloof i s  ' t  dat zyn g lans aen uwe schepping leent 
En U ontheft aen ' t  aerdsch gewemel .  

De g rootheid van 't Roomsch Kristendom 
Al leen doet zu lke wondren stralen ;  

't Geloof a l leen kan zu lke schoonheid malen: 
Het geeft met menschenhand Gods schoonste werk weêrom. 

0 mogt myn schrift het u betu igen,  
Wat thans in  myne ziel geschiedt; 

Myn geest volgt U in  ' t  kunstgebied , 
Wen i k  verrukt de knie mag bu igen 
Voor al de magt van Uw pensee l .  

0 ja ,  moest Belg ië's Vorst a ls  ad lyk U erkennen, 
Geadeld door de Kunst, moest Ge U tot Hem n iet wennen , 

En thans zyt Gy verdubbeld eêl !  

0 Zoon van Maldeghem, hoe duerbaer zyt Ge ons al len ! 
Fier ben ik dat ik 't dorp bewoon ,  

Waer ik  de  onsterfelyke kroon 
Zie op uw schedel nederval len;  

Waer thans de dankbaerheid uit a l le monden vloeit, 
Waer uw genie de herten boeit, 

Waer eeuwig lyk uw lof b lyft galmen, 
Waer m'eens uw grafsteê tooit met eeuwig groene palmen. 

Ja, oud en g rootsch erkent thans Maldeghem uw naem, 
Maer g rootscher als uw stam gloort nog uw schi ldersfaem ! 

's Middags genoten de invités in  de pastorie van een allervoortreffe/ykst banket, de 
genoodigden hebben zich wel verzet en onder elkaar vriende/yk en vro/yk geweest, 
zoodanig dat zy dees feest hun leven lang in 't geheugen zullen houden. Tijdens 
het banket bedankte Carel Van Kerschaever, voorzitter van de kerkfabriek de heer 
van Maldeghem voor z ijn mooi gebaar: ' Gy hebt u aen Maldeghem verdienstelyk 
gemaekt, ook zult gy den we/verdienden dank genieten voor UEd. gift in de achting 
en de dankbaerheid van Maldeghems inwooners. ' 
Vervolgens bedankte de kunstenaar op z ijn beurt de Maldegemse gemeenschap: 
'Het kunsttafereel welk ik met een waer genoegen uitgevoerd heb is niet enkel eene 
gift aen uwe Kerk, het is ook de volbrenging van eenen wensch en eene zwakke 
hulde aen de nagedachtenis onzer godsdienstige Voorvaders. Het spyt ons voor 
het oogenblik niet meerder te kunnen doen om de nagedachtenis te verlevendigen 
van hen die zoo veel hebben toegebracht aen het welzyn der gemeente. Dank, 
nogmaels, Myne heeren, voor het vleijend onthael dat ons gedaen wordt, en weest 
ook verzekerd dat wy voortaen alles zullen aenwenden wat in ons vermogen is om 
aengenaem te zyn aen de Kerk en aen de Gemeente van het 'Getrouwe 
Maldeghem. '  

Na het banket wandelde het gezelschap door het centrum van Maldegem om de 
verl ichte hu izen te bewonderen en om een praatje te s laan met de Maldegemnaren 
die daar b l ijkbaar mee ingenomen waren. Tenslotte hebben ze de laetste stonden 
van dezen blyden dag overgebragt ten huize van Mynheer de Burgemeesters. 



De officiële akte van de schenking van het schi lderij werd op 7 februari 1 86 1  in  S int
Pieters-Leeuw verleden in het kantoor van notaris Stroobant. Een kopij ervan 
bevindt zich in  het kerkarchief van Maldegem. De waarde van 'De Marteldood en 
Verheerlijking der heilige Barbara' werd geschat op 6000 fr. Als voorwaarde voor de 
schenking diende er vanaf 1 86 1  op of kort na 1 9  mei ( later in jun i )  in de gezyde kerk 
een gezongen solemneel jaargetijde worden gecelebreerd tot rust der zielen van 
der gevers afgestorvene vader en moeder, broeders en zuster en van alle afge
storvene voorouders en bloedverwanten alsmede tot lafenis der zielen van de 
gevers en van hun nakomelingschap49. 

g. Het schilderij 

Kort na de p laatsing van het schi lderij boven het altaar van de H .  Barbara maakte 
August Van Acker, hoofdredacteur van het weekblad "De Eecloonaer" een zeer 
gedetai l leerde beschrijving van het kunstwerk. Van Acker schreef geen krit isch 
werkstuk artikel ,  maar één grote lofzang .  Omwi l le  van de specifieke stij l van Van 
Acker geven we het artikel h ier i n  extenso weer: 

HET GESCHENK VAN DEN SCHILDER 
EUGEEN VAN MALDEGHEM 
aan de kerk van Maldeghem 

Woensdag (d. i. 19 september 1860) hebben wy ons opzettelyk naer Maldegem 
begeven, om er het geschenk van den schilder te bezigtigen. 
Ziehier den uitslag van onze reis: 
Boven het altaar der H. Barbara, in de kerk van Maldegem, vonden wy den schil
dery geplaetst staen door M. VAN MALDEGHEM opgedragen. Zy verbeeldt de 
hemelvaert dier Martelares. 
Op eenen donkeren grond ligt het onthoofde ligchaem der heilige: het is in een 
zwart kleed gehuld, en de regte arm draegt nog den boei waeraen de Maegd in 
den kerker was vastgeketend; het zweerd, waêrmee zy is onthoofd, staet regt tegen 
den romp. Het hoofd zelf is niet zigtbaer: het is overdekt met eene zwarte drapery; 
doch een straelkrans, aen 't uiteinde des romps laet zyne plaets raden. 
Regts des tafereels ryst een kasteel in 't verschiet op; het is de wooning van haren 
vader - haren beul; de bliksem daelt over 't kasteel neêr, beduidende de overleve
ring, dat de vaderbveul, onmiddelyk na de slagtoffering van zyn kind, in zyn huis 
door de bliksem werd gedood. Links staet de gevangenis: de dry vensters, op last 
der heilige gemaekt als zinnebeeld der H. Dryvuldigheid, zyn zigtbaer; zy zyn ver
licht ten bewyze dat de maegd nog niet lang den kerker heeft verlaten. Een treuri
ge maneschyn heerst over dit sombere tafereel. 
Het opperdeel lost zich helder op boven den donkeren grond. Een engel daelt lee
ger af en strooit bloemen over het lyk, terwyl acht andere engels de heilige omrin
gen. Een hunner zweeft hooger en houdt de kroon der martelares boven 't hoofd; 
dry zwaeijen lelietakken als zinteekens van hare maegdelykheid; een voert eenen 
kelk, bekroond met het brood der engelen, ten hemel op, ter bediedenis dat 
Barbara als beschermheilige tegen de schielyke dood wordt gevierd; een wyst den 
weg naer den hemel aen twee andere, die de maegd-martelares opvoeren; in het 
midden der groep blinkt boven allen het beeld der heilige uit. 
Met de eene hand zegt zy vaerwel aen de aerde, terwyl zy met de andere den zege
palm der wereldsche overwinning tegen de borst drukt en, met smachtend oog en 
stralend gelaet, de openen hemel binnen schouwt. J 205 



Men ziet het, als samenstelling is het stuk volmaekt: het is al zoowel eene geschie
denis, gansch de geschiedenis der heilige, welke men op het tafereel vindt als de 
hemelvaert die het doek maer alleen veinst voor te stellen. Een enkele oogenblik 
van aendacht doet den aenschouwer daerop gansch de historie van den H. 
Barbara lezen; en dit weten voor te brengen, zonder het stuk te overladen, zonder 
het hoofddenkbeeld, de apotheose, iets te doen verliezen, dit alleen reeds is het 
werk van eenen kunstenaer. dat is tastbaer en begrypelyk, voor eiken lezer; en dat 
is een feit welk elkeen in 't oog moet vallen die voor de schildery staet. 
En nu als kunstgewrocht zelven? 
Wy hebben gezegd, dat den donkeren grond de apotheose in een helder licht stelt. 
Dat maekt dan nog, dat de uitdrukking der verschillende wezens sprekend uitblinkt; 
dat het leven, de bezieling, die de kunstenaer in die beelden uit al de kracht van 
zyn genie heeft overgestort, ons des te meer tegenstralen; het frisch en warm kolo
riet leent ook nog zyne tooverkracht om al de kunstrykheid des doeks, leven en 
bezieling, fynheid van toetsing en penseeling, edelheid en verhevenheid der min
ste vormen en rykdom der drapeering, in het zuiverste daglicht te zetten. 
Over het gansche doek ligt een zalige toon verspreid die het hert doet mede jui
chen met de juichende engelen welke het voorstelt; eene majesteit - eenen gods
dienstzin die de ziel tot aenbidding stemt; en vooral eene poëzy - een dichterlyke 
wasem, welke ons in verrukking medevoert langs den weg dien de heilige opvaert 
- en den geest nader zynen Schepper, zynen oorsprong brengt 
Onder dien indruk hebben wy ons bevonden voor het meesterstuk van onzen 
vriend. Die indruk is het welken wy hier op eens op het papier hebben uitgestort. 
Door dien indruk hebben wy, zonder eenige nevenbeschouwing, onze pen laten 
geleiden, verzekerd dat wy de waerheid zegden: want de indruk liegt niet5°. 

Onverdeelde lof dus van vriend August Van Acker. Honderd jaar later, in 1 960, lu id
den de klokken al heel anders .  Gabriël De Li l le had het weliswaar nog over een 
'meesterwerk' ,  maar Dan iël Verstraete was du idel ijk een andere men ing toegedaan. 
' We vergeven het de schrijver omdat hij geen Maldegemmer zijnde, niet wist dat de 
schilderij met zwarte verf werd overstreken, ' schreef De Li l le d ie dus dacht dat 
Verstraete wel een heel andere mening over het schi lderij zou geformuleerd heb
ben, mocht de onderste kant ervan n iet met zwarte verf zijn oversch i lderd .  Wanneer 
en door wie dit gebeurde is  nog steeds een raadse l .  Een reden zou kunnen 
geweest zijn dat het schi lderij te 'barbaars' overkwam. 

Verstraete gaf De L i l le echter ongel ijk en repl iceerde: 'Men heeft mij daar weeral 
een stek gegeven omdat ik niet van Maldegem ben. Ik had moeten zien dat het 
schilderij van Eugeen Van Maldeghem aan de onderkant overschilderd is. Had ik 
daar rekening moeten mee houden, zo zegt men, dan zou ik niet beweerd hebben 
dat dit schilderij geen grote kunstwaarde heeft. Toch, toch, beste mensen, ik zou 
dat wel gezegd hebben. Omdat Eugeen van Maldeghem een prijs van Rome kreeg 
moeten wij nog niet aannemen dat hij een groot kunstenaar was. Er zijn er nog die 
een prijs van Rome gekregen hebben en die wij nu al lang vergeten hebben. De 
maatstaven in die tijd waren anders en grote schilders hadden we toen niet. Kijk 
eens naar Van Gogh, die werd enkele jaren later uit de Antwerpse Academie geslo
ten omdat hij niet schilderde in de trant van de tijd. En die trant was Romantisme, 
Neoclassicisme en andere mindere interessante richtingen. Zo ook schilderde 
Eugeen van Maldeghem. Dat men nu maar niet de dwaasheid begaat van dit schil
derij met de kermis door de straten te sleuren . . .  En het is nog niet eens dringend 
nodig dit schilderij te herstellen, er zijn andere dingen in de kerk die meer dringend 



hersteld moeten worden. Dat men maar eens begint met enkele van die lelijke 
brandvensters te verwijderen, we zouden dan beter kunnen kijken naar dat schil
derij van Eugeen van Maldeghem en kunnen zien dat er nog schoner zaken in de 
kerk aanwezig zijn . . . 5" 
Verstraete bekritiseerde n iet al leen Gabriël De L i l le ,  ook het vers lag van August Van 
Acker waar deze over de kunstwaarde van het werk schreef, vond h ij schromel i jk 
overdreven.  Toch raadde Verstraete zijn lezers aan ' De Stem uit het woud van Victor 
o

"
e Li l le te lezen waarin deze op een geromanceerde man ier de lotgeval len van 

Romain-Eugène van Maldeghem beschrijft52 . Over dit boekje schreef Gabriël  De 
Li l le: ·Maar het schoonste eerherstel (voor de van Maldeghems) komt in 1898 bij het 
verschijnen van - het zeer gekende boek, geschreven door h. Victor De Lille 'De 
Stem uit het Woud' waar de twee helden uit zijn roman Kanunnik Andries (die onze 
godshuizen herwon) en de kunstschilder Romaan Eugeen Van Maldeghem 
waren '53. 

5.  NA DE PLECHTIGHEID 

a. De feestbrochure 

De fami l ie van Maldeghem hechtte veel belang aan de ruchtbaarheid d ie aan de 
schenking van het schi lderij werd gegeven. Zo werd kanunn ik  Andries eind sep
tember 1 860 bedankt door Romain-Eugène van Maldeghem omdat hi j  z i jn i nvloed 
had aangewend voor een artikel in de ' Gazette van Brugge' , c 'est une marque de 
la plus haute estime. Het was advocaat Lauwers d ie het stuk had geschreven en 
van Maldeghem vond que son article rend parfaitement bien Ie caractère de la tête 
et exp/ique avantageusement /es qualités du don que nous avons offert à l'Eglise 
de Maldegherrf4. 

Na de plechtige overhandig ing van het schi lderij werd tussen de fami l ie van 
Maldeghem en Constant Haelewyck ,  secretaris van de Maldegemse kerkfabriek, 
heel wat briefwissel ing gevoerd over de inhoud en i l l ustraties, de oplage en u i tvoe
ring van een brochure over de p lechtigheid .  De kunstenaarsfami l ie stond nogal op 
zo'n u itgave van en spaarde er kosten noch moeite voor. De van Maldeghems toon
den zich besl ist n iet krenterig en zorgden o .a. voor het graveren van een wapen
schi ld en voor een foto van het sch i lderij. Romain-Eugène sch i lderde zelf het 
wapenschi ld op een veertiental afdruksels die al lemaal voor Maldegemse notabe
len bestemd waren. Ook zou de fami l ie ervoor zorgen dat er een foto van het schi l
derij in  de brochure zou komen , maar naderhand bleek dat fotograaf M ichie ls u it 
Brussel zijn werk n iet goed had gedaan , want het c l iché was mis lukt en het bleek 
te laat om nog een andere opname te laten maken .  Van de brochure werden u it
eindel ijk 300 exemplaren gedrukt. De kerkfabriek van Maldegem nam 200 exem
plaren voor haar rekening die ze zou verkopen ten voordele van de armen van de 
gemeente55• -
In de periode na de plechtigheid deed Constant Haelewyck herhaaldel ijk beroep 
op de fami l ie om tussenbeide te komen bij hooggeplaatste personen in Brussel i n  
verband met problemen van kerk en gemeente. Zo bl i jkt toch u i t  een brief van begin 
december 1 860 waarin Romain-Eugène schrijft: 'Comme nous avons quelques 
amis assez haut placés . . . à pouvoir faire des démarches auprès Ie ministre de la 
justice pour en arriver à une bonne conclusion en faveur de la Commune de 
Maldeghem'.u.. Ook restaureerde de kunstsch i lder een oud sch i lderij u it de kerk , 
vol ledig op zijn kosten. l 207 



b. Het nieuwe orgel in de Maldegemse kerk: een breekpunt? 

Natuurl i jk deed de fami l ie al het voorgaande n iet u itslu i tend uit l iefde voor 
Maldegem. Etienne-Evariste was, naast componist, ook een go-between tussen 
orgelhandelaar Dreyman en de kerkfabrieken .  Toen in Maldegem stemmen opgin
gen om ook in de S int-Barbarakerk een nieuw orgel te p laatsen meende de fami l ie 
van Maldeghem een orge l van Dreyman te moeten aanprijzen . De orgelaankoop 
moet ter sprake gekomen zijn op de dag van de schenking van het sch i lderij . Het 
is n iet onmogel ijk dat Robert-Ju l ien en Etienne-Evariste van Maldeghem de veNan
g ing van het bestaande orgel zélf ter sprake brachten ,  t i jdens de plechtige mis had
den ze het immers bespee ld .  Enkele weken na het Maldegemse feest a l ludeerde 
Etienne-Evariste in  een brief aan Haelewyck op de aankoop, maar Haelewyck stel
de hem gerust en schreef dat de kerkfabriek zou wachten met een definitief order 
tot het orgel i n  Hansbeke geplaatst was57. Dit werd een heel verstandige besl issing 
genoemd .  'J'ose vous prédire que vous au rez Ie mei/leur orgue de Flandre, comme 
vous avez la meilleure sonnerie. Tout ce qui entre dans vore église doit être exquis, ' 
schreef Romain-Eugène enige tijd later58. Het Dreyman-orgel i n  Hansbeke was eind 
februari 1 860 k laar en Etienne-Evariste speelde het in  de loop van de maand maart 
i n .  H ij l iet pastoor Vinckier weten ' dat hij twee dagen met de grootste voldoening 
overgebracht heeft in Hansbeke, bijna niets anders doende als de a//erschoonste 
en allerbeste orgel van Mr. Dreyman te laten hooren. Welk een volmaakt instrument! ' 
Het was een teken aan de wand dat Vinckier, noch iemand anders van de 
Maldegemse kerkfabriek, naar Hansbeke was gereisd om het orgel te beluisteren59• 
Al le inspann ingen van de fami l ie van Maldeghem ten spijt werd in 1 865 in de Sint
Barbarakerk een Hooghuysorgel geplaatst'°. 

Het is n iet onmogel ijk  dat de aankoop van het orgel voor een afkoel ing zorgde tus
sen 'Maldegem' en 'van Maldeghem' .  Tot in 1 865 was de fami l ie - min of meer -
trouw op post voor het jaargetijde dat ter intentie van de fami l ie  werd opgedragen61 • 
Haelewyck nodigde iedereen elk jaar u it ,  tenminste tot in  1 865. I n  dat jaar ant
woordde Romain-Eugène dat de fami l ie  niet aanwezig zal zyn wegens beletsef2. 
Nog in  1 865 schreef Etienne-Evariste aan koster Blanckaert of h ij had gedacht aen 
de Cecilia. Haelewyck antwoordde dat men het abonnementsgeld voor 1 863 en 
1 864 nog wel zou betalen, maar daer wy nu goed voorzien zyn van Kerkmuziek 
heeft het Kerkbestuur besloten zyn abonnement aan Uw Cecilia met 1 januari 1866 
te staken" . Haelewyck maakte het abonnementsgeld over per postwissel en ont
v ing nog een bedankingsbriefje van Etienne-Evariste, het was het laatste. Uit de 
teneur van de laatste brieven kan worden opgemaakt dat de vroegere hartel ijkheid 
tussen de oud-adel l ijke fami l ie en hun berceau ver te zoeken was63. 

6. H ET G RAFMONUMENT VAN ROMAIN-EUGÈNE VAN MALDEGHEM 

Zoals we reeds schreven,  overleed Romain-Eugène op 26 augustus 1 867 en werd 
hij op 28 augustus om halfzes in Maldegem begraven. De teraardebeste l l ing werd 
bijgewoond door fami l ieleden, Maldegemse overheden en notabelen, door talrijke 
Maldegemnaren en door vele vrienden en kenn issen uit het Meetjesland die de kun
stenaar naar z ijn laatste rustplaats vergezelden64• 
I n  1 87 1 65  richtte advocaat De Locht een brief aan burgemeester Van Mul lem met de 
vraag toelating te verlenen om op het kerkhof van Maldegem een grafmonument op 
te richten ter ere van de overleden kunstschi lder. De Locht somde in zijn brief en a
le argumenten op waaruit b leek dat, wettel ijk gezien , n iets zo'n oprichting in de weg 



stond .  Overigens, voegde h ij er nog aan toe, het monument zou de kerkmuur  ver
stevigen. Het zou de gemeente geen cent kosten daar al les zou bekost igd worden 
door une souscription de ses amis et admirateurs de son talen/66• Zowel het 
gemeentebestuur als de kerkfabriek hadden geen pr incipië le bezwaren tegen de 
oprichting van een grafmonument. 

Grafmonument van R.-E.  Van Maldeghem tegen de 
zuidkant van de St.-Barbarakerk. 

Obïit in de kerk van Maldegem. 

Ook in Maldegem werd een inschrijvingsl ijst geopend en binnen de kortste keren 
hadden tal rijke Maldegemnaren voor een totaal bedrag van 236,50 fr. i ngeschre
ven .  Waaruit b l ijkt dat de aversie tegenover de fami l ie van Maldeghem toch niet bij 
iedereen bestond .  
Het monument werd in  mei 1 872 geplaatst. Het is  2 m hoog e n  1 ,50 m breed . Naast 
het wapen van de fami l ie van Maldeghem is er in het medai l lon boven aan een 
gebeeldhouwde kop van de overleden kunstenaar, een werk van J. J. Jacquet uit 
Brugge. De grafsteen zelf werd gemaakt door een zekere Degay. H ij werd tijdens 
een korte p lechtigheid onthuld67• 

Op 3 mei 1 868, een jaar na het overl i jden van Romain-Eugène, overleed te E lsene 
Marie-Mélanie van Maldeghem, zuster van de kunstenaar. Zij werd op woensdag 6 
mei begraven i n  Maldegem waar haar stoffelijk overschot aan het station werd afge-

1 haald door de Maldegemse geestel ijken,  de kerkraad , enz. Robert van Maldeghem 
· was daarbij aanwezig68• 'Bij deze gelegenheid hebben de inwoners een laatste 

hulde willen bewijzen aan deze oudadellijke en beroemde familie, met de afgestor
vene in groote menigte naar hare laatste rustplaats, tot den grafkelder der familie, 
te vergezellen' , lazen we nog in 'De Eecloonae�9. '  

i 
1 
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Robert-Ju l ien van Maldeghem, d ie in  het Meetjesland veel vrienden en kennissen 
" bezat, overleed zoals  gezegd ,  in 1 89370• Met hem kwam een einde aan de kunste

naarsdynastie der van Maldeghems. 

Noten : 

Hugo Notteboom 
Pasen 1 995 
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KERMISSEN OP HET MOLENTJE 

van 1 894 tot 1 925 

Kermissen zit  d e  V laamse mensen in  het bloed.  leder dorp heeft zi jn jaarl ijkse ker
mis en meestal zorgen de meer bevolkte , soms ver afgelegen wijken ook nog voor 
enkele dagen feestvertier. De volkse kermistaferelen van Bruegel of Teniers tonen 
ons dat kermissen van alle eeuwen is" .  De kermis : een noodzakel ijke u itlaatklep 
die enkele dagen het monotone, vroeger vaak neerdrukkende, van de dagel ijkse 
arbeid laat vergeten ! 
De dorpskermis is in  haar ontstaan ook vaak verbonden met het godsdienstige.  Z ij 
werd gekoppeld aan het wijd ingsfeest van de paroch iekerk, waarrond het dagel ijk
se leven zich trouwens afspeelde.  
De kermis mocht n iet te veel uit de hand lopen .  I n  heel  veel dorpen is  de kerkdienst 
voor d iegenen die overleden zijn s inds de vorige kermis, een vast onderdeel van 
het programma. Eens u i t  de band springen , maar ook stil worden bij wat in het voor
bije jaar tot d roefheid stemde" .  
Waarom de wijkkermissen s inds mensengeheugenis o p  een bepaald tijdstip vast
l iggen , is moei l ijker te verklaren :  misschien verbonden aan het feest van een 
ambacht of van een g i lde die er gevestigd was? 

In de nazomer wordt er in Maldegem nogal wat kermis gevierd . Akker kermis opent 
de rij op de eerste zondag van september. Veertien dagen later is het kermis in  het 
centrum en een week later is het Vossenhol aan de beurt. Westeinde en Bogaarde 
kermissen op de tweede zondag van oktober, en het is  vaak al guur herfstweer als 
het Molentje zich opmaakt voor de kermis op de vierde zondag van oktober. 
Zoals alles evolueerde het kermisvermaak mee met de moderne tijd .  Een hele reeks 
gesofistikeerde speeltu igen eisen nu hun plaatsje op het kermisterre in .  De ouderen,  
hun jonge snaken aan de hand ,  ondergaan mede het lawaai en de gl i tter, en nemen 
het er maar bij dat een kermiswandel ing handenvol geld kost . 
Heel wat spelen of vermakel ijkheden waarvan sprake in  de volgende kron iek, zijn 
zo goed als uitgestorven:  hoe verl iep een schiet ing met de balpijp? Waaruit bestond 
het "wit en zwart" spe l ,  wat was een "schoentjeszoeking?"" .  Het is  een stud ie op 
zichzelf waard . Daarnaast zijn de vele vormen van het bolspe l ,  de sch ieting ,  de 
kaart ing gel iefkoosde bezigheden ,  waarop b l ijkbaar geen sleet komt. 

