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MALDEGEMS MUZIEKFEEST 

/Jvrig is men aan 't versieren; 
Wimpel en festoen en vlag 

Komen wuivend voor den dag; 
Maldegem gaat feeste vieren, 

't Bloeiend dorp, dat de eerkroon spant 
Om zijne eendracht en zijn vrede 
In de streek van Lieve en Eede, 

In 't bekoorlijk Meetjesland. 

't Blijde vreugdelied zal schallen 
In het recht aanminnig oord, 

Dat den wandelaar bekoort 
Met verrukkend welgevallen. 
V/aamsche buren van nabij, 

Noorderbroeders, landgenooten, 

Gul de vriendenhand gesloten 
Op dat vrolijk feestgetij ! 

Nederlandsche kunstminnaren, 

Vrienden ook uit West en Oost, 
Gij die allen onverpoosd 

't Schoone aan 't nuttige blijft paren 
En naar 't heil van beiden streeft, 
Nadert, waarde Apollo's zonen, 

Tuigt in zangen en in tonen 
Dat de kunst in u herleeft ! 

/Jvrig is men aan 't versieren; 
Wimpel en festoen en vlag 

Komen zwierig voor den dag; 
Maldegem gaat feeste vieren, 

't Weeldrig dorp, dat de eerkroon spant 
Om zijne eendracht en zijn vrede 

In 't gewest van Lieve en Eede 
In 't bekoorlijk Meetjesland ! 

Camiel Willems, 1875. 

Foto pag. 2 : Een groep uit de Eeuwfeeststoet van 1930, vóór de vroegere gemeenteschool in de Voorstroat (nu 
Mevr. Courtmanslaan), uitbeeldend "Het ziekenkarretje van Maldegem" (Zie "De Stem uit het Woud", van Victor De 
Lille). 



WOORD VOORAF 

Toen wij vorig jaar rond hetzelfde tijdstip het eerste jaarboek uitga
ven, bestond nog een zekere twijfel of dit initiatief wel vervolg zou 
kennen. Voor onze zeven redactieleden en een paar gelegenheids
medewerkers bleek het vinden van de nodige 'historische stof' echter 
niet zo'n probleem. 
Het Jaarboek 1996 kwam er : een fraai ogend boek, dat - alvast in 
volume - het voorgaande nog overtreft. 

De heemkunde is een huis met vele kamers : we krijgen een brok 
sociale geschiedenis van de 20ste eeuw met bijdragen over invloed
rijke standenverenigingen: de Boerinnenbond van Adegem en de 
Boerenbond van Donk; de levensschets van een tot nog toe onbe
kend Maldegems dichter, die op de naastliggende bladzijde de lof
trompet steekt voor zijn geliefd Maldegem; de schoolpolitiek van de 
De Lil/es (1934 - 1938), die veel stof liet opwaaien; een bijdrage over 
de zeer belangrijke vondst op ons grondgebied, door de opgravings
leider himse/f: het Romeins Kamp te Vake, over kunst in de kerk van 
Middelburg, de Kleitse bijnamen, folklore ... 

De diversiteit van de bijdragen maakt dit boek weer aantrekkelijk voor 
een breed publiek. De steun van vele trouwe voorintekenaars was 
ons zeer welkom. 
Ik dank vooral de auteurs van de teksten voor hun inzet en hun 
samenwerking om dit boek samen te stellen. Ook de andere leden 
van het bestuur hebben zich weer op diverse wijzen verdienstelijk 
gemaakt. De drukkerij Van Hoestenberghe heeft de druk en de afwer
king op een efficiënte manier tijdig voleind. 
Tenslotte mijn dank aan het gemeentebestuur voor de gastvrijheid op 
het gemeentehuis bij de voorstelling van dit boek, en aan de vele 
personen die een duwtje gaven in de goede richting. 

De voorzitter, 
Walter Notteboom. 7 december 1996 
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GESCHIEDENIS VAN DE 

BOERINNENBOND VAN ADEGEM 

OF K.V.L.V.-ADEGEM 
Jozef Dobbelaere 

1 HET ONTSTAAN VAN BOERINNENGILDEN 

1.1. DE EERSTE BOERINNENGILDEN VANAF 1906 

De gesch iedenis van de boerinnengi lde of boer innenbond kan n iet los gezien worden 
van de geschiedenis van de boerenbond. De boerenbonden ontstonden het eerst, later 
volgden boerinneng i lden of boerinnenbonden. 

Landbouwcrisis en stichting van de Belgische Boerenbond in 1890 
De aan leiding tot het ontstaan van boerenbonden op het e inde van de vorige eeuw, 
dient gezocht in een ingrijpende landbouwcrisis te wijten aan een overproductie op 
wereldschaal . Door de massale invoer van goedkope graanproducten uit de Verenigde 
Staten, daalden de prijzen van de in landse granen enorm en g ing het inkomen van de 
boer sterk achteru it .  De prijs van een tarwebrood daalde van een halve frank in  1 880 tot 
vijfentwintig centiemen i n  1 895. Sommige boeren zagen hun toekomst in verhu is naar de 
stad om er te werken i n  de industrie of i n  emigratie naar het bu iten land .  I n  de 
Geschiedenis van de Belgische Boerenbond (1890-1990) citeerde de schrijfster Leen 
Van Malle zelfs een versje van een landbouwer uit Adegem, d ie in 1 88 1  naar Amerika 
vertrok. Het lu idt : 
In Vlaanderland wint men geen brood, 
Daar zijn de boeren in den nood. 
Zijn pacht is hoog, zijn lasten zwaar; 
Zijn oogst mislukt er ieder jaar. 

De opkomst van het social isme noopte de kathol ieke kr ingen ertoe landbouwerssynd i
caten op te richten .  Aldus ontstond de Belgische Boerenbond te Leuven op 20 ju l i  1 890. 
Geleidelijk aan kwam er een boerengi lde in  elke parochie ,  die zich vroeg of laat aansloot 
bij de Belgische Boerenbond.  Het doel van een boerenbond was de more le en materië
le verheff ing van de boerenstand,  steunend op chr istelijke waarden.  I n  die bond werden 
noch de landarbeiders (nochtans een belangrijke groep) ,  noch de seizoenarbeiders, 
noch de boerinnen opgenomen.  

Om de landbouwproblemen beter te kunnen opvolgen,  zorgde de toenmal ige 
Kathol ieke Partij ervoor, dat er in  1 884 voor het eerst een Belg isch min ister ie voor land
bouw werd opgericht. Dit was trouwens verantwoord , want één vierde van de Belgische 
beroepsbevolking bestond uit landbouwers. Vanaf 1 890 zorgde dit min isterie voor vor
ming door het organiseren van rondreizende zuivelscholen. Naast deze scholen ont
stonden er rond 1 900 ook vaste landbouwhuishoudscholen, o.a.  te Alveringem en te 
Berlaar. In verband met de landbouwproblematiek schreef Emiel Vl iebergh het boekje 
De Boeren - Wat er door en voor de boeren kan gedaan worden, u itgegeven als nr. 1 7  
van de Duimpjesuitgaven van Victor De Li l le (Maldegem, 1 900). j 7 
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Boerinnen verenigen zich in boerinnenbonden vanaf 1906 
De Belg ische BoElrenbond besteedde dus in  z ijn beginperiode wein ig of geen aandacht 
aan de boerinnen . I n  de tijdsgeest van toen was dit normaal , want de vrouw was er  
al leen voor de 3 k's, namelijk kerk, keuken en kinderen .  Aan haar ontplooi ing werd wei
n ig of geen aandacht besteed . Daar kwam echter geleidel ijk  aan verandering in ,  daar 
zich een zekere vrouwenemancipatie begon te manifesteren en g i lden voor vrouwen tot 
stand kwamen.  Voor wat de boerenstand betreft, werd de eerste boerinnenkring opge
richt te Alver ingem in december 1 906. De idee kwam uit Amerika, waar dergel ij ke krin
gen of g i lden al lang bestonden. De Boerenbond van Leuven zag dat er meer en meer 
boerinnenkringen ontstonden en moedigde d it aan door in 1 907 modelstatuten voor 
paroch iale boerinnengi lden op te ste l len .  Volgens deze statuten was het doel te ijveren 
voor het godsdienstig ,  zedel i jk en maatschappel ijk welzijn van de leden. Men diende 
den godsdienst, het huisgezin en den eigendom te erkennen als de grondslagen der 
samenleving en naar deze overtuiging te handelen. De spi lf iguur  van de beweging was 
de proost of geestel ijke bestuurder, d ie volgens de statuten de H. Kerk vertegenwoor
digde in de Boerinnenbond, die zich in zijnen persoon aan haar onderwierp; hij hield de 
maatschappelijke leering der Kerk voor en trachtte, waar het noodig was, den ijver aan 
te vuren. 
1 n 1 908 werd de Boer innenbond van Berlaar gesticht in de daar gevestigde landbouw
hu ishoudschool en in aanwezigheid van kard inaal Mercier. I n  zijn toespraak zei hi j: 'Het 
werk waarvan wij hier vandaag, om zoo te zeggen, den eersten steen leggen, zal hoop 
ik, de vrouwen van den buiten doen inzien wat verheven rol zij te vervullen hebben aan 
den huiselijken haard, en wat krachtige hulp zij bij te brengen hebben in het bestuur der 
hoeve. Moge de stichting groeien en bloeien. Moge ze oprijzen in onze christelijke 
Vlaamsche dorpen. Moge ze het christelijk leven onderhouden en ontwikkelen, en daar
door strekken tot verheerlijking van den Schepper en tot meerder geluk van het land. ' 
En op de eerste boerinnendag te Berlaar i n  1 909 werd een groepsfoto gemaakt, waar
op al leen de boerinnen in trad itionele klederdracht mochten poseren ! 
Begin 1 909 verscheen te Borsbeke De Boerin, Maandschrift voor de landelijke huis
houdster, orgaan der Boerinnenkringen van Vlaamsch België. Dit maandblad ging uit 
van enkele personen uit de onderwijswere ld ,  onafhankeli jk van de Boerenbond van 
Leuven en u iteraard ook onafhankel ijk van de Boer innenbond van Leuven, want d ie 
moest nog opgericht worden. Het stichten van boerinnengi lden had succes en in  1 9 1 0  
waren e r  reeds een zeventigtal i n  werking met een ledenaantal van ca. 7.000. 

1.2 ONTSTAAN VAN DE BELGISCHE BOERINNENBOND (LEUVEN) EN HET 
OOST-VLAAMS VERBOND DER BOERINNENKRINGEN (GENT) IN 1911 

Stichting in 1911 van de Belgische Boerinnenbond van Leuven 
De Belg ische Boerenbond had geen greep op de meeste reeds bestaande zelfstandi
ge boerinnengi lden en dat zinde zijn bestuur n iet. Men greep in en stichtte op 5 ju l i  1 9 1 1 
de Belgische Boerinnenbond als een afdel ing van de Belg ische Boerenbond .  De 
bedoel ing was n iet al leen de n ieuwe boerinnenbonden , maar ook de bestaande bonden 
daarin op te nemen. De werking van de boerinnenbonden werd afgestemd op de func
tie van de vrouw in de landel ijke samenleving .  Er werden lessen gegeven over veeteelt, 
zuivel en tuinbouw, koken en naaien, kinderopvoeding,  hyg iêne en ziekenzorg , dus al les 
wat kon b ijdragen tot de vooruitgang en het welzijn van de boerenstand, en dit trouw aan 
het kathol ieke ge loof en de christelijke waarden. Eveneens in 1 9 1 1 slaagde de 
Belgische Boerinnenbond erin het bestaande maandblad De Boerin over te nemen. 
Vanaf ju l i  1 9 1 1 werd het een exclusieve u itgave van de Boerinnenbond van Leuven. 
Al leen de ondertitel veranderde in "Maandschrift van den Belgischen Boerinnenbond'. 



De aansluit ing van de bestaande boerinnenbonden bij de Belg ische Boerinnenbond 
verl iep echter n iet overal even vlot. De eerste kr ingen d ie zich aansloten waren deze van 
West-Vlaanderen ,  Brabant en L imburg . In Oost-V laanderen nam men een wat afwach
tende houding aan: de meeste sloten zich n iet aan bij de Boer innenbond van Leuven ,  
maar traden toe tot het  Provinc iaal Verbond der Boerinnenkringen van Oost-Vlaanderen ,  
gevest igd te Gent. I n  Antwerpen zochten boerinnenkringen aansluit ing bij de algemene 
katholieke vrouwenbeweging ,  doch d it stootte op tegenwerking van de kerkel ijke over
heid bij monde van kard inaal Mercier, d ie vond dat men zich per stand moest organise
ren. 
Tijdens de eerste wereldoorlog bleef de Belg ische Boerinnenbond in d ie  zin actief, dat 
h ij omzendbrieven en vlugschriften zoals 'Nuttige raadgevingen over de voeding '  ver
spreidde. De Boerin ,  dat tijdens de oorlog n iet meer verscheen , kwam terug u it  in janu
ari 1 91 9. 

Oprichting in 1911 van het Provinciaal Verbond der Boerinnenkringen van 
Oost-Vlaanderen (Gent) 
Drie weken na de stichting van de Belg ische Boerinnenbond, namel ijk op 29 ju l i  1 9 1 1 ,  
stichtte men te Gent het Provinciaal  Verbond der Boerinnenkr ingen van Oost
V laanderen, bestaande u it slechts acht boerinnenkringen.  Begin 1 9 1 2  waren er al twin
t ig kr ingen aangesloten en bedroeg het ledenaantal meer dan 2 .000 . De veren ig ing was 
toen vol ledig onafhankelijk van de Belg ische Boerinnenbond van Leuven .  Op 7 januari 
1 9 1 2  verscheen het eerste nummer van De Landbouwster, maandschrift voor de lan
delijke huishoudster en orgaan van de Vlaamse Boerinnenkringen.  Het tijdschrift was de 
tolk van het Provinciaal Verbond der Boerinnenkringen van Oost-Vlaanderen en van de 
aangesloten kringen.  Het zou de leidraad en de raadgeefster zijn in al de behoeften der 
buitenvrouw en een vakblad voor alle landelijke huishoudsters. De nieuwe verenig ing 
deed het goed , want e ind 1 9 1 4  had ze reeds 52 g i l den (waaronder Adegem) met ca. 
9.000 leden. 
Tijdens de Eerste Were ldoorlog b leef het Provinciaal Verbond actief en organ iseerde 
vooral voordrachten.  De Landbouwster, dat tijdens de oorlog n iet meer verscheen , 
begon terug normaal te verschijnen na de oorlog . 