In deze bijdrage b l ikken we terug op de kermissen van honderd jaar geleden op de 
wijk het Molentje , die zich op dit terrein een reputatie opgebouwd had (de periode 
1 925-1 990 hopen we later te behandelen) .  
Rond de eeuwwissel ing noteren we enkele kermissen met een actieve inbreng van 
de p laatselijke bevolk ing. Men wou wel eens iets anders dan een schieting -of een 
bol l ing,  een ringsteking of een zakloping,  de mastkl imming of het schoentjeszoe- 1 ken. "  En dan moest i nitiatief genomen worden. Reeds meer dan honderd jaar 1 bestaat de traditie dat hiervoor een comité gevormd wordt, dat de handen uit  de 
mouwen steekt. Nu is  het comité al tevreden als het een goed en betaalbaar pro-
gramma in mekaar kan steken ,  vroeger wou men ook graag de mensen actief b ij 
het kermisgebeuren betrekken .  Wat natuurl i jk n iet e lk jaar even goed lukte . l 213 
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I n  een tijd dat er amper een auto te zien was, de rad io nog een onbekende weelde 
was, waren een stoet, een tentoonstel l ing , een bal lonvaart, een koorddanser, een 
feest rond de molen of de tram, gebeurtenissen d ie al b ijzonder genoeg waren om 
du izenden mensen aan te trekken.  Voor een goed deel  kwamen ze ook naar het 
Molentje afgezakt uit Zeeuws-Vlaanderen,  het cu ltureel wein ig verwende deel van 
Nederland.  
Het devies lu idde : "Zijn eigen boontjes doppen en zo wein ig  mogeli jk beroep doen 
op de gemeentekas" .  Wel bespeelde men handig het eergevoel van de notabelen 
om hen i n  hun zak te laten tasten. Want kermissen kostte hoe dan ook geld, zowel 
vroeger als nu .  
De voorzitter van het kermiscomité en z i jn  medewerkers genoten dan wel een bij
zonder aanzien,  maar hun inventiviteit en creativiteit werd ieder jaar zwaar op de 
proef gesteld.  Lodewijk Geernaert, Alfred De Facq,  Charles De Baere, Pieter De 
Baets, Theofiel De Rijcke, Henri Réheul ,  Emiel De Spiegelaere ,  R ichard De 
Meulenaere, Omer Cockuyt, Denis Posman" .  hebben in  het verleden hard gewerkt 
om de reputatie van Molentjes kermis hoog te houden .  Voor hun opvolgers is het in  
deze tijd met de g rote invloed van de moderne media zeker n iet gemakkel ijker 
geworden . 
Hoe vierde men kermis van 1 894 tot 1 925? Wat is het eigene van de wijk het 
Molentje? 
Welke mensen bezielden de kermis, waar haalden ze hun inspi ratie? 
't Getrouwe Maldeghem, het weekblad van Victor De Li l le ,  waarvan het eerste num
mer verscheen in 1 888, is de bron bij u i tstek om ons hierover in te l ichten .  

HET EIGEN GEZICHT VAN HET MOLENTJ E  : 
DE LAATSTE WIJK MET EEN MOLEN 

Het Molentje had lange t i jd zijn eigen sfeer door de aanwezigheid van de laatste 
molen te Maldegem. Voor de jeugd verwijst al leen de naam het Molentje nog naar 
de al vijftig jaar geleden verdwenen getu ige van een voorbij t i jdperk. Al leen de 
ouderen hebben nog een levendige herinnering aan de molen . 
De mensen van 't Molentje waren erg vertrouwd met de molen. Als "Tor Vi lders" 
goed gemutst was, mochten jonge knapen wel eens een handje toesteken en door 
het hoge raampje u itkijken over het gehucht, of ravotten op de molenberg. Tot zijn 
64ste, tot aan de verkoop en afbraak van de molen ,  oefende Hector De Vi ldere het 
muldersberoep uit. 
Vi lders molen, 'de trots van de wijk ' ,  was uiteraard een dankbaar gegeven voor een 
kermisstoet. Vaak werd de molen dan ook nagemaakt en meegevoerd , terwij l er 
rond gedanst en gezongen werd . 
Het Molentje was ook de u itvalspoort naar Nederland .  Het lag op de 'smokke l route' 
waardoor het wel eens opgeschrikt werd door spectacula ire nachte l ijke achtervol
g ingen van n iets ontziende ind ividuen d ie met hun kostbare smokkelwaar door de 
mazen van het net trachtten te g l ippen. 
De tramlijn Breskens-Maldegem l iep over het Molentje. Ze bracht wat ter ing en 
nering in de vele winkeltjes en de "estaminets'' . In 1 9 1 0  konden dorstige l ieden in 
een dertigtal cafés geholpen worden ! Een spectacu lair  ongeval was ook n iet u itge-

1 sloten, zoals het de vierjarige Hector Cauwels overkwam d ie de benen verloor 
onder de tram , maar zich verder nog goed door het leven sloeg . 

I n  1 994 gewaagde men van het EEUWFEEST VAN MOLENTJES KERM IS .  Eigen l ijk 
bestaat de kermis al langer. Wel was er in  1 894 duidel ijk een heropleving onder l 21s 



impuls van enkele cafébazen. De kleine tentoonstel l ing " Honderd jaar Molentje" , i n  
oktober 1 994, d i e  gebracht werd door het Ambacht Maldegem, gekoppeld aan een 
tentoonste l l i ng van antieke foto-apparaten en curiosa rond de fotografie in  de zaal 
van de hr. Noël Ryheu l ,  vestigde h ierop de aandacht. 

KERMISSEN ROND DE EEUWWISSELING 

Victor De L i l le ,  proza- en toneelschrijver, stoetenbouwer en vooral bekend week
bladu itgever, u i tte vaak zijn bewondering voor hetgeen die van het Moleneindeken 
weer eens gepresteerd hebben, voor hun aan één zeel trekken om van hun kermis 
iets bijzonders te maken, iets wat ze alleen op het Molentje kunnen. Ja, h ij zal zelfs 
pog ingen ondernemen om de meer bescheiden Kasteelkens kermis, de kermis i n  
het eerste stukje van de Noordstraat t e  verenigen met Molentjes kermis. I n  de jaren 
twint ig en dert ig werken zijn zonen actief mee aan de kermis. Vooral Jozef (0 1 896),  
i n  Maldegem bekend als den JYM, schrijft niet al leen wekel ijks in  't Getrouwe over 
a l lerlei techn ischè nieuwigheden ,  hij zal ze ook met veel succes inschakelen in  
Molentjes kermis. 

1 894 : STOET DER AMBACHTEN EN NERINGEN 

Het comité bestond in  1 894 u i t  : 
Theofie l  Cauwels,  voorzi tter. Pieter De Baets , schatbewaarder, Alfred De Facq 
(d i recteur  van de mandefabriek), schrijver. 
Ze werden geholpen door: Alois Meneve, Lou is Geernaert, Hector Wi l lems, C .  
Dhaenens.  

Op 1 6  oktober 1 894 kondigden z i j  volgend programma aan : 
Zondag 28 oktober: p rijsv lucht met du iven uit Ottignies,  gegeven door den Bond,  
gevestigd b i j  P. De Coninck .  Vooruit 75 fr. I n leg 1 . 70 fr. regulateur gewaarborgd .  
Verder PRACHTIGE STOET DER AMBACHTEN EN NERINGEN opgelu isterd door 
fanfares en bazuinb lazers, bestaande u i t  praalwagens en groepen te paard en te 
voet. 
Maandag 29 oktober : g rote ringsteking met rijtu igen. 
Prijzen 1 0  en 5 fr. I nschrijven bij Francies Borgonjon , Bloemestraat, van 1 tot 2 en 
half om stipt om 3 uur te beg innen , de in leg is 0,50 fr. 
Dinsdag 30 oktober : g rote prijskamp met de krulbol .  Prijzen ,  20, 1 5, 1 0  en 5 fr. 
I nschrijven bij Camiel Clyncke van 1 tot 2 1 /2 u. om ten drij uur stipt een aanvang 
te nemen. De in leg is 0 ,80 fr. per peleton van twee man . 
Woensdag 3 1  oktober : onderscheiden volksspelen.  

Het was de stoet der ambachten en neringen die in  1 894 een n ieuw élan gaf aan 
de kermis. Het moest eens iets meer worden dan de van ouds beoefende verma
kel ijkheden . 
Op 23 oktober volgde meer informatie over de stoet: 
Aanstaande zondag dus rijdt de stoet rond : vorming op het Molenlje te 1 u. en om 
1 1/2 u. stipt vertrekken. 
De stoet zal des maandags om 10 1/2 u. 's morgens voor de tweede maal uitnj'den. 
De maandag zal er insgelijks een ballon worden opgelaten. 
Worden al de beloften van medehulp verwezenlijkt dan zijn er in de stoet 40 pa r
den, 1 1  wagens, 4 groepen te voet en 15 ruiters en ruiteressen; dit alles dan nog 
opgeluisterd door klairons, muziek en gezang. 



llëiji!:ente Matclegh Mól�nbindekc; 
K E R M- I S 1 8 9 4  , 

P r o gr a mm �  �·er F e e s ten. 
Zondag 28 October, · - PRTJSVLUCRT met 

duiven uit Ottignies gegeven door den Bond 
gevest igd bij P. De Coninck . Vooruit 75 fr. 
I nleg fr. 1 ,70. Regulateur gewaarbo1gd. 

PRAC H T I G E  STOET der Ambachten en 
Neringen , opgeluisterd door Fanfrren Bazuin · 
blazers, enz. , bestaande uit Pr�alwagen en 
Groepen te paard en tl! voet. 

Maandag 29 October. - GROOTE RINGSTEKING MET RIJTUIGEN . Prijzen' 20, 
1 0  en 5 fr. I nschrijving bij Francies Borgónjon 
Blommestraat van 1 tot 2 1/2 uur om stipt ten 
3 uur te beginnen. De inleg is fr. o,So. 

Dinsdag 3o October. - GROOTE PRIJSUIP · 
IET DE IRULBOL· Prijzen 20, 1 ; ,  1 0  en s fr. 
I nschrijving bij Carniel Klin•:ke van 1 tot 2 1 12 
uur om ten drij u re stipt a.anYa n� te nemen . De 
inleg is fr .  0,80 per pcleton \'an t wee man. 

Woensdag JI Octobe1·. - Onderscheiden 
Volkspelen. 

A /dus vastgesteld Îll J1erg::zdcri11g van I I  
October 189-1. 

N A M E N S  H ET B EST U U R : 
De schrijver, De schatbew. De 11oor{iter, 
A. De Facq. P. De Baets. Th. Cauwels. 

De ·UtàJn, 
A . M cnc,·e , H  Willems , H .Gcirnacrt , C . Dhaenens 

Op die 1 1  wagens wordt uitgebeeld : 

1. De molen. Paarden kinderen De Candt : van vooren een overgroot Getrouwe, en 
twee zijner verkoopers die 't program van de stoet uitdelen. 
2. De mandemakers. Oude en nieuwe tijd : spinsters, kantwerksters, mandemaakt
sters. 
3. De bakkerij. 
4. Het vlas, door burgemeester Verstraete. 
5. De wafelbakkerij, Karel Neyt's peerden. 
6. Schrijnwerkerij, Paarden M. Van Hoorebeke. 
7. Brouwerij, M. Potvliege. 
8. Kloefkapperij : kinderen Cauwels, camion De Baets, Peerden P Neyt. 
9. Kramerij Dhaens. 
10. Schilderkunst, P De Meyere. 
1 1 . Praalwagen, verheerlijking van het Moleneindeken. 
Een groep zingende knapen, met begeleiding van instrumenten, wordt opgeleid 
door Louis Geernaert. 

Hoe zag zo'n stoet eruit honderd jaar geleden? Van dure gehuurde kostuums zal er 
wel geen sprake geweest zijn .  Hoewel Victor De Li l le de eerste was met een foto
toestel in Maldegem, drukt zijn Getrouwe in î 894 nog wein ig of geen foto's af. 
U iteraard weerspiegelde de stoet de meest beoefende beroepen van die tijd : het 
mulders bedrijf, het vlasbewerken ,  het brouwen ,  het kloef kappen, het mandenma-
ken , het spinnen, het kantwerken ,  enz. l 217 



Het was b l ijkbaar een succes, want 't Getrouwe gaf als commentaar : Wel, wat zegt 
ge van de stoet op 't Moleneindeken. Buiten verwachting! Wie had dat kunnen pein
zen. Daaraan ziet ge wat men kan als er eensgezindheid is. In 't laatste was het : 
men zal niet gereed zijn, de kiezing was een groot verlet, maar 't was nog geen half 
twee of de 10 wagens stonden er, gans stoetvaardig en 't Molentje draaide, Albien 
die kraaide, de brouwers stokten, de zwingelaars blokten, de schinkers die schon
ken, de zagers die dronken" . 
Op slag van twee ure kwam 't muziek aan en weldra klonk 't signaal van vertrek. 
Onder het gejuich eener samengeperste menigte trok men van 't Moleneindeken 
het dorp in door de Edestraat, de Markt, de Voorstraat, langs de Noordstraat naar 
zijnen oorsprong. 
Eenige dier vertoningen waren oprecht goed gevonden. Het is moeilijk hier namen 
te noemen, want allen hebben hun best gedaan. 
Zeggen wij enkel dat Honoré De Candt met zijnen molen, de bazinne Cauwels met 
haar koegespan en Theofiel Cauwels met zijn zingende slachters en de maagd van 
't Molentje op haren hoogen troon meest toejuichers hadden. 
Het volk was content, groot en klein mocht lachen en op de handen klappen tot 't 
genoeg was. Heel de namiddag, die gelukkig zonder regen overbleef, duurde deze 
vreugdebetooging voort en de herbergiers zeggen al dat ze eene goede ont
vangste gehad hebben. Wel zoo moet het zijn en wij houden ons aan ons eerste 
woord: dat is beter dan danspartijen. Eere nu aan de commissie die dat al zoo goed 
samengebracht heeft : ze mag er nog aan beginnen. 
De maandag en dinsdag heeft het weer wel niet mede gewild, maar toch was er 
iederen dag een overvloed van volk. 

Victor De Li l le spaarde zijn sympath ie en aanmoedigingen n iet tegenover het 
comité. Een van de belangrijkste personen in d it comité was Lodewijk Geernaert. 
Vele jaren zal h ij er samen met zijn medewerkers in s lagen op Molentjes kermis iets 
opval lends,  iets n ieuws te b rengen. 

Afbeelding van balpijpschutters. 
De vereniging "Melda's Getrouwe Broeders• was gevestigd 

bij Lodewijk Geernaert. De kleiballetjes w ren niet zo groot 

als hier afgebeeld. De tekening, een detail uit een fllch 

uit 1 905, lijkt eerder spottend bedoeld. 



LODEWIJK GEERNAERT (1 856-1 927) 

Lodewijk Geernaert, in de volksmond 'Claeysken '  genoemd , was schrijnwerker. H ij 
woonde op de plaats waar nu nog zijn k le inzoon,  de schrijnwerker-aannemer Valeer 
Geernaert woont. H ij had zes kinderen ,  waaronder Marcel Geernaert, de vader van 
Valeer. Marcel Geernaart special iseerde zich in het vervaard igen van houten onder
stellen voor personenwagen, vrachtwagens, autobussen .  H ij mocht onder meer de 
Van Hoorebekes, u itbaters van busvervoer, onder zijn klanten rekenen.  Werk was er 
genoeg, de auto begon pas zi jn opgang .  
Lodewijk Geernaert was zeer sociaalvoelend e n  d e  p laatsel ijke kermis lag hem 
nauw aan het hart. H ij was spelend l id van St. -Ceci l ia ,  maar stichtte ook 'een 
muziek' op 't Molentje. H ij had ook zangtalent. H ij d i rigeerde het gelegenheidskoor 
voor Molentjes kermis ,  zette de klopperdansgroep op poten,  was een onmisbaar 
man bij het samenstel len van een stoet. . .  Kortom, hij was de motor van vele activi
teiten.  
In het café van Lodewijk - naast het schrijnwerkersate l ier - was ook de balpijp
maatschappij "Me lda's Getrouwe Broeders" gevest igd.  Burgemeester Désiré De 
Meyere was er voorzitter van en heel wat prominenten waren actief l id .  
Het schieten met de balpijp werd beoefend achteraan op het erf. De balpijp was 
een holle houten buis van ongeveer 3 m lengte ,  waarmee kleine kleibal letjes wer
den weggeblazen, met de bedoel ing de "gaaien" op de wip te treffen .  Dit volksspel 
is al lang u itgestorven ,  doch in menig folkloremuseum is de balpijp nog te vinden . l 219 
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1 898 

Over de kermis van di t  jaar is  n iet veel bijzonders te melden. 
23 october : luisterlijke wildbol!ing van de gaaiboldersmaatschapp ij "De Getrouwe 
Vrienden" ,  bi j  J . B .  Leloup .  Een wi ldbol l ing werd begiftigd met "wi ld" .  Dit moet nogal 
ru im geïnterp reteerd worden : wi ld kon ij n ,  haas , maar ook kalkoen en kip kwamen 
in aanmerk ing .  
De dag nadien : p r ijskamp met de kru lbo l .  
Het organiserend comité bestond u i t  : A lo is  Meneve, Camiel C lyncke, A .  Cauwels, 
E .  C laeys, en A.  Martens .  

1 899 

G1:Mn::-;n: :\1..u.ucc1u.:w (lloLF.NTIF.). , - t 
LU JSTERLIJ KE 

WI LD BOL LI NG 
l:'<"l:c�·t>ft floor het Batuur dtt 

ll•SJbGl.teram:umctiappu GETROUWE MALtEGHEM 
J.iJ ). ll. l.t.torr.la i:•re�"Cnheid von 1 

MOLENTJE - KERMIS, 
ZON DAG 23" OCTOBER. 

Vraagt Duimpj��.almanak voor 18gg. 
OTllS 10 CS. 

Weer een nogal onopval lend gebeuren met o .m .  een luisterlijke eierkoers, prijs
kamp op d rie b i ljarts in  versch i l lende herbergen,  en de zeer in  trek zijnde wildbol
l ing bij J . B .  Leloup.  

1 901 : STOET DER GELUKZOEKERS NAAR ZUID- AFRIKA EN AMERIKA 

I n  1 901  kwam men weer met een stoet op de proppen ,  onder de benaming DE 
STOET DER GELUKZOEKERS NAAR Z U ID-AFR IKA EN AMER I KA. 
I n  Zuid-Afrika woedde de strijd van de Transvaalse Boeren tegen de Engelsen, wat 
zelfs op het Molentje de gemoederen wist te beroeren .  De stoet moest voor de 
Boeren wat geldel ijke steun opbrengen. 
Weer was Lodewijk Geernaert in  de weer om de kinderen van 6 tot 16 jaar l iederen 
aan te leren .  P ieter De Baets trok zich vol ijver de klapperdansers aan .  
Pieter De  Baets was de schoonbroer van Alfred De Facq (vader van Robert De 
Facq) ,  de d i recteur van de mandenfabriek. Zij waren buren van mekaar en woon
den in de Noordstraat, naast het hu is Van Mullem (het latere Jeugdhuis) .  Pieter De 
Baets ( 1 852- 1 939) was jonkman . Jaren lang zorgde hij ervoor dat er met de kermis 
een klopperdansgroep werd samengesteld .  
I n  zijn b lad van 28 oktober schreef De Li l le :  
' t  Is morgen Molentjes kermis en te zien naar het programma is dat een hele 

gemeentekermis waard. Op alle gemeenten is er een molen en dan ook op 't 

Moleneindeken, maar er zt}'n veel parochies in 't land die kleiner zijn dan 't 

Moleneindeken van Maldegem, daar wonen 1000 mensen. Beklj.k eens 't program

ma van de stoet der ambachten, wat daar uitgevoerd wordt. 



De woning van Lodewijk Geernaert, schrijnwerker-herbergier, lokaalhouder van de Balpijpschutters "Melda's 
Getrouwe Broeders". Zoon Marcel Geernaert-Van Parijs was gespecialiseerd in het vervaardigen van de houten 
onderstellen voor auto's. Een andere firma plaatste er de carrosserie op. Staat deze mooie berline gereed voor de 
proefrit? 
Hier wonen nu Valeer Geernaert-Mitchell Nelly en Vital Van Landegem-Geernaert Lydie. 

't Molentje kon alleen ook al een historische stoet maken, zoo het wilde : 
't was aan 't Molentje dat de Fransche generaal het eerst asem haalde als de 
Aardenburgers hem van de stad hadden verjaagd (jaren 1600). 
't Was in 't molenhuis dat in de beloken tijd de priesters schuil hielden en misse 
deden. 
't Was op de gaaipers van 't Molentje dat in 1830 de Belgische vlag voor het eerst 
over de streke waaide. 
Victor De Li l le verwees graag naar "het h istorisch belang" van de wijk het Molentje .  
Er was daar toch een en ander gebeurd . Waarom zou men er zich n iet door laten 
inspireren voor de kermis? 
Er werd dit jaar ook een eigen l ied van 't Molentje gezongen, waarin de molen 
bezongen wordt, en waarin men ook al lusie maakte op de nieuwe kasseiweg . 

Hier is de molen en zijn volk, 
Den ezel is er bij. 
Wij ketsen heel de prochie rond 
't Is overal kalsij. 
Hier op den molen kijken wij, 
Al over huis en dak. 
En geven gaarne nog geneen 
Den laatsten man zijn zak. 
Hier is de molen en zijn volk, 
komt met uw graan maar aan. 
Wij zorgen hier voor groot en klein 
't Zou zonder ons niet gaan. 



Programma van de stoet. 

Het was op maandag 28 oktober dat de g rote stoet u itging , d ie als volgt samenge
ste ld was: 

1 .  Muziekmaatschappij S int-Ceci l ia  
2 .  Vaandel van ' t  Molentje gedragen door den hoornblazer Amatus te paard , 

omringd door vier amazones. 
3 .  Feverianus met de eze l ,  of de ezel die de bakte draagt. 
4 .  De dansende molen van P intahola 
5 .  De klopperdans door de boeremolenarinnetjes met zang op wagen. 
6 .  De goudzoekers van a l le natiën te voet en te peerd en ten eze l ,  opgeleid 

door den ' lord-meier' van ' t  Molentje. 
7. De eerste molen van Johannesburg met de spinsters van het rad der fortu in .  
8 .  Nog fortu inzoekers te voet . 
9. Paul M i nka mèt 'zijnen g roenen ' en heel zijn gezin .  

1 0 . Pak en Zak en trekorge l .  
1 1 . Pretor ius en Pretoria met haren koffiemolen op hunnen trekwagen met zes 

ezels en ezel innen bespannen . 
1 2 . Fortu in- en goudzoekers. 
1 3 . Boeren te paard . 
1 4 . De muzikanten van Nut  en Vermaak. 
1 5 . Zingende Jeugd.  
1 6 . Wagen van Molentjes verheerl ijk ing met de vro l ijke spinsters . 
1 7 . De maagd van 't Molentje met 's Lands Vrije Kinderen .  

Langs den stoet werd een omhal ing gedaan voor de boerenvrouwen en kinderen in 
de kampen. De omhal ing bracht 53 fr. op .  Met andere omhal ingen in  de herbergen 
vermeerderde d it bedrag tot 70 fr. Men kan in elk geval n iet beweren dat de 
"Moleneindenaars" n iet sociaal-voelend waren .  Ze leefden mee met de mensen aan 
het andere kant van de were ld .  

Op d insdag 29 oktober stonden nog op het programma: een teer l ingspel , een luis
terlijke schieting met de ba/pijp in het lokaal van Lou is Geernaert, een hoepelbol
l i ng voor 't vrouwvol k  b ij Pieter Raeman , en nog een jaerlijksche wildbol/ing te geven 
door de Gaaiboldersmaatschappy "De Getrouwe Vrienden ", bij August Roels .  
Op maandagvoormiddag lokte de jaarl ijkse vendit ie van "viggens,  zeugen, hout
waren" " .  zoals  steeds veel volk. Een gelegenheid om nog wat in de kermissfeer te 
b l ijven . 
Het mooie weer was van de partij geweest en De L i l le schreef: de kermis van dees 
jaar was stellig de schoonste die er ooit geweest is. 

I n  de volgende jaren zijn er nog enkele u itsch ieters: 
1 902 Stoet het Heerken van Maldeghem 
1 903 De komieke Mosselstoet, met speciaal "Mosse l l ied" 
1 906 Luisterrijk muziekfeest met d iverse maatschappijen 
1 907 Muziekfeest en wandelconert 
1 9 1 1 Tweede Stoet Mynheerken van Maldeghem 
1 9 1 9  Muziek e n  Tu rnfeest e n  bijzondere hu lde aan d e  Gesneuvelden 

van 1 4- 1 8, omdat de gemeente te weinig gedaan heeft 
1 920 Muziek en vuurwerk. 



1 902 : STOET MET UITBEELDING VAN MYNHEERKEN VAN MALDEGHEM 

In 1 902 was de officiële kermis in  Maldegem centrum maar een f lauwe zaak 
geweest en het comité besloot van Molentjes kermis eens serieus werk te maken . 

. , . -_...,.-

M ljnheerkeo 
v o.r> i"'\aJ de..9 hen; 

ol ie _gi'r}c. e r  eet!) 
u u t  jd_gF-.en." 

Di t  comité bestond u i t  : voorzitter Alfred De Facq , secretaris Emiel Cauwels ,  schat
bewaarder E. Braet. Leden : Pieter De Baets, R. De Baets, Hector De Vi ldere ,  Lou is 
Geernaert, Hector Verstrynghe, Emie l  Verstraete. 
Langzaam sijpelde het n ieuws door: men zou de legende van het "Heerken van 
Maldeghem" u itbeelden in een stoet. Daarbij zou het zangspel een belangrijke rol 
spelen. 
Het scenario werd vastgelegd : al wandelend in  twee rijen met in  hun midden het 
"Heerken van Maldeghem" ,  z ingen een g roep meisjes het eerste couplet van het 
bekende l ied , waarin wordt verhaald dat de Maldegemse Heer een herder ontmoet. 
Het herderken en het Heerken zingen verder het tweede en derde couplet, waarin 
ze het hebben over het blazen op de hoorn.  
Nadat het kwaad is geschied, komen de zesendert ig rovers te voorschijn , scharen 
zich rond het Heerken en leggen de hand op hem. 
Herderkens, koor en Heer zingen verder zoals het l ied het voorschrijft . 
Mijnheerken schrijft in het zand,  een vrouw smeekt om genade voor de rovers , de 
moordenaars worden vastgebonden en in  de donkere put geduwd . Een metselaar 
metselt de put d icht. Al lemaal scènes die expressief werden u itgebeeld .  
Voor de u itbeelding werd op verscheidene p laatsen halt gehouden : aan het  kapel
letje van den hei l ige Rochus, rechtover Gust De Smet, aan 't B loemestraatje, aan 
koopman Braets, enz. l 223 



De muzikale begele id ing werd verzorgd door koperen instrumenten in vier partijen. 
' s  Zondags voormiddags was er algemene repetitie op het erf van de heer Van 
Mu l lem ( i n  de jaren '70 het Jeugdhuis) .  
Vo lgende aanbeve l ingen werden verstrekt : De ketelaars dienen zelf te voorzien in 
hun kledij. Let er op : geen slobkousen of getten, knapzak, boerenhoeden, geen 
klakken of hooge hoeden, die bestonden nog niet in hunnen tijd, konijne- en hon
devellen komen hier goed van pas . . .  
D e  vergoed ing d i e  d e  ketelaars zu l len krijgen zal afhangen van de meerdere of min
dere moeite die zij zich gedaan hebben om goed uit te komen, zij dienen ook hun 
aarden kruik mee te brengen. . .  
Tenslotte werd aan al len . . . den diepsten ernst aanbevolen. Het hele spel is een 
treurspel. Na den stoet mag men doen wat men wil, maar binst de taferelen kan 
men niet ernstig genoeg zijn. 
Bij de u itvoering trof men het. Het was goed weer en niet minder dan 4000 mensen 
schouwden de stoet. Waar gedeclameerd of gezongen werd , was het b ijzonder sti l .  
l eder tafereel maakte d iepe indruk .  De twee hoofdrolspelers oogstten al le lof : de 
smid Emie l  Diet voor z i jn  u itbeeld ing van Meneerken van Maldeghem en Emiel 
Lampo als het herderken. De gevangenneming van de ketelaars was zeer echt, ze 
zette kinderen en zelfs volwassenen aan het huilen van medeleven. 
's Maandags g ing de stoet nog eens u i t  tot aan het hospitaal en de Markt, maar dan 
wel tussen de regenvlagen. 

't Getrouwe schreef over de stoet : 
De menschen zien geerne zulke dingen; daar zullen ze nog lange jaren van spre
ken. En ook iedere gemeente kan dat niet. Er is overal geen Mynheerken van 
Maldeghem. Wie weet kunnen wij dat niet uitwerken tot een b/Jjvenden jaarlijkschen 
of alware het maar vijfjaarlijkschen ommegang, te midden den zomer. Brugge en 
Veurne hebben hun ommegangen, Dendermonde zijn Ros Beiaard, waarom zou
den wij aan ons Mynheerken niet houden? Daar kan toch iets van gemaakt worden 
dat onder kunstopzicht waardig warde van de belangstelling, uren in 't ronde! 

I nderdaad, de bal lade van het Heerken van Maldeghem, toch een belangrijk l iterair 
erfgoed van Maldegem, zou later nog meermaals in  spel of stoet worden u itge
beeld .  Gabriël De L i l le maakte er in 1 93 1 -32 zelfs een verfi lming van. 

Mooie houten standaard van de "Breydelszonen•, een gaaiboldersver· 

eniglng op het Molentje. Hij draagt het jaartal 1 905. Hij was chtere n· 

volgens in bewaring bij Fons Verstuyf en later bij Orner Clyncke. Over d 

gaaibolders "De Getrouwe Vrienden", een zeer bloeiende vereniging, dl 

in 1 925 haar nieuwe vlag kreeg, is meer bekend. 
. 



1 903 : KOMISCHE STOET 

Na de ernstige stoeten van de vorige jaren wou men het nu eens over een andere 
boeg gooien.  Men dacht aan een uitbeeld ing ,  op een eerder komische man ier, van 
verschi l lende beroepen. 
Visverkopers en leurders in  mosselen waren in  deze g rensstreek goede bekenden.  
De roep "mossels ! "  lokte de hu isvrouwen naar bu iten om mossels te kopen aan de 
kar, tegen enkele centiemen "de schep" .  De goedkope mosse l ,  vroeger "kost der 
armen,"  heeft thans wel meer aanzien verworven ! 

Het was alweer Louis Geernaert d ie i n  zijn herberg het gelegenheidsl ied aan
leerde : 

DE MOSSELMAN 

Mossels, mossels, koopt mijn mossels 

Ze zijn vet en levend frisch 

't Is niet voor niet, 'k vraag slechts tien centjes 

Voor zoo fijn en lekk 'ren visch 

Mossels! Mossels! 

Mossels venten deed mijn vader 

Mossels venten zal mijn zoon 

'k vraag niets anders in mijn leven 

'k Ben tevreden met mijn loon. 

Mossels! Mossels! 

Refrein 
En zij komen van Philippine 

Met den snellen avapeur 

En ik aanstonds loop ze venten 

Straten van deur tot deur! 

Wel van over duizend jaren 

Eet men mossels hier te land 

En zoo lang de zee hier aanspoelt 

Blijven ze op het Vlaamsche strand 

Mossels! Mossels! 

't Is een vrucht van eigen erve 

't Is de kost van 't Vlaamsche dief 

Wie en mint die godes gave 

Wie en mint den mossel niet? 

Mossels! Mossels! 

Ja, den mossel kost der armen, 

Wordt door rijken ook begeerd. 

Niets is voediger, gezonder, 

Niets is meer uw centen weerd! 

MOSSELS! MOSSELS! 

's Zondagsnamiddags g ingen de komieke masse/mans uit  onder le id ing van Pieter 
De Baets. Louis Geernaert d i rigeerde het koor. Er waren 60 fr. premiën voorzien , 
waaronder 5 fr. voor de meest komische uitbee ld ing .  
's Maandags ging de stoet een tweede maal u i t ,  met 's avonds nog fakkeltocht met 
muziek en verl ichting .  
Meer klassieke ingrediënten waren op d insdag : de wandelstoet door de fanfare van 
't Molentje, een grote prijs met de kru lbol , hoepelbol l ingen voor mannen en vrouwen 
en een wi ldbol l ing bij " De Ware Broeders" .  
Tenslotte nog op woensdag een grote wi ldschieting b i j  Lou is Geernaert in het lokaal 
"De Hengsel" met balpijp ,  ba/boog en karabijn flobert. Om 3 u. puitekoers, mast
kl imming ,  wit en zwart. Aan eenvoudig vertrouwd volksvermaak ontbrak het dus 
weer n iet. 
De foor was aanwezig met steeds meer attracties. Het c i rcus MULARDO trad op :  
met 8 peerden en een ezel die maar 80 cm hoog was, het grappigste dier ter 
wereld. Velomeulen, paardemeulen en balançoir waren ook present. 
Pieter De Baets, den onvermoeibaren bestuurder der masse/mans, werd geprezen 1 voor zijn g rote inzet en samen met Lou is Geernaert in de b loemen gezet 



1 904 

Voor d� kermis van 1 904 werd geen bijzondere inspanning gedaan: een envelop
petrekk1ng per velo staat op het programma, een r ingsteking met bespannen rijtui
gen met paard of muil, een kru lbol l i ng ,  schoentjeszoeking voor de vrouwen en tot 
besl u it een mastk l imming .  

Het b leef gans de kermis d roog . Een curiositeit: de oudste inwoner van het 
Molentje ,  Jozef Everaert, 98 jaar zat de zondag van de kermis nog te kaarten met 
"Seef Ravez" ,  met Heintje Caere en met een zekere Lip pens uit Adegem. Ze waren 
samen goed voor d rie eeuwen en 43 jaren ! 

1 905 : WANDELCONCERT 

I n  1 905 had de commissie, bestaande u i t  Ed.  Braet, C .  De Zutter, Lucien Van de 
Genachte, Louis Geernaert, R. Van de Genachte en Emiel Verstraete volgende pun
ten op het programma. 

Een kru lbo lprijskamp .  
Gaaibol l i ng  voor kalkoenen b ij Lucien Van de  Genachte. 
Ezelkoers van aan Victor Vermeersch tot aan Braets. 
Wandelconcert door 't muziek van 't Molentje .  
Een r ingsteking ,  uits lu itend voor Maldegemmers. 
Schiet ing bij Melda's Trouwe Broeders. 
Fakkeltocht met muziek, ter gelegenheid van 75 jaar onafhanke l ijkheid. 
Mastkl imming,  zaklopen . 
Grote p rijskamp met de jaskaart, om op woensdag te beslu iten met al lerhande 
volksspelen.  

1 906 : M UZIEKFEEST 

Voor de kermis van 1 906 werden heel wat muziekmaatschappijen aangetrokken.  
Molentjesfanfare bracht reeds een wandelconcert op zaterdag 27 oktober; de dag 
nadien volgde een LU I STERRIJK MUZIEKFEEST met vier deelnemende maat
schappijen ; ook op maandag en d insdag was er een wandelconcert .  
Fervente bolders konden terecht bij Lucien Van de Genachte of bi j  Emiel Verstraete 
voor de kalkoen- of wi ldbol l i ng .  

's Maandags om 1 0  uur was er een zielemis voor mevrouw van Mu l lem en de oud
strijders van 1 830, met u itre ik ing van een gedachtenisprentje en u itdel ing van 
brood aan de armen . 
De kermis werd gezegend met een zonn ig herfstweertje. Het muziekfestival bracht 
veel volk op de been.  Molentjesfanfare met z ijn  d i rigent Louis Geernaert speelde 
h ierin een vooraanstaande rol .  De omhal ing op de wijk dekte vol ledig de kosten. 
Het festival kostte aan de gemeente geen cent, en daar g ing het comité fier op! 

1 908 : MUZIEKFEEST 

Tot aan de eerste wereldoorlog werd n iet veel opvallends meer ingericht. Molentjes 
Fanfare opende de kermis op 26 oktober. 's Zondags stond er weer een MUZIE -

FEEST op het programma. 



IIJ)Pi©M MAILIID 
OPE INO,  Zondag, 9 Mei 1 909, om 2 e n  half 

� ,ö � ö  B� ANK �l'\IJZEN . 
VOORSPEL (entrafnement), op Zondag, 2 Mei , om 2 1 12 

Op 27 oktober 1 908 vierde men de verfraaiing van den steenweg. 
Verder stonden de wi ldbol l i ng ,  al lerhande vo lksspelen zoals mastkl imming ,  zaklo
ping,  wit en zwart, op het programma, om te bes lu iten met een fakkeltocht. 
Pieter De Baets , A .  Verstr inghe, A .  Martens en Theofie l  De Vi ldere vormden de com
missie. 

1 909 : HET JAAR VAN DE VELODROOM 

Een belangrijke gebeurtenis in  Maldegem was op 9 mei 1 909 de opening van de 
Velodroom, opgericht in  de tuinen van het Kasteeltje (waar de velodroom lag vindt 
men nu de wijken Parklaan en Begijnhoflaan) .  Deze trok a l l icht al le aandacht naar 
zich toe en dat is  er misschien oorzaak van dat over Molentjes kermis n iets vermeld 
werd . De wielerwedstrijden in de velodroom lokten enorm veel volk ,  wat het voor de 
kermiscomités n iet gemakkel ijker maakte. Het bracht ze wel op het idee zelf als 
g rote attractie een 'koers' op het programma te brengen . 

1 91 1  

Op 22 october 1 9 1 1 werd voor de daaropvolgende zondag en maandag weer eens 
de u itgang van de H I STOR ISCHE STOET VAN MYNHEERKEN VAN MALDEGHEM 
aangekondigd . 

Het was de vierde maal dat er iets rond "Mynheerke van Maldeghem" gebeurde . I n  
1 890 was e r  met Maldegem kermis een u itbeeld ing geweest, daarna met Molentjes 
kermis in 1 902 en tenslotte in de hovingen van 't Kasteeltje in 1 904. 

Het moet een heru itgave geweest zijn van 1 902, want ongeveer hetzelfde scenario 
wordt aangekondigd:  

De meisjes zullen koren zingen en komen aangewandeld in twee rijen langs weers
kanten de baan en Mijnheerken met boog en speer in 't midden. Zij zingen al gaan
de de eerste strofe. Dan verschijnt het herderken met de horen. Stilstand. 
Mijnheerken tot het herderken aan de hoek van Louis Everaerts: tweede en derde 
strofe. 
Al voortgaande herzingt het meisjeskoor de derde strofe en voegt er het vierde bij. 
Mijnheerken blaast op den horen. 
Rechtover Sint-Rochus hebben de 36 moordenaars, die tot hiertoe achter den 
wagen van den donkeren put gingen, zich rond Mijnheerken geschaard en leggen 
de hand op hem. Het herderken komt tusschen en spreekt voor Mijnheerken ten 
beste, maar laat hem ook een belofte afleggen. l 227 



22s I 

Rechtover meneer Van der Donck, wordt het vierde tafereel opgevoerd. Eene 
dienstmaagd brengt zand en strooit het op straat voor de voeten van Mijnheerken, 
en onder de oogen der soldeniers, die vroeger op den wagen van den donkeren 
put staande, tot bij hem gekomen zijn, schrijft hij letteren met zijnen teen in 't zand. 
De soldeniers slaan hunne armen op bij het ontdekken van de schuilplaats der 
moordenaars. Het koor zingt al gaande hoe de rovers gegrepen werden en geker
kerd in de donkere put. 
Onder het zingen van de twee laatste strofen verdwijnt het koor in de Edestraat. 
Terug in de Noordstraat gekomen al over de Markt, herbeginnen de tafereelen op 
telkens nieuwe plaatsen, zoodat niemand te klagen hebbe! 
De jaren voor het u itbreken van de oorlog gebeurde n iet veel bijzonders meer. 
Tijdens de oorlog werden de kermissen door de bezetter verboden .  

1 91 9  : M UZIEK- EN TURNFEEST 

Aan het hoofd van. de commissie vinden we Pieter De Baets . H ij was dus opge
klommen tot de functie van voorzitter. Met zijn ondervoorzitters Hector Van Hecke 
en Albert Wi l lemarck ste l t  hij in 1 9 1 9  volgend programma voor : 
Op zaterdag 25 oktober : kanongeschut en een concert op de kiosk door 
Mo!entjesfanfaren. 
Op zaterdag 26 oktober : in de namiddag lu isterrijk Muziek- en Turnfeest met de 
medewerking van Sint-Ceci l ia, N ut en Vermaak, de Verenigde Vrienden van 
Adegem en de Turnmaatschappij Wi l len is Kunnen u i t  Maldegem. 
Op maandag is er  een plechtige rouwdienst in  de kerk voor de gesneuvelden . Het 
comité van 't Molentje nam een gewaardeerd in itiatief, namel ijk z ij hadden gezorgd 
voor een fotografie met de afbeelding van de zes Maldegemse gesneuvelden. Dit 
werd op het kerkhof aan de fami l ie plechtig overhandigd,  iets waar deze zeer blij 
mee was. 
Het herdenken van de gesneuvelden was een ferme !esse voor het gemeentebe
stuur, schrijft V. De L i l le ,  en het gemeentebestuur mag ook beginnen denken aan 
de oprichting van een monument voor de gesneuvelden. Het zal echter nog duren 
tot 1 928 vooraleer d i t  monument er komt. 

1 920 : M UZIEKFEEST 

Bij de kermis van 1 920 is een zekere René De Lange voorzitter, geholpen door 
Camiel De Baere en Maurits Martens als ondervoorzitters. Ook Hector Cauwels, 
Pieter Claeys en Omer De Bree helpen mee. 
Aan het zeer luisterrijk Muziekfeest op zondagnamiddag wijdde Victor De Li l le een 
u itgebreid verslag in  't Getrouwe, en nog wel op de eerste b ladzijde: 
' t  Is nogal vreemd dat we van een straatkermis op onze eerste bladzijde gewagen 
en zoo dat het kan gelezen worden van de Zee tot den Rijn. Dat is 't geval met 
Molentjes kermis, het noordelijk "endeken " van Maldegem, waar een paar duizend 
menschen samenwonen die van oudsher op hunne kermis doen gelijk weinige dor
pen kunnen en dat zonder een centiem ondersteuning van de gemeentekas. 
Als de gemeente geen stoet had voor de Boeren van Transvaal, op het Molentje 

hadden ze er een. Daar hebben ze ook Mijnheerken van Ma/deghem opgevoerd 

langs de straat en weer op eigen kosten, daar vierden zij' verleden jaar 's Land 

Vrijmaking met hulde aan de gesneuvelden, met llj'kreden van een aalmoezenier op 

het kerkhof, met offering van hunne portretten aan de ouders en alles wat er toe 

behoort, mitsgaders een eigen muziek, dat ze noemen Molentjes fanfaren. 



De Katholieke Turngroep "Willen is Kunnen", gesticht in 1 91 1 ,  was ook meerdere keren van de partij op het 
Molentje. De levende piramide, opgebouwd door lenige kerels uit Maldegem, onder leiding van René Van 
Reybroeck, heeft op dit dorpsplein - ergens in het Meetjesland - veel bekijks. 

En nu van de jare hadden ze weer een heel program. Bereidwillig trokken de beide 
Maldegemsche Muziekmaatschappijen en de Turnkring naar het Moleneindeken 
op. Wat zij niet gedaan hadden op de gemeentekermis zelve! Daarbij sloten zich 
aan de Van Maerlantsbuurtzonen van Moerkerke, zang en muziek, onder de bekwa
me leiding van een uitzonderlijk man, Pietje Van Meenen, een jubilaris in de muziek. 
En daarbij nog de fanfaren van Adegem, wel de degelijkste maatschappij van 't 
ronde, die de eer had tot nu toe in één seizoen twee keer naar de badplaats van 
Knocke geroepen te worden. 

Dat alles voor het Molentje, wanneer de dagen reeds zo kort zijn en 't kan waaien 
en regenen lijk het past voor de poorte van de vlakke Zeeuwsche polders. 
Maar nu was 't een lekker zomerweertje : de Moleneinderkens zaten voor de deure 
in de zon, wat zij in vijf en twintig jaar niet hadden kunnen doen, en 't was een 
stroom van volk, ook uit Holland, hoewel de grens nog verre van open is en het gras 
nog altijd groeit langs de beroeste riggels van den tram. "  

De kermis werd besloten met een fakkeltocht, aan ieder huisje, hoe klein ook, hing 
venetiaansch licht. l 229 
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1 921 : WIELERSPORT 

Molentjeskermis 1 92 1  stond in het teken van de "velosport" .  Het "koersen" had i n  
Maldegem u iteraard een g rote stimu lans gekregen door de oprichti ng van de velo
d room achter het Kasteeltje. Heel wat wielerg lories werden aangetrokken en zorg
den ervoor dat de velodroom du izenden kijk lustigen te s l ikken kreeg. 

Op maandag 24 oktober werd een g rote "wielri jderskoers" ingericht voor begi nne
l ingen. Er waren 1 25 fr. prijzen te verdienen . 
De u itslag van de wielerwedstrijden: 
1 .  Van Hytte Maurits, Maldegem 
2.  Mortier Maurice, Knesselare 
3. De Loof Remi ,  Knesselare 
4. De Vreeze Henri ,  Maldegem 
5. Van Poucke Achiel ,  Maldegem 
6 .  De Li l le R ichard , Maldegem 

1 922 : MUZIEKFEEST 

Het programma van 1 922 was vrij k lassiek van snit :  een concert op de kiosk door 
Molentjes Fanfare, 's zondags een MUZI EKFEEST met de medewerking van St. 
Ceci l ia ,  De Ware Vrienden van Middelburg,  de Verenigde Vrienden van Adegem en 
Nut en Vermaak. 
De Getrouwe Vrienden zorgden voor een wi ldbol l i ng .  Ook de velosport kwam aan 
bod met een wiel rijderskoers voor beginnel ingen en de wielerc lub "Velosport" 
betwistte zijn kampioenschap. 
Verder stonden op het programma : een bol l i ng ,  een loopkoers, een schoentjes
zoeking per rijwiel en een grote kaartprijskamp.  
De u itslag b i j  de wielrenners : 1 .  De Keyser 2 .  Van Hyfte 3 .  De Loof. 
De loopkoers : 1 .  August Timmerman 2. Jozef De Bree 3. Van Poucke. 

1 923 : VERBROEDERINGSFEEST MET NEDERLAND 

I n  oktober 1 923 kwam men met wat n ieuws voor de dag :  EEN SCHAKELFEEST, een 
verbroederingsfeest met onze noorderburen.  

De betrekkingen met Nederland waren na de oorlog heel  wat verkoeld .  Op zeker 
ogenblik was er zelfs sprake van dat België Zeeuws-Vlaanderen wou aanhechten .  
D i t  veroorzaakte wrokkige gevoelens b i j  de Nederlanders. 
Nederland was neutraal gebleven in  de eerste wereldoorlog . Vele Belgen hadden 
er hun toevlucht gezocht en hadden zelfs langer van de Nederlandse gastvrijheid 
genoten dan nodig was, ook toen de Duitsers al le faci l iteiten boden om terug te 
keren. De Belgen toonden zich n iet alt i jd dankbaar. Omdat de Nederlanders n iet 
hadden moeten meevechten , leek men zich afkerig op te stel len tegen hen . "  De 
sfeer was dus wat vertroebeld .  

Maar Maldegem moest met Nederland leven en zag graag de vooroorlogse toe
stand hersteld. De tram uit Holland kwam nog altijd n iet verder dan Strobrugge, wat 
nadel ig was voor de handel . Men zag daar g raag verbetering in komen. Ook de 
duurte van de gulden heeft er schuld aan, het is gemakkelijker voor onze noorder-
broeders tot bij ons te komen, dan wij tot bij hen, werd er geschreven .  l 231 



De kermis van het Molentje werd dan ook in het teken geplaatst van de verbroe
dering met Nederland .  Men sprak van EEN GROOTS SCHAKELFEEST, een feest 
dat ook volk  van over de g rens moest aantrekken .  Daartoe moest een belangrijke 
attractie gevonden worden . 
De commissie voorzag een LUCHTRE IS  MET EEN LUCHTBAL onder leiding van 
den bekenden luchtvaarder kapitein Dumortier. Er kwam ook een valschermsprin
ger b ij te pas, het meenemen van reisdu iven en het uitwerpen van 60000 reclame
briefjes. De hele organisatie had de steun van de pas in het leven geroepen han
delskamer. 
JYM,  de toen 27-jarige Jozef De Li l le ,  legde veertien dagen voor de kermis in  zijn 
rubriek " N ieuwigheden uit de Mekanieke Wereld" nog eens al les haarfijn uit wat er 
te verwachten was. 

Kapite in Dumortier, die naar Maldegem zou komen,  was n iet de eerste de beste. Hij 
won de wedstrijd om de grootste afstand te Luik in 1907, hij won ook de Eerste 
Landingsprijs te Brussel in 1908. Hij komt naar Maldegem met zijn ballon van 650 
kubieke meter inhoud. 650 kubieke meter lucht maal 700 gram is in het totaal 450 
kg. Er blijft ruimte 300 kg. mensen en ballast mee te nemen. 