1.3 STICHTING VAN DE MARIAKRING OF DE BOERINNENBOND 
VAN ADEGEM IN 1913 

Niet elke Adegemnaar had omstreeks 1 900 een koe of een paard . Velen moesten zich 
tevreden stel len met een geit of een schaap. Deze dieren waren voor de gewone man 
zeer belangrijk en dit verklaart waarom met groot succes op 1 5  jul i  1 9 1 3 ,  de d insdag 
van de zomerkermis, een grote tentoonstelling en prijskamp voor geiten, bokken en 
schapen werd gehouden door de Geitenverzekering St.-Godel ieve. Er was een prijzen
bedrag aan verbonden van 1 70 frank. 

Voordrachten voor boeren en boerinnen 
Landbouwleraars, meestal onderwijzers van de lagere scholen d ie zich hadden bijge
schoold ,  begonnen voordrachten te geven aan boeren en boerinnen,  om hen beter te 
informeren en op de hoogte te houden van de n ieuwste ontwikkel ingen op landbouw
gebied. Dit gebeurde ook te Adegem, waar burgemeester en schepenen het in itiatief 
namen en een oproep deden tot het bijwonen van voordrachten over hoenderkweek en 
dit zowel voor mansvolk als voor vrouwvolk. De lessen gingen door in de jongensschool 
op het Dorp op 26 oktober, 2 en 9 november 1 9 1 3 , onmiddel l ijk na de hoogmis. En in  
december 1 9 1 3  startte er een reeks van vijf voordrachten over meststoffen en de oor- - r-9 
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deelkundige toepassing ervan . Kunstmeststoffen waren toentertijd iets n ieuws en voor
l icht ing was noodzake l i jk ,  temeer daar er ook vervalste meststoffen te koop waren. Na 
de laatste voordracht h ie ld men een n iet verp l ichte wedstrijd en aan de eerste zes werd 
een prijs u itgere ikt . 

Stichting van de Adegemse Boerinnenbond of Mariakring 
1 n 't Getrouwe Maldeghem van 7 december 1 9 1 3  verscheen het volgende bericht: 

Adegem - Zondag ter lokale der meisjesschool, om 3 uren namiddag, belangrij
ke voordracht door jufvrouw Lamont, over het inrichten van eenen 
Boerinnenbond. 

En een week later kon men dit lezen :  

De eerste vergadering Zondag laatst van den Mariakring ofte Boerinnenbond onder de 
leiding van geestelijk en wereldlijk, is opperbest verlopen. Juffr. Lamont wist zoo klaar 
de voordeelen van die_ vereeniging te doen, dat er dadelijk 90 huisgezinnen zich lieten 
inschrijven. 

- De eerate vergadering Zondag laatst van 
den Mariakriug otte Boerwnt:Dbond onder de leidl.og vu geeatdijk eu wereldlijk,is opperbest 
gewet1t. 

J uffr. Limont wiat soo klaar de voordeelen 

van die vereeniging uiteen le doen, dat t:r dadelijk 90 bwagc:zinnen zich lieteo ÏOIC.brijven. 

Uit 't Getrouwe Maldeghem van 1 4  december 1 91 3  

Daarmede is het dus zeker dat o p  zondag 7 december 1913 d e  Boerinnenbond te 
Adegem werd gesticht .  Het i n it iatief voor deze sticht ing g ing n iet uit van de 
Boer innenbond van Leuven ,  want in  de Boerin van januari 1 9 1 4  staat daarover n iets ver
meld.  Nochtans was het toentertijd de gewoonte e lke stichting daarin u itgebreid te 
bespreken . Opmerkel ijk  is dat men de vereniging tevens Mariakring noemde,  wat de 
invloed van de geestel i jkheid du idel ijk  aantoont. Over de samenste l l ing van het bestuur 
is er geen zekerheid .  De statuten van deze Mariakring ,  opgemaakt op 30 november 
19 13, verschenen in een annex van het Belg isch Staatsblad van 1 3  jun i  1 9 1 9, dus meer 
dan vijf jaar later. Volgens deze annex tekenden de bestuursleden hun verklaring als 
bestuurders s lechts op 9 mei 1 9 1 9. 
Het is mogel i jk dat in de periode tussen 1 9 1 3  en 1 9 1 9  reeds een bestuurswissel ing 
p laatsgreep. I n  de statuten stond immers dat men om de twee jaar een gedeelte van het 
bestuur  moest vernieuwen , maar de oude leden waren herverkiesbaar. In elk geval ,  de 
namen van d it eerste bestuur van 1 9 1 3  staan nergens expl ic iet vermeld .  Het is echter 
n iet uitgesloten dat het eerste bestuur hetzelfde was als het bestuur van 9 mei 1 9 1 9, dat 
toen bestond uit E .H .  Albert Lens (onderpastoor/bestuurder), Elvira Herrebaut (voorz it
ster ) ,  J u l ie De Bruyckere van de Kru ipu i t  (ondervoorz itster ) ,  Ju l ie  De Prest 
(schrijfster/schatbewaarster) , C lementine Pots (wijkmeesteres) ,  Augusta G inneberge 
(wijkmeesteres) en Martha De Wispelaere (wijkmeesteres). Ju l ie De Prest was onderwij
zeres en een tante van de latere burgemeester Dr. Jozef De Prest, maar merkwaardig 
genoeg staat zi j ook vermeld als landbouwster. Jul ie De Bruyckere (0Adegem 29 januari 
1 863) woonde op de Kruipuit en was de zuster van schepen Louis De Bruyckere. Ze 
mag dus n iet verward worden met Ju l ie  De Bruyckere (0Adegem 1 2  januari 1 87 1 ), 
gehuwd met August Claeys en wonende op Heulendonk. 



Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de werking van de Boerinnengi lde te Adegem sti l .  
I n  1 9 1 5  had men nog het plan h ier e n  in  enkele andere gemeenten ,  o .a .  Knesselare, een 
voordracht te geven,  doch dit g ing uite indel i jk n iet door (u it 'Kringen voor Boerinnen en 
voor Landelijke Huishoudsters van België' door J .  G ie le ) .  Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was er een groot tekort aan voedsel .  Ook bij de boeren van Adegem wer
den belangrijke hoeveelheden rogge en tarwe opgeëist door de Du itse overheid via het 
gemeentebestuur. De boeren g ingen daar maar schoorvoetend op in .  

2 DE BOERINNENBOND TUSSEN DE TWEE WERELDOORLOGEN (1919-40) 

2.1 HET OOST-VLAAMS VERBOND DER BOERINNENKRINGEN EN DE 
BELGISCHE BOERINNENBOND (1919-40) 

De Boerinnenbond van Adegem bleef tot 1 920 aangesloten bij de Oost-Vlaamse Bond 
der Boerinnenkringen.  Dit betekende dat de boerinnen van Adegem tot 1 920 het t i jd
schrift De Landbouwster ontvingen, en vanaf 1 92 1  De Boer in .  Om een idee te hebben 
wat men in  De Landbouwster kon lezen ,  c iteren we hier een deel van een art ikel over 
twee n ieuwigheden van d ie t ijd ,  de f iets en de regenmante l .  

Twee modeartikelen 
Aan de orde van de dag staan de tegenwoordige regenmantel en het rijwiel. Iedereen 
wil er een bezitten; dat staat schoon, en 't geeft, wat zou ik zeggen, een 'cachet', een 
soort deftigheid aan ons nietig persoontje! Zonder regenmantel en zonder rijwiel is men 
niet meer van den tijd, welke wij tegenwoordig beleven. En om aan die twee kostelijke 
artikelen te geraken, kost het wat moeite . . . .  En 't is geen kleine zaak 100 tot 180 fr. voor 
een regenmantel en 300 tot 450 fr. uit vaders kas te krijgen voor een velo. . . .  
Regenmantel en rijwiel hebben wij kostelijke prullen voor de meeste menschen 
genoemd, en ziehier waarom. Met eenen mantel gekleed, regent het of het regent niet. 
Loopt men in den regen met dergelijken mantel, dan is het lichaam voor het oogenblik 
beschut, maar het hoofd? - Een paraplu! Dus regenmantel en paraplu. - Geen paraplu! 
Dus het hoofd en den hoed blootgesteld. Dan wordt de peperdure hoed eene vod en 
het hoofd (mond, neus en ooren, de ademhaling dus) staan bloot aan eene verkoudheid, 
waarmede vele regenmantel-dragers behebt zijn . . . .  Het rijwiel is het tegenovergestelde 
van den regenmantel. Men kan het maar gebruiken als het droog weder is, en men op 
goede wegen rijdt. 'k Zag onlangs eene schoone wielrijdster hals over kop in eene 
wagenslag terecht komen! En toen dacht ik dat de been-voiture toch nog de meest 
practische is voor plezierig en profijtig rond te komen; immers er zijn zoo weinig zaken
vrouwen die een snelvliegend rad noodig hebben. Voor een verren weg is het ondoel
matig, en voor de buurt is het nutteloos. En aan reparatie kost het nog al wat! Kostelijke 
dingen zijn en blijven de regenmantel en het rijwiel; ze zijn kostelijke modegrillen, die wel 
zullen achterblijven als onze centen door het duur leven wat meer zullen gekrompen 
zijn! (De Landbouwster, februari 1 920) 

Samenwerking met de Belgische Boerinnenbond vanaf 1921 
Voor de Oost-Vlaamse boerinnengi lden waren 1 920 en 1 92 1  belangrijke jaren .  I n  De 
Boerin van november 1 920 bracht men 'Een blijde Tijding' .  Daarin schreef men dat men 
tot een samenwerking gekomen was tussen de twee grote bonden , nameli jk de 
Boerinnenbond van Leuven en het Oost-Vlaams Verbond der Boerinnenkringen van 
Gent, geleid door barones H.  del la Fai l le d 'Huyse. Trouwens men had 'gemeenschap
pelijke belangen van godsdienstige, zedelijke, beroepsontwikkeling en organisatie van 
den Boerenstand. Deze samenwerking ,  d ie zou ingaan op 1 januari 1 92 1 , maakte men l 1 1  
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Het nummer van januari 1 921  van De Boerin was het eer
ste nummer dat aan de boerinnen van Adegem toege
stuurd werd na hun aansluiting bij Leuven. 

op 20 oktober 1 920 kenbaar in een omzendbrief aan de Oost-Vlaamse boerinneng i lden. 
Van dan af zouden deze g i lden het t i jdschr ift De Boerin toegestuurd krijgen en het eigen 
blad De Landbouwster hie ld op te bestaan.  Eenzelfde b l ijde t ijd ing verscheen in De 
Landbouwster van november 1 920. 
Om de zaken practisch te regelen organ iseerde men gewestel ijke bestuursvergaderin
gen. Zo'n vergadering g ing door op 24 november 1 920 in  de Gouden Leeuw te Eeklo. 
Dit was het startpunt voor het ontstaan in  onze streek van boerinnengi lden aangesloten 
bij Leuven .  In 1 92 1  werden er boer innenbonden gesticht te Eeklo, Maldegem-Kleit , 
Oostwinkel ,  St.-Laureins en U rse l ,  in 1 922 te St.-Margriete , Waarschoot en Knesselare 
en in 1 923 te Aalter, Assenede, Maldegem-Donk, Lovendegem en Maldegem. Sommige 
gemeenten hadden echter n iet gewacht op deze samenwerking en stichtten ,  zoals 
Lembeke, hun boerinnenbond in 1 920, d ie onmiddel l ijk  aans loot b ij de Boerinnenbond 
van Leuven.  
Op woensdag 1 0  mei  1 922 g ing de eerste Oost-Vlaamse Boerinnendag door, die door 
5 .000 g i ldezusters bijgewoond werd . De voormiddagzitting hie ld men in het he i l igdom 
van 0 . -L.-Vrouw van Lou rdes te Oostakker en de namiddagzitt ing in het 
Landbouwershuis ,  Goudenleeuwplaats 7 te Gent. Mgr. Seghers, bisschop van Gent, d ie 
de namiddagzitt ing bijwoonde, zei in zijn toespraak dat h ij de g i lden al le hei l  toewenste 
en dat hij verlangde dat a l le bu itenvrouwen er zich zouden bij aanslu iten. 'Uw gilden zor
gen voor de stoffelijke belangen, maar houden tevens uw zielezorg in het oog; het zijn 
middens waar men gesterkt en opgeleid wordf . De ontmoetingsdag van de Oost
Vlaamse boerinnen werd een jaarl ijkse gewoonte, die steeds veel volk lokte. I n  1 926 
richtte de Belg ische Boerinnenbond voor het eerst een bedevaart in naar Lourdes en 
Lisieux, wat een overweld igend succes werd . N iet minder dan achttienhonderd boerin
nen namen deel en de organisatie van bedevaarten naar Lourdes bleef tot op heden 
een vaste tradit ie. 
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U it het jaarverslag van 1 927 b l ijkt dat bijna elke landel ijke parochie haar boerengi lde 
had ( 1 1 84 g i lden ,  eind 1 927) en men hoopte dat het zo ver zou komen dat e lke parochie 
ook haar boerinnengi lde zou hebben, daar zij de natuur l ijke aanvu l l ing was van de boe
reng i lde .  
Het  eerste kookboek van de Boer innenbond ' Ons kookboekje' , verscheen in  1 927 en 
werd later gevolgd door ' Ons kookboek , dat een g igantisch succes werd en nu nog 
altijd behoort tot de meest verkochte boeken in Vlaanderen .  
I n  mei 1 928 betoogden de Oost-Vlaamse boerinnen te Gent in de 'Warme Serre' van het 
feestpaleis ,  waar meer dan 3 .000 zitplaatsen waren .  De Boerinnengi lde van Oostwinkel 
kreeg daar i n  een toespraak een p lu impje, omdat ze in  verhouding tot het aantal inwo
ners het meest leden had.  
Op sociaal v lak kwam er verbetering in  het lot  van boer en boerin door het verschijnen 
in  1 929 van de eerste Belg ische pachtwet, die er voor zorgde dat de pachter ook rech
ten kreeg in p laats van al leen maar p l ichten .  

De Meetjeslandse boerinnendagen 
Jaar l ijks h ie ld men een speciale boerinnendag voor de Meetjes landse boerinnen. Zo 
g ing de tweede boerinnendag door op zondag 20 augustus 1 922 in het b isschoppel ijk 
col lege van Eeklo: hi j werd bijgewoond door vijfhonderd boerinnen. 
De boerinnendag te Eeklo op 1 9  augustus 1 923 werd vereerd door de aanwezigheid 
van E .H .  Van Olmen, bestuurder van de Belg ische Boerinnenbond. De leden van de 
Boer innenbond van K leit zorgden voor de aangename afwissel ing tussen de verschi l
lende sprekers door passende l iederen en kluchten .  I n  1 926 was E .H .  Van Olmen nog 
eens aanwezig .  De Boerinnenbond van Kleit zorgde terug voor de an imatie. Hun leden 
voerden het stuk 'Sel ima' op zeer gesmaakte wijze op. 

Boerinnendag te Eekloo loon• mlodon jm, wa. do 
vergadering van 19 Oogst 
weer een schoone betooging 

� 
, van de. boerin.nenbeweging in 

· 't  Meetj�land. 
Vooreerst Gods zegen afgesmeekt in 

het lof, waaronder een gelegenheids
sermoen gepredikt_ werd door E. H. 
Van Olmen, bestuurder van den Belgi-
schen Boerinnenbond. · 

Daarna in dichte drommen naar de 
feestzaal van het bisschoppelijk College, 
om er het leerrijk gedeelte van den dag 
over te brengen. Namen plaats aan de 
bestuurstafel: Z.E. H. Deken, E. H. 
Van Olmen, E. H. De Bisschop, arron
dissementsproost, en het bestuur van 
den arrondissementsbond. Vele EE. 
HH. Proosten waren aanwezig. 

Mevr. De Sutter, voorzitster van het 
Ver bond, sprak een hartelijken welkom· 
groet uit aan de talrijke verga�

_
ering, 

wenschte dat het een dag zou ZIJD van 
onderwijs en vreugde. 

Het moest een dag zijn voor en om 
het kind, hetgeen Mevr. Goemans z66 

schoon deed uitkomen door haar tref
fende en hartroerende rede. Zij wist de 
teederste snaar van een moederhart te 
doen trillen van geluk : De moedar
liefde zal vooral in het kind trachten 
te ontwikkelen de lidde tot den naaste, 
gesteund op de liefde tot God. 

De heer Dokter Verstraeten gaf een
klare uiteenzetting van de verzorging: 
der kleine kinderen. Door gepaste voor
beelden deed de geachte spreker de
dwaasheid uitschijnen van sommige 
vooroordeelen welke op den buiten be
staan aangaande kinderverzorging. 

Aangename afwisseling werd gebracht 
door passende liederen en kluchten, uit
gevoerd door de leden der boerinnen
gilde van Cleyt. 

. E. H. De Bisschop dankte de spre
kers, alsook de leden welke er toe bij
gedragen hadden de vergaderinf! op te 
vroolijken, en eindigde·met een begees
terend, aanmoedigend woord tot voort
werken aan den bloei der schoone boe
rinnenbeweging in het Meetjesland. 

Vers lag uit De Boerin van september 1923. 



Over borstvoeding, kermissen, mode, dansen ... in de jaren twintig 
Aan de hand van de artikelen i n  De Boerin van de jaren twintig zien we welke zaken er 
maatschappelijk aan de orde waren .  
Het voeden van het pasgeboren k ind aan de borst stelde men voor a l s  een grote moe
derplicht. Volgens een b ijgevoegde 'doodskolom' bleek du ide l ijk dat er tot vier keer 
meer sterfgeval len waren bij de kinderen d ie met de fles gevoed waren .  Het voeden van 
het eigen kind aan de borst was een gewetenspl icht. 
In 'Korte Preekjes' van Heeroom ging men fl ink tekeer tegen de kermissen . De jonge 
dochters werden er toe aangezet om als alternatief zelf iets te organ iseren . Ze moesten 
daarvoor maar de beste kamer vragen aan hun moeder en er mocht ook wel muziek bij 
zijn .  Zo schreef h ij verder: 'Een flinke boerendochter weet dat ze geen jongen mag beko
ren door lange benen en barrevoetschen hals. Wie u daarvoor zou bekijken, die deugt 
voor niks. Ge moogt schoon zijn, hoe schooner hoe liever. maar 't mag niet over de 
schreef gaan onder of boven. Wie daarover gaat, krijgt daarboven een lange rekening 
van slechte gedachten en .begeerten, door de ontkleeding veroorzaakt, want dat gaat 
samen: korte kleeren en een lange rekening bij Ons Heer' (De Boeri n ,  jun i  1 928). 
Twee maanden later werd d it laatste nog eens herhaald door Tante Flora in  haar ' Korte 
Preekjes' . Zij voegde eraan toe : 'Past vooral op als gij per fiets rijdt. Voelt ge dan toch 
zelf niet dat gij onbetamelijk zijt wanneer uw rok bij het fietsen tot boven uw knieën 
omhoog kruipt ? Wordt gij niet schaamrood als de jongens u van achterna roepen, als 
gij hun zoo aangetakeld voorbij rijdt ? Uw kleed moet dus lang genoeg zijn. Als de rok 
niet tot beneden de knieën kan blijven bij het fietsen, moet gij hem met een rek, dat met 
een nijpertje aan den rok wordt vastgemaakt en met !uts over den voet wordt gescho
ven, tegengehouden' (De Boeri n ,  augustus 1 928). 

En i n  hetzelfde nummer van De Boerin zette men zich af tegen de moderne kledi j ,  waar 
werkelijk n iets aan deugde. 'De moderne kleedij. ". Het is nu ontegensprekelijk waar dat 
de moderne kleederdracht geen kleeding meer is maar een ontkleeding; en dat ze hier
op bewust is aangelegd. . . .  De mode is gekomen stap voor stap met vasten tred op haar 
doel af: 't kleed eerst uitgesneden langs boven, dan afgesneden langs onder; de mou
wen afgekort of uitgetrokken; waar men nog gekleed is daar is de stof zóó doorschijnend 
dun en spant zóó op 't lichaam dat het de rest doet vermoeden; de beenen komen zicht
baar. en, zijn ze bedekt, 't is nog met vleeschkleur. Is het waar dat het lanceeren der 
vleeschkleurige kousen een punt zou zijn op 't programma van de vijanden van Kerk en 
Godsdienst? Meer aanhitsend werkt al die onbeschaamdheid bij sommige houdingen: 
het stuipen, het loopen, het velorijden' (De Boeri n ,  augustus 1 928). 

In  een artikel over dansen en onzedeli jkheid (De Boeri n ,  september 1 928) stelde men 
dat het dansen op zichzelf e igenl ijk n iet verkeerd was, het kon zelfs een geoorloofd en 
kunstvol vermaak zijn .  Maar men zette zich vooral af tegen de tal loze moderne dansen 
in  openbare dansgelegenheden. En daar was er wel verband tussen dansen en zede
lijkheid. Tijdens het dansen gebeurden er weliswaar geen erge dingen,  maar er werd 
dusdanig gedanst dat na afloop vele grote zonden gebeurden. De omstandigheden 
zorgden voor een moreel en sociaal gevaar, volgens de schrijver van het artike l .  

2.2 DE MARIAKRING OF BOERINNENBOND VAN ADEGEM IN 1919 

De eerste naoorlogse jaren waren jaren van sterk stijgende levensduurte. I n  Adegem 
• ging het bl ijkbaar nog goed ,  want in 't Getrouwe Maldeghem van 1 9  oktober 1 9 1 9  

schreef men naar aanleiding van d e  vredesfeesten ,  dat e r  i n  Adegem geen werkloos-
heid was en dat onze boeren het beste en goedkoopste rundvlees produceerden. l 1s �-



De landelijke beroepsvereniging MARIAKRING te Adegem In 1919 
Zoals reeds gemeld werden de standregelen van de Adegemse Boerinnenbond of 
beroepsvereniging Mariakring, wel iswaar reeds opgemaakt op 30 november 1 91 3 , pas 
op 1 3  jun i  1 9 1 9  in het Be lg isch Staatsblad gepubl iceerd . Uit die standregelen b l ijkt du i
del ijk  dat de veren ig ing geheel de gemeente Adegem bestreek en n iet gebonden was 
aan parochiale g renzen. D it bleek trouwens ook u i t  de samenste l l ing van het bestuu r, 
waarin zeker twee mensen van de Kruipuit waren opgenomen,  namelijk Ju l ie De 
Bruyckere en Augusta G inneberge. Het feit dat de leden het tijdschrift De Landbouwster 
toegestuu rd kregen ,  wijst erop dat men aangesloten was b ij het Oost-Vlaams Verbond 
der Boerinnenkr ingen en dus onafhankel ijk was van de Boerinnenbond van Leuven .  
Volgens de statuten moest een  l id  van de verenig ing minstens 16  jaar oud zijn ,  den 
godsdienst, het huisgezin en den eigendom erkennen als de grondslag der samenle
ving en haar gedrag er naar regelen en een onberispelijken levenswandel leiden. De 
proost mocht gekozen worden onder de priesters van de parochie ,  d ie ere l id waren van 
de verenig ing . H ij d iende ' te waken over de geest van zedelijkheid, rechtvaardigheid en 
naastenliefde van de vereniging en van elk harer leden' . Voor het bestuur moest men 
wijkmeesteressen nemen uit de belangrijkste wijken .  

Nieuwe standregelen in december 1919 
Opmerkelijk is dat in de bij lagen van het Belg isch Staatsblad van 1 2  december 1 9 1 9, 
zes maanden na het verschijnen van de eerste , reeds n ieuwe standregelen verschenen 
voor deze Mariakring ,  nu geheten 'landelijke beroepsvereniging '. Het is niet du idel ijk 
waarom er nieuwe standregelen werden opgemaakt, maar het feit dat de oude standre
gelen reeds dateerden uit 1 9 1 3  en dat de tijd ondertussen veel veranderd was, zou wel 
eens de reden kunnen zijn .  In elk geval , in een verklaring van 3 september 1 920 l iet de 
voorzitster Elvira Herrebaut weten dat de oude verenig ing geen leden meer had . 

Het is du idel ijk dat de standregelen zowel van jun i  als van december 1 9 1 9  overgeno
men werden uit een modelreg lement. We noteerden enkele gegevens uit deze nieuwe 
standregelen ,  zodat we wat inzicht krijgen in de werking en de doelstel l ingen van deze 
gi lde .  De landel ijke verenig ing werd gesticht in de gemeente Adegem en had daar ook 
haar zete l .  Haar doel was de studie ,  de verdedig ing en de u itbre id ing van de beroeps
belangen van haar leden. De verenig ing bestond uit werkende leden en ereleden. Voor 
werkende leden dacht men aan landbouwsters, g rondeigenaressen en vrouwel ijke land
bouwwerkl ieden of iemand die een beroep u itoefende dat rechtstreeks in verband stond 
met de landbouw. De werkende leden betaalden een jaarl ijkse bijdrage van 50 centie
men. Personen die door hun raadgevingen tot de vooruitgang van de verenig ing mede
werkten zonder van haar voordelen te gen ieten , konden erel id worden. Zij betaalden 
geen inschrijvi ngsgeld,  maar wel twee frank voor het tijdschrift De Landbouwster. Het 
aantal bestuursleden was beperkt en bestond uit een bestuurder, een voorzitster, een 
ondervoorzitster, een schrijfster-schatbewaarster en drie leden wijkmeesteressen. Ze 
werden gekozen voor vier jaar. De bestuursraad werd om de twee jaar voor de helft ver
nieuwd, maar de u ittredende leden waren herverkiesbaar. Werden echter u itgesloten als 
bestuursl id ,  de personen die een sl ijterij van sterke dranken hadden, hetzij rechtstreeks, 
hetzij via een tussenpersoon. De bestuursraad vergaderde elke maand en tevens wan
neer de voorzitster daarom vroeg . Ten minste vier maal 's jaars diende er een algeme
ne vergadering te worden samengeroepen, en een daarvan diende besteed aan het 
onderzoek van de rekeningen gesloten op 3 1  december van het voorgaande jaar. De 
verenig ing mocht zich eventueel aanslu iten bij een beroepsveren ig ing van bijenteelt. I n  
een bij lage staan de  namen van het bestuur  vermeld ,  d i e  volledig identiek waren aan 
deze van de eerste Mariakring .  Het waren : 



':4. - Mariakring, beroepsvereening, 
gevestigd te Adegem. 

STANDREGELEN. 

1100FOSTUJ{ 1. - IJENAMING, ZETEL EN DOEL DER VEREENIG!N"G. 

Art. -1. Er wordt een beroepsvereeniging gesticht onder den naam van : 
Mariakring. 

Zij heeft haren zetel te Adegem. 
Hare omschrijving strekt zich uit over de gemeenten Adegem. 
Art. 2. Dd vereeniglng hedt voor doel, de studie, de V• rded i gi n� en 

de uitbreiding der beroepsbelangen harer leden. 
Om dit doel te bereiken : 
A. Zal de verecnlging voordrJchten doen houden en proefveld1:n 

instellen, en zal ze alle andere maatregelen nemen lol het ontwikkelen llrr 
landbouw- en huishoulijke wetenschappen. · 

HOOFDSTUI{ VII. - REGLEMENT VAN I?iWENOIGE ORDE. 
Art. ' 51. Het bestuur is gelast een huishoudeiijke verordening op te 

maken tot uitvoering van de tegenwoordige standregels. Alvorens toege
past te worden, zal die verorMnlng door de algemeene vergadering 
worden goedgekeprd. 

DezelfdP. voors· hrlften zullen moelen In acht genomen worden in geval 
van verantlerlngen In die v erorden ing tol' te brengen. 

Aldus gedaan te Adegem, in algemeene ver(;'adering van 50 Novem
ber i913. 

Bljlairen. 

1. 
li,Jst der bestuur/eden. 

_, '@ 8 NAMEN := 0 VERBLIJF- HOEDANIG-"' 'O .... BEROEP • BEDIENINGEN. 1::1 4) EN VOORNAMEN. 0 'O PLAATS. BEID. ·.;; ::s "' 0 z 

Eerw. Ht!er Lens, B. 48 Adegem. Onder- Eerelid. Bestuurder. 
Albert. pastoor. 

Herrebaut (JulT.), - 48 - Land- Gewoon Voorzitster. 
Elvira. bouwster. lid. 

De Bruyckere(Juff.), - 1Sn - - - Onder· 
Julie. voorzitster. 

De Prest (Ju IT.), - -i7 - - - Schrijfster-
Julie. schatbewaarster. 

Pots (JulT.), Çlémen- - 35 - - - Wijkmeesteres. 
tlne . 

Ginneberghe (Juff. ). - 27 - - - -
Augusta. 

De Wis�elaere - 24 - - - -
(Juff. , &[artha. 

Gedeelte van de standregelen, uit het Belgisch Staatsblad van 13 juni 1913. 



E. H. Lens: 48 jaar, onderpastoor, erelid, bestuurder 
Elvira Herrebaut: 48 jaar, landbouwster, gewoon lid, voorzitster 
Julie De Bruyckere: 55 jaar, landbouwster, gewoon lid, ondervoorzitster 
Julie De Prest: 47 jaar, landbouwster, gewoon lid, schrijfster-schatbewaarster 
Clementine Pots: 33 jaar, landbouwster, gewoon lid, wijkmeesteres 
Augusta Ginneberge: 27 jaar, landbouwster, gewoon lid, wijkmeesteres 
Martha De Wispelaere: 24 jaar, landbouwster, gewoon lid, wijkmeesteres 

I n  het verslagboek 'Kringen voor Boerinnen en voor Landelijke Huishoudsters van 
België' (van landbouwingenieur J .  G ie le) voor de periode 1 9 1 4- 1 9 1 9 , vinden we dat de 
Boer innenbond van Adegem in  1 9 1 9  1 2 1 leden had met als voorzitster Elvira Herrebaut 
en als schrijfster Ju l ie  De Prest. Voor d ie periode noteerde men al leen twee voordrach
ten (over z indel i jkheid en over in leggen van fruit) , gehouden in 1 9 1 9  door juffrouw 
Tortel boom en bijgewoond door respectieve l i jk 1 30 en 1 25 belangstel lenden. 