Die bal last bestond met Molentjes kermis niet u it  zand ,  maar u i t  1 00 ki lo papier, 
nameli jk u i t  60000 reclamebriefjes ten voordele van Maldegems handel en n ijver
heid .  De rec lame op de briefjes betaalde mede de kosten van de ballonvaart. 
Het had honderd jaar geduurd vooraleer de gasbal lon bestuu rbaar werd . Enkele 
weken voor Molentjes kermis had de bal lon,  de "Dimude" ,  in één ruk de afstand 
over Afrika, I ta l ië en Frankrijk afgelegd.  Hij vloog vijf dagen aan één stuk. Ook tij
dens het beleg van Parijs had de bal lon zijn nut bewezen. Grote wedstrijden met 
bal lons, zoals de "Gordon Bennet", waren in de mode, dus waarom n iet eens een 
bal lon op Molentjes kermis !  

't Getrouwe van 2 1  oktober maakte de mensen n ieuwsgierig : Het vullen van de bal
lon vraagt 9 tot 10 uren. De trompetters van Lembeke zullen de mensen verwittigen 
dat de opstijging op het punt staat te geschieden. 
Op het moment van het opstijgen zal een Vlaamsch muziek de Vlaamsche Leeuw 
aanheffen en een Hollandsch het Wilhelmus van Nassauwe, gelijk dat in Brussel in 
den Gordon Bennet-wedstrijd gebeurt. 
Maandag worden de reclamebriefjes gedrukt, wie er nog wil opstaan moet onmid
dellijk 50 fr. storten aan de heer Jozef De Lille. Alleen bij ontzettend slecht weder 
gaat de luchtbal de maandag op, dat zal maar zijn als het moest donderen of stor
men. Noch wind of regen zullen het opstijgen beletten. 

De inhalingswedstrijd met fietsen om het eerst bij de daling van de ballon aanwe
zig te zijn wordt niet gehouden. Er zou geen behoorlijk vertrek mogelijk zijn in het 
gedrang van de mensen en het wordt te vroeg avond. Terugkeren in het donker 
over vreemde wegen, dat brengt teveel risico's mee. 
In de nabijheid van de ballon wordt men beleefd verzocht niet te roken; ook waar 
de ballon zal landen moeten de landslieden hun pijpen dooven op gevaar zelf door 
een ontploffing een ongeluk op te loopen. 

Het was negentien jaar geleden - sinds de inhal ing van de burgemeester • dat te 
Maldegem een bal lon was opgelaten. Men rekende dan ook vooral op de jeugd, die 
nog nooit een bal lon zag opstijgen en hier in kwam men niet bedrogen uit .  



GEMEENTE MALDEGEM. 
MOLENTJES-KERMIS 

PROGRAMMA DER FEESTEN 
ZATERDAG 27 OCTOBER 

Opening der feesten door kanongeschut. 
Om 7 ure concert op 't kiosk nr 1 en om 

8 ure op 't kiosk nr 2 door Molentjes fan. 
fa ren. 

ZONDAG 28 OCTOBER 1923. 

EERSTE - SCHAKEL FEEST 
tusscben Belgisch - Nederlandsche Ge

Q'lei!nlen ter gele'genheid van de Sluiting 
van het Vijfde Vredesjaar. 

om 1 1 )2 ure 
G ROOT M U Z I E K F E E S T  

........... rt ..... ? ...... ... _ ··,. · . ""• T il Î 

' voor PASSAGIERS 
met den bekenden Luchtvaarder Dumortier 

als Kapitein. 
Loslatini? van een valscherm met man

netje, 
Medename van reisduiven en 60.000 re· 

clamebriefies. 
Het gaz wordt geschonken door de Gas· 

maatschappij van Brugge uit erkentelijk
heid voor hare talrijke abonnés. 

MAANDAG 29 OCTOBER 
om 2 ure stipt Groote. Wildbolling dooi de 
Maatschappij " De Getrouwe Vrienden " 
Gevestigd bij Alfons Verstuyf. 

Om 3 ure 
Eerste ra�g LOOPKOERS 

met optocht der muzieken en daarna con- 1 voor liefhebbers-loopers aangesloten en 
eert op de kiosken door : l niet aan.i?esloten, m e t  medewerking van d �  

De trompettersclub, Lembeke. Gantoise en verzekerde deelneming van M. 
De fanfaren Nut en Vermaak, Maldegem. Van�en _ Broel", k�mp1oen van Belgie i 'M. 
Koninkl. societ, Aardenburgsche fanfaren. De .:;rande, overwinnaar van de Marathon 
De Harmonie Amicitia Eekloo Gent-Aalst, Proot, 3 maal overwinnaar van 
Muziekgezelschap App

,
olo Slu{s den Marathon der Vlaanders, Blondeel -

Eendracht maakt Macht �an Waterland- De!eforterie - D'  Hondt - Van Durme -
Oudeman. ., Vuylsteke. 500 fr. prijzen in kunstvoor-

Muziekgzel&chap, Oostburg. werpen. Inleg aan 2 fr. bij Alois Meneve. 
Koninkl fanfaren St-Cecelia, Maldegem. i 's Avonds om 6 ure schoone verlichting 
De stoet wordt gevormd aan den inkom van de huizen en reklame fakkeltocht, opg� 

der 'emente. luisterd door muziek. 
om 2 1)2 ure OPSTIJGING DINSDAG 30 OCTOBER 

van wege de Maldeghemsche kamer van om 2 ure gaaibollinl! bij Alfons Verstuyf 
HANDEL EN NIJVERHEID naar 2 vt:los. 

van een Reuzen Om 3 ure na loepen schoentjeszoeken 

L U C H T 8 A L 50 fr. prijzen en slait aan den IJzer. InschriJ. vingen aan 0.50 fr. bij Victor Braet, 
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Er werden speciale trams ingelegd. Deze reden evenwel slechts tot Strobrugge, 
maar vandaar is het slechts 20 minuten gaan tot het Molentje om het groot evene
ment mee te maken. Gans de dag zullen Hollandsche bussen tussen Oostburg en 
Maldegem lopen, en van de Maldegemse grens tot aan de inkom van het dorp. 
De dagen vooraf was het zeer slecht weer, toch verwachtte men de bewuste zon
dag zeer veel volk  op het Molentje , want de reclame in het Getrouwe is zeer doel
treffend, schrijft De Li l le zelf. 
In het b lad van 28 october verkneukelde JYM zich reeds over de l uchtreis die h ij 
met de befaamde bal lonvaarder Dumortier zal maken . Dumortier is bij De Li l les op 
bezoek geweest om a l les nog eens tot in de detai ls te regelen . Het zal de 407de 
keer zijn dat h ij de l ucht ingaat. H ij is een Westvlaming , afkomstig van Aalbeke b ij 
Kortrijk .  
Als hij klein was zag hij soms een /uchtba/ overkomen vanuit Frankrijk en iedere keer 
reikten zijn handjes naar omhoog. Het ventje wou vliegen! Het luchtvaren in een vrij
en ballon werd zijn brood, zijn fortuin. Sommige jaren steeg hij meer dan 50 keren 
op en kreeg hierbij hulp van zijn broers. Hij bezit 6 ballons, te beginnen van 350 
kubieke meter tot hoger. De mand met het omhulsel is reeds een week tevoren in 
Maldegem. De ballon is geelkleurig en splinternieuw uit uiterst licht gecaoutcheer
de stof, uiterst sterk. 
Druppelsgewijze l iet 't Getrouwe wat n ieuwtjes los over de komende bal lonvaart. 
Enkele dagen voor de 28ste begint het weer te beteren,  er is nog wel wat regen en 
wind .  Naar een beetje regen zien we niet om, naar een flinke wind ook al niet. Alleen 
als 't stormt zal niemand van ons willen dat de goede Dumortier zijn nek breekt. Dan 
wordt het opstijgen uitgesteld tot de maandag. En als 't geen mooi weer is schrij
ven wij een prijskamp uit voor den besten zon- of hoogdag om Molentjes kermis te 
verleggen, want ze is wat laat op 't jaar. Beter ware ze op 't voorjaar en werd ze 
aldus de officiële voorjaarskermis van Maldegem! 
Was het het algemeen enthousiasme dat mevrouw Victor De Li l le aanzette tot het 
d ichten van volgend gelegenheidsl ied? 

VAN MOLENTJ ES KERMIS 

Wie viert gel ijk op 't Molentje 
Zoo b l ij de Kerremis? 
't I s  nergens waar 't zoo leutig gaat, 
Waar 't zo p lezierig is !  
Men speelt en draait op 't Molentje, 
En loopt al z ingend mee, 
En e lkeen danst en elkeen springt 
En elkeen is tevrêe ! 

Wie maakt, gel ij k  op 't Molentje, 
Zoo frisch de Kermis stoet? 
Het bommelt en het trommelt er, 
't I s  e lke jare goed ! 
't Beroert het heele Molentje, 
Al le handen helpen mêe 
En elkeen zint en elkeen springt 
En elkeen loopt tevrêe ! 

Wie feest, gel ijk op 't Molentje, 
Zoo breed de Kerremis? 
Men feest er tot het beurzeken, 
Totaal geplunderd is !  
Het volk wi l  al naar ' t  Molentje, 
Lijk water naar de zee, 
En elkeen zingt en elkeen springt 
En elkeen loopt tevrêe ! 

Wie smeedt, gel ijk op 't Molentje, 
De eerste schakel vast. 
En is voor Noord- en Zuiderbuur, 
Zoo'n hoffel ijke gast? 
Van uit 't bedrijvig Molentje 
Zweeft heen de luchtballon : 
En elkeen zint en elkeen springt 
En ijdel loopt de ton ! 

Vrouw V. De Li l le 



NA DE KERMIS 
• 

Het verslag in 't Getrouwe op donderdag na de kermis l iegt er n iet om : het is een 
zeer geslaagd Schakelfeest geworden. "De wijkkermis, de straatkermis van 't 
Molentje", heeft duizenden mensen kunnen aanlokken, en dat zonder één cent offi
ciële toelage! 
(Als gemeenteontvanger was Victor De L i l le goed geplaatst om te weten dat het 
Molentje geen toelage ontving) .  

De Nederlanders werden verwelkomd met volgende verzen op de kiosk op het 
Molentjesplein: 

Langs hier begon in 't jaar veertien 
Ons volk de bange vlucht. 
Toen gij uw broederhart liet zien 
Met hulp in onzen nood te bien. 
Wij komen thans langs deze baan 
U dankend tegemoet. 
Kom binnen dus . . .  En ziet het aan 
Hoe 't feest/ijk weerzien wij verstaan. 

De heer De Brauwere u i t  Aardenburg dankte de heer Réheul namens de 
Nederlandse Muziekmaatschappijen voor het gu lhartig onthaal en sprak de hoop 
uit dat de verbroedering tussen Noord en Zuid bestendig zou z ijn .  
Het oplaten van de l uchtbal lon om drie uur  in  de namiddag , onder 't geschetter der 
trompetters van Lembeke, verl iep zonder moei l ijkheden. In de mand zaten kapitein 
Dumortier en Jozef De Li l le ,  gewapend met een fototoestel .  De ballon d reef weg 
naar het noorden, i n  de r ichting van Walcheren en Beveland ,  vanuit de lucht een 
feestelijke groet brengend aan Zeeuwsch Vlaanderen. H ij streek zonder ongelukken 
neer, een eindje voorbij Goes. Victor De Li l le volgde met enkele vrienden per auto 
de wegdrijvende bal lon.  De neergeworpen reclamebriefjes in de handen van de 
kinderen toonden ons de weg. Wij volgden de ballon tot aan Hoofdplaat, waar ons 
verteld werd dat hij in de richting van de vuurtoren van Borsele verdwenen was. 
De vlucht bracht voor de ervaren Dumortier geen enkele moei l ijkheid mee. JYM gaf 
een week na de kermis in  't Getrouwe nog een gedetai l leerd vers lag van de voor 
hem sensationele bal lonvaart. 
Het ballonvaren was toentertijd b l ijkbaar nog iets heel bijzonders . 

DE HANDELSKAMER LAAT VAN ZICH HOREN 

I n  1 923 was er ook een zogenaamde "Kamer van Handel en N ijverheid" opgericht 
ter verdediging van de belangen van de middenstanders. Zij had haar vol le  steun 
verleend aan de organisatie van de bal lonvaart. 
Zij vergaderde reeds een week na de kermis in het Koophandels-Gasthof bij 
Edmond De Coninck. 

Volgende firma's waren vertegenwoordigd : Alfons Borgonjon , Pieter Claeys en kin
deren,  Crédit Anversois ,  Cyriel De Backere, Gebroeders De Laere , Victor De Li l le ,  
Edmond De Meyere, Theofie l  De Rycke, Edward Perquy, Leon De Coninck,  Albert 
Tytgadt, Bertrand Tytgadt, Gebr. Van den Berghe,  Edward Van Hecke, Alfons Van 
Hoorebeke, René Van Moffaert, gebroeders Verkindere ,  gebroeders Verstr inge. l 235 



Er werd een l idgeld vastgesteld en als voorzitter werd Jozef De Li l le gekozen. 
De vergadering maakte alvast werk van een schrijven aan de Min ister van 
Verkeerswezen , waarin gevraagd wordt om gunstiger stop-uren van de trein, 
komende uit  Gent, daar nu studenten, werklieden en handelaaren een trein moeten 
nemen die pas om 2 1 . 42 u. in Maldegem aankomt en zij 's morgens reeds om 6. 15 
u. terug moeten gereed staan om de trein naar Gent te nemen. 
Ook vroeg men om de verlenging van het telefoonuur in het M iddenkantoor te 
Maldegem tot 9 uu r  's avonds. Er waren op di t  ogenbl ik te Maldegem 61 aangeslo
tenen, een getal dat rechtvaard igt om meer u ren te kunnen telefoneren.  
Z i j  maakten aan het College ook het verzoek van de handelsraad over om het 
beroepsonderwijs te Maldegem nog meer u itgebreid te zien, vooral wat de grond
beginselen van elektric iteit en mekaniek betreft, opdat de nijverheid over min of 
meer onderlegde krachten zou kunnen beschikken, of althans de meest aanleg ver
tonende jongeren zou kunnen onderscheiden. Wanneer de gemeente voor de nodi
ge lokalen, verlichting en verwarming kan zorgen, stellen zich de leden der 
Handelskamer mr. Alfred Van Hoorebeke en J. M. A .  De Lille ter beschikking om een 
proef te nemen met enkele populaire lessen. 
De handelskamer had dus b l ijkbaar heel wat meer in haar mars dan meewerken 
aan de kermis van 't Molentje ,  maar wi lde ook het beroepsonderwijs voor jongens, 
een later stokpaardje van de fami l ie De L i l le ,  van de grond helpen. 

1 924 : TWEEDE SCHAKELFEEST MET REUZEN 

Het jaar nad ien pakte men op Molentjes kermis uit met een TWEEDE SCHAKEL
FEEST MET REUZENSTOET. H iervoor kon men weer rekenen op de steun van de 
Kamer van Handel en N ijverheid . 
De feestcommissie zorgde voor de "h istorische reuzen" ,  de handelaars maakten 
een reus naar een personage van eigen keuze. De mandenfabriek van de heer 
Robert De Facq stond ter beschikking om het geraamte van de reuzen te maken. 
Het "Heerken van Maldeghem" moest de grootste reus zijn .  H ij mocht 4 meter hoog 
zijn, de andere met hun 2 ,5 m hoogte waren ondergeschikte reuzen. Ook andere 
bedrijven u it België en Nederland werden u itgenodigd om met een reus aanwezig 
te zijn .  Met veel enthousiasme werd op het Molentje aan dit " reuzenprogramma" 
gewerkt. 



I n  't Getrouwe van ju ist voor de kermis wijdde JYM een lang artikel aan de prob le
men rond het maken van koppen : 

. . .  Voor de groote kop van de Graaf van Vlaanderen hadden we 200 kilogram klei 
nodig. Maar het is slechts een paar uurtjes werk, om er van den Kampe/ een gan
sche autobak te halen, en het kost niemendal . . .  

In den optocht op Molentjes-kermis, dus heden zondag, komen alle typen van 
Reuzenkoppen voor : Nurembergsche, gemaakt gekocht. Houtgesneden koppen. 
Eigen maak uit gewapend papier, en rechtstreeks van karton vervaardigd, lijk de 
kop van het paard voor Mijnheerken van Maldeghem. 
Men weze voor de eerste editie van Molentjes-Reuzen optocht, niet te streng, het 
was geen kleine taak, profijtelijk, moeizaam, maar vrijelijk, heeft elk naar zijn krach
ten zijn avonden aan zijn reuzeknaap besteed. Laat het nu maar mooi weer zijn! 

De grote "h istorische reuzen" :  Lodewijk van Male en 't Heerken van Maldeghem 
werden b ij De Li l les gemaakt. Voor de " reuzenknapen" zorgden : de gebroeders 
Verstringe, houthandel ,  gebroeders Standaert, metse laars , Alfred van Moffaert, 
manskostumen , g lashandel Valcke van Eeklo, Emiel De Spiegelaere ,  meubelen , het 
hu is Claeys, fourruren , Hector Cauwels,  hoeden en klakken ,  Firma Martens,  s iga
ren .  

De Blijde Uittocht der historische reuzen werd een succes, evenals het Groot 
Muziekfeest door de Belgische en de Nederlandsche Maatschappijen. 
De muzieku itvoeringen gebeurden zomaar eventjes op dr ie kiosken . Na het rond
gaan van de reuzenstoet stonden al le reuzen rond de kiosken te luisteren naar de 
u itvoeringen. 

's Maandags was er een solemnele kerkd ienst voor overledenen met bijzondere 
gedachtenis aan onzen we/beminden ondervoorzitter van verleden jaar, Pieter 
Perquy, en aan onzen diepbetreurden /uchtba/kapitein Dumortier (h ij was met zijn 
ballon verongelukt ! ) .  

Op d insdag werd een serenade gebracht aan smid Theofie l  De  Rijcke, ter gele
genheid van zijn zi lveren jubelfeest als voorzitter van Molentjes Fanfare en van de 
boldersmaatschappij " De Getrouwe Vrienden" .  H ij werd duchtig in  de bloempjes 
gezet en kreeg het " Kruis Eerste Klasse der Bolders" opgespeld .  I n  de mooi opge
knapte smidse werden muzikanten,  klopperdanseresjes, bestuursleden en vrien
den gul getracteerd . 
Tenslotte was er nog cinema in open lucht op het Luchtbalp le in .  

Victor De L i l le  had weer lovende woorden voor Molentjes kermis : De Vlaamse ker
missen zijn sinds jaren ontaard in alleen maar sport. Molentjes kermis steekt daar 
boven uit. Het kan veelvuldig repeteren, het kan zich wekenlang inzetten om reuzen 
op te zetten, het kan een kunstmuziekfeest bekosten en met oude Vlaamse gulheid 
zijn buurgemeenten als broederlijke gasten uitnodigen! 
Het Molentje had weer iets bijzonders gemaakt van zijn kermis !  

Ook het optreden van de Klopperdansers v ie l  te vermelden . Voor het eerst sinds 
dertien jaar zou de Klopperdans opnieuw worden u itgevoerd . Volgens 't Getrouwe 
van 1 8  jun i  1 922 zou de Klopperdans reeds vijftig jaar geleden " ingevoerd" zijn J 237 



door een zekere Camiel Wi l lems en h ij zou aldus reeds bestaan vanaf 1 872. De 
Klopperdansers van het Molentje mogen al l icht niet verward worden met die van 
Donk, d ie ook met wisselende perioden actief waren .  

Zoals reeds gezegd was het Pieter De Baets d ie de Klopperdansers oefende, 
geholpen door tubaspeler Lucien Van de Genachte. 
Het was een plezier om de meisjes bezig te zien. Twintig meisjes met gelijke blau
we rokjes, gele bloesjes, matrozenkraag en "tok" met wit strikje, witte kousen en 
natuurlijk klompjes, zongen en dansten om ter charmantst op de weemoedige 
tonen van de zachte tuba. Het was geen haastig draaiende dans, maar een zeer 
gestyleerd gebeuren: elk woord of lettergreep van het lied had zijn stap of buiging, 
stilstaan of "plits-plets" met de handen of het geklepper van de klompen aan de 
voeten. 

De Klopperdans was zeker nooit mooier uitgevoerd geweest. Het dansende liedje 
van St. -Antonius met zijn zwijntje was toch zoo lief, dat het iedereen 't huppelen in 
het lijf joeg, tot de heeren pastoors zelf zouden meegehuppeld hebben. 

De Klopperdansers van 't Molentje hadden ook hun eigen l ied .  De tekstd ichter 
ervan is ons n iet bekend .  

LIEDJE VAN DE KLOPPERDANSERS VAN 't  MOLENTJE 

Kort gerokt, l icht geblokt 
Zuiver, net en n iet verknokt; 

Vrouwen,  mans, aan den dans, 
Al leman die huppelt thans ! 

K l i ts-klets, p l ik-plak 
Pitteleer en otterklak. 
K l i ts-klets, p l ik-p lak, 

Baaien rok en zitsen jak. 

F l ikkers op de sokken ,  
Hoepla voor den snarenklank, 

Krom en recht en scheef en mank, 
Zet molenblokken onder den bank. 

Sint-Anton ius met zijn zwijntje 
Geef ons vreugde en vermaak. 

Sint-Anton ius wij verlangen : 
Hesp en r ib ,  dat is ons smaak . . .  

Kort gerokt, l icht geblokt, enz . . .  

De commissie die zo actief voor d e  kermis van 1 924 had gewerkt, bestond uit : 
Voorzitter : Henri Réheu l .  Ondervoorzitters : Alfred Van Moffaert en Alfons 
Borgonjon . 
Schatbewaarder : Octaaf Verstr inge. Schrijver : Pierre Lepez. 
Leden : Emiel De Spiegelaere, E. Rootsaert, Hector Cauwels ,  M .  Martens, t:Aarcel 
Geernaert, Lucien Van de Genachte, Theofiel De Rijcke, Camiel De Baere, R1ch rd 

Clyncke, Richard Van de Wal le ,  Pieter De Baets en Pieter Claeys. 



Hoe het bestuur tewerk ging en welke goede geest van samenhorigheid en inzet voor 

de kermis er op het Molentje in de jaren twintig heerste, wordt nog het best weergege

ven in bijgaand artikel dat op de eerste bladzijde van 't Getrouwe verscheen op 2 
november 1924. 

Vijf of zes weken voor datum, stuurt men uitnoodigingen rond, aan de heeren leden der 

Feestcommissie van het vorig jaar, om op gesteld uur te vergaderen. 

Feitelijk mag iedereen zonder onderscheid in de commissie zetelen, als hij meent iets 

ten goede te kunnen bijbrengen en zijn man kan staan. Dat wil zeggen als hij bereid is, 

solidair/ijk de mogelijke schulden te helpen dekken, moest het feest met verlies afslui

ten. 

Dat is een waarborg dat er niet met het geld zal gemorst worden. elk lid kijkt goed toe 

op iedere uitgaaf. Alleen herbergiers mogen niet in de commissie zetelen. 

Op de eerste vergadering wordt de voorzitter aangesteld, zijn onmiddellijke onder

voorzitters, den schatbewaarder en schnjver. 

Dit wijst zich zelf : de voorzitter begint met een flinke som in de kas te storten, de onder

voorzitters hun paart en de leden weer iets minder, maar allen gelijk. 

Reeds den eersten avond wordt vastgesteld uit wat, of daar-omtrent de bijzonderste 

feestelijkheden zullen bestaan. Liefst iets veredelends, iets nieuws, of iets eigens, dat 

periodiek terugkeert. 

Dadelijk begint het werk. De ondervoorzitter en de voornaamste leden moeten van huis 

tot huis, zonder een deurtje over te schrikketen om een penning voor de kermis te gaan 

vragen. leder huisje verwacht zich daaraan en de kleinste mensch zou het als een hoon 

aanzien, moest hij niet de gelegenheid hebben iets in zijn kermis te kunnen geven. 

De minsten, al hebben zij geen verdiensten, geven 50 of 75 centiemen. Alle andere 

menschen geven minstens 1 fr. tot 5 fr. De winkeliers en de begoede burgers gaan tot 

10 frank. 

Die omhalingen brengen gewoonlijk boven de 1000 frank op. 

Er zijn nog andere bronnen van inkomsten. De herbergiers (er zijn er 1 7) staan aan een 

vasten taks van 20 frank. Daarvoor krijgen ze dan ook een der muziekgezelschappen 

als rustplaats aangewezen of een der inschrijvingen of trekkingen van het kaartspel. De 

brouwers geven naar goeddunken, sommigen tot 50 fr. Wie te weinig zou geven, mag 

geen bier op de kermis leveren. 

De omhalingsbussen die op de kermis worden gedragen door de Klopperdansertjes, 

brengen een deel op van de geschenken die de meisjes zullen ontvangen. De bo/

dersmaatschappij geeft ook een steun, zoodat de kas op slot van rekening daaromtrent 

1800 frank bedraagt. 

Drie kiosken worden opgetimmerd. De vlaggen worden gehuurd te Brugge. Een der 

kiosken, de middenste, was op den breeden wagen van de zagerij Verstrynge 

geplaatst, zoodat hij den Maandag kon dienen, als rondrijdende platform voor den 

Klopperdans, getrokken door een Fordsontractor. Deze kiosk wordt met elektrische 

kleurlampen verlicht. 