2.3 AANSLUITING VAN DE ADEGEMSE BOERINNENBOND BIJ DE 
BELGISCHE BOERINNENBOND VAN LEUVEN IN 1921 

De Boerinnengi lde van Adegem, d ie eigenl ijk al bestond sinds 1 9 1 3 , werd n iet hersticht 
maar s loot aan b ij de Boer innenbond van Leuven .  In het jaarverslag van de 
Boeri nnenbond (De Boerin ,  augustus 1 92 1 ) vermeldde men dat negentien g i lden van 
Oost-Vlaanderen hun aansluiting hadden bekomen bij de Belg ische Boerinnenbond van 
Leuven .  Het waren o.a.  Adegem, Poeke, Wachtebeke, Borsbeke, enz. Volgens informa
tie van het K .V. L .V. uit Leuven gebeurde de aansluit ing op 1 5  januari 1 92 1 . Aan de leden 
stuurde men nu voortaan De Boerin, het eigen maandblad dat net vernieuwd was naar 
inhoud en vorm (krantenstij l ) .  De redactie was er zich van bewust dat haar tijdschrift in 
onvoldoende mate werd ge lezen door de boerinnen en schreef: 'Die menschen hebben 
daartoe geen tijd, zelfs niet in de lange winteravonden of den Zondag namiddag; het 
blad dient de kinderen tot speelgoed, of om er boterhammen in te wikkelen, en die men
schen bedenken niet dat zij veel tijd en onaangenaamheden zouden uitsparen, wilden 
zij kennis nemen van den gegeven raad en hem in hun dagelijksch leven toepassen ' (De 
Boerin ,  januari 1 92 1 ) .  

2.4 DE BOERINNENBOND VAN ADEGEM (1921-40) 

De Adegemse Boerinnenbond kende in deze periode een grote bloei .  Hij was nu n iet 
meer gemeente l ijk ,  maar parochiaal, daar in 1 92 1  de Boerinnenbond van Oostwinkel 
werd gesticht, die zich u itstrekte over de parochie Oostwinkel (en dus een gedeelte van 
de gemeente Adegem).  Niettegenstaande dit ,  steeg het aantal leden en ook het aantal 
activiteiten.  Dit was n iet zo verwonderl ijk ,  want de g i lde was de enige vrouwenbond in 
de parochie.  

Op d insdag 1 2  ju l i  1 92 1  vierde men te Adegem een 'jaarfeest', dat bestond u it een 
plechtige g i ldemis om 8 u" gevolgd door een smakel i jk ontbijt, een voordracht door mej . 
Boels en een prachtige toespraak door E .H .  Brys (De Boerin ,  september 1 92 1  ). Een 
belangrijk deel van de werking van de Boerinnenbond bestond uit het geven van voor
drachten en zo gaf mej . Van Herstraeten, opzienster van de g i lden in onze provincie, op 
zondag 1 4  januari 1 923 te Adegem een voordracht over 'ziekenverpleging en in 't bie
zonder het verzorgen van een bedlegerige' (De Boerin, februari 1 923). Daar hoender
kweek beschouwd werd als behorende tot het domein van de boerin, werd daarover op 
1 5  ju l i  1 924 een voordracht gegeven door pastoor Jozef D'Haese uit Donk. Volgens de 
spreker kon men daarin nog vee l verbetering aanbrengen door gepaste voedering. 



Bestuurswisseling in de Adegemse Boerinnenbond begin 1928 
Als men voortgaat op hetgeen er in het Belg isch Staatsblad verscheen,  waren er vóór 
1 928 geen veranderingen in het bestuur. Immers , in de voorgaande jaren verscheen 
daarin steevast het bericht dat hun bestuurspersoneel samengesteld bleef zoals 
bepaald bij de stichting. De eerste bestuurswijzig ing werd gepubl iceerd in het 
Staatsblad begin 1 928. Elvira Herrebaut, J u l ie De Prest en C lementine Pots bleven 
respectievel ijk  voorzitster, schrijfster-schatbewaarster en wijkmeesteres. De andere 
bestuursleden verdwenen uit het bestuur  en werden vervangen door pastoor Leo 
Vereecke (proost), mevr. Ju l ie  Claeys-De Bruyckere (ondervoorzitster) , Ju l ie  De Vl ieger 
(wijkmeesteres) en Leon ie Claeys (wijkmeesteres) .  De vroegere ondervoorzitster Ju l ie 
De Bruyckere ( Kruipuit) ,  zuster van schepen Lou is De Bruyckere, werd dus vervangen 
door haar naamgenote Ju l ie  De Bruyckere (Heulendonk), gehuwd met August C laeys. 
Dat deze informatie toch n iet helemaal betrouwbaar is, b l ijkt uit het feit dat de vervan
ging van onderpastoor Albert Lens (Adegem verlaten in 1 923) als proost door pastoor 
Leo Vereecke, slechts in 1 928 in het Belg isch Staatsblad gepubl iceerd werd . 

Overlijden van Julie De Bruyckere, echtgenote August Claeys, in 1929 
Jul ie De Bruyckere stierf op 2 apri l  1 929. Op haar b idprentje staat vermeld dat ze voor
zitster was van de Boerinnenbond .  Voorlopig hebben we nog geen enkel ander docu
ment gevonden, waaruit b l ijkt dat d it werkel i jk zo was. Een vers lagboek van de 
Adegemse Boerinnengi lde,  dat begint met een verslag van 3 maart 1 929 (dus een 
maand vóór haar overl i jden) en dat loopt tot 1 939, maakt geen melding van haar over
l ijden, wat er op wijst dat ze toen zeker geen voorzitster was, well icht nog wel onder
voorzitster. In de volgende verslagen vermeldde men ook n iet de eventuele aanste l l ing 
van een n ieuwe voorzitster. Het is zeer moei l ijk het voorzitterschap van Ju l ie  De 
Bruyckere te p laatsen. In 1 9 1 9 , en van 1 928 tot 1 932, was Elvi ra Herrebaut zeker voor
zitster. I n  de twintiger jaren werd er in het Belg isch Staatsblad geen wijzig ing van 
bestuur  gemeld ,  maar we weten ondertussen dat we met d it gegeven zeer voorzichtig 
moeten zijn .  De periode d ie het minst bekend is, is deze van 1 9 1 3  tot 1 9 1 8 . Was Ju l ie 
De Bruyckere (echtgenote van August C laeys) eventueel voorzitster b i j  de stichting? Een 
bewijs daarvoor is  nog niet gevonden, maar deze hypothese is de meest waarschijn l ij
ke. Maar dan zou Ju l ie De Bruyckere reeds in 1 9 1 9  vol ledig uit het g i ldebestuur  verd
wenen zijn ,  om later in 1 928 terug te keren als ondervoorzitster. 

De feestvergadering op 1 september 1929 
Om een idee te hebben van hoe een vergadering ver l iep, geven we hier integraal het 
verslag van 1 september 1 929: 
'Op eersten September 1929 was nogmaals een heerlijke dag in de geschiedenis van 
onze boerinnengilde. Ons jaarlijksche feest van 8 September nu op 1sten September 
gesteld terwille van de grootsche H. Hartfeesten, behaalde zooals ieder jaar buitenge
wone bijval. Na de vespers en lof door onze boerinnen bijgewoond, werden allen ont
haald op een lekker koffiemaal. Daarna greep het er op los in de feestzaal. Na het 
gewoon gebed door Eerwaarde Heer proost, kregen we een puike voordracht door 
Madame Goemans te hooren. Ze sprak zoo innig schoon over het diep en ernstig onder
werp 'De Roeping der Vrouw'. Ze wees ons aan hoe er voor ons drie wegen openstaan: 
1• de weg tot den kloosterstaat, 2' de maagde/ijken staat in de wereld en 3" de gehuw
den staat. In elk van die drie staten hoeft de vrouw altij'd en immer voor oogen te heb
ben dat in haar leven de zelfopoffering en het zelfvergeten haar geluk zullen uitmaken. 
Vooral op deze dagen hoeft men dit eens te meer te overwegen, vooral zij die zich 
geroepen gevoelen om in de wereld te blijven, want zonder dat kan er geen christene 
vrede en geen geluk heerschen. De moeders en toekomstige moeders, gaat spreker l 19 
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Julie De Bruyckere (echtgenote August Claeys) 
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voort, moeten hun kinderen zoo opvoeden dat ze immer en altijd het oog hebben op hun 
latere roeping; dan zullen ze later hun kroon wezen en den bloei van ons Vlaanderen/and 
uitmaken. Na deze puike voordracht door al onze leden warm toegejuicht, spanden de 
meisjes der jeugdafdeeling hunne beste krachten in, om onze brave vrouwkes op 
tooneel en zang te verrassen. En of onze boerinnekens nog eens hartelijk gelachen heb
ben! Na een laatste woord van dank, door Eerwaarden Heer Proost, aan Madame 
Goemans en onze meisjes voor hun we/gelukt toonee/, werd er overgegaan tot den tom
bola, waarna onze leden welgezind en blijgemoed huiswaarts keerden'. 

Slechte boeken en tijdschriften 
De kerkel ijke overheid was zich bewust van de grote invloed van het geschreven woord 
en stond zeer afwijzend tegenover bepaalde boeken en geschriften .  Het is dan ook n iet 
te verwonderen ,  dat daartegen door de priesters op tijd en stond gepreekt werd . 
Volgens een ingezonden brief in het weekblad Het Liberale Noorden van 1 5  november 
1 929, had de pastoor van Adegem in de 6-urenmis gepreekt tegen de slechte boeken 
en tijdschriften en in  d it verband de naam van het dagb lad Het Laatste Nieuws 
genoemd . Als ' l iberale gelovige '  meende de schrijver, dat de pastoor zich daar niet mee 
moest bemoeien en over de politiek zwijgen, 'daar de politiek de mensen hun leven al 
genoeg vergalde'. 

Oprichting van de landbouwhuishoudschool te Maldegem in 1929 
Op 8 januari 1 929 startte te Maldegem een "Middelbare Landbouwhuishoudkundige 
school" als afdel ing van de school van Berlaar. Vanaf ca. 1 932 gaven Maria Van 
C leemput (zie bij lage 1 achteraan) en Clara De Smet er les. Vooral deze laatste zou ver
bonden b l ijven met deze school en aan ontelbare boerendochters een verdere practi
sche opleid ing geven.  Maria gaf er snit en naad , totdat ze opzienster werd bij de 
Belgische Boerinnenbond van Leuven .  Clara gaf er hu ishoudkunde en dit tot 1 961 , toen 
de school ophield te bestaan, wegens onvoldoende leer l ingen door de verlenging van 
de leerplicht. 

Maria Van Cleemput werd schrijfster in 1931 
Op 1 8  oktober 1 93 1  werd een speciale bestuursvergadering gehouden, daar de schrijf
ster Lyd ie De Kesel was afgetreden. Zij was immers op 22 september getrouwd met 
Louis Kiebooms en naar Wil rijk gaan wonen.  Daar Ju l ie  De Prest in 1 928 nog als schrijf
ster-schatbewaarster wordt genoemd , zou Lydie De Kesel s lechts enkele jaren schrijf
ster zijn geweest. Met algemene stemmen aanvaardde men als n ieuwe schrijfster Maria 
Van Cleemput. De vereniging kreeg door haar een n ieuw elan,  want Maria zette zich 
voor de boerinnengi lde in met hart en zie l .  Het voorstel een leergang in te richten voor 
'Knippen' en 'Hoenderteelt' in november werd aanvaard en een paar bestuursleden 
werd gevraagd zich speciaal i n  te zetten voor de propaganda. Op de algemene verga
dering van 8 november 1 93 1  werd de n ieuwe schrijfster aan tachtig leden voorgesteid .  
Volgens een geschrift van Maria Van Cleemput zelf was zij echter reeds hu lpschrijfster 
in 1 929, zonder deel uit te maken van het bestuur. 

Het overlijden van Elvira Herrebaut in 1932 
Op 28 januari 1 932 overleed de voorzitster E lvira Herrebaut (dochter van Dr. Guido 
Herrebaut en zuster van dokter Ju les). Vermoedeli jk is zij vanaf het begin tot 1 932 voor
zitster geweest van de Boerinnengi lde van Adegem. In de eerstvolgende bestuursver
gadering in februari (zonder ondervoorzitster, maar met vier bestuursleden en de proost) 
sprak men de grote waardering uit voor de overleden voorzitster, d ie zeer gel iefd was. 
Het verslag vermeldt: 'Tot ons aller spijt missen we nu, voor de eerste maal, onze ge/iet- l 21 



De landbouwhuishoudschool van Maldegem ca. 1 932. V. l .n . r. :  Onderaan: Marie Van Hecke, landbouwregentes 
(Hansbeke), E .H .  Baes, lerares Maria Van Cleemput, . . .  Midden: Edith Cornelis, Mariëtte Martens, Yvonne Van 
Cleemput, Alice Claeys, . . .  , . . .  , . . .  Bovenaan: Marina Savat, Maria Dhaenens, Maria Dobbelaere, Esther Gobeyn, 
Palmyre Vincke, . . .  , Rachel Van Canneyt. 

De landbouwhuishoudschool van Maldegem 1 933. V. l .n .r. :  Onderaan: Martha Van Kerschaever, Elza De 
Bruyckere, Madeleine Laureyns, lerares Clara De Smet, Alice Dobbelaere, Marcella Calleeuw, Gilberta De Jonghe. 
Midden: Maria De Caluwé, Irène De Windt, Yvonne De Bruyckere, Hiida Van Cleemput, Madeleine Beemaert, lera
res Maria Van Cleemput, Susanne De Baets, Yvonne Crul , Hilda De Bruyckere, M. Van Canneyt, Yvonne Van 
Landschoot. Bovenaan: Maria Gobyn, Irène De Rycke, Yvonne Van Canneyt, Elza Van Canneyt, Be11ha V n 
Landschoot, Hilda Vyncke, Martha Lammertyn, Clarisse Declercq, Maria Boerjan, Yvonne De Smet. 



Huwelijksfoto dd. 22 september 1 931 van Lydie De Kesel en Louis Kiebooms. De kinderen zijn v. l .n . r. Paula en 
Yvonne De Smid!, Juliana Crul en Agnes D'Aubioul. 

de Voorzitster, Juffr. Herrebaut, die twee dagen geleden ten grave werd gedragen. De 
Eerw. Heer Proost zet de vergadering in met het gebed dat wordt gestort tot zielerust 
onzer dierbare afgestorvene. Als eerste punt van het programma geldt dan ook een 
woord van oprechten dank, om de ievervolle toewijding zoo lange ons bewezen door de 
diepbetreurde afgestorvene. E.H. Proost zet klaar uiteen wat door haar ten bate der 
gilde werd gedaan, en allen voelen we de leemte, die nu in ons gildebestuur ligt . . . Tot 
de vervanging van de voorzitster en van een bestuursl id ,  beiden overleden, g ing men 
nog niet over. Wel merkte men op dat er een ledenverl ies was, vooral te wijten aan sterf
geval en verandering van woonst. 'Een paar burgers ook, hebben de gilde verlaten, wat 
werkelijk niet als 'n verlies voor de Boerinnengilde moet worden aanzien. '  Op het einde 
van de vergadering deelde de proost mee dat h ij het bezoek kreeg van E .H .  Delacroix, 
en met hem onderhandelde aangaande de Boerenjeugdbond of B .J .B .  Er werd nog 
geen beslissing genomen . Er zouden wel naamloze brieven naar Leuven zijn gestuurd 
aangaande deze zaak en al le bestuursleden waren over dit feit zeer verwonderd . 
Volgens Maria Van Cleemput verloor de Boerinnenbond van Adegem een twintigtal 
leden aan deze van Oostwinke l ,  omdat in 1 932 een correctie werd aangebracht aan de 
parochiegrenzen tussen Adegem en Oostwinkel .  

Steun aan de katholieke partij 
In het verslag van 6 maart 1 932 van de Adegemse Boerinnenbond schreef men dat 'de 
Boerenbond, waarvan de Adegemse Boerinnenbond een klein deelke is, een integraal 
katholieke beweging is, die terecht mag genoemd worden de ruggegraat van de 
Katholieke Partij in ons land' en op de vergadering van 1 3  november 1 932 deed men 
'een dringende oproep tot al de leden, om waar ze kunnen, aan te sporen, dat de kie
zers met de aanstaande kiezing voor Kamer en Senaat, blijven op de ééne ware katho-
lieke lijst, ten einde scheuring te voorkomen '. J 23 -�---· 



Onder het voorzitterschap van Clementine Pots vanaf 1932 
Op de eerstvolgende bestuursvergaderi ng ontbraken enkele leden en daarom werd de 
verkiezing van een n ieuwe voorzitster u itgeste ld .  Met algemene stemmen koos het 
bestuu r  op 1 5  ju l i  1 932 als n ieuwe voorzitster Clementine Pots, d ie de edele taak op zich 
nam. In de volgende vergadering waren na het bijwonen van vespers en lof meer dan 
honderd boerinnen aanwezig .  De proost ' stelde de nieuwe voorzitster aan 't gedacht der 
leden voor tot Bste September'. 

De bestuursvergadering van augustus werd geleid door Juffr. Cloet, toezienster op de 
boerinnengi lden .  Ze ste lde o.a .  dat onze boerinnengi lde te wein ig bestuursleden had en 
dat er, naar zij vernam , te wein ig bakboeken voor boerinnen in de b ib l iotheek aanwezig 
waren.  Wel stelde zij met genoegen vast, dat er vijf jonge leden een retraite hadden 
gevo lgd .  En op de feestvergadering van 8 september 1 932 stelde de pastoor de nieu
we voorzitster Clementine Pots voor, die geestdriftig onthaald werd . 

Werking en moelijkheden ... midden de jaren dertig 
Wanneer er een g i ldezuster over leed , maakte men daar melding van op de vergadering 
en men l iet een speciale mis voor haar opdragen, waar de leden op u itgenodigd wer
den.  En op tweede Sinksen was het de dag, dat al le boerinnen gezamenl ijk te commu
nie gingen. Een vergadering werd doorgaans besloten met een optreden van de eigen 
jeugd .  

Op de feestvergadering van 8 september 1 933 werd een portret gemaakt van de aan
wezigen en in november werd een mis voor vredesactie gecelebreerd vanwege de 
Boerinnengi lde .  In het jaarverslag vermeldde men met trots dat de vereniging goed was 
vooru itgegaan . Het ledenaantal was met 1 4  gestegen en bedroeg nu 205 A-leden en 52 
B-leden .  "Regelmatig werd ook nota gehouden van de meisjes die naar de stad gingen 
dienen, om ze ginder bij de VK.A.J. te laten inlijven, en ze te vrijwaren tegen de slech
te invloed van de Stad". Men vergaderde meestal in de zaal van Louis Boels en men 
betaalde daarvoor 25 frank per vergadering .  
Begin 1 934 verloor de Boerinnenbond drieëndertig leden 'door biezondere omstandig
heden die u allen bekend zijn ' (volgens het vers lag van de Boerinnenbond) ,  maar men 
won ook zestien nieuwe boerinnen bij ,  zodat de schade beperkt bleef. Moet de oorzaak 
van het verl ies gezocht worden in het ongenoegen van de plaatselijke middenstand 
wegens de parochiale steun aan de Aankoopafdel ing van de Boerenbond? Of speelde 
de nakende stichting van de Boerenjeugdbond-meisjes en de daarmede verbonden 
ontbind ing van de Burgersjeugd een rol? 

De boerinnendag te Oostakker in 1 934 werd door vijfentwintig Adegemse leden bijge
woond.  Ze werden vergezeld door pastoor Leo Vereecke, wat als een grote eer 
beschouwd werd . In de winter van 1 933-34 volgden vijftien meisjes een korte leergang 
over ziekenverp leg ing,  acht jonge meisjes g ingen in retraite en twee meisjes haalden 
het d iploma van de geweste l ijke hu ishoudschool te Maldegem. En de achtbare voorzit
ster en ondervoorzitster werden gedecoreerd om hun tien jaar trouwe dienst en onmis
bare steun aan de g i lde .  Het bestuur  zorgde er verder voor dat het vertegenwoordigd 
was op elke studiekring te Eeklo. Daar het aantal bestuursleden nogal beperkt was, 
werd het aangevu ld met enkele n ieuwe wijkmeesteressen .  Een speciaal woord van dank 
had men voor de pastoor, d ie de g i lde bijstond in de moeil ijke ogenbl ikken die ze soms 
doormaakte. 
De bestuursvergadering van 30 ju l i  1 934 werd b ijgewoond door Martha Van Vooren. 
Maria Van Waetermeu len ,  Ju l ie  De Vlieger en Maria Van Cleemput. 
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Groepsfoto van de Adegemse Boerinnenbond anno 1 933 

Detail uit de groepsfoto van 1933. V. l .n . r. :  Midden: Julie De Vlieger, proost Leo Vereecke, voorzitster Clementine 
Pots, secretaresse Maria Van Cleemput. Onderaan: Maria Van Waetermeulen, Clara Notteboom, Aline Savat, "" 1 Manna Cocquyt. Bovenaan: Emma De Soete (echtgenote schepen Braet), "" "" Julie Boels. 25 
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Oprichting van de 8oerenjeugdbond voor meisjes (8.J.8.-meisjes) in 1934 
I n  de vergadering van 28 januari 1 932 had de pastoor reeds gezegd dat h ij onderhan
delde met E . H .  Delacroix over de oprichting van een Boerenjeugdbond voor meisjes. 
Het was meer dan twee jaar later, nameli jk op de feestvergadering van 1 6  september 
1 934 dat de pastoor aankondigde dat, 'gezien de noodwendigheden, er kortelings zou 
overgegaan worden tot de stichting van een Boerinnenjeugdafdeeling' (B .J .B . -meisjes) .  
De moei l i jkheden beg in 1 934 , waarover gewag gemaakt werd , hadden wel l icht ook 
daarmede te maken .  Voor de meisjes bestond immers tot die tijd een standen loze 
'Burgersjeugd ' ,  maar deze bond werd ontbonden op vraag van de pastoor, om alzo de 
weg vrij te maken voor de B .J .B . -meisjes. Op de bestuursvergadering bij de proost op 
23 september 1 934 waren C lementine Pots, C lara Notteboom, Ju l ie  De Vlieger en Maria 
Van Cleemput aanwezig .  I n  deze vergadering vermeldde men dat de jeugdafdel ing 
defi n it ief zou worden gesticht en dat een bijdrage van één frank aan de kas der gi lde 
zou d ienen betaa ld ,  maar dat z i j  dan ook mocht leven op kosten van de Boerinnengi lde. 
De jeugdafdel ing zou vergaderen in  de zaal De Laere. Als eerste taak kreeg zi j  de 
opdracht de bloempjesverkoop voor d it jaar voor haar rekening te nemen. 

Onder het voorzitterschap van Julie De Vlieger (1935-1947) 
I n  de bestuursvergadering van 1 7  ju l i  1 935 vermeldde men dat de inschrijving voor de 
feestvergadering drie frank zou kosten en dat als animatie, buiten de spreker, er toneel 
zou opgevoerd worden bestaande uit een spreekkoor, een b l ijspel en vijf kleine num
mertjes. Een aanvu l l i ng van het bestuur  werd doorgevoerd . Door het ontslag van 
Clementi ne Pots d iende men een nieuwe voorzitster te kiezen .  Het werd Ju l ie De Vl ieger. 
Ondervoorzitster werd mevr. Emiel Braet en schrijfster bleef u iteraard Maria Van 
C leemput. Ziehier de l ijst van de wijkmeesteressen met hun respectievelijke wijken , 
zoals ze in de volgende bestuu rsvergadering werd voorgesteld :  
Ju l ie De Vl ieger Murkel ,  Kruipu it 
J .  Van Landschoot Onderd ijke 
mevr. Coopman-Van Vooren Vu lderstraat 
Augusta Van Leeuwe Cleemputte, Staalijzer 
Marie Pauwels Akker en Mol levijver 
Helena Van Vooren Raverschoot, Westeindeke, Hoeke 
Paula Van Waetermeulen Heulendonk, Kru isken 
H. Lammertyn Kal lestraat (tot aan Declercq) 
Marg riet Declercq Kal lestraat, Hoeke, Dorp , Verbrandenbos 
Hi lda Van Cleemput Dorp, Staatsbaan 
Clara Notteboom Straatje, Grote Baan 
Clara Huyghe Balgerhoeke, Malecote 
E. De Schepper Broekelken, Waleweg 
G .  Beelaert Moerwege 

U it het jaarverslag van 1 935 b l ijkt dat er een verl ies was van twaalf leden , maar men won 
ook vierendertig nieuwe leden bij .  zodat men kwam aan 1 99 A-leden en 1 7  B-leden. De 
jeugdafdel ing telde 54 leden. Niet minder dan 56 boerinnen trokken naar de Oost
Vlaamse boerinnendag en kwamen zeer voldaan terug. Daar men er financieel n iet zo 
goed voorzat, zou men een beroep doen op de edelmoedigheid van de leden. 
De proost, pastoor L. Vereecke, was vijftig jaar priester. Op 7 juni 1 936 boden de voor
zitster en de jeugd leidster hem, in naam van Boerinnengi lde en B.J .B . ,  de beste heil
wensen aan . Het jongste l id overhandigde hem een bloemenruiker. Een l id van de 
Adegemse Boerinnenbond kreeg bij haar 50-jarig huwelijksjubi leum, toen nog een zeld
zaamheid ,  een H. Hartbeeld .  



Een melkprijskamp in de jaren dertig. 

Op 1 4  ju l i  1 936 organ iseerde men een melkprijskamp om aan de mensen te tonen,  hoe 
men n iet al leen rap , maar goed en zindel ijk kon melken. De twaalf meisjes van Adegem, 
die eraan deelnamen,  kregen een prijs en een d iploma. 
De feestvergadering op 4 jul i  1 937 ging door in openlucht, op het hof van mevrouw 
Robert De Smidt, waar E .H .  Poppe uit Oostwinkel sprak over de missies in het verre 
Congo, waarheen h ij b innenkort terug zou afreizen .  

De Boerinnenbond van Leuven bestond 25 jaar in 1936 
In 1 936 vierde de Belgische Boerinnenbond zijn 25-jarig bestaan en om d it gebeuren 
blijvend te herinneren,  vroeg men aan e lke g i lde om een eigen kapel leke voor O.L .  
Vrouw op te richten .  Volgens het  gedenkalbum van de Boerinnenbond waren er  op de 
jubelbetoging te Oostakker, b ijgewoond door de Oost- en West-Vlaamse g i lden,  twaalf
duizend aanwezigen. 

De oprichting van een Mariakapel/etje te Heu/endonk in 1937 
Reeds op de bestuursvergadering van 20 ju l i  1 936 kwam het plaatsen van een 
Mariakapelletje ter sprake. Het i nitiatief werd op enthousiasme onthaald en iedereen 
ging zoeken naar een geschikte plaats. Het zou echter nog tot september 1 937 duren ,  
eer het  kapel letje kon worden ingewijd .  
In  het verslagboek staat het  volgende: De lang verwachte dag, 12 September 1937, was 

eindelijk aangebroken. Een halve maand werd door onze 8.J.8. -meisjes druk gewerkt 

aan de voorbereiding : de versiering, de liederen, het lof, het spreekkoor, het feest zelve, 

alles werd tot in de puntjes voorbereid. Onder dreigende regenvlagen, afgewisseld door 

zonneschijn, begon de dag. Van 's morgens werd er vurig gebeden, om Maria 's zegen 
over dezen dag. Het mooie lieve vrouwbeeldje prijkte midden bloemen, in het koor der 
kerk. Tegen 2 1/4 u togen onze gildezusters, en met hen de 8.J. 8. -meisjes van 

Maldegem en Sint-Laureins, Donk en Middelburg, alsook veel medeparochianen ter 
kerke. Na de Vespers, besteeg Z. E.H. Dela Croix den predikstoel, om ons in korte, maar 
gloedvolle en diepslaande woorden op te wekken, om steeds O. L. Vrouwke gaarne te 
zien, en bij haar immer troost en bescherming te vinden. Na deze hartroerende toe-
spraak, werd het lieve Vrouwebeeldje plechtig door Z. E.H. Pastoor gewijd. Onze 8.J. 8. - l 27 
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Inwijding van het kapelletje van Heulendonk in 1 937. 
We bemerken beginnend van links: Marcella Claeys, 
Maria Van Cleemput, onbekend, Maria Van 
Waetermeulen, J ulia De Roo. 

zangsters zongen meesterlijk het Lof voor, dat door alle aanwezigen werd meegezon
gen. Na den zegen van het Allerheiligste, en het liedje om zegen over onze beweging, 
trok de massa buiten, voor 't opstellen van den stoet. Vooraan 9 B.J. B. ers in uniform te 
paard, gevolgd door de vlaggen, en al de B.J. B. meisjes van Adegem, en de vrienden. 
Daarna fier en blij de plaatselijke Kajotsters, studentinnen, Kajotters, de B.J. B. ers in uni
form, de studenten. Al spelend hun beste aria s kwam dan de muziekmaatschappij, 
gevolgd door een groep lieve meisjes, waarvan ééne op een prachtig wit blauw kussen, 
het pas gewijde Lieve Vrouwebeeldje droeg. Heel devoot biddend, kwam nu de 
Congregatie, de boerinnengilde, de Eerw. Zusters, de geestelijkheid en het volk, in groot 
getal. Onderweg waren de huizen haast algemeen versierd. Aan de kapel gekomen, 
speelde 't muziek. Daarna werd de kapel gewijd door E.H. Pastoor, en de ingetogen 
massa bad vurig de gezamenlijke gebeden. Geestdriftig werd het Magnificat gezongen 
en E.H. Dela Croix besteeg het verhoog. Hij dankte de boerinnengilde, dit dit schoon 
gedacht heeft opgevat. Hij dankte vooral al dezen die er hebben aan meegewerkt. 
Daarna beschreef hij 't kapelleke, en wees erop, dat aan 't kapelleke een lichtje pnjkt, 
wat wil zeggen dat ook wij lichtjes moeten zijn in de wereld, die de dwalenden willen hel
pen. Dit . " werd in aller eerbied aanhoord. Zoo pas was het gedaan, of een ferme regen
bui, het wijwater van 0. L. Heer , kwam ons kapelleke zegenen. Ondertusschen bleven 
onze aanwezigen stil staan, en baden we vurig het rozenhoedje. Het lied Vlaanderen 
weerklonk, en de B.J. B.meisjes voerden op z'n best hun pastorale op. 't Maakte diepen 
indruk. Daarna brachten de lieve meisjes van de klas van Juf. De Baets hulde aan O.L. 
Vrouwke, op een hartroerende wijze. Een hartelijk dankwoord, een vurig gebed en een 
deuntje muziek, besloot dezen onvergetelijken dag, O.L. Vrouwke ter eere. 