Verders echter, wordt het loopen en rijden, het gebruik van paarden en auto's, van elec

trische stroom, het gebruikelijke trakteeren enzoovoorts, het leveren van werkkrachten 

voor het timmeren, gratis geschonken, niet alleen door de leden van de commissie, 
maar door al de ingezetenen. 

Men zegt op 't Molentje nooit : "ik heb al dat gedaan, dat een ander nu ook wat doe" . "  

Neen, dat zwijgt men, elkeen doet eenvoudig om ter meest" . 
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Heden Zondag; :i5 Ooiobe.r 1 9:15 

Derde Sch.akelf eest 
op Molentjes-Kermis. 

1 925 : LAND BOUW- EN NIJVERHEIDSTENTOONSTELLING 

Voor 1 925 had de commissie een Landbouw- en N ijverheidstentoonste l l ing u itge
werkt, een kalme daad om van de volkskermis met het opwekkende iets vrucht
baars en leerrijks te maken. 

De tentoonste l l ing zou n iet in scholen of officiële gebouwen plaats vinden: i nwoners 
van de Noordstraat of het Molentje, d ie over een poort of een erf beschikten , wer
den gevraagd deze een paar dagen ter besch ikking te stel len.  

Langs de openbare weg zou plaats gemaakt worden voor de automobielen. De 
autohandelaren werden verzocht een auto tentoon te ste l len van elk type dat ze ver
kochten .  Men zou zorgen voor een melkmachine, de grote n ieuwigheid uit d ie jaren, 
een demonstratie van autogeen lassen , het schoonste vliegmachien voor eigen 
gebruik, enz. 



Het programma van de kermis:  

Zaterdag 24 oktober : Kanongeschut - muziek 
Zondag 25 oktober : Monstervlucht u i t  Moeskroen door de maatschappij Recht voor 
Allen b ij Edward Cauwels  

1 3.30 u .  OPEN I NG DER TENTOONSTELLI NG in  6 gebouwen en hovingen 

1 .  Grote lokalen van Lucien Van de Genachte 
- prijskamp neerhofdieren 
- landbouw apotheek 
- rieten meubelen en andere 
- het eerste Parijse Superheterodyne rad iotoestel 

2. Bij Alfons Borgonjon 
- landbouwartikelen 
- automobielen Citroën en Chevrolet 
- het eerste Belgische vl iegtuig in a lumin ium,  geschikt voor 

persoon l i jk gebruik, u i t  de Zeebrugse werkplaatsen A .C .A.Z .  
3 .  Hovingen Florent De Meulenaere 

- meubelen 
- verschi l lende pavi ljoenen met landbouwmachines: elektrische en 

benzinemotoren in  bedrijf 
4 .  Bij August Roels 

- speciaal opgericht gebouw voor hout- en ijzerbewerkingsmachines 
- tuimelkarnen 

5. B ij de gebroeders Verstringe:  
- automobielen Ford met doorgesneden chassis 

6. B ij Theofiel De R ijcke: 
- landbouwmachines en hu ishoudel ijke art ikelen 
- fietsen 

1 4.30 u. DERDE SCHAKELFEEST 
Muziekstoet met acht maatschappi jen ,  komend u i t  Adegem,  Maldegem, 
Moerkerke, Middelburg , Waterland-Oudeman , Aardenburg. 
1 5.30 u. Concerten op twee kiosken 
1 8.00 u.  Op de markt van 't Molentje : Koordedans met vuurwerk door Mac Dau ley 
uit Parijs (h ij vroeg zo maar eventjes 1 000 fr. ) 

Maandag 26 oktober : Tweede dag van de tentoonste l l ing .  
U ITIOCHT DER REUZEN, optreden van de Klopperdans op ri jdende wagen.  

Dinsdag 27 oktober : Grote mastkl imming op verscheidene palen . 

Het prachtig weer lokte veel volk - men sprak van 1 2000 man - naar 't Molentje ,  
bijna meer a ls voor de ballonvaart of  voor de reuzenstoet van de twee vorige jaren . 
Kortom, een reuzesucces. Wel was het de volgende dag ineens winters koud.  

Vooraanstaande firma's waren aanwezig : Lataire ,  Persoons en Van de Putte u i t  
Eeklo. Verder machines Verbeke van Tielt, Melotte , enz .  De bekende garag ist E l ias 
uit de Voorstraat l iet zich opmerken met een nieuwsoortige schokbreker, toepas-
baar op alle soorten auto's. H ij oogstte veel succes. l 241 



In de jaren twintig worden steeds meer auto's aangeschaft. In het Hof van Brussel, naast het Oud-Stadhuis, kan 
men een heuse "auto-leergang" volgen, ingericht door het Instituut Moderna. De cursus voorzag ook elementaire 
motorenkennis, hoe depanneren, enz. Hij had veel bijval, zowel van vrouwen als van mannen. 

Gabriël De Lille lijkt tevreden met zijn nieuwe Citroën, aangekocht in 1 925. Is hij zich ook eerst g an Informeren 
op de tentoonstelling op het Molentje ? 



DIT IS DE ONDOLINA. 

DIT Is DE DUCRETET. 

Op de tentoonstelling pakten De Lilles uit met hun radiotoestellen. De radiohandel draaide heel goed. Links het toe
stel Ondolina, dat ze meest verkochten. Zo'n 'Ondolina' kostte de ronde som van 1 560 fr. Vooral de landbouwers 
hadden er geld voor over, om op hun verafgelegen hoeven ook eens wat te kunnen beluisteren. 
Rechts 'de Parijse superheterodyne Ducretet' radio. Dit toestel speelde 'zonder luchtdraad of grondgeleiding'. Het 
kostte al vlug 1 300 fr., daarbij moesten nog de lampen, de luidspreker en de batterij apart betaald worden, wat de 
totale prijs op 2246 fr. bracht. Voor dit bedrag kan men een kermis inrichten! merkten sommigen op. Dit betekende 
ook dat de aankoop van een radio nog niet voor de gewone man was. 

Andere p laatsel ijke neringdoeners waren ook van de partij : meubelen Alfons 
Claeys en Camiel Van Canneyt , velo's en naaimach ines bij Alfons Van de Wal le ,  
Gust Lampo met karnen van eiken hout ,  wissen stoelen en zete ls waarmee 
Maldegem bekendheid verwierf. Zelfs de Kleitse bezems konden aangekocht wor
den. 

Het vl iegtuig van de Zeebrugse maatschappij was n iet aanwezig ,  daar het verkocht 
was aan de Belgische vl iegenier Th iéffry, de eerste die naar Belgisch Kongo vloog . 
Het was n iemand minder dan pastoor De Swaef van Donk d ie op het erf van Lucien 
Van den Genachte de neerhofd ieren kwam keuren , d i t  zelfs op zondagvoormiddag .  
D e  commissie had een pater "gehuurd" o m  in  Donk d e  hoogmis o p  te dragen !  De 
pastoor kende aan apotheker Vandenbroucke de eremedai l le  toe voor zijn prachti
ge dieren. 

Een negatief punt was dat de muziekmaatschappijen te lang (en misschien te 
goed) speelden; vele toehoorders kwamen er niet meer toe de landbouwtentoon
stel l ing te bezoeken. Men mocht trouwens ook de koorddanser Dauley uit Parijs n iet 
missen ! 
. . . Hij kreeg voor het spektakel duizend franken, maar zijn vuurwerk alleen was 
zoveel waard. Hij deed op een draad in de lucht wat niemand beneden op de straat 
kon doen : hij reed voor en achterwaarts op zijn fiets, terwijl al de kleuren van de 
regenboog rondom hem vuur en vlam spogen, zodat we hem soms niet meer kon-
den zien, en allen opschrikten behalve hij! l 243 



Onder de tentoongestelde toestel len genoot Ducretet uit Parijs g rote bewondering 
met zijn l u idspreker : voor de eerste maal hoorden wij een concert, zonder draad in 
de lucht, zonder antenne . . .  

De wissen stoelen en zetels van Maldegemse firma '.s oogstten bewondering, om 
hun vooruitgang in model en uitvoering. Gustje Lampo kon zijn karns van echte 
inlandse eik zonde,r problemen kwijtgeraken. Ja, er werden zelfs meerdere auto
mobielen verkocht en "er waren er vele en schoone!" 

De opbrengsten dekten g rotendeels de kosten .  Het moet een u itzonderl ijk  geslaag
de kermis geweest zij n ,  en in 't Getrouwe bes lu it men : " .  de naam van 't Molentje 
is nu voorgoed gemaakt, het moet hem maar zien te houden. 

Het Molentje zal zijn naam hoog houden : in de jaren twintig en dertig volgen nog 
een aantal erg geslaagde kermissen,  waaraan de inbreng van de fami l ie De Li l le 
n iet vreemd was. ty1eewerken aan de kermis kon enkel maar hun popu lariteit ver
hogen ,  want hun  polit ieke 'g lansperiode' staat voor de deur. 

ONTROOMERS 
" LATAIRE u 
Stelsel hangende 

B O L  
Scherpe 

ontrooming 
Verbeterd stelsel 
Ernstige 

Waarborg 
Worden geleverd 
op OO RLOGS

SC H A D E .  
E .  & R .  

Lafalre G ebr. 
Kroon , EEKL O O  

t8o3V 

Garage Van Hooreblke 
en Ysebaert te 

Maldegem. 
Ford's Conduite In16rleure 

» Chassis camion 
» Chassis 
1> Torp6do 

4g78-D 

u,85o 
7, 115 5, 350 

8,g5o 

In 't Getrouwe werd druk geadverteerd. Dit was allicht lonend, want het weekblad bereikte In deze Jaren een zeer 
hoge oplage. 



OVER VILDERS MOLEN 

Hoewel het volgend jaar ( in  1 996) vijftig jaar geleden is dat de molen uit het beeld 
van de wijk verdween, is de benaming " het Molentje" nog steeds spr inglevend .  De 
laatste molenaars waren Hector en Theofiel De Vi ldere.  Hun molen was een houten 
staakmolen.  H ij stond op een verhevenheid op de p laats waar, na de afbraak, de 
gebroeders Posman hun woning bouwden. De naam Molenberg verwijst u iteraard 
ook naar de molen. 
Er stond daar reeds een molen in  oude tijden . Op de kaart van Claeissens-Pourbus 
1 560 is er reeds op precies dezelfde p laats een molen te zien. 
Daniel Verstraete vond in  de naaste omgeving nog meer molens. Het renteboek van 
St.-Janshospitaal van Brugge vermeldt "een watermeulen bi de Ede" .  H ij stond een 
beetje zuidwaarts van de hu id ige "Colombusbrug" ,  naar het park toe. Ten noorden 
van deze watermolen stond nog een windmolen. 
De oudste ons bekende molenaar is  Zeger de Molenaar, op het e inde van de 1 3de 
eeuw. In de 1 7de en 1 8de eeuw zijn leden van de fami l ie Braet de molenaars. 
Het is in 1 848 dat Phi l ippe De Vielder eigenaar wordt van de molen . 
Deze Phi l ippus Jacobus De Vielder was de zoon van Carolus en van Isabel la Lust. 
Hij werd geboren op 25 december 1 801  in Koolkerke en overleed op den spoorweg 
in de Statieplaats te Brugge, een plots overl ijden dus .  Dit gebeurde op 30 novem
ber 1 867. 
(Bouwde h ij het molenaarshu is of is het ouder? Er is een overlever ing die wi l dat in 
de woning van de molenaar op het Molentje tijdens de Franse Ti jd i n  het geheim de 
mis werd gelezen)  . 

. Zijn zoon Charles (van nu af De Vi ldere geschreven ! )  volgde hem op. Deze werd te 
Maldegem geboren op 4 november 1 825 en overleed er op 22 jun i  1 9 1 5 . 
H ij huwde te Aardenburg op 4 november 1 87 1  met Maria Antonia Coppens,  gebo
ren te Hei l le op 8 mei 1 942 en overleden te Maldegem op 30 apri l  1 9 1 4 . 
Na het overl ijden van Charles werden z ijn ki nderen eigenaar van de molen. 
De kinderen van Charles De Vi ldere en Antonia Coppens waren : 
Al ida, geboren te Maldegem op 27 januari 1 875 en er overleden op 30 augustus 
1 959. 
Emma, geboren te Maldegem op 7 december 1 876 en er overleden op 2 januari 
1 965. 
Theophi�I . geboren te Maldegem op 1 5  juni 1 880 en overleden te Knokke op 26 
augustus 1 953. 
Hector, geboren te Maldegem op 31 maart 1 882 en er overleden op 1 2  januari 
1 967. 
Celesta, geboren te Maldegem op 21 apri l  1 884 en er overleden op 1 2  september 
1 921 . 

Theophiel en Hector zijn de bekende opvolgers-molenaars . Astran heeft ze mooi 
getypeerd in zijn "Kriekperen" ,  deel 1 ,  p.  69-72. 
Fiel kende hij als "nors , zwijgzaam, kortaangebonden,  maar toch onbewust een 
d ichter" , terwijl Tor de "altijd lustige en goed lachse kwant was , graag bij de men
sen" .  steunpi laar van vele verenig ingen" .  
Zi j  woonden samen met hun zussen Emma en Al ida in  het voorname molenaars
huis ,  dat tot op heden een antieke koperen klopper op de deur heeft. Ze b leven 
allen ongehuwd . 
Hector is de langst bekende molenaar. Hij genoot tijdens zijn laatste levensjaren 
een goede verzorg ing bij de fami l ie Georges Leloup-Verstraete Phi lomena. l 245 



Hector De Vildere ( 1 882-1 967) 
Laatste molenaar op het Molentje. 

Volgens gegevens vernomen van de laatste molenaars, werd in 1 848 de molen ver
hoogd en de ondermolen gebouwd . Dit  is een houten gebouwtje rond de voet van 
de molen ,  dat beschutt ing kon geven aan de zakken graan , die in grote hoeveel
heden werden aangevoerd . Een del icate onderneming was het, toen in 1 9 1 9  de 
molen een n ieuwe standaard kreeg , dit is de schragende eiken balk midden in de 
molen , d ie het geheel recht houdt. 
In 1 924 werd een maalderij b ijgebouwd , aangedreven door een koud-ontstekende 
ruwe o l iemotor. Hector en Theofiel hadden er bestendig de handen mee vol .  
Hector g ing in  1 946 over tot de verkoop van de molen. De tijden waren niet rijp voor 
de bescherming van d it un iek industrieel erfgoed. De molen werd verkocht aan een 
molenaar u it de Kempen, met de bedoel ing hem g inder weer op te bouwen , aldus 
de kranten van die t ijd .  N iemand weet precies of d it wel ooit gebeurd is. 
Heel wat mensen waren zeer vertrouwd met de molenaars en gehecht aan het mul
dersbedrijf. Zo bijvoorbeeld Denis Pos man, de latere voorzitter van het kermisco
mité van 't Molentje .  Het deed ook hem pijn toen de molen verdween. H ij had z ij n  
jeugd op de molenberg gesleten ,  fratsen u itgehaald met de  molenaars , talloze 
keren door het hoge raampje neergekeken op zijn gel iefd Molentje. Zijn naam was 
gegrift in de eeuwenoude balken ,  naast d ie van molenaars en molenaarsknechten. 
Veertig jaar na de afbraak bewaarde Denis nog steeds een eikehouten lu ik van de 
molen als aandenken .  
Maar n iets kon b l ijkbaar de afbraak van de molen tegenhouden. H i j  werd onttakeld 
en ook de molenberg werd met de g rond gel ijk gemaakt. Later werd aan de weg 
( rond de eeuwwissel ing Moerhu izeweg en in  de jaren dertig Rapenbrugstraat 
genaamd)  de naam Molenberg gegeven,  wat uiteraard zinvol was. 
"Het Molentje had zijn  z ie l  verloren " ,  sch reef men. Het is grotendeels waar, al leen 
de ouderen hebben nog herinneringen aan de molen. De naam '"t Molentje" gaat 
echter reeds eeuwen mee, en zo zal het nog wel een tijdje bl ijven.  

Walter Notteboom 





HET KLEIT VAN TOEN 

Ade/in Vyncke op melkronde. Tijdens wereldoorlog 11 bewees Adel in Vyncke nut
t ige d iensten aan de Melkerij St.-Marie te Maldegem. Hij haalde de vol le melkbus
sen op aan boerderijen d ie ,  wegens de barslechte toestand van de dreven,  zelfs 
door een melkwagen met paardegespan n iet te bereiken waren.  Hij bracht de 
bussen voor verder vervoer samen aan bepaalde punten ,  b .v. aan het hofgat van 
Kamiel Martens. Lege bussen bracht h ij eveneens naar de respectievel ijke hoe
ven terug .  Ade l in  werd betaald naargelang het aantal aangebrachte melkbussen ; 
later speelde ook de hoeveelheid l i ters een rol .  
Ook zijn vader Kamiel Vyncke heeft nog dat plaatselijk melkvervoer verzorgd.  
Bezie goed z ijn  " inspan" : de hond spant de trekkoord naar de wel heel b ijzondere 
"oorlogsfiets" ,  waarop Adel in  zit. Een "oorlogsfiets" ,  omdat er in plaats van banden 
repen rubber van een oude autoband in de velgen zijn bevestigd.  Daarbij is de fiets 
vernuftig u itgerust met een stang in de lengte aangebracht, voor het d ragen van 
niet m inder dan acht melkbussen , vier aan weerszijden, voor het evenwicht. 



K leitenaars breken het v l iegveld u it .  Een zeldzame groepsfoto van e l f  
Kleitenaars , bezig met de u itbraak van de overbodig  geworden betonbanen op het 
oorlogsvl iegveld van Ursel . Begin de jaren vijft ig , stuurde de gemeente Maldegem, 
in  overeenkomst met het gemeentebestuur  van Ursel en op haar kosten ,  werkvolk  
voor het u itbreken van de beton lagen op voornoemd vl iegve ld .  

Pol Van Hu l le was een van hen : "Alles moest met mankracht gebeuren .  Met lange 
stukken rai l  wrikten wij de betonlagen los, om ze dan met voorhamers kleiner te 
kloppen. Het was zwaar g roepswerk , maar dat vonden we n iet zo erg. Bovendien 
was het een werk van redel ijk lange duur en was er een goede daguur  mee te ver
dienen . . .  " 

Het was voerman Gentiel Cocquit  die de brokstukken naar Kleit voerde voor ver
harding van o.a. de Torredreef en de Grote N ieuwhofdreef. 

Op de foto van l inks naar rechts : Pol Van Hu l le ,  Maurits Longuevi l le ,  Maurits Roels ,  
U rbaan Roels, Wi l ly Dhoore, Maurits Longuevi l le ,  Edmond Goethals, Thelesfoor 
Verstringhe, Kamiel Blomme, Henri Vermeire en gehurkt vooraan Edgard Lameire. 
(Foto van Pol en Wilfried Van Hu l le) .  l 249 
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Nijvere buitenmens. Een rustig moment in het leven van een n ijvere bu itenmens. 
Een al ledaagse foto: Emiel Sierens,  ongekunsteld poserend, op zi jn doeningske 
langs de Lindestraat, met zijn waakhond Markie aan de leiband.  Emiel draagt 
warme,  p latte houten k loefen voorzien van kloef/eren met "peté-nagels". Zonder 
goedzittende "kloef/eren" geraak je immers zo je houten schoeisel kwijt. 
Een koord om zijn middel houdt én broek en hemd op hun p laats. 
I n  zijn goedlachse mond ,  steekt zijn onafscheidelijk doordeweeks pijpje. 
(Foto van Antoon Sierens) .  



Lotingsdag. Twee jonge Kleitenaars , August Temmerman en Adolf Roose , poseren 
plechtig voor de " lot ingsfoto" .  Lotingsdag was 90 jaar terug nog een gewichtige 
dag voor de jongemannen : eri n " .  of eru it " .  het maakte een heel versch i l .  Het lot 
was hen niet gunstig :  ze hebben er zich al lebei ingeloot. Dan maar een foto geno
men met de bebloemde hoed, zoals de trad itie het wi lde. Adolf g iet uit de stenen 
kruik met het t innen torendeksel een g las b ier in  voor zijn maat August. Het is alsof 
die drank de vriendschap voor de komende soldatenjaren moet bezegelen. August 
is door de Grote Oorlog heen ,  zeven jaar soldaat geweest. Piëteitsvol worden door 
zijn fami l ie de eretekens en andere herinneringen bewaard . 
(Foto van Elvire Temmerman) .  l 2s1 



Bengels van 1 944. Deze foto met vijf jonge snaken is genomen aan de westkant 
van de Kleitkalseide, naar K leit-dorp toe. L inks is nog ju ist het laatste huis van de 
"zesrote" te zien en rechts in de verte de hoeve van Lambert's (nu Norbert Martens). 
Van hier tot Kleit  staat nog geen enkel huis. Een r i j  Canadabomen zoomt de weg af. 
Op de foto zien we van l i nks naar rechts : Wi lfried Van Hu l le ,  Robert Wittewrongel , 
Edgard De Coninck, G i lbert Van Landschoot, en de kleinste vooraan is  Emeric Van 
Hu l le .  

Men moet geen modemaker z i jn  om toch oog te hebben voor hun k lederdracht. Wat 
een verscheidenheid in  al le sjofelheid ; ook moederl ijke bezorgdheid spreekt er u i t !  
De v ier oudsten d ragen een lange broek, de jongste lange kousen . Al leen Emeric 
en Edgard d ragen schoenen,  de anderen kloefen , wat ons laat vermoeden dat het 
h ier om een zondagse opname gaat. Wi lfried en Emeric dragen een schort (stofjas), 
Robert d raagt zowaar een bat l le-dress-vestje, en G i lbert heeft de wijde pofbroek 
(smokkelbroek) aan . De opname werd gemaakt in het najaar van 1 944. Zijn de 
"Long Players-rokende bevrijders" nog n iet lang gepasseerd? G i lbert en Wilfried 
genieten in  elk geval duidel ijk van een sigaretje. De muts van G i lbert is Schots, hi j  
d ierf ze maar opzetten nadat de soldaten van Kleit waren weggetrokken. 

De warme sjaal en ro lkraag wijzen op wintertijd .  Bevrijde K leitse dorpsjeugd van 
toen ! 



Verboden weg. Dit moet een foto zijn u i t  het begin van de jaren dertig .  
Het gezelschap maakt een uitstap naar de "sparrevelden" van K leit en  stuit op deze 
zware barreel . We zitten ergens op de grens tussen Burkel en het Drongengoed . 
De barreel vormt de afslu it ing van een verboden brede bosweg. 

Dat het een fami l ie-uitstap betreft wordt du idel i jk u i t  de samenste l l ing van het gezel
schap : v. l . n . r. Louis Cuelenaere, Anna Van Hu l le , Marie Van Hu l le ,  Hector Van Hu l le ,  
Paula van Hul le,  Maria Staelens, Liza Van Hu l le ,  Karel Van Hu l le  en Marie Van Hu l le .  

l 2s3_ 



Soldaat, wij denken aan U. Dergel ijke opnamen, afgewerkt op postkaartmodel , 
werden door bezorgde fami l ieleden gezonden aan vaders of zonen in mi l itaire 
d ienst. Meestal werden zij over het onbezette Nederland verzonden naar het oor
logsfront of het interneringskamp ,  waar het fami l ie l id  verbleef. We hebben het 
natuur l ijk over de eerste wereldoorlog . Soms was de foto voorzien van het opschrift: 
Wij denken aan U .  
Het thu isfront dacht o p  deze or ig inele man ier aan h u n  soldaat-fami l ie l i d .  

We zien van l inks naar rechts Emma Lameire,  Nathal ie Lamei re en  in  een l ichtend 
aureool de geun iformeerde Belg ische soldaat Lou is Lameire. 

Jeroom Van Maldeghem 



HET GEBEURDE IN 1 895 

1 00 j aar geleden . . .  

EUROPA 

Het jaar 1 895 is vooral bekend als het jaar waarin de f i lm of de kinematografie werd 
u itgevonden. De gebroeders Auguste en Lou is Lumière, Franse scheikund igen 
gaven te Parijs de eerste voorste l l i ng met bewegende fotografische beelden . 
Eveneens in 1 895 ontdekte de Duitse fysicus Wi lhe lm Röntgen ( 1 845- 1 923) de naar 
hem genoemde röntgenstralen . 

Marconi deed de eerste experimenten over het zenden en ontvangen van rad io
golven (over 2 km afstand) .  Dit l igt aan de basis van de ontwikke l ing van de rad io.  

BELGIË 

Door de wet Schol laert kwam er een einde aan de schoolstrijd .  De vrije lagere scho
len werden onder bepaalde voorwaarden "aangenomen" en bijgevolg door de staat 
gesubsidieerd . In dezelfde wet werd het godsdienstonderwijs in de lagere scholen 
verpl ichtend gesteld . Voorheen kon bv. het gemeentebestuur zelf autonoom besl is
sen of er al dan n iet godsdienstonderricht werd gegeven .  