Volgens het jaarverslag van de g i lde voor 1 937-38 was men niet tevreden over de jaar
lijkse communiemis op tweede Sinksen, want nog n iet de helft van de leden was aan
wezig. De feestvergadering van 29 jun i  1 938 begon met een koffiemaaltijd op de speel
plaats van de meisjesschool , waarna men zich naar de zaal Boels begaf. Daar zei de 
spreker E .H .  Vlerick in z i jn voordracht, dat katholieke kinderen naar katholieke scholen 
moesten gaan, moeders moesten trachten de vertrouweling te zijn van hun zoon-soldaat 
om hem tijdens de gevaarlijke tijd van de legerdienst met raad en daad te kunnen bijs
taan, men de dienst moest onderzoeken waar het meisje in dienst moest gaan; men 
diende hen een algemene voorlichting te geven en hen wijzen op de gevaren van de tijd 
en met hen samen de redmiddelen zoeken en aanwenden. 

Het overlijden van E.H. Leo Vereecke, proost van de Boerinnenbond 
Op de ledenvergadering van 1 1  februari 1 939 werd de zieke pastoor vervangen door 
onderpastoor Desomvi l le .  Maar op de volgende vergadering  van 1 6  maart 1 939 maak
te men reeds melding van het over l ijden van E .H .  Vereecke, proost van de g i lde sedert 
1 924. Pastoor Vereecke was een grootoom van René Vereecke, gewezen deken te 
Maldegem. In het verslagboek van de Boerinnenbond lezen we : In hem verliest de gilde 
een goede Vader, die zeer veel van zijn gilde hield, en er tot op het laatste, geen moei
te heeft voor gespaard. Een zielmis vanwege de gilde zal opgedragen worden op twee
de Paaschdag om half acht. Kaartjes zullen gedrukt en rondgedragen worden. 

E.H. René Kochuyt werd proost in 1939 
I n  de bestuursvergadering van tweede Paasdag 1 939 besloot de gi lde n iets te doen bij 
de plechtige aanste l l ing van de n ieuwe pastoor, ' daar de moeders moeten thuis blijven' . 
Wel zou er, tegen de volgende vergadering een geschenk voor de kerk aangeboden 
worden, nl. een altaarkleed .  De twee schrijfsters kregen opd racht de pastoor te vragen 
om proost te worden van de g i lde.  
De volgende wijz ig ingen aan het bestuur werden doorgevoerd : mevr. Ch .  Van 
Landschoot i . p .v. H i lda Van Cleemput, mevr. Margareta Lagerwey i . p .v. M. Van Nevele, 
Zulma Van de Wal le voor Raverschoot en Margareta Geirnaert i .p .v. Christe l la  De 
Schepper. Op de ledenvergadering van 30 apri l  1 939 was voor het eerst pastoor René 
Kochuyt als nieuwe proost aanwezig .  H ij zei dat h ij zoals de vorige pastoor de 
Boerinnengi lde g ing le iden en steunen, en deed nu al een beroep op de boerinnen om 
een vrouwenbond van het H .Hart in te richten .  

Yvonne De Schepper als nieuwe schrijfster in 1940 
Op 1 7  januari 1 940 vergaderde de Boerinnenbond in het hospice van half twee tot half 
d rie, in  aanwezigheid van de proost, de voorzitster en vier wijkmeesteressen ;  schrijfster 
Maria Van Cleemput was afwezig .  Volgens het verslag nam men zich voor de gewone 
werking goed voort te zetten,  maar men verlangde toch meer afwisse l ing in de voor
drachten.  Voor het n ieuwe werkprogramma voorzag men lessen ziekenverpleging en 
nam men zich voor beter de vormingsdagen te volgen.  Het verslag was gemaakt door 
de provinciale opzienster J. De Craene. I n  deze vergadering had het bestuur ook te ken
nen gegeven dat men juffrouw Maria Van Cleemput l iever n iet meer als schrijfster had 
en dit werd goedgekeurd door de pastoor. Juffrouw Yvonne De Schepper was reeds 
sinds 1 938 werkzaam als hu lpschrijfster en werd nu schrijfster van de Boerinnenbond.  
De pastoor had ondertussen aan Maria Van Cleemput laten weten dat zij voortaan 
beschouwd werd als hu lpschrijfster en raadgevend bestuurs l id .  Maria vond wel l icht 
haar situatie toch wat onduideli jk en l iet b l ijkens een brief van 27 januari 1 940 via het 
hoofdbestuur van Leuven aan de pastoor daarover meer uit leg vragen en bevest ig ing 
van voornoemde situatie. J 29 
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Secretaresse Yvonne De Schepper 

Yvonne De Schepper zette zich sterk in voor de jonge moeders. Zij zou lange tijd de 
jonge moeders van Adegem ten hu ize bezoeken en hen bij die gelegenheid een boek
je geven met heel wat informatie over de opvoeding van de kinderen.  Yvonne De 
Schepper gaf ook voordrachten voor andere boerinnengi lden u it de streek. 

3 DE BOERINNENBOND TIJDENS DE OORLOG (1940-1944) 

3. 1 DE BELGISCHE BOERINNENBOND (1940-1944) 

De oorlogsdreig ing h ing reeds enkele jaren in de lucht en vele soldaten waren eind de 
jaren dertig gemobi l iseerd . De Belg ische Boer innenbond besteedde daarom aandacht 
aan 'moeder en dochter in de mobilisatietijd. De Boerin van mei 1 940 was het laatste 
normaal nummer dat nog verscheen. In de p laats daarvan stuurde men naar de boerin
nenbonden nuttige brochuurtjes aangepast aan de tijd .  De mensen waren toen geïnte
resseerd in practische zaken zoals zu in ig koken ,  verstel len van k leding,  het houden van 
kleinvee, enz. Men was zeer sp itsvondig en de toenmalige grote problemen kwamen 
aan de orde in artikels zoals 'zuinig met brandstof , 'hoe geraak ik aan luiers' , 'bloezen 
maken uit vaders afgedragen broek' . Tevens was er behoefte aan nieuwe recepten d ie 
gebruik maakten van voedingsmidde len , d ie nog normaal verkrijgbaar waren. De 
Belgische Boer innenbond gaf daarom " Ons Oorlogskookboekje" u it .  

Daar de boeren zelf voor hun voedsel instonden , was de oorlog voor hen nog draagli jk. 
Moei l ijker was het voor de rest van de bevolk ing, d ie meermaals op de goede wil van 
de boer moest rekenen om aan wat eten te geraken. Het voedseltekort was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog minder acuut dan tijdens de eerste, maar in de steden leed men 
toch honger. 
Tijdens de oorlog moest in e lk  geval het godsdienstig leven niet aangewakkerd worden. 
Volgens een verslag in De Eecloonaar (1 oktober 1 944) togen er wekelijks honderden en 
nog honderden ter bedevaart naar ons Heiligdom van 't Westeindeken, door onzen Z. E. 
Heer Pastoor ingesteld en den ganschen bezettingstijd volgehouden . "  En, na de bevrij
d ing eind september, deden onze parochianen nog eens een 'dankbedevaart ' naar 
Westeindeken. 



3.2 DE ADEGEMSE BOERINNENBOND (1940-1944) 

Over de werking van de Boerinnenbond te Adegem tijdens de oorlog , is een en ander 
bekend .  Uit een verslag van 29 september 1 942 bl ijkt dat een bestuursvergadering 
doorging in  het Hospice, bijgewoond door proost, voorzitster, schrijfster en negen wijk
meesteressen.  Men vergaderde maar af en toe met het bestuu r, want de schrijfster deed 
alles alleen. De opzienster Lenaerts merkte op dat het een schoon bestuur was , maar 
dat het geen verantwoordel ijkheid droeg . Ze eind igde haar vers lag toch met een opti
mistische noot: Er is 'n vernieuwing en veel geestdrift dank zij nieuwe proost en leidster 
en werking jongeren. 
I n  een jaarverslag van de werking van de Boerinnenbond van Adegem, over 1 942-43, 
wel l icht van de hand van Yvonne De Schepper, staat het volgende: 
- De vergaderingen werden regelmatig gehouden met ontspanning door de jeugd

meisjes en schoolkinderen verzorgd. We hadden hetzelfde aantal aanwezigen als 
vorige jaren. 

- De werking voor de verzameling (tarwe voor hostiebrood) hebben wij onmiddellijk 
samen met de jeugdwerking op touw gezet, tot wij van Leuven bericht ontvingen te 
staken. 

- De lessen voor Moeder, zijn hier door Z. E. H. Claus van Zelzate gegeven. Gezien 
Leuven ons zijn medewerking ontzegde, toen alles reeds aan den gang was, waren 
wij verplicht deze op eigen initiatief voort te zetten. Ze hebben veel succes gekend 
en werden door vele moeders bijgewoond ( 100 à 120), waaronder een zeer groot 
getal leden van den Boerinnenbond. 

- De werking voor 'Het pakje aan seminaristen ' werd ook onmiddellijk op touw gezet. 

Regelmatig komt het in het Groot-Seminarie te Gent terecht. 100 van onze leden heb
ben zich voor dat werk laten opteekenen. 

- Ons ledental is tot heden toe op een schoon getal gebleven zooniet nog vermeerderd 
dan voor een 5-tal jaren. 

- We deden pogingen om onzen bond nog te versterken, daarom hadden we reeds 
voor de uitbreiding van het bestuur gezorgd. Drie jonge moeders waren reeds bijge
treden, met verdere uitbreiding zijn wij in volle werking. 

- In samenwerking met de verpleegster onzer parochie belegden wij ook dit jaar drie 
lessenreeksen over moeder en zuigelingenverpleging. Ze werden talrijk gevolgd. . . .  

4 DE BOERINNENBOND NA DE OORLOG (1 945-1 970) 

4. 1 DE BELGISCHE BOERINNENBOND (1945-1970) 

Het herstel van de economie verl iep na de oorlog moeizaam. De heropbouw begon in 
een snel veranderende maatschappij .  De landbouweconomie bleef geen zuiver natio
nale zaak meer, maar speelde zich af op Europees vlak. Nieuwe regelgevingen zorgden 
voor ingrijpende veranderingen in de landbouwsector. In amper 1 5  jaar tijd daalde het 
aantal landbouwers met 1 70.000. 
Vanaf 1 960 kwam de landbouw in een soort stroomversnel l ing terecht. De Belgische 
protectionistische landbouwpolitiek moest wijken voor de gemeenschappel ijke land
bouwpolitiek van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). De min isterraad van 
de EEG besliste dat vanaf 1 ju l i  1 967 in alle aangesloten landen dezelfde prijzen voor 
graangewassen zouden worden toegepast. De wereldhandelsprijzen voor de meeste 
landbouwproducten daalden en de EEG moest de verschi l len bij leggen . Aldus ontston
den overschotten van bepaalde landbouwproducten ,  wat onder meer leidde tot de 
bekende boterberg . De verslechterde economische toestand voor de landbouw had tot l 31 



DE E ERSTE VIER PROOSTEN VAN DE BOERINNENBOND 

E.H. Albert Lens 
proost ( 1 9 1 3 - 1 923) 

E .H .  René Kochuyt 
proost ( 1 939-1 945) 

E . H .  Leo Vereecke 
proost ( 1 923-1 939) 

E.H. Herman Van Damme 
proost ( 1 945-1 957) 



gevolg dat veel landbouwbedrijven stopgezet werden. Het aanschijn van een land
bouwbedrijf wijzigde zich drastisch en schaalvergrot ing en mechanisatie werden een 
must. 

De Belgische Boerinnenbond in de eerste jaren na de oorlog 
Met de Belgische Boerinnenbond g ing het goed , want het aantal leden steeg sterk. 
Vanaf 1 946 opereerde de Boerenjeugdbond onafhankel ijk van de Boerinnenbond. De 
eerste nationale leidster van de B .J .B .  was Ju l iana Lievens, afkomstig u it Adegem (zie 
bijlage 2 achteraan) .  
Door het vrouwenstemrecht voor het parlement vanaf 1 948, werden de boer innen ook 
politiek een interessante groep.  Onrechtstreeks betu igde men steun aan de Kathol ieke 
Partij , want in een stemadvies in De Boerin werd gevraagd om 'goed te stemmen' , waar
mede ze de Kathol ieke Partij bedoelden. De belangen van de landbouwers werden 
waargenomen door een min ister van Landbouw, die doorgaans van kathol ieke strekking 
was. In de kon ingskwestie koos de Boerinnenbond resoluut de kant van Leopold 1 1 1 .  
I n  1 949 veranderde d e  naam van het tijdschrift De Boerin i n  Bij d e  Haard . Het tijdschrift 
had grote invloed door zijn artike ls .  Het stimu leerde het volgen van onderwijs (en n iet 
al leen landbouwonderwijs) ,  het renoveren van woningen,  het aanwenden van waterlei
ding en elektr iciteit, enz. Op andere gebieden bleef de Belg ische Boerinnenbond ech
ter vrij conservatief. Men waarschuwde veelvu ld ig tegen l ichtzinnige f i lms, schaamtelo
ze Amerikaanse dansen en moderne zede loze kledij .  Speciale aandacht besteedde 
men aan de jonge moeders en in 1 946 verscheen Brieven aan jonge moeders; in 1 959 
startte men met een eigen d ienst Gezinshu lp .  
De Boerinnenbond g ing op technisch vlak met de tijd mee . I n  1 958 deed hij g rote 
inspanningen om de diepvriezer, d ie toen iets n ieuws was, bekend te maken en te laten 
inburgeren bij de boerengezinnen.  H ij bracht zelfs in samenwerking met een f irma een 
d iepvriezer op de markt met een aangepaste inhoud en tegen een redel ijke prijs. In Bij 
de Haard schreef men regelmatig over de bewaarmethode van de toekomst en d it had 
men goed gezien . 
I n  1 962 nam Ju l iana Lievens de le id ing van de Boerinnenbond over van Jeanne Card ijn .  
Ze bleef voorzitster tot 1 980 , en werd door Ju l ia  Baert opgevolgd .  
De Boerenjeugdbond ,  d ie zich al losgemaakt had van de Boerinnenbond ,  wijzigde zijn 
naam in Katholieke Landel ijke Jeugd (K .L .J . )  i n  1 969 en ging van dan at defin it ief een 
eigen weg. 