I n  1 895 werd een "véloc ipèdistenpad" aangelegd van Gent tot B lankenberge al 
over Eeklo en Maldegem. Ongeveer drie jaar eerder deed de f iets zijn intrede in de 
vorm zoals we hem nu kennen , dus met kett ing en l uchtbanden .  Bij ons sprak men 
echter van velo terwijl de Nederlanders hem fiets noemden: De velo zou al vlug zeer 
populair worden. 

De kerkel ijke overheid stond in  de beginjaren afkerig tegenover deze n ieuwigheid . 
Zij verbood het gebruik van de fiets aan seminaristen en priesters. De toe lat ing voor 
hen kwam er s lechts na 1 9 1 8 . Het gebruik van de fiets door meisjes of vrouwen 
werd door de kerk ook als wein ig passend beschouwd . En zij d ie hem wel gebruik
ten, werden als gemeen volk aanzien . De kerk stond ook afkerig tegen de wieler
koersen die al vlug georganiseerd werden.  Zij noemde d it gaan kijken naar half
naakte mensen. 

De princiepsbesl issing tot het in richten van de haven van Zeebrugge werd door het 
parlement aangenomen.  

Adegem, Maldegem en Middelburg 

Het aantal geboorten, huwel ijken en overl ijdens was als volgt : 

Adegem 
Maldegem 
Middelburg 

geb. huw. overl . 
1 1 8 55 78 
336 1 33 2 1 9  

25 6 8 
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JANUARI 

Uit 't Getrouwe .. .  

* Het n ieuwe jaar begon met een kop-
kensoorlog : de mensen d ie  een brief 

. met een kopken van Antwerpen ont
vingen , moesten 't dubbel erbij beta
len . 

* Te Eeklo verscheen een n ieuw week
b lad : Recht voor A l len .  

* Baron ' t  K int  de Roodebeke sprak 
een volksgezinde n ieuwjaarswens u i t  
aan de kon ing ;  de dagb laden ston
den er vol van . 

* De kwestie Congo was aktueel .  Men 
sprak van aanhecht ing aan België .  
Als d i t  n iet zou gebeuren ,  zou de 
kon ing Leopold 1 1  wel eens zij n  ont
s lag kunnen geven .  

* De tol lers en de lo l lers (douan iers en 
smokkelaars) vochten op de g rens 
dat het kraakte . 

* 1 9  januar i  : voorste l l i n g  van de 
Ed ison Phonograaf in  't Grand Café 
en in 't Gemeentehuis .  "Oud en jong 
b leef stom voor dit  toverd ing dat vóór 
twint ig jaar nog voor toverij moest 
gehouden worden" .  

* Het toneelstuk van Victor De Li l le  
"Het jaar één der socia l isten" wordt 
overal opgevoerd . 

Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 1 8  januari . Om 2 uur in  de 
namiddag werd er vergaderd onder 
voorzitterschap van burgemeester 
H ippol iet Cue lenaere en met a ls  
secretaris Alfons Vermeersch . Waren 
eveneens aanwez ig :  schepen 
Charles Lou is Van Poucke en de 
leden Desi ré Van Mu l lem, Frederic 
Blomme, Bernard Roels, Fel ix  Van 
Damme, H ippol iet De Jaeger en 
August De L i l l e .  Schepen Pieter 
Perquy was afwezig .  Men besprak 
de rec lamaties tegen het vastgesteld 
tarief voor de keuring van het slacht
vee. De bezwaren g ingen uit van de 
paardes lachter Eduard De Laere en 

andere slachters van de gemeente. 
Ze vroegen een verlag ing van het 
tarief. De raad ging er n iet op in .  
De laatste tijd waren er veel misbrui
ken op het gebied van het dansen en 
een aanpassing van het reglement 
d rong zich op. De bedoel ing was 
vooral het aantal dagen dat men 
mocht dansen te beperken .  Er werd 
gesteund op het belang van de 
openbare orde maar vooral op de 
rec lamaties van de gewone herber
g iers , d ie  z ich in hun  belangen 
geschaad voelden . Men besloot dan 
ook de danspartijen nog enkel toe te 
laten op de 4 eerste kermisdagen 
van september en op de 3 eerste der 
paroch iekermissen van Kleit en Donk 
(ten vroegste te beg innen om 4 uur in 
de namiddag) en di t  mits schriftel ijke 
toestemming van de burgemeester. 
De taks werd ook van 1 5  frank op 50 
frank gebracht in de hoop de dans
l ust wat af te remmen. Het gedane 
voorstel werd met 5 stemmen aan
vaard tegen 3 onthoudingen. 
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LIEFDIDIGHEIDS COICERr. 
",. ".<','t'" ten J>OOrdttk tkr �n'nlli� � � . lo 1•an d� H. Yin«nliUI a au . 
! �Jekten arm�) m�t th �lwillnffk 

mt•Jewn-king """ M 1otnt«Wd«lir1g 
J,.,. c J hj� Burgnyi/M • ;,, lid JokM/ 

dn- B� 
O P  ZON DAG •1 JANUAIU alfS. 

= 

PROGRAMMA. 
a• DEEL. 

1 .  IN 1 ·n"t/�li1t8,rom°" A.. B. J .cteDodd. 

:: . Op tiNC poef,kl�iedD.S. A..DoWocrdt. 
Ratten op deD aolder, 

!'\:l.:rtlOnJ Nijc:bpel in :a bcdrijftla. - 1• bedrij(. 
�·  RJttf:tf "l' 'nt folw,.-bodr. Sylfttllllr. 

PPSOND • 
l � •m filrcntin>d. D. S.. N.., KoM.. E. ''· a. '� 

,._.:,.�. " t'. 0..1f'd N ..... a. D. a. Howta ,,... 
f' ( '. . ; , , ,�",,,�� F. k. PDlkl1111 \ &. Y. U W. 
: · "' .oi:c:it. l .. \ .  



* Middelburg 3 î  januari .  De gemeen
teraad kwam bijeen onder voorzitter
schap van bu rgemeester Pieter 
Joannes Van de Moere. Waren even
eens aanwezi g :  de schepenen 
Joannes Rootsaert en Jacob 
Bernard Pijfferoen ,  alsook de raads
leden Jacob B. Huyghe, Francies 
Verstraete, Bernard Wi l lems en Lou is 
Verstraete. De secretar is Gustaaf 
Gheeraert was afwezig daar de aan
passing van zijn wedde op de agen
da stond. Met een bevolk ing van 987 
personen viel de gemeente in de 
derde reeks en had de secretaris 
recht op een wedde van 500 frank. 

FEBRUARI 

Uit 't Getrouwe ... 

* Het eerste Vlaams wetsvoorstel werd 
in de Kamer neergelegd door M .  
Hel leputte. 

* Het vroor dat het kraakte. 
* Baron A. 't K int de Roodenbeke 

legde een vers lag neer over de 
begroting van landbouw, waarin veel 
nuttigs voor onze streek. 

* Geestel ijk zending te Maldegem : de 
paters B loete en Hel leputte preekten 
om steenen te breken. 

* De bisschoppen hadden in  hun vas
tenbrief de mensen aangezet tot 
" l iefde tot den hu iselijken haard" en 
aangespoord deel te nemen aan het 
genootschap van de H. Fami l ie .  De 

Verkooping 
vun 
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vastenschikkingen waren aldus dat 
elke dag van de vasten het nuttigen 
van boter en zu ivel was toegestaan . 
I n  Adegem had er n iemand overge
schrikkeld om te biecht te gaan tij
dens de zend ing .  Op woensdag 20 
februari vierde de congregatie van 
O . L .Vrouw haar 25 jarig bestaan . Er 
was nu  ook een jongel ingencongre
gatie van St.-Aloïs tot stand gekomen 
en er waren reeds î 30 leden inge
schreven .  Tenslotte werden er nog 
twee n ieuwe beelden ingehu ld igd n l .  
van de H .  Anna en d e  H .  Donatus. 
Lof werd toegezwaaid aan pastoor 
Verhaeghe en aan de paters van de 
missie die zoveel goeds gedaan 
hadden in  zo wein ig dagen .  
I n  februari had de eerste toepass ing 
plaats van de kroepwet. Het kleine 
meisje van Ch.  Bosschaert was door 
dokter Timmerman zeer snel van 
deze gevaarl ijke kwaal genezen.  

Uit de gemeenteraad . . .  

* Maldegem î 5 februari . Het godshuis 
zou verg root worden.  De gouverneur 
l iet echter weten n iet akkoord te 
gaan met de voorgelegde plans. Ze 
werden aangepast. 
De gouverneur was eveneens n iet 
akkoord met de geplande belasting 
op het kadastraal i nkomen . De 
gemeenteraad kwam hem gedeelte
l ijk tegemoet en verminderde de 
belasti ng met 0 ,5% i . p .v. de 
gevraagde î % .  

* Adegem 2 6  februari . D e  eerste 
gemeenteraad kwam samen onder 
le id ing van burgemeester Leopold 
Van Waetermeulen (sen ior) .  Waren 
ook aanwezig de schepenen Jan 
Baptist Neyt en Char les Lou is  
Potvl iege en de raadsleden 
Ferd inand Van Brabant, Lodewijk De 
Bruyckere , Bernard Verstrynge ,  
Leopold Van Damme, August 
Wil lems, J .  F. Stoens, Adolf Bu lt inck 
en Charles Louis Verstrynge. Men 
boog zich over de gevraagde steun- l 2s7 
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bijdrage voor de veeverzekeri ng .  Als 
voorlopers van de boerenbonden die 
later zouden ontstaan , waren er op 
ve le p laatsen veeverzekeringen tot 
stand gekomen.  De boeren wapen
den zich a ldus tegen de mogel ijke 
sterfte van h u n  d ieren door een 
g roepsverzekering .  E lke boer betaal
de een bepaalde bijdrage volgens 
het aantal beesten d ie hi j  bezat. 
Zo waren er te Adegem twee veever
zekeri ngen : een op het Center en 
een op de Appelboom . De gemeen
teraad zegde een steunbijd rage toe 
voor de maatschappij "Veeverzeke
r ing der  vereen igde landbouwers 
Appelboom" .  Het bedrag zou bere
kend worden a rato van het aantal 
verzekerde melkkoeien en dit in ver
ge l ijk ing met het aantal koeien van 
het Center. 
I n  dezelfde gemeenteraad weiger
den de raadsleden voor 1 6  kinderen 
de kosten te betalen voor de koepo
kinenting daar de ouders vermogend 
genoeg waren om d it zelf  te doen .  
Dokter Raymond Potv l iege ste lde 
voor om een bedrag van 1 00 frank 
als i nent ingskosten te voorzien en di t  
gewoon te verdelen tussen hem en 
dokter Guido Herrebaut, maar de 
raad was het daarmee n iet eens. 
Men zou betalen volgens het aantal 
gedane inent ingen. 

MAART 

Uit 't Getrouwe ... 

* De bisschoppen van België prezen 
in hun vastenbrief de H. Fami l ie aan . 

* Het was zending te Maldegem en 
verschi l lende winkel iers kregen geld 
terug als restitut ie .  

* Op d insdag 26 maart kwam de 
gemeentekieswet voor de kamers. 
De social isten waren zo kwaad op de 
vierde stem dat ze dreigden al les 
kapot te s laan . 

* De bisschop van Brugge Mgr. De 
Brabandere stierf p lotsel ings de zon-

dag van de Eerste Communie. H ij 
was nog maar b isschop van 1 1  jun i  
van ' t  jaar tevoren .  

* Dinsdag 3 maart : de geestel i jke zen
d ing werd afgesloten en er waren 
omtrent 6000 H. communiën u i tge
reikt ,  dat is het getal der inwoners 
dat Maldegem als parochie bezit. 

* 1 7  maart : de dooibarreren zijn weer 
gesloten 

P.\ HOC H I E  C L E Y T. 

Luisterrijk 
A V O N D F E E S T  

ti.: g..:v�n door de 
1 mwmaatsclzappU 1 •an Cl<TI. 

op ZON DAG 24 MAART 1895. 

Pl\OC l \ A :\1 .\.t A .  
EE HST E  ü E E L. 

1 .  De vlaamsclie ja,;ers. opcninpkoor. 
:i . •  \Jij11 laatste :p1clit, romance.-. Is .  11. 

Ad.  Ecckhoutc. 
3 .  E E N  N E EF ü lT A M E R I K.\, kluchts1'\CI in 

1 hcdrijf. J. Wytynck . 
P�;n�o:o:N : N icoc.lemus Grohhen�onck E. D. N "  

Z.:hec.leus Grobbenc.lonck S. D .  K "  PolvJoor 
< irohbcnctonck H. n :, Ger\'aas Stochlieghe Th. B., 
lil'  "foimclaar C. C. 

+ Hebt Ke 11iet l{e;ie11 . . . kodJi'{e duo L_. D. N .  en 
0. B. .1. en G. Spoker. 

5.  De operatiemeester, gede1w�erd t en tijJc rnn 
Keizer Karel, ten jare 1 700. • • •  

JO M I N U TEN HlJ�;�·poos. 

Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 26 maart. De Boudewijn 
Lippensstraat werd afgel i jnd en een 
schadevergoeding van 3 fr./m2 werd 
toegekend aan de eigenaars Louis 
De Rycke ( 1 6  m2 9 1 ) ,  Eduard 
Reyn iers ( 1 2  m2 46), Henr i  
Timmerman (7 m2 6 1 )  en Desiré De 
Candt (2 m2 1 8). Brouwer Gustaaf 
Tijtgadt kreeg n iet de gevraagde 
schadevergoeding van 1 00 fr. voor 
de afbraak van een gebouwke dat in 
de weg stond.  
1 n deze raad behandelde men even
eens de vraag van de onderwijzer 
van Kleit om een tegemoetkoming 
voor de aankoop van tekenmateriaal 



voor de hogere g raad . Ze gaven 
hem 25 frank .  Op de vraag voor toe
lating  tot het opr ichten van een 
genootschap tegen het misbruik der 
sterke d ranken ,  kwam de gemeente
raad tot geen beslissing . 
Op het einde van de raad was er een 
ordemot ie van Van Mul lem. H ij trok 
de aandacht op de gebrekkige 
in richting van het hospitaal : s lechts 
één zaal voor de zieken met besmet
tel i jke z iekte .  Deze z ieken lagen 
neven de anderen ! Daar kon dus een 
g root onhe i l  voor de openbare 
gezondheid u i t  voortkomen volgens 
Van Mullem . Op het ogenb l ik  waren 
reeds enkele typhusl ijders in de zaal 
aanwezig .  De raad diende aan te 
dringen bij de bu rgerl ijke godshui
zen om d ie gebrekkige toestand te 
verhelpen. En dus diende er een 
afzonderl i jk lokaal te worden 
gebouwd . Tevens vroeg h i j  dat bij e lk  
overlijden er een l ijkschouwing zou 
plaats hebben, en dat geen begra
ving zou geschieden zonder getuig
schrift van een geneesheer. De 
raadsleden waren akkoord. 

APRIL 

Uit 't Getrouwe 

* De nieuwe kieswet voor de gemeen
te werd op vrijdag 5 april gestemd 
zonder dat er algemene werkstaking 
plaatsgreep.  

Plaatselij k N ieuws 
Maldeghem. 

1 l eden. Zondag vergadering der \" rije 
Burgersg11<ic om 4 ure jui:st namiddag te 
Mocrhuizc bij Charles De Sloovere 

' 
en 

Evari:st Goos.'>Crul. 
. " Kring van Sociale Studie, 

Heden Zondag achter d e  Hoogmis, 
DAGO R D E : De Vleugel van 't Oumanhuia De Aanbeste

ding ervan in zoovec:l loten 1111 er voornam" amb1.: htcn en nerin1wn In tuu.:henkomcn. 
:.i• De t,..m van Aalter. 

* I n  't Getrouwe begonnen de artikelen 
Kaarten B loot . 

* De petroleum sloeg 1 0  frank op.  En 
dan s loeg h ij ineens weer af van 34 
tot 28 fr . .  

* Overl i jden van d e  heer Kervijn de 
Merend ree,  st ichter-voorzitter der 
Vrije Burgersg i lde, d i t  reeds zes jaar. 
Vroegere bewoner van het kastee l ,  
opgevo lgd door baron l desbald 
Rotsart de Hertaing .  

Uit de gemeenteraad ... 

* Adegem 3 apri l .  De vraag van hoofd
onderwijzeres J uffrouw Leon ie  
Carton om in  haar hoedanigheid van 
bestuurster van de meisjesschool 
"aanvaard" te worden en dit i n  ver
vang ing  van juffrouw Math i l de  
Sengier, werd besproken . Het perso
neel van de school bestond toen nog 
u i t  twee andere zusters : Ju l ie De 
Moyer (met d iploma behaald in 1 890 
in de aangenomen Normaalschool 
van S int-N ik laas) en Adelaïde 
Vereecken (zonder d i p loma) .  De 
aanvaard ing van een school was een 
wettel ijke procedure en de gemeen
teraad g ing daar op in met eenparig
heid van stemmen . Door de aanvaar
ding kon een school gen ieten van 
subsidies van hogerhand .  

MEI 

Uit ' t  Getrouwe . . .  
* Mgr. St i l l emans wijdde de S i nt

Anton ius-kapel letjes in te Maldegem. 
* I n  de kamer zei min ister De Bruyn 

aan baron ' t  Kint de Roodenbeke dat 
men zo gauw moge l i j k  tot op 
Strobrugge zou kunnen varen . 

* De vlasfabriek van M .  De Greve te 
Eeklo brandde af. 

* De antisocial isten vierden in  plaats 
van 1 mei de dag dat de Paus zijn 
werkmansbr ief Rerum Novarum 
zond.  

* De Congo-kwestie werd uitgeste ld 
tot het .jaar 1 901 . J 259 
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Uit de gemeenteraad .. .  

* Maldegem 1 0  mei .  Er werd besl ist tot 
u i tvoer ing van de kalse id ing van de 
buurtwegen Vakekerkweg en Buurt
en Vakestraat. De werken werden u i t
gevoerd door Pieter Geleyn , aanne
mer van openbare werken te Gent 
voor de som van 83.850 frank. 

* Adegem 24 mei .  Op de agenda 
stond de benoeming van een n ieuwe 
secretaris-bedeler voor het armbe
stuu r  wegens h et over l i jden van 
Seraphien Van de Velde.  Men stelde 
d aarvoor Seraph ien De Busscher 
( l and bouwer en tapper)  aan . H ij 
moest ervoor zorgen dat de armen 
van de gemeente goederen in natura 
kregen of bons waarmede ze bij 
p laatsel ijke winke l iers inkopen kon
den doen .  

1 ; 1 : \ \ l ·: t -: :\ T I ·: .\L\ l . D E< i l ·: \\ . 
l ' H •  ' ' "' ï I· 1 H l� I' \' I .  \ :\ � I H·:H l·: N .  

O P E N B A R E  A A N BEST E D I N G  
\ �111 

K A S S E I D  I N G SW E R K E N .  
·--- · 
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D<" bC"stc:k kcn ilcloopen cezamentlij k  
t o t  88 .400 fr:: n ks. 

Het belangrijkste agendapunt was 
zeker het maken van een 
Pol it ieverordening voor voetgangers 
en wie l r ijders voor de (oude) 
Staatsbaan en di t  op vraag van de 
gouverneur. Door de toename van 
het verkeer (auto's, rijtu igen, fietsen, 
enz . )  was het nod ig dat er wat orde 
geschapen werd . Het reg lement 
bepaalde o.m. dat het verkeer en stil
staan van rijtuigen, paarden of vee 
op geheel de lengte der zijkanten, 

waarvan sprake hierboven, verbo
den was binnen het grondgebied 
dezer gemeente. Het was daarenbo
ven verboden gaten of groeven in de 
zijkanten te maken en er steengruis, 
mest of welkdanige andere voorwer
pen op neer te leggen, welken aan
wezigheid het verkeer der voetgan
gers of wielrijders zou kunnen 
belemmeren. 
De inbreuken op de vorenstaande 
bepalingen zouden gestraft worden 
met eene boete van 1 tot 1 O franken 
of met eene gevangzetting van een 
tot drij dagen, afzonderlijk of geza
menlijk toegepast. De ouders, voog
den, meesters en lastgevers waren 
verantwoordelijk voor de overtredin
gen begaan door hunne minderjari
ge kinderen en weeskinderen, uitge
zonderd de meerderjarige 
dienstboden en werklieden. 

JUNI 

Uit ' t  Getrouwe ... 

* Mgr. Waffelaert werd de nieuwe bis
schop van Brugge. 

* Op zondag 9 juni g reep te Maldegem 
op het stadhuis de eerste vergade
ring p laats voor sociale stud ie. 

* 1 4  jun i  : p lechtig octaaf van de H. 
Antonius van Padua. Omgang, enz 
voor al le geestel ijke ten tijdel ijke wel
daden voor ons eigen en anderen, 
vooral in beesten,  stallen en landen, 
enz. 



* Er d reigde gevaar voor typhus. Er 
was ook te Maldegem een gezond
heidscommissie aangeste ld .  

* Op het Molentje zaten 's avonds al 
de mensen te bidden voor het kapel
leke van S int- Rochus. 

* Er werd een inschrijv ingsl ijst geo
pend voor het herbouwen van het 
kapel leke van Ten Doorn.  Met half 
oogst zou men het inhu ld igen . 

Uit de gemeenteraad .. .  
* Midde lbu rg 5 j u n i .  De aanvraag 

kwam ter sprake van Romanie De 
Vuyst, zuster van ' t  H. Hart van Maria 
te Middelburg, om de bewaarschool 
aan te nemen en een hu lpgeld te ver
lenen . De bewaarschool werd opge
richt in  november vorig jaar en werd 
nu bijgewoond door ca. 60 kinderen.  
Deze bewaarschool of  "k indertu in"  
werd ingericht volgens de leerwijze 
van Froebel , was ondergebracht in  
een ru im en gezond lokaal en voor
zien van al het gerief dat dergel ijk 
onderwijs nod ig had . De gemeente 
erkende de voordelen en nam de 
school aan . De lerares kreeg een 
vaste jaarlijkse vergoeding van 1 50 
fr. , mocht de schoolgelden (0 ,50 
fr./leerl ing)  behouden maar moest 
wel gratis de behoeftige leerl ingen 
onderwijs verschaffen .  

* Adegem 23 jun i .  De fanfaremaat
schappij " De Vereen igde Vrienden" 
vroeg een " hu lpgeld tot algemeen 
nut en vermaak" .  Een raadsl id wou 
1 00  frank geven ,  een ander 25 maar 
de andere d rie,  de meerderheid dus,  
koos voor 50 frank. 

* Adegem 28 j u n i .  G ustaaf 
B ruggeman , voorzitter van de 
"Vereen igde Herberg iers wijk 
Cruipu it" vroeg aan de gemeente
raad een bijdrage van 25 frank voor 
het organiseren van een wiel rijders
wedstrijd aldaar op zondag 7 ju l i  ek. 
Een raadsl id wou n iks geven ,  een 
ander de gevraagde 25 frank, maar 
de meerderheid (5 leden) opteerde 
voor 20 frank. 

JULI 

Uit 't Getrouwe .. .  

* De ene brand na de ander brak u i t  
waar er vlas lag. 

* De 1 1  ju l i  werd h ier overal feeste l ijk 
gevierd . 

* Het min imum dag loon werd in  de 
provinciale raad gestemd . 

* De betrokken gemeenten g i ngen 
akkoord met de aan leg van de tram 
Eeklo-Aalter. 

* Twee meet ings  hadden te 
Knesselare p laats voor de tram 
Aalter-Ma ldegem en Knesselare 
werd voorstander. 

* De bisschoppen gaven een brief u i t  
om al le bu itensporigheden af te keu
ren die met woord en pen werden 
begaan , van aard om de klassenhaat 
aan te vuren .  

Uit de gemeenteraad . . .  
* Middelburg 6 ju l i .  Om de vervals ing 

van eetwaren tegen te gaan werd in 
1 890 een wet uitgevaard igd d ie de 
verkoop en de tekoopste l l ing van 
slachtvlees aan een voorafgaandel ij
ke keuring onderwierp. Een k .b .  van 
1 89 1  vaard igde reg lementaire sch ik
kingen uit voor de vleeshandel .  I n  u it
voering daarvan d iende de gemeen
te over te gaan tot de inricht ing van 
het toezicht op het slachtvlees. De 
tarieven werden echter  te hoog 
gelegd en de inrichting werd niet 
aanvaard door de hogere overhe id .  

* Maldegem 1 2  ju l i .  De inde l ing in  
k lassen en de daarbij horende 
grondslag voor de te heffen be las
ting ( = de hoofdel ijke omslag) werd 
besproken .  
De bezitters van honden moesten 
belasting betalen en de l ijst van deze 
personen werd door de pol itiecom
missaris opgeste ld .  Vrij van belasting 
waren de honden die als trekhonden 
werden ingezet, dus deze die voor 
de u itoefening van het beroep nood
zakel ijk waren.  



AUGUSTUS 

Uit 't Getrouwe .. .  