4.2 DE ADEGEMSE BOERINNENBOND (1945-1970) 

De Adegemse Boerinnenbond eind de jaren veertig 
De Boerinnenbond van Adegem begon terug aan zijn normale werking .  Na het over l ij
den van pastoor René Kochuyt i n  1 945 kreeg men als nieuwe proost pastoor Herman 
Van Damme, een boerenzoon uit S int-Laureins. Rond 1 945-46 werd Maria Van Cleemput 
terug schrijfster i n  plaats van Yvonne De Schepper, die zich vanaf nu meer en meer zou 
inzetten voor de Eucharistische Kruistocht. 

Op 2 juni 1 946 had hier een voordracht plaats voor jonge moeders door mej. De Cock 
over de opvoeding van onze kleintjes, met daarna ontspanning . Het was een fijne 
spreekbeurt met een grote opkomst. Op 20 oktober sprak E .H .  Van Hu l le, aalmoezenier 
te Dendermonde, in de zaal De Laere over de 'Eerste Communie' in  het gezin .  Het jaar 
daarop organiseerde men hier een model-Paasfeest voor de jonge moeders. Het kape l
letje van Heulendonk werd heropgericht en heringewijd op 5 oktober 1 94 7 ,  vooral door 
inspanningen van de B.J .B .-meisjes. j 33 



Op retraite te Eeklo ca. 1 946. V. l .n . r. :  Onderaan: Simonne Van Landschoot, Nelly Houwenhuyse, Maria Coene, 
Germaine Dhooge, Maria Van Daele, Maria Van Poucke. Bovenaan: Hilda Matthys, Anna Van Braeckel, Madeleine 
Van Voeren, Christine Savat, Paula De Smid!, Susanne Beelaert, Paula Van Poucke, Maria Stul. 

Voorzitster Ju l ie De Vl ieger gaf haar ontslag en in de verslagen van bestuursvergade
r ingen vermeldde men vanaf 1 94 7 steevast, dat er geen voorzitster was. Volgens aan
tekeningen van Maria Van Cleemput zou in  d ie periode mevr. Al ine De Smidt-De Sutter 
een tweetal jaren voorzitster of p laatsvervangend voorzitster geweest zijn .  
Een manier om het  godsdienstig leven op pe i l  te  houden, was het  regelmatig houden 
van een recol lectiedag (een gebedsdag) .  Zo g ing er een door voor al le moeders op 
donderdag 2 februari 1 947 (0.-L . -Vrouw Lichtmis), van 1 0  tot 1 6  uur in  het Hospice. Het 
was een goede man ier, zei men, om het Hei l ig  Jaar goed in  te zetten .  

Cursus gezonde melkwinning in 1950 
Men wou de jonge boerendochters leren hoe men aan gezonde melkwinn ing moest 
doen .  In de won ing van Kamiel Van Landschoot in de Kal lestraat, gaf juffr. Clara De Smet 
een cursus voor de boerenmeisjes. Slechts een gedee lte daarvan nam later deel aan de 
melkwedstrijd ,  d ie doorging op de boerderij van Emiel Savat, Broekelken . Volgens het 
verslag in het Vrij Maldegem ( 1 950, nr. 23) werd de wedstrijd gewonnen door Mariêtte 
De Vos met grootste onderscheid ing .  Agnes Buysse behaalde ook grootste onder
scheid ing ,  terwijl Ju l ia Savat en Maria Steyaert grote onderscheid ing behaalden. De 
heer Hel lemans van de Belg ische Boerenbond drukte de hoop uit dat de gediplomeer
de melksters, ook thuis gezonde melk zouden weten te winnen om de elite te vormen op 
dit gebied in de streek van Adegem. 

Mevr. Elodie Stockman-Janssens als nieuwe voorzitster in 1951 
De Boerinnenbond van Adegem zat reeds enkele jaren zonder voorzitster en eindel ijk 
l ukte men erin iemand te vinden . Het werd mevr. Bernard Stockman. Hier volgt de 
speech die zij hield bij haar aanste l l ing op 24 juni 1 95 1 ,  tevens de viering van het 35-
jarig bestaan van de Adegemse Boer innengi lde. 



Cursus gezonde melkwinning in 1 950 
Onderaan: Hilda Van Cleemput, Ju lia Savat, Maria Coene, Simonne Van Landschoot, Yvonne Dobbelaere, Jul ia 
Coene. Midden: Majella Van Landschoot, Maria Coopman, Mariëtte De Vos, Erna De Busschere, Anna Vyncke, 
Christine Savat, Agnes Buysse, Maria Steyaert, Simonne Van de Gehuchte, lerares Clara De Smet. Bovenaan: 
Cecile Willems, Marie-Thérèse G rijp, Yvette Van Oost, Henriëtte De Baere, Paula Dobbelaere, Antoinette De 
Wilde, Paula Stul, Juliana Crul, Antoinette Vermeire. 

Ik bedank de pastoor en juffr. Cardijn voor hun hartelijke woorden bij mijn aanstelling als 
voorzitster van onze boerinnengilde. Ik kan toch niet nalaten op te merken dat ze beiden 
gaarne bloempjes delen . . .  te meer, dat ze nog niet weten wie ze aan de hand hebben. 
Moest een boer bij het aanwerven van een nieuwe knecht zo te werk gaan, ik geloof, dat 
deze zou zeggen: 'Vermits ze op voorhand al zo kontent zijn, ga 'k het mij gemakkelijk 
maken. 

Nu, ik van mijnen kant ga niet doen gelijk de ministers, die bij hun aanstelling veel belo
ven, maar weinig geven en de zotten in vrede doen leven. Ik ga niets beloven, maar zal 
eenvoudig trachten mijn plichten te doen om den bond verder te laten gedijen en zelfs 
tot hogeren bloei op te voeren ten einde onze boerinnen, die nog altijd het gezondste 
deel van onze maatschappij uitmaken, meer ontwikkeling, meer voorlichting in hun vak, 
en ook meer gezonde ontspanning te bezorgen. 

Het is ten andere een dankbare taak de leiding van een gilde in handen te nemen, die 
zoo bloeit gelijk deze van Adegem, met haar toegewijd bestuur, dat bewezen heeft 
gedurende twee jaar geen voorzitster nodig te hebben. Ik vrees maar één zaak, dat het 
met voorzitster slechter zou kunnen gaan. Nu in dat geval geeft gij mij mijn opzeg. 
Gij weet, dat die Lourdesreis een aanleiding is geweest tot mijn benoeming. 
Velen zullen gezegd hebben bij het vernemen van den tombolauitslag 'Moet dat lot nu 
weer zó vallen. Zijn er niet genoeg boerinnen, die misschien nooit zover zullen geraken 
en toch zoo gelukkig zouden geweest zijn met zoo 'n reis '. Ja, dat heb ik zelf ook gezegd 
en mijn eerste reactie was, die reis te weigeren. Maar juffr. Van Cleemput was daar niet 
mee akkoord en beweerde, dat vermits het lot op mij viel, het was omdat O. L. Vrouw mij 
ginder wilde hebben. Zoo heb ik dan maar aanvaard mee te gaan en de bedevaart te 
doen in naam van u allen. 1 35 



Tijd voor een verfrissing tijdens de melkwedstrijd .  We bemerken v. l .n.r . :  Jules Van Landschoot, Firmin De Rycke, 
Jul ia Savat, Yvonne Dobbelaere, Antoine Hermie, Louis Blomme, H i lda Van Cleemput, Clara Sesselle, Marie
Thérèse De Meyere, e.a. 

Deelnemers aan de melkwedstrijd rond jury en pastoor H.  Van Damme In 1 950. 



Zo'n bedevaart naar Lourdes is iets wat iedere boerin zou moeten kunnen medemaken. 
De indrukken, die men ginder meebrengt zijn niet te beschrijven en het korte verslag, 
dat ik van de reis gemaakt heb is maar een flauwe weergave van de ontroering welke 
ginder door onze ziel gingen en iedere bedevaarder geheel zijn leven bijblijft . . . .  

Viering van het 35-jarig bestaan van de Adegemse Boerinnenbond in 1951 
Op 24 jun i  1 95 1  vierde de Boer innenbond z ijn 35-jarig bestaan.  H ier werd voor de eer
ste keer een fout gemaakt in de dateri ng van het ontstaan van de Boer innenbond van 
Adegem. Want volgens deze vier ing zou de veren ig ing ontstaan zijn in 1 9 1 6 , wat n iet 
juist is. Het programma omvatte een H .  Mis om 6.30 uur, vespers om 1 4 .30 uur  en geza
menlijke toewijd ing aan O.L .Vrouw, lof en feestzitt ing in  de parochiezaal D'havé om 
1 5.30 uur. Jeanne Card ijn ,  nationaal voorzitster van de Boer innenbond, h ie ld de toe
spraak. 
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Programma der Jubelviering 
I N  DE KERK. 
Te 6,30 uur, Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 

der Boerinnengilde en voor de afgestorven 
leden, met algemene Communie. 

Te 1 1 ,30 uur, Vespers, gezamenlijke Toewijding der Gilde 
aan 0. L. Vrouw, Lof, gezongen door de 
B. J .  B. Daarna voor de kerk : Fotoopname. 

I N  DE PARO C H I EZAAL. Om 1 5 ,30 u. Jubelvergadering. 

1 .  Gebed en Welkom. 
2.  Jubellied, gezamenlijk gezongen . (zie keerzijde) 
3. Geestelijk woord. 
4. Feestrede door Juffrouw Cardijn ,  algemene 

Voorzitster der Boerinnengilden. 
5. Koffie. Verslag der Lourdesbedevaart, uit

deling der Lourdesgeschenken. 
Aanspraak door onze Voorzitster. 

6. Ontspanning door de B. J. B. en de Bewaar
schoolkleinen. 

7. Tombola. (nummer bovenaan.) 

Drukkerij DE BAETS, Adegem. 

* 
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VIERING OP 24 JUNI  1 95 1  VAN DE BOERINNENGILDE VAN ADEGEM 

V. l .n .r. :  Vooraan: Angèle De Jaeger, Jul iana Crul, Marie-Thérèse De Meyere, Yvonne Dobbelaere, Anna 
Dobbelaere, Yvonne Claeys, Leona De Clerck, Mariëtte Maenhout, Paula Dobbelaere, Rita Schoonackers, Noëlli 
Hertleer, Orpha Van den Bossche, Hilda Van Cleemput, Jenny Coopman, Julia Savat en Maria Coopman. 

Zittend: Madeleine Coppens, Helena Willems, "" mevr. schepen Braet, Helena Verhamme, Emma Verhamme, 
E.H.  Heynckens, secretaresse Maria Van Cleemput, voorzitster Elodie Stockman-Janssens, nationaal voorzitster 
Jeanne Cardijn, proost E.H.  Herman Van Damme, Maria Ryckaert, Elodie De Jaeger, Renilde Blomme, Zulma Van 
de Walle, Margriet Geirnaert, Gerarda De Baets, Sidonie Verstuyf, ." , Julie Matthys, Leontine Vyncke. 

Derde rij: Aline Schoors, Christina Savat, Helena Seselle, .. " Margriet Bracke, Zulma Bracke, Irma Van Cleemput, 
Helena Vermeire, Bertha Himschoot, Nathalie Van Kerschaever, Lena Bonte, Maria Coene, Paula Van 
Waetermeulen, Leonie Van Kerrebroeck, Irène Cauwels, Clementine Bert, Marie Bert, Marle Blomme, Renilde 
Blomme, Urbanie Verheecke, Emma Crul, "" Maria Van Waetermeulen, Julia Coene, Maria De Jaeger, Yvonne De 
Vlieger, Maria Willems. 



Vierde rij (dubbele rij): Rosa Schoors, Irma Schoors, Margriet De Vos, Emma Van Leeuwe, Malvina De Baets, 
Martha Gobeyn, ... , .. " Clara De Bruyckere, Madeleine Van Vooren, Gerarda Roels, Godelieve Geirnaert, Adrienne 
De Vos, Augusta Willems, . .  " Marina De Meyere, .", . .  " Madeleine Van Hijfte, Lena Willems, Camilla Van 
Reybroeck, Augusta Bert, Celina Claeys, Marie Willems, Marie De Croock, Ida De Waele, .. " Zoë Van Hul le,  Irma 
Ver1oock, Pharaïlde De Prest, Alida De Deyne, Anna Dhaenens, Irène Versluys, Yvonne De Smet, . .  " Germaine 
Dhooge, ... , Elodie Geirnaert, Flavie De Croock, Agnes Blomme. 

Bovenste rij: Majella De Baets, Yvonne Claeys, Marie De Vos, Martha Van den Bossche, Alice De Vos, Emelie 
Accoe, .. " . .  " Louise Boute, Martha Trenson, Maria Van Leeuwe, Yvonne Spinel, Mariette Van Leeuwe, Esther 
Vyncke, Josepha De Coster, Vitaline De Vulder, Madeleine Van Vooren, Lleva Van Vooren, Julienne Verbeke, 
Germaine Van Canneyt, Maria De Rocker, Estella Bral, .. " Yvonne Aesaert, . . .  



40 1 

Reizen en bedevaarten 

De Boerinnenbond was er zich van bewust dat het niet al leen zijn taak was voor l ichting  
te  geven aan zi jn leden,  maar dat ook sociaal contact en verru iming van de geest 
belangrijk was. Reizen nam daarin een belangrijke p laats i n .  Men g ing regelmatig op 
reis, maar de meeste reizen werden toch gecombineerd met een bezoek aan een hei
l igdom zoals Oostakker, Scherpenheuve l ,  Banneux, enz. Een jaren lange trad itie is  het 
afvaard igen naar Lourdes van één of meer leden, hetzij gratis ,  hetzij mits het bi jdragen 
van een kleine som . De f inancier ing gebeurt door het verkopen van lotjes aan de leden. 