* Op zaterdag 1 1  augustus was er een 
hevig onweder dat veel branden ver
oorzaakte . 

* De n ieuwe schoolwet werd gestemd.  
* De social i st Anseele werd te Brugge 

u itgefloten. 
* Brugge Zeehaven werd gestemd ! De 

stad geleek op een feestconcert; 
men feestte tot 's morgens vroeg . 

* De kamer stemde dat er bij de aan
staande verkiezingen geen balotte
r ing meer was toegestaan . 

Uit de gemeenteraad .. .  

* Maldegem 2 augustus. De l ijst van 
de hoofdel ijke omslag ( belast ing)  
had u itgehangen in  het  gemeente
hu is  en er kwamen k lachten van 
Francies Van Kerschaver (zaakwaar
nemer) en Francies Van Hoorebeke 
(e igenaar) . De k lachten werden 
afgewezen omdat de gemeenteraad 
van mening was dat beide heren n iet 
boven hun vermogen waren aange
slagen. Er was wel een welstel lende 
vrouw vergeten op die l ijst, n l .  mevr. 
Kervyn de Meerendré ,  d ie in de eer
ste k las aangeslagen werd voor een 
termijn van 6 maanden . Het beslu it 
was : 299 personen d ienden belas
t ing te betalen en d it zou 2 .999,99 
frank opbrengen. 
Op de l ijst voor het kosteloos onder
wijs kwamen 701 jongens en 667 
meisjes voor. 
De gemeenteraad g ing er mede 
akkoord dat de schenking aanvaard 
werd van Amelie De Love (weduwe 
van Pieter Verstraete) aan de kerkfa
briek. 
Enige inwoners deden de vraag om 
stroomopwaarts van de 
Patersensbrug,  een s lu is te wi l len 
p laatsen om het water altijd op een 
zekere hoogte te houden en d i t  
wegens de droogte van de landerijen 

en locht ingen.  Het schepencollege 
kreeg de opdracht een stud ie te 
laten maken van het ontwerp en het 
laten opmaken van een voorlopig 
plan met bestek. 

* Adegem 21 augustus. Ui t  het dag
boek van de onderwijzers van de 
jongens- en meisjesschool b leek 
dat er 2 1 5  jongens en 229 meis
jes ingeschreven waren.  Als voor
waarde om ingeschreven te zijn stel
de men dat een k ind minstens 1 5  
dagen per maand de school moest 
bijwonen .  

SEPTEMBER 

Uit 't Getrouwe . . .  

* De vol ksvergaderingen in  het  stad
hu is te Maldegem werden tegenge
houden. 

* Het kwam uit dat Karelke Geirnaert 
zes maanden geleden zijn schat 
geroofd werd , maar de d ieven kwa
men n iet uit .  

* Brugge vierde in  a l le lu ister de stem
ming van zijn haven.  

PENSIONNAAT 
voor Juffrouwen, 

IESTUUID DOOR  D E  Z U S T E R S  I A R I CO L E I  
M A L D EG H E M .  

C hristelijk" opvnc·Jing-. G rnndig t)ll<kr
.,..;js in de \ïa.amschc l'n Je Frans1·he taal 
en in het naaldc\\"rrk. 

K ostgeld p er sd1ooljaar 265 fr. 

Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 13 september. De raad 
stemde een bu itengewone toelage 
voor de kermisfeesten: 1 50 frank. De 
lantaarnaanstekers van het Dorp 
vroegen een verhoging van 50 frank 
op hun aannemingsprijs gelet op de 
duurte van de petro lol ie voor het 
lopende jaar. Akkoord zei de 
gemeenteraad op voorwaarde dat 



de verhoging ook de lantaarnaanste
ker van Kleit zou betreffen en op 
voorwaarde dat de aanstekers de 
lantaarns op de aanstaande kermis
dagen van de gemeente en van de 
wijk Kleit  zonder vergeld ing tot 1 uur 
's nachts zouden laten branden. De 
verdel i ng  diende a ls  volgt te 
geschieden : Eduard Sompels (22 
fr. ) .  Francies Borgonjon (21 ,23 fr. ) en 
Charles Dierckens (K leit / 5 ,89 fr. ) .  

* Adegem 27 september. Het 
Adegem se po l i t iereg lement 
betreffende het inrichten van bals 
werd herzien . Er  werd gesteld dat het 
verboden was bals te geven en 
danspartijen i n  te richten in  de her
bergen , koff iehuizen , kroegen ,  ten
ten ,  barakken of andere lokalen of 
plaatsen alwaar er drank verkocht 
werd en het pub l iek toegang had 
zonder daartoe een voorafgaande 
schrifte l ijke toelati ng bekomen te 
hebben van de burgemeester of zijn 
vervanger. Het bal of de danspartij 
mocht enkel begi nnen om 4 uur 's  
namiddag en moest eind igen om 1 0  
u u r  ' s  avonds .  Voorafgaandel ijk  
moest men een som van 50 frank 
storten . Bij overtredingen werden de 
u itbaters gestraft maar ook de speel
lieden die op het eerste verzoek wei
gerden te stoppen met spelen, als
ook de personen d ie zouden 
voortdansen.  
Reeds vele  jaren werd de openbare 
weg ver l icht door straatlantaarns. 
Deze moesten echter manueel aan
gestoken worden en de gemeente 
betaalde daarvoor aan de aanste
kers de kosten per lantaarn .  De ver
deling der lantaarns was als volgt : 
Plaats Aantal 
Cruipuit 2 
Veldekens 2 
Balgerhoeke î 

Aanstekers bedrag 
Pieter-Joseph Van Voeren 
(schoenmaker) 1 20 fr. 
August Coppejans 

(vlashandelaar) 55 fr. 
August De Pauw 
(wever) 73 fr. 
Camiel De Bruyckere 
(brugwachter) 40 fr. 

OKTOBER 

Uit 't Getrouwe . . .  

* De katho l ieke werkl ieden van Eeklo 
vierden feeste l ij k  hun vlaggefeest. 

* Te Ott ign ies over Brussel botsten 
twee tre ins op e lkaar : 24 doden .  M .  
Beernaert was e r  ook haast aan . 

* De gemeentek iez ingen zouden 
p laatsgrijpen op 1 7  november : over
al strijd .  

* De letterzetters van Gent g ingen in  
werkstaking .  

Uit de gemeenteraad . . .  

* Maldegem 15 oktober. De Touring 
Club van Belg ië vroeg aan de 
gemeenteraad een toe lage voor het 
plan een rijpad aan te leggen langs
heen de baan Gent-Eeklo-Brugge 
voor voetgangers en voor trapwiel rij
ders. De raad wenste echter n iet tus
sen te komen. 

* M idde lburg 1 7  oktober. In de 
gemeenteraad besprak men de 
inricht ing van de keur ingsd ienst van 
het s lachtv lees.  De gemeente 
benoemde tot vleeskeurders Emiel 
Vuylsteke van Maldegem, d ie het 
vereiste bekwaamheidsgetu igschrift 
bezat, en A. Vanderheyden , veearts 
te Eeklo. De keuringstaksen werden 
vastgelegd .  
I n  dezelfde gemeenteraad werd er  
vastgeste ld hoeveel k inderen recht 
hadden op kosteloos onderwijs voor 
het lopende schooljaar. Het waren 45 
jongens en 51 meisjes. Het armbe
stuur l iet weten f inancieel n iet te kun
nen tussenkomen daar ze zelf geld 
te kort had. 

* Adegem 1 8  oktober. Het kon ink l ij k  
besluit · van 1 5 .09 . 1 895 regelde de l 263 



kwestie van de kosteloze toegang tot 
het lager onderwijs .  Het bepaalde 
dat w ie  minder  dan 1 0  fr. personele 
belast ing betaalde, geen schoolgeld 
d iende te betalen voor het lager 
onderwijs. Tot dit lager onderwijs 
werd men toegelaten mits men ten 
minste 6 jaar was en ten hoogste 1 4  
jaar te rekenen vanaf 1 oktober van 
dit jaar. Een herte l l i ng van het aantal 
leer l ingen gaf als resu l taat : 2 1 3  jon
gens en 224 meisjes . Het schoolgeld 
bedroeg 6 fr./leerl i ng/jaar. 
Men zegde een hu lpgeld van 50 fr. 
toe voor de fanfare De Verenigde 
Vrienden.  De Veeverzekering boe
renbonden Appelboom en Center 
kregen samen 400 fr" Voor de ker
misfeesten trok de gemeente 1 75 fr. 
u it .  

* Maldegem 22 oktober. De bestuur
der 'van de aangenomen jongens
school van het centrum vroeg een 
aanzienl ij ke toe lage om het onder
wijs op een gans andere leest in te 
r ichten, derwijze dat al de kinderen, 
zonder onderscheid van rang, een 
grondig onderwijs in de vlaamsche 
en de fransche taal zouden kunnen 
ontvangen en het onderwijs bijna 
gansch kosteloos zou gegeven wor
den. De gemeenteraad g ing akkoord 
op voorwaarde dat o .a .  0 .75 fr. 
schoolgeld werd gerekend voor de 
d rie hoogste k lassen en 0 ,75 fr. voor 
de vier laagste klassen .  
De keuringsdienst voor het  s lachtvee 
werd terug voor een jaar goedge
keu rd met als v leeskeurders 
Ferd inand Steyaert en Arth u r  
Vanderheyden (veearts) .  

NOVEMBER 

Uit 't Getrouwe . . .  

* De social isten konden te Brugge 
geen handtekens genoeg v inden 
voor hun l ijsten en de l iberalen kwa
men niet op. Brugge was de enigste 
stad waar er geen strijd was. 

* Prinses Henriette , dochter van de 
g raaf van V laanderen,  verloofde zich 
met de Franse prins Emmanuel van 
Alençon . 

* Ter gelegenheid van de inhu ldiging 
van den steenweg van Vake zouden 
op zondag 1 0  november de volgen
de feestel ijkheden plaats g rijpen : op 
het Molentje stoet van paarden, rijtui
gen,  prijskamp met de kru lbol ,  de 
jaskaart en de teerl i ng .  Dezelfde 
namiddag r ingsteking op Vake en 
teerl ingspel .  Het Molentje vierde de 
n ieuwe steenweg . 

* Op 1 7  november g repen de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats . 
De u its lag is met u itzondering vna 
Maldegem overal een algemene kip
kap . Was het verboden vóór de kie
z ing  te trakteren ,  men deed het 
zoveel meer nadien.  In verscheidene 
gemeenten schoot men d rie dagen 
lang met de kanons. 

* Te Adegem kwamen twee gebroers 
met een zevende zoon en een 
zevende dochter naar de doop. 

Uit de gemeenteraad . . .  

* Adegem 27 november. Er werd over
gegaan tot de herinrichting van de 
d ienst voor 't s lachtvlees. Daarvoor 
ste lde  men aan veearts 
Vanderheyden (Eeklo) en Camiel De 
Pré (Adegem), d rager van het 
bekwaamheidsgetu igschrift. 
Als l id van het armbestuur koos men 
in vervanging van August De Label 
Ambroos De Smet ( renten ier) en dit 
met 6 stemmen tegenover geen 
stemmen voor August De Laere. 



DECEMBER 

Uit 't Getrouwe . . .  

* Zondag 1 december : lu isterrijke 
feesten voor de ontsluit ing van de 
kasseiweg Westeindeken-Vake. 

* De minister van oorlog h ie ld zijn ont
werp om iedereen soldaat te maken, 
voorzichtig in .  

* Het landbouwershuis werd te Gent 
ingehuld igd.  Min ister De Bruyn zei 
dat de boeren er d ienden voor zor
gen dat we niet naar het buiten land 
moesten om vlees te kopen .  

* 29 december : l iefdadigheidsconcert 
ten voordele van den bedekten 
arme, i n  de g rote zaal van de 
Broederschool .  
Prijzen der p laatsen : 2 fr. 1 fr. e n  0,5 
fr. 

Uit de gemeenteraad .. .  

* Maldegem 3 december. Henri 
Bouckaert werd verkozen i n  het 
bestuu r  van de burgerl ijke godshui
zen. H ij haalde het van Honoré 
Potvl iege, brouwer. 
De gouverneur stelde voor dat een 
trapke zou gemaakt worden in de 
tragels van de n ieuwe Eede, tenein
de schade te vermijden . Men ging 
akkoord met het trapke. 
Men besloot de openbare verl ichting 
en de opkuis van de straten terug te 
laten aanbesteden . 

* Middelburg 9 december : U i t  de 
schoolregisters b leek dat er voor 37 
jongens en 40 meisjes een aanvraag 
voor kosteloos onderwijs werd inge
diend. En voor de algemene optel
l ing van de landbouw werd veld
wachter Honoré Deweerdt 
aangeduid .  
De d iensttijd van Jacob Bernard 
Pyfferoen (schepen) als lid van het 
Armbestuur verl iep op 31 december 
ek. Hij werd herkozen met vier stem
men op zes. De tegenkandidaat was 
winkel ier Charles Verstraete , d ie 

geen stemmen bekwam. 
* Adegem 1 7  december : Bij nader 

toezien bleek dat er voor het ontvan
gen van het kosteloos onderwijs ver
scheidene leer l ingen stonden ver
meld d ie  daar geen recht op 
hadden.  Want hun ouders betaalden 
minstens 1 0  frank personele belas
ti ng .  Ze werden geschrapt. B ij de 
jongens waren di t  26 namen, bij de 
meisjes 22. 
De veldwachter van Adegem werd 
belast met het toezicht op de herstel-
1 i ngs- en onderhoudswerken van 
steen- en buurtwegen. De controle 
van de waterlopen was voor rekening 
van een zekere Engelrust, dag loner 
a lh ier. 
Ambroos De Smet had geweigerd l id  
te worden van het  armbestuu r. De 
hoefsmid Lievens werd nu met 6 
stemmen verkozen tegen August De 
Laere met 1 stem. 

Auteurs : Jozef Dobbelaere 
Walter Notteboom 
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50-JARIGEN IN FEEST 

Op de  schoolbanken IN DE MEISJESSCHOOL TE ADEGEM, 40  jaar geleden 
(schooljaar 1 954-55) 

Van l inks naar rechts en per bank van voor naar achter: 

Verste rij : Rita Wittoeck, Rosa Calsyn ,  Annie Van de Velde, Rosa De Kese l ,  Marie
Thérèse Van Hecke ,  Lieva Bonte , Greta Tysebaert, Jeanine Penny, Maria De 
Schepper, Monique Herrebout, . " , Annie Loncke 

Middenste rij : Arlette Vlaeminck, Jacquel ine Ryckaert, Annette De Coninck, Marie 
Madeleine Schelstraete, Myriam De Schepper ( + ) ,  Beatrijs Boe ls ,  l melda Van 
Kerschaever, " .  , Marie-Thérèse De Cock, Godel ieve Maenhout, Olga Van den 
Abeele, . . .  

Dichtste rij : Marie-Thérèse De Cock, Florine Coene, Germaine Notteboom, 
Monique De Busschere ,  Li l iane Lameire, Magda De Baets, "" Marie-José Claeys, 
Lutgarde De Baets , R ita Hermie - Monique Van Basselaere, Rita D'Hoore 
Lia De Busschere ,  " .  - Achteraan : zuster Pascale .  · l 267 
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TE MALDEGEM : 50 - JARIGEN VAN NU, 40 jaar geleden in  de Franse avondles, 
in de Broederschool (4de leerjaar). 

Voorste rij : v. l . n . r. :  Ludo Snauwaert, Christiaen Verhaeghe, Cherry Goethals ,  Rudi  
Lasoen, De Caestecker, Patrick De Raes , Luc Martens.  

Tweede rij : Pau l Dudal , Eddy De Baere, Romain Cauwels,  Jean Streuve, Jaak 
Sierens, Prosper Leus, Louis Posman . 

Derde rij : Jozef De Smidt, Danië l  Van Maldegem, Christiaen Saey, Eddy Geyssens, 
Er ic Van Rie,  Marcel Coens, Marc Dossche. 

Laatste ri j : Wi l ly De C lerck, Marc De Sloovere, Marc Dobbelaere, Koenraad Van 
Hul le,  Michaël Matthys , Albert De Clerck, " .  Cauwels .  

Het was broeder Arsène die de bengelseen mondje Frans leerde. 

In de meisjesscholen kwam de klasfotograaf 50 jaar geleden b l ijkbaar nog n iet bin
nen. Klasfoto's van de - nu vijftigjarige - dames konden we niet op de kop tikken .  
Sorry ! 
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2n I 

BURGEMEESTER ALBERT DE KESEL 

1 9 1 0  - 1 995 

De begrafenis van burgemeester Albert De Kesel op zaterdag 1 6  jun i  1 995 was in 
meer dan één opzicht h istor isch te noemen.  N iet al leen de fami l ie ,  maar de hele 
Adegemse gemeenschap nam piëteitsvol afscheid van een man die zich nagenoeg 
zijn hele leven had ingezet voor het welzijn van zijn medemensen . Het overl ijden en 
de begrafenis van Adegems laatst levende burgemeester, iedereen sprak erover. 

Burgemeester De Kesel - zo werd hij door de Adegemnaren steevast genoemd en 
aangesproken - bepaalde voor een groot deel het Adegemse pol it ieke leven vanaf 
1 953 tot en met 1 970. Vandaar ook dat we deze periode dan ook wat van d ichter
bij wi l len bel ichten .  

EERSTE STAPPEN OP HET ADEGEMSE POLITIEKE TONEEL. 

Toen in  1 945 door enkele kathol ieke voormannen de Christel ijke Volkspartij werd 
opgericht, probeerde men overal lokale afdel ingen op te richten . I n  Adegem én in 
Maldegem leverde de oprichting van een plaatsel ijke CVP-afdel ing n iet de minste 
moe i l ijkheid op, wel integendeel .  
Reeds in  1 945- 1 946 toonde de CVP, onder de le iding van Albert De Kesel , z ich zeer 
actief in Adegem. Vrij regelmatig werden vergaderingen belegd in de zaal Boels 
waar het programma en de doelste l l ingen van de n ieuwe politieke partij door soms 



zeer vooraanstaande pol it ici u i t  de doeken werd gedaan . Zo werden de leden begi n  
februari 1 946 opgeroepen o m  massaal aanwezig t e  zijn o p  een volksmeeting waar
op n iet minder dan Theo Lefèvre het woord zou voeren om het goede zaad uit te 
storten bij de aanstaande nationale verkiezingen.  U iteindel ij k  was het Placied De 
Paepe die voor een bomvol le en enthousiaste zaal het woord voerde .  Theo Lefèvre 
kwam wel later nog naar Adegem. H ij sprak op het dorp, in de open l ucht en stond 
op een stoel die uit de winkel van juffrouw Boels was gehaald . Bij het uitgaan van 
de kerk keken de Adegemnaren verbaasd naar de man d ie hen van op een stoel 
toesprak, die manier van pol it ieke propagandavoering was men op de bu iten nog 
n iet gewend" .  

I n  apri l 1 945 telde de Adegemse CVP-afdel ing 750 leden, wat bijzonder veel was . 
Er werd toen ook aangekondigd dat er binnenkort een defin it ief bestuur zou worden 
gevormd en er werd een oproep gericht naar geschikte kandidaten om zich als 
bestuurs l id op te geven.  Bij d i t  al les speelde Albert De Kesel ,  h ierbij geruggesteund 
door z i jn vriend Jozef de Keyser, een eersterangsro l .  Het is  dan ook n iet verwon
derl ijk dat h ij zich bij de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen d ie op 24 
november 1 946 werden gehouden, kandidaat stelde als gemeenteraadsl id op de 
lijst van Leopold Van Watermeulen.  De tegenpart i j ,  geleid door dokter Jozef De 
Prest, sleepte echter de overwinn ing in de wacht met 4 zetels tegen 7. Albert De 
Kesel kreeg toen 473 stemmen waarmee h ij de 5de gekozene werd . Enkel Ju les 
Van Deynse (632 stemmen) ,  Jozef De Prest (556 stemmen ) Leopold Van 
Watermeulen (537 stemmen) en Arthur B lomme (494 stemmen) behaalden meer 
stemmen. 

NAAR HET BURGEMEESTERSCHAP 

De deelname aan deze eerste verkiezingen was voor Albert De Kesel een geslaag
de vingeroefening .  Samen met enkele trouwe medewerkers bracht hij de CVP in  
Adegem verder tot bloei .  Nationaal , maar ook p laatse l ijk ,  verwierf deze partij heel 
wat sympathie bij de Vlaamse bevolking ,  o.a. door haar Vlaamsgezinde opstel l i ng 
(o.a. oogstten ook in Adegem de naoorlogs Gu ldensporenvier ingen een groot suc
ces) en door haar ste l l ingname ten voordele van de terugkeer van koning Leopold 
1 1 1 ,  waarvoor ook in Adegem actie werd gevoerd . Bij dit al les speelde Albert De 
Kesel een leidende rol .  N iet al leen nationale pol it ieke problemen interesseerden 
hem, ook aan plaatselijke problemen werd de nodige aandacht besteed en tijdens 
de zittingen van de gemeenteraad viel de constructieve rol van de oppositie op .  
Bovendien was Albert De Kesel actief in  heel wat veren ig ingen . 
De overwinning die de l ijst De Kesel bij de gemeenteraadsverkiezi ngen van 1 2  
oktober 1 952 behaalde, was echter n iet al leen te wijten aan haar kopman , maar ook 
aan de samenstel l ing van de toch wel sterke l ijst. We laten daarom de u itslag van 
deze zo belangrijke verkiezingen voor de CVP in extenso volgen: 

Lijst nummer 1 (De Kesel ) ;  6 zetels .  

De Kesel Albert 
Koens Cyriel 
Coopman Adie! 
Welvaert Arnold 
Neyt Raphaêl 
Van de Kerckhove Modest 

5 1 5  stemmen 
488 stemmen 
395 stemmen 
395 stemmen 
3 1 1 stemmen 
1 84 stemmen 



Lijst nummer 2 (De Prest); 5 zetels  

Jozef De Prest 
B lomme Arthu r  
Van Deynse Ju les 
Vermalen A. 
Geirnaert M .  

1 1 28 stemmen 
5 1 3  stemmen 
432 stemmen 
357 stemmen 
329 stemmen 

De krappe meerderheid van 1 zetel zorgde vooral b ij benoemingen, wel eens voor 
een pol i tieke verrass ing ,  want sommige gemeenteraadsleden gaven af en toe voor
rang aan hun  persoon l ij ke voorkeur  en ze l ieten partijafspraken voor wat ze waren.  
De charme van de dorpspol it iek . . .  

Zowel b ij d e  verkiezingen van 1 2  oktober 1 958 als van 1 1  oktober 1 964 behield de 
l ijst van Albert De Kesel de meerderheid en nam de populariteit van Albert De Kesel 
a lsmaar toe: 
1 958: 1 482 stemmen (Jozef De Prest: 982) 
1 964: 2208 stemmen (Albert Boulez, enig opppositie l id :  450 stemmen) 
Na een harde verkiez ingsstrijd ,  waarbij methodes werden gebruikt die men in 
Adegem n iet  gewend was, behaalde de l ijst van dokter Jozef De Prest b ij de ver
kiezingen van 1 1  oktober 1 970 opnieuw de meerderheid en belandde Albert De 
Kesel in de opposit ie. En tenslotte , na de fusie van Adegem met Maldegem en 
M iddelburg , werd h ij schepen van de gemeente Maldegem, ambt dat h ij tot in  het 
midden van de jaren tachtig met toewijd ing en kenn is bleef u i toefenen. 
Ti jdens zijn toespraak op het kerkhof memoreerde burgemeester Jean Rotsart de 
Hertaing deze per iode en h ij getu igde dat het de interessantste en vruchtbaarste 
tijd was u i t  zijn hele burgemeestersloopbaan . Bovend ien loofde de burgemeester 
zijn vroegere schepen omwi l le  van het feit dat h ij zo alert was waar het de verdedi
g ing van Adegemse belangen en het op lossen van Adegemse problemen betrof. 
Tussen al d ie gemeenteraadsverkiezingen door stelde Albert De Kesel zich ook 
enkele keren kandidaat b ij de nationale verkiezingen, meer om zijn partij te steunen, 
dan om echt verkozen te worden . iedere keer behaalde h ij een eervol le u itslag met 
om en bij de 5000 voorkeurstemmen. 

U it het pol it ieke leven van Albert De Kesel wi l len we de lezer volgende anekdote 
toch n iet onthouden. Op een zaterdagmorgen in januari , onmiddel l ijk na de fusie, 
stond een l ichte vrachtwagen aan het Adegemse gemeentehuis en werd het archief 
van de gemeente Adegem i ngeladen om het over te brengen naar Maldegem. Net 
op dat ogenbl ik begaf schepen De Kesel zich naar de kerk om er een begrafenis 
b ij te wonen .  Verwonderd vroeg hi j  aan een van de mannen wat zi j aan het doen 
waren .  Toen het de schepen du ideli jk werd wat er precies gebeurde, l iep h ij rood 
aan en hi j  beval stante pede a l les terug u i t  te laden .  Het was een van de zeldzame 
keren dat we de burgemeester kwaad hebben gezien . Die eerste fusiemaanden l ie
pen b l ijkbaar toch niet zo van een leien dakje. 

DE REALISATIES EN DE "TIJD" VAN ALBERT DE KESEL 

Gedurende de 1 8  jaar dat Albert De Kese l ,  samen met zijn  pol itieke medestanders, 
het roer van Adegem in handen had, werd er u iteraard heel wat gerealiseerd, te 
veel om op te noemen: het aan leggen van het waterleidingsnet, verbetering van 
landbouwwegen, een nieuwe weg naar de Kruipuit ,  verbeteringswerken aan het 



Rustoord , mozaïekbestrat ing van het dorp en de wijk Kru ipuit ,  het scheppen van 
n ieuwe woongelegenheden in de Pater Tuypens laan , de aanleg van de dokter 
Herrebautlaan, uitbreiding van het elektriciteitsnet, de real isatie van het n ieuwe 
kerkhof, de restauratie van de kerk, enz. Al deze materiële verbeteringen maakten 
van het naoorlogse Adegem een moderne gemeente , waar het goed was om leven .  
Naast d it materië le aspect werd door burgemeester De Kesel bijzondere aandacht 
besteed aan het Adegemse verenig ings leven ,  dat erg werd gestimu leerd door het 
verlenen van subsid ies en dat in  een tijd dat d i t  nog niet verp l icht of aan de orde 
was. Ook was het gemeentebestuur nauw betrokken bij de opricht ing van het 
Jeugdhuis ,  een real isatie die nu door praktisch iedereen vergeten is .  

Wie het 'Gu lden Boek' van de gemeente Adegem doorb ladert, za l  verbaasd zijn 
over de tiental len hu ld ig ingen van zowat al le Adegemse veren ig ingen.  Het was een 
Adegemse traditie die de samenhorigheid onder de Adegemse bevolk ing erg 
bevorderde. Burgemeester De Kesel kende het belang en de invloed die van een 
vereniging kon u itgaan op het leven van de mensen .  H ij was medestichter van de 
Bond van Grote en Jonge Gezinnen ( 1 93 1 ) ,  was erg actief in de kon ink l ijke fanfare 
"De Verenigde Vrienden van Adegem" waarvan hij een tijd lang voorzitter was, 
steunde de Adegemse mutual iteit , was in zi jn jonge jaren een verd ienste l ijk toneel
speler bij "Wij wi l len " ,  enz. N iet verwonderl i jk dat het veren ig ings leven bloeide 
onder zijn burgemeesterschap. 

Apart vermelden we de steun die de vaderlandsl ievende veren ig ingen vanwege het 
gemeentebestuur mochten ondervinden. In eerste instantie speelde de burge
meester een stimulerende rol bij de jaarl ijkse herdenkingsplechtigheden op het 
Canadees kerkhof. Toen de veren ig ing Belg ië-Canada in 1 969 in moei l i jkheden 
raakte door het gebrek aan leden, zag Albert De Kesel daar een d i rect gevaar in 
voor de jaarl ijkse hu ld ig ingen . H ij ste lde daarom voor de hele admin istratie te laten 
overnemen door de gemeente Adegem, die de trad itie van de verenig ing zou ver
der zetten .  Wat ook gebeurde. 
Ook de jaarl ijkse herdenkingsplechtigheden van de verbroedering der Grenadiers, 
Karabiniers, e.a.  genoten de steun en de belangste l l i ng vanwege het gemeentebe
stuur. De onthul l ing van het monument der Grenad iers op 30 mei 1 955 is  er een 
mooi voorbeeld van . 
Tijdens het burgemeesterschap van mijnheer De Kesel werden ook evenementen 
georganiseerd die nu n iet meer mogel ijk zouden zijn .  Op 31 oktober 1 954 bijvoor
beeld, hernieuwde de gemeente Adegem zijn toewijding aan Kristus Koning en d it 
naar aanleid ing van de 25ste verjaardag van de inhu ld ig ing van het beeld van het 
hei l ig Hart. En daar 1 954 ook een Mariaal jaar was, sprak de burgemeester ook de 
toewijding uit van Adegem aan de Koningin van Hemel en Aarde. Het was een 
plechtigheid waaraan de voltal l ige gemeenteraad deelnam. 'Kerk en Staat' vorm
den toen nog een hechte eenheid , mei '68 lag nog veraf . . .  

Een jaar later was heel Adegem i n  rouw door het overl i jden van August de Kesel ,  
vader van Albert. August De Kesel was bu rgemeester van Adegem van 1 921  tot 
1 938, even lang als later zijn zoon.  De begrafenis vond plaats op donderdag 1 2  mei 
1 955 en dit onder een massale toeloop. Heel wat vrienden van de Adegemse bur
gemeester toonden hun medeleven door hun aanwezigheid:  staatsmin ister August 
De Schrijver, minister Theo Lefèvre , kanunn ik Van Peteghem, de latere bisschop 
van Gent, enz . Aan het graf werden l ijkredes u itgesproken door gemeentesecreta
ris Jozef Goethals en door de voorzitter van de V.V.A" Louis Savat. 

-
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I n  1 96 1  was Adegem dan weer in  feest door de bisschopswijding van Leo De 
Kesel ,  broer van Albert. Op zondag 26 februari droeg de kersverse b isschop een 
pre-conci l ia ire pontif icale mis op waarin hem als geschenk van Adegem een bis
schopsstaf werd overhand igd .  Enkel jaren later woonde een f iere burgemeester de 
eremis bij van zijn zoon Jozef. B ij d ie gelegenheid werd aan de Adegemse kerk, net 
zoals bij de eremis van Leo De Kesel in 1 927,  een ste l prachtige l uchters geschon
ken . 

H ET AFSCHEID VAN BURGEMEESTER DE KESEL 

De begrafen is en u i tvaart van Adegems laatste bu rgemeester was zonder meer 
ind rukwekkend .  Honderden en nog een honderden schoven aan voor de offerande. 
De V.V.A. speelde ingetogen voor haar overleden voorzitter, aan het eind van de vie
r ing werd n iet al leen het Belg isch vo lksl ied , maar ook de Vlaamse Leeuw gespeeld. 
Pastoor D'Havé h ie ld een passende homi l ie waarna tiental len Adegemnaars het 
stoffe l ijk overschot naar het kerkhof vo lgden.  iedereen raakte ontroerd toen een van 
de kle in kinderen een zelfgemaakt afscheidsgebed voorlas . Professor Jozef De 
Kesel sprak de laatste gebeden u i t  waarna nog een toespraak volgde van burge
meester Jean Rotsart de Hertaing en van Jozef De Keyser, voorzitter van de 
Adegemse oud-strijders ,  die voornamel ijk de oorlogsbeleven issen van zijn vriend 
Albert bel ichtte . 

Burgemeester De Kesel zal b l ijven voorleven in  het hart van vele Adegemnaren. Zijn 
deur stond  steeds voor iedereen open ,  spreekuren d iende hi j  n iet te houden , de 
mensen wisten hem te vinden , zelfs op de meest onmogel ijke uren en tijdstippen. 
De burgemeester was nog een pol it icus van de oude stempel voor wie het bedrij
ven van pol it iek geen synoniem was met het verwerven van macht, maar een vorm 
van d ienstvaard igheid betekende. H ij lu isterde naar de mensen en won bij belang
ri jke besl issingen ook hun advies in. Toen het Adegemse kerkplein d iende heraan
gelegd worden, riep h ij een aantal Adegemnaren bij zich en vroeg hen wat er best 
zou worden gedaan met het oude kerkhof. Enkelen wi lden het volgestort z ien met 
beton om er één g rote parkeerplaats van te maken , anderen hadden er l iever wat 
g roen en bomen. Na een lange discussie, en na een lekkere fles wijn ,  kregen de 
'groenen' de bovenhand ! 

Albert De Kesel zal in Adegems geschiedenis n iet al leen omwi l le van zijn burge
meesterschap voortleven ,  veel meer nog zal h ij b l ijvend geloofd worden omwil le  
van zijn loyauteit, zijn mensenkennis en zijn geloof in de goedheid van de mens. 
Moge h ij rusten in  vrede. 

Hugo Notteboom 
22 juni 1 995 



GABRIEL DE LILLE 

1 899 - 1 995 

Op 5 mei 1 995 overleed Gabriël De Li l le  in de hoge leeftijd van 95 jaar, i n  het rust
huis St.-Jozef te Maldegem, waar h i j reeds enkele jaren verb leef. 
H ij was geboren te Maldegem op 24 december 1 899, als vijfde zoon van Victor De 
Lil le en Octavie De Zutter. 
Dat hij een sterke geschiedkundige en heemkundige interesse had , is zowat aan 
iederen bekend. Het is passend dat wij in d it eerste jaarboek van "Het Ambacht 
Maldegem" de herinnering aan zijn persoon oproepen . 

De belangstel l ing voor het plaatsel ijk heem erfde h ij ongetwijfeld van zij n vader 
Victor De Li l le ,  de bekende u itgever van " ' t  Getrouwe Maldeghem" .  Deze l iet reeds 
in de eerste jaargangen van zijn weekblad korte gesch iedkundige afleveringen ver
schijnen over Maldegem, Adegem, Middelburg ,  Klei t ,  Donk, St. -Laureins " .  Zij ver
schenen onder de titel "Vlaanderen in Beeld en Schrift " .  Waarschijn l ijk had hij de 
bedoeling ook nog andere gemeenten van bu iten Maldegem te beschrijven ,  tot h ij 
- met een zekere ontmoed iging? - besloot : "Door de schu ld van den meesten hoop 
der lezers die wekel ijks hun getal moorden en ongelukken moeten hebben, zijn wij 
verpl icht de u itgaaf van Vlaanderen in Beeld en Schrift in ' t  Getrouwe niet meer op 
te nemen" . "  l 277 



Toch l iet hij nog - eveneens in afleveringen - zijn verhaal " De verwoesting van de 
abdij van Zoetendale" in  zijn weekblad verschijnen. In zijn Duimpjesreeks ver
scheen tevens " De Stem u it het Woud" ,  de geromanceerde levensgeschiedenis van 
Romain-Eugeen Van Maldeghem, een sfeervol en genietbaar werk. 
Fierheid opwekken over Maldegem door een betere kenn is van zijn geschiedenis 
was zijn betrachting .  
D i t  ideaal stond Gabrië l  zonder twijfel eveneens voor ogen toen h i j  vanaf 1 96 1  de 
deeltjes " Maldegem in  Beeld en Schrift" l iet verschijnen.  H ij zag ze duidel ijk als een 
aanvu l l i ng  en verd ieping van hetgeen zijn vader schreef, want hi j  begint onmiddel
l ijk met deel 1 1 ,  over de periode 1 778- 1 831 . 
Dat de boekjes g ratis  verspreid werden , doet wein ig  af van de waardevol le inspan
n ing die hi j  leverde om zoveel i nteressante gegevens b ijeen te brengen, i n  een 
periode waarin omzeggens n iemand veel aandacht schonk aan de plaatselijke 
geschiedschrijvi ng .  Via de plechtige communicanten d ie bij de j uwelier-horloge
maker hun eerste polshorloge kwamen kopen , werd meteen een stukje geschiede
nis in de hu iskamer gebracht. 
Op de binnenkaft van deel V lezen we een aanmoed igend woordje van Jos De 
Smet, de ere-conservator van het Ri jksarch ief te Brugge. H ij prees Gabriël omdat 
h ij zoveel aandacht schonk aan de geschiedenis van de meer recente tijd ,  in dit 
geval vanaf 1 800. 
Voor de deeltjes 1 1  tot V werkte h ij samen met "meester Albert Wi l lems'' . Voor de de 
delen VI en V I  1 ,  die periode 1 905- 1 9 1 9  behandelen,  kreeg hij de hu lp  van l ic .  
Etienne Dhont .  Meestal behandelde h i j  z i jn onderwerpen op een volkse, onderhou
dende toon ,  het was ook n iet de bedoel ing de gesch iedenis ten gronde uit te spit
ten .  Als bron had h i j ,  naast het gemeentel ijk arch ief, ongetwijfe ld veel nut van de 
geschriften en documenten van zijn vader. 

Enkele verzen op de b innenkaft van deel VI geven de motivatie aan , van waaruit h ij 
schreef : 

Geschiedenis vraagt tijd en moed . 
Men schrijft omdat men het gaarne doet. 

Omdat 't n iet zou verloren gaan , 
al 't geen ten tijde heeft bestaan. 

't Doet deugd zo vrienden di t  waarderen 
en onze jeugd entwat kan leren .  

Geschiedenis schrijven wordt bedacht 
voor nageslacht op nageslacht. 

Hoe dan ook, de boekjes van Gabriël zijn ware verzamelaarsitems geworden. 
Over de letterkund igen en kunstenaars die Maldegem voortbracht, of d ie toch hier 
leefden en werkten ,  schreef hi j  i n  nr. 206 van de Vlaamse Toeristische Bibl iotheek 
van de VTB .  
Toen in  Maldegem in  1 96 1  de  g rote Courtmansherdenking op  het getouw werd 
gezet, 1 50 jaar na de dood van de schrijfster, was hij de geschikte man om de regie 
van de stoet op zich te nemen, de teksten van de wagenspelen te schrijven, enz. 
Was zijn vader reeds de eerste fotograaf geweest in Maldegem, Gabriêl vatte een 
passie op voor de f i lm.  In 1 93 1 -32 regisseerde hij de verfi lming van het verhaal van 
het Mynheerken van Maldeghem. Het in itiatief was een deel van de propag.an?a, 
die de Christen Volkspartij met Jozef De Li l le aan het hoofd , naar de overwinning 
zou leiden .  De voorste l l ing met 1 00 acteurs en f iguranten van eigen bodem kende 



uiteraard een groot succes. De L i l les waren trouwens al even vind ingrijk als hun 
grootvader Carolus De L i l le  met zijn trapwagen , toen z i j  met de rad iowagen ,  de vre
desboot, de f i lm" .  de massa doeltreffend wisten te bewerken . 
Ook aan de uitgave van 't Getrouwe werkte h ij mee door een tijd lang het reg ionaal 
n ieuws te verzorgen;  hij zorgde ook voor enkele reisverhalen . 

Voor het dagelijks brood was Gabriël juwel ier en uurwerkmaker. H ij had de stiel 
geleerd van oom Pieter, de broer van vader Victor. Van oom Lou is ,  "de beste uur
werkmaker uit  Gent" , leerde Gabriël de fi jne kneepjes van 't vak. 
H ij huwde op 25 oktober 1 927 met B ianca Roggen.  Hun huwelijk werd gezegend 
met een dochter, Lutgarde. Een zware klap was het toen op 27 mei 1 95 1  zijn echt
genote overleed , een s lag die hij moedig gedragen heeft . 

B ij het begin  van de oorlog was Gabriël actief l id  van de brandweer. Toen de 
beschietingen tijdens de meidagen van 1 940 ook in  Maldegem vele gewonden 
maakten ,  was h ij i ntens betrokken bij het evacueren van de slachtoffers en van de 
ouderen naar het vei l iger Donk. De naoorlogse periode was even moe i l ijk voor de 
fami l ie De Li l le .  Een paar decennia later kreeg Gabriël interesse voor de gemeen
tepolitiek. 

Onder de legislatuur van burgemeester Gregorius De Muyt ( 1 965-70) ontmoeten we 
hem als raadsl id . Van 1 97 1  tot 1 976 vormde de CVP een coal it ie met de eenheids
l ijst; in  deze periode was Gabriël van 1 97 1  tot 1 974 schepen van de burgerl ijke 
stand .  I n  deze funktie wist h ij - met de wijsheid en ervaring van zijn leeftijd - zi jn 
stempel te d rukken op de vele huwel ijksceremonies en de jubi lea, waar een gepast 
woordje van hem verwacht werd . 

Vanaf het overl i jden van zijn vader Victor ( 1 5  jun i  1 940) was hij ook, b innen de fami
lie, de bewaarder en behoeder, van het belangrijk letterkundig en journal istiek erf
goed : de vol ledige verzamel ing van "'t Getrouwe Maldeghem" .  Deze nalatenschap 
van zijn vader was hem dierbaar. Hij besefte hoe belangrijk ze was voor de geschie
denis van Maldegem. 
Hij was breeddenkend : wie serieuze i nteresse betoonde, met een ernstig doe l ,  
mocht ter plaatse in  de beduimelde broze b laden snuffelen en notities nemen,  en 
het was hem een genoegen om daarna - l iefst onder het d rinken van een g laasje 
wij n ,  wat de emotie versterkte - zijn visie op feiten en toestanden in Maldegem en 
daarbuiten ten beste te geven. 
Dat een 'schare heemkundigen' ,  vooral bi nnen de schoot van het Davidsfonds 
Adegem en Maldegem, zich vanaf de jaren zeventig op de geschieden is van 
Maldegem begon toe te leggen, bezag hij goedkeurend-monkelend : bij velen was 
de i nteresse gewekt langs zijn boekjes en geschriften.  
Een eerste in itiatief van de in  oktober 1 984 gestichte Heemkundige Kr ing was een 
huldiging van en een tentoonstel l ing rond Victor en Gabriël De L i l le .  In samenwer
king met het Davidsfonds werd tijdens de Boekenbeurs van deze verenig ing in  
november 1 984 een druk b ijgewoonde zitting op het getouw gezet en een brochu
re uitgegeven. 
Het was een in dank afgenomen erkenning en waardering van zi jn inzet voor de 
heemkunde en voor Maldegem. Victor en Gabriël hebben zeker een sterke aanzet 
gegeven voor de studie van en de interesse voor Maldegems geschiedenis. 

Walter Notteboom l 279 
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DANIEL VERSTRAETE 

1 9 1 7  - 1 995 

O p  24 oktober 1 995 overleed te Assebroek d e  h istoricus Daniël Verstraete. Zes 
dagen later woonden in het kerkje van Ver-Assebroek verscheidene leden van onze 
Kring de u i tvaartdienst b i j .  
Daniël Verstraete was 78 jaar oud geworden . Dertien jaar geleden hebben velen 
van ons hem nader leren kennen.  Het was immers te Maldegem dat op 20 novem
ber 1 962 voor de toen 65-jarige h istoricus een hu ld ig ing op het getouw werd gezet. 
H iertoe had Luc Stockman een comité weten samen te ste l len van d iverse mensen 
uit het Meetjesland ,  toegewijd aan de heemkunde en vrienden van Daniël 
Verstraete . Een selectie u i t  de tal rijke bi jdragen van de auteur werd gebundeld 
onder de t itel " H istorische Verkenn ingen in  het Meetjes land" .  R ijk aan inhoud en 
keurig verlucht door de g raficus Luc Verstraete uit Eeklo, werd het een van de 
meest succesvol le u itgaven over het Meetjesland. Toen b leek dat het werk van 
Daniël Verstraete in ruime kr ing waardering genoot en dat h ij vele vrienden telde. 
In het voornoemde hu ldeboek vinden we een levensschets van Daniël Verstraete, 
van de hand van zijn goede vriend Lic. Raf Van den Abeele,  uit S int-Martens-Latem. 
Ze is moei l ijk  te vervo l ledigen. Als redactieleden van Onze Stam en van Ons Heem 
kenden zij mekaar al zeer lang.  Ze deelden een gemeenschappel ijke interesse, zeg 
maar : l iefde voor het heem, de d i recte leefwere ld van onze Vlaamse mensen, met 
al wat daarmee samenhangt. Op de vraag "Daniël , hoe zie je de pensioenjaren die 
nu  voor u l iggen?" , antwoordde de gevierde : "Het is hopeli jk de t i jd dat ik nog eens 
echt mij n  goesting kan doen . . .  " Die tijd is voor Dan iël nu ook al voorbij. 
H ij werd geboren op 1 3  mei 1 9 1 7  te Ursel .  De jongste van tien in  het gezin van 
Alfred Verstraete en Marie-Louise De Clercq. 
H ij l iep er schoo l ,  ravotte er in  velden en bossen , h ing rond de dorpsfiguren en l uis
terde naar hun verte l l ingen , d ie h ij later aan het papier toevertrouwde. De verbon
denhe id met het Meetjes landse U rsel zou hem nooit loslaten. U rsel ,  het 
Maldegemveld ,  de mooie gemeenten in het Meetjes land, dit was zijn leefwereld en 
interesseveld .  
H ij werd historicus. h ij promoveerde in  1 942 met het proefschrift "H istorische 
Geografie van het Maldegemveld" .  Ondertussen was hij gehuwd met Bianca 
Balbaert uit Assebroek. Hun huwel ijk werd gezegend met negen kinderen. 



Hij oefende versch i l lende beroepen u i t  tot h ij in 1 952 een vaste baan vond als leraar 
geschiedenis aan het Sint-Andreaslyceum te Oostende. Dertig jaar lang zal hi j daar 
de geschiedenis onderwijzen ,  dit wi l zeggen: tot leven wekken .  
Daniël was immers het  tegengestelde van de d roge kamerge leerde.  H ij wist de 
"grote geschiedenis" te vertalen naar de dorpsgeschiedenis .  Zijn grondig archief
onderzoek was de basis .  Het leverde ook vele anecdoten op d ie hij in zijn lessen 
en vertel l ingen tot leven bracht. 
In dat Meetjesland was hij overal thuis. Maar vooral het noorden , de streek van pol
ders, kreken en d ijken , kende hij b ijzonder goed . Van daar was zijn vriend Marcel 
Haers afkomstig .  Met hem speurde h ij naar het verdwenen St . -Marg riete, het ver
dronken St. -Laureins ten B lakke, het klooster van Elmare " .  In de f i lm "Ten noorden 
van de Gravenjansd ijk" , die zij i n  1 960 maakten ,  legden ze heel wat nu verdwenen 
natuurschoon vast. 
Wie met Daniël op stap g ing belandde op godvergeten p laatsjes. Langs een dood
lopende boereslag of een zompige bosdreef, bij de nauwel ijks herkenbare eeu
wenoude mate, overal zag en verklaarde hij de sporen van de geschiedenis .  
U itblazen i n  de dorpsherberg of een groezel ig geze l l ig  cafeetje te lande,  zoals lang 
geleden in "Den Haas" , op het Adegemse Blakkeve ld " .  Het hoorde erbij , want hij 
maakte graag en gemakkel i jk contact met de bu itenmens. 
Zi jn k inderen mochten mee op zi jn tochten,  want ook aan hen wou h ij z ijn l iefde voor 
het Meetjesland overdragen .  N iet al leen zij hebben genoten van deze uitstappen ,  
maar ook wij al len , vele Meetjeslanders , hadden er nut van langs de vers lagen d ie 
h i j  neerschreef. Op zondagavond laat toog h i j  aan het  werk , zo wordt er verte ld .  U i t  
de meeste u itstappen groeide een historisch, volks verhaa l ,  soms vol schalkse 
humor. 
Meer dan 900 bijd ragen verschenen in het Maldegemse "Vrij Maldegem" .  Zij bevat
ten een grote rijkdom aan gegevens. Over de gemeente Maldegem al leen al 
schreef h ij er ruim driehonderd vijftig .  Soms vol animo, vooral wanneer een 
meningsversch i l  aan de orde was met de plaatsel ijke heemkundige Gabriël De L i l le .  
Daarnaast heeft hij nog heel  wat art ikelen in  ernstige h istorische tijdschriften op zijn 
actief. Zijn bibl iografie kan men lezen in het voornoemde hu ldeboek. 
U iteraard ging h ij graag eens terug naar Ursel , om Pierlala te zien u itgaan , of de 
companen uit  zijn jeugd nog eens te ontmoeten en fratsen van vroeger op te halen . 
De pensioenjaren brachten nog een mooie tijd : b ij zijn kinderen op bezoek gaan , 
nog wat snuffelen in de archieven ,  eens op reis gaan " .  Het moest n iet eens zo ver 
zijn :  met een woonschuit  over de Friese wateren,  er zelf zijn potje koken en de 
dagen passeren in  goed gezelschap. Of bij zijn vriend Marcel eens overnachten op 
het B lakkeveld om er samen heri nneringen op te halen bij de leuvense stoof. 
De mooie momenten moet men koesteren ,  want zij zijn v lug voorbij . 
Het plotse overl ijden van zijn echtgenote B ianca knakte hem . H ij werd niet meer de 
oude . "  
Het landhuis waar het avondl icht schaars door de  ramen valt en de oude meube
len warmbru in  kleurt, het bureau met het oude schrijfmachientje ,  de vele bestofte 
boeken en documenten , de woonplaats met de open haard , de tafel waarrond 
woorden van kinderen , k leinkinderen en vrienden bleven hangen , woorden van 
vriendschap en genegenheid" .  Dit hu is is nu leeg , maar al les spreekt nog van hem. 
Zoals zijn vele geschriften van hem b l ijven spreken , van hem en zijn l iefde voor het 
Meetjesland.  
Voor al wat Daniel en B ianca deden voor ons Meetjesland b l ijven wij dankbaar. Wij 
vergeten hen n iet. 

Walter Notteboom 
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