Viering 20-jarig bestaan B.J.B.-Adegem in 1954 
I n  het Mariajaar 1 954 vierden de B .J . B . -meisjes hun 20-jarig bestaan . Een groepsfoto 
met o.a .  missionaris pater De Smet werd gemaakt. Niet al leen de B .J .B . -meisjes maar 
ook de jonge boerinnen d ie  vroeger lid waren ,  namen aan de viering deel .  

Pastoor Van Damme leest een telegram voor tijdens de feestviering van 20 jaar B.J.B.-meisjes Adegem .in 1 954. 
We bemerken vooraan o.a. Hélène Van Vooren, Maria Van Waetermeulen, Margriet Van Hevels, Alice De Vos, 
Ju liana Lievens en helemaal rechts Madeleine Van Vooren en Germaine Van Canneyt. 

Viering 50-jarig bestaan van Belgische Boerinnenbond op 23 juli 1961 
I n  januari 1 96 1  ste lde het bestuur van de Adegemse Boerinnenbond het volgende pro
gramma voor: voordrachten over ' verantwoord aankopen' , 'het schoolgaande kind. 
thuis' en ' dieetvoeding' ;  vervolgens een jubelbedevaart naar Oostakker op woensdag 3 
mei , een leergang 'knippen en maken van vrouwen- en kinderkled ing'  (twaalf weken 
vanaf 22 oktober) en lessen in kaas- en melkbereid ing.  Een plechtige recol lectie was 
voorzien op sacramentsdag 1 jun , i  evenals een tombola voor een gratis reis  naar 
Lourdes. Als aandenken aan het 50-jarig bestaan van de Belgische Boerinnenbond 
werd er een n ieuw kapel letje gewijd te Heu lendonk op zondag 14 mei. De wijding • 



Aan de Jonge Moeders van Adegem. 

Eindelijk. en met grote vreugde kunnen wij 

U aankondigen dat wij beginnen met een 

o4ctie 
Waarom ? 

Elke jonge vrouw die het goed meent, met de 

k ristelijke beleving van het huwelijk, heeft een STEUN 
nodig. 

2. Elke jonge moeder leert gaarne iets bij voor 

haar jong gezin, over opvoeding, godsdienst, kleding 

en zelfs over feestvieren. 

3. Verenigd zijn wij sterk 1 Het kristelijk gezin wordt 

bedreigd i n  zijn diepste wortel. Meer dan ooit is uw 

taak van jonge vrouw van zeer groot belang. 

We dromen het schoonste voor ons gezi n, we moeten 

de middelen gebruiken, om dit te verwezen lijken. 

Een beste gelegenheid geeft U hiervoor : 

)e actie voor Jonge Qezinnen. 
We zetten ze i n  met een eerste vergadering voor de 

jonge vrouwen op 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 1 956 
te 1 .45  u u r. 

in de parochiezaal (kleine zaal). 

� ezintteft.:::, 
Op de dagorde : 

1 .  Welkom door de leidsters. 

2. Samenzang : Lied van de jonge moeders. 

3. Waar om een actie voor jonge gezin ne n  7 
Hoe zal dat gaan 7 

4. De gezondheid van de jonge moeder : 

Les met f i lm door Mej. Keyzers, hoofd van de 

gezondheidsdienst B. B. 

5. Wij wi l len een krlstelijk gezin 1 
Slotwoord door een Eerw. Lesgever. 

6. Tombola. 

We beginnen stipt te kwart voor twee, om te k u n nen 

eindigen te vier uur,  zodat ge met uw school k inderen 

naar huis kunt. 

Wie Is er verwacht 7 
1. Alle gehuwde vrouwen, tot aan 1 0  jaar geh uwd . 

2. Alle moeders, langer dan 1 0  jaar gehuwd, maar 

die nog kindere n  hebben beneden de 5 jaar.  

Beste jonge moeder, het gaat om het welzijn voor uw 

gezin, kom, we verwachten U. 
Namens h e t  bestuur v a n  de Vrouwen bond, 

Boerinnengi lde en de leidsters van de 

actie voor de Jonge Gezi nnen.  



Dochters van boerinnen zetten zich in voor Oostpriesterhulp. We bemerken bovenaan v. l .n . r. Mariëtte Maenhout, 
Yvonne Claeys, Rita Schoonackers en onderaan Yvette Van Oost, Cecile Willems, Noëllie Hertleer, Rosanne 
Dhooge, Jeanette Van den Hauwe, Marie-Thérèse De Meyere, Hi lda Van Cleemput. 

Voor de kerkkuis werd overwegend beroep gedaan op de dochters van de boerinnen. We bemerken hier in 1 953 
v. l .n .r. Staande: Majella Dobbelaere, Adrienne De Bruyckere, lmelda Willems, Antoinette Vermelre, P ui 

Dobbelaere, Henriette De Baere, Cecile Willems, Maria De Keyser, Martha Stul, Juliana Crul, ZL1lm Verstringh · 

Zittend: Yvette Van Oost, Mariëtte De Vos, Jeanette Van den Hauwe, Hiida Van Cieemput. 



plechtigheid geleid door E. H .  De Malsche, begon om 1 5 .00 uur  en werd bijgewoond 
door de leden van de Boer innengi lde en de B .J .B .  En ige leden woonden de vier ing te 
Leuven bij op zondag 1 1  jun i .  

De hoofdactiviteit was u i teraard de e igen jubelvier ing op 23 ju l i  1 96 1 . Ze bestond uit een 
plechtige dank- en jubelmis en een feestvergadering met middagmaal in  de parochie
zaal . Na een verwelkoming door de voorzitster mevr. E .  Stockman-Janssens, gaf schrijf
ster Maria Van Cleemput een overzicht van vijft ig jaar werk ing .  Aan de eretafel zaten ,  
naast de geeste l ijken ,  burgemeester Albert De Kesel en de leider en le idster van de 
B .J .B .  De opzienster mevr. Van Herck h ie ld de feestrede. Toespraken waren er van bur
gemeester De Kesel , de heer Marcel De Muynck ( Boerenbond) en de heer Remi 
Sessel le ( Boerenjeugdbeweging) .  Onverwacht kreeg men het bezoek van Mgr. Leon De 
Kese l ,  die de jubi lerende verenig ing kwam gelukwensen .  Na het middagmaal zorgden 
de B.J . B. -meisjes voor de ontspann ing .  Om 1 7 .30 uur  werd een jubelmis opgedragen,  
waarin e lke wijk offergaven in  natura aanbracht. De jub i lerende veren ig ing schonk een 
prachtige kazu ifel aan de kerk. 

Bestuur Boerinnenbond Adegem in 1970 
E. H .  Leo Thuysbaert Dorp proost 
Mevr. Elodie Stockman-Janssens Staatsbaan 46 voorzitster 
Mej . Maria Van Cleemput Staatsbaan 26 secretaresse 
Mevr. Emelie Accoe-Cauwels Cel ieplas 2 bestuursl id 
Mevr. Alice B lomme-De Vos Hel le 1 1  bestuurs l id 
Mevr. Mariëtte Claeys-Van Leeuwe Mol levijver bestuu rs l id 
Mevr. Marie De Bruyckere-Herrebout Kerkstraat 1 8  bestuursl id 
Mevr. Louise De Pauw-Boute Vu lderstraat 1 0  bestuursl id 
Mevr. Al ida De Sutter-De Deyne Onderd ijke 5 bestuursl id 
Mevr. Majel la De Vlieger-De Baets Dorp 57 bestuursl id 
Mevr. Marie Dobbelaere-De Croock Kal lestraat 37 A bestuursl id 
Mevr. Yvonne Dooghe-De Vl ieger Kleemputte 2 bestuursl id 
Mej. Margareta Gei rnaert Broekelken 6 bestuurs l id 
Mevr. Gysels-De Jonghe Raverschootstr. 264 bestuursl id 
Mevr. Agnes Ginneberge-Maenhout Heulendonk 1 A bestuursl id 
Mevr. Maria Haneca-Van Waetermeulen Heulendonk 1 6  bestuursl id 
Mevr. Yvonne Hermie-Dobbelaere Heulendonk 1 7  bestuursl id 
Mevr. Mariëtte Hoste-Van Houtte Kallestraat 22 bestuursl id 
Mevr. Marie Tysebaert-De Vos Molenstraat . .  bestuursl id 
Mevr. Esther Van Canneyt-Vyncke Moerwege 49 bestuursl id 
Mevr. Lieva Van Canneyt-Van Vooren Broekelken 1 7  bestuursl id 
Mevr. Laura Van de Voorde-Kei rsse Oude Staatsbaan bestuurs l id 
Mej. Zulma Van de Wal le Dorp 23 bestuursl id 
Mevr. Elodie Van Vooren-De Jaeger Molenstraat 38 bestuurs l id 1 43 



5 KATHOLIE K  VORMINGSWERK VAN LANDELIJKE VROUWEN 
OF K.V.L.V. (1 971 -1 996) 

5. 1 K. V.L. V.-NATIONAAL (1971-1996) 

Bij de vier ing van het 60-jarig bestaan in  1 97 1  werd de naam van Belg ische 
Boer innenbond gewijz igd in  Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen, en later 
in 1 975 in Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (K .V.L .V. ) .  Het fei t  dat de ver
enig ing slechts voor een deel uit boerinnen bestond, maar overwegend u it landel ijke 
vrouwen ,  maakte deze naamswijzig ing noodzakel i jk. U iteraard n iet de n ieuwe naam , 
maar de n ieuwe werking zorgde ervoor dat het aantal leden terug steeg . De toename 
van de vrije t ijd ,  de verhoogde scho l ing van vele vrouwen,  maakten het noodzakel ijk dat 
het vormingswerk van de g i lde d iende aangepast. Het K .V.L.V. speelde daar goed op i n  
door al les, ook zichzelf ,  i n  vraag te ste l len .  En  aldus paste de  veren ig ing zich langzaam 
aan de n ieuwe ti jdsgeest aan en d it zonder grote confl icten .  Trouwens, de naamsveran
der ing kwam voort u it

. 
de basis, daar sommige boerinnengi lden zichzelf K .L.V.-g i lden 

begonnen te noemen,  g i lden dus van Kathol ieke Landel ijke Vrouwen .  De veren ig ing 
werd meer en meer uitgespl itst in d iensten ,  met aan het hoofd een e igen verantwoorde
l ijke en men werkte nu naar doelgroepen toe . Men maakte ook onderscheid tussen de 
versch i l lende leeftijdsgroepen : jonge leden (jonger dan 35), middengroep (tussen 35 
en 60) en de ouderen (meer dan 60). De beroepswerking voor land- en tu inbouwers
vrouwen werd gestructureerd in de AGRA-werking. Deze kern van nog echte boerinnen 
zorgde voor informatie over de eigen vakopleid ing en over eigen problemen zoals 
m i l ieuprob lematiek, bedrijfsopvolg ing ,  enz. S inds 1 97 1  gaan er speciale Agra-dagen 
door in  de provincie,  die gewijd zijn aan dezelfde problemen en aan de specifieke vor
ming van de Agra- leden. Het aantal Ag ra- leden bedroeg m idden de jaren tachtig nog 
1 3% van het totaal aantal K .V. L.V.- leden en daalt nog altijd .  K.V.L .V. heeft zich wonder
wel aangepast aan de nieuwe tendensen van de tijd en d it verklaart haar b l ijvend suc
ces. Het gezin is en bl ijft een belangrijk thema in  haar werking en de d iscussies daar
omtrent worden n iet uit de weg gegaan . De verenig ing bl ijft samen met de Landel ijke 
Gi lde opkomen voor een gezinsvr iendel ijk beleid .  
Daar de roeping van de vrouw n iet al leen bij de  haard gelegen is en  het accent meer 
d iende gelegd op de totale ontp looi ing van de vrouw, was het z invol dat de naam van 
het tijdschrift Bi j de Haard in  1 987 veranderd werd in Eigen Aard. 

5.2 K. V.L. V.-ADEGEM (1971-1996) 

Het jaarprogramma 1 97 1 -72 werd voor de laatste maal gebracht onder de hoofding 
'Boerinnengi lde Adegem' en met als jaarthema 'Samen leven' .  Er werden vier g i ldever
gaderingen voorzien, waaronder de feestvergadering van 28 mei toen 60 jaar nationale 
Boerinnenbond werd gevierd . Er werd een 40-uren-cursus ingericht, die vooral over voe
d ing g ing en bestemd was voor de leden van de Boerinnengi lde en de K.L .J .  De Actie 
Jonge Gezinnen ( in  samenwerking met de C .M .B .V. ) besteedde aandacht aan de onder
werpen 'Jongens en meisjes samen op de schoolbanken?, ' Gelijke kansen voor man en 
vrouw, 'Autoritair, anti-autoritair of niet-autoritair gezag' en 'Ouders en verloofde kinde
ren' . Als uitstappen voorzag men een bezoek aan 'Bouwen, wonen nu '  te Brugge, een 
bedevaart naar Oostakker, een bezoek aan de jaarbeurs te Gent, u iteraard de jaarlijkse 
bedevaart naar Lourdes en nog een u itstap op d insdag van de zomerkermis. Voor de 
Agra- leden, ' de boerende boeren en boerinnen' genoemd, voorzag men een namiddag 
gewijd aan 'Beroepsomschakeling, overname, stoppen van bedrijf en 'Gepa te werk
kledij' . 



20 .... JAAR AUGUSTUS 1932 

'De Boe ri n 
Maccndschriff veen den 'ilelgischen 

'ilcerinnenbcnd · 



Jubelviering in 1 976 
V.l .n . r. :  Vooraan: Alida De Deyne, Marie-Louise Van den Bossche, Laura Keirsse, Alice De Vos, kannunik 
Reyntjens, secretaresse Maria Van Cleemput, burgemeester Dr. Jozef De Prest, voorzitster Lieva Schoors, pas
toor Leo Thuysbaert, schepen Albert Boulez, Yvonne Claeys, Lieva Van Vooren, Marie De Vos. Acheraan: Monique 
De Weweire, Ria Staelens, Jenny De Loose, Jenny De Baets, Ju liana Crul, Erna De Busschere, Gaby Bruyninckx, 
schepen Yvonne De Smet, Majella De Baets, Ria De Wilde, Leona Vanderstricht, Marie Herrebout, Yvonne 
Dobbelaere, Rita Dhooge, secretaris René Pollet en schepen Herman Poelman. 

Mevr. Lieva Schoors als nieuwe voorzitster in 1975 
Door het ontslag van mevr. Bernard Stockman g ing Maria Van C leemput op zoek naar 
een n ieuwe voorzitster. Zij vond mevr. Lieva lmpens-Schoors (oud-voorzitster van de 
B .J . B . )  bereid om deze taak op zich te nemen. In de volgende jaren werd een verjon
g ing van bestuu r  doorgevoerd . 

Viering 50-jarig bestaan van K. V.L. V.-Adegem in 1976 
I n  het verslag over deze viering schreef men dat de toenmal ige Boerinnenbond vroeger 
gesticht werd , maar dat h ij slechts in 1 926 aansloot b ij de nationale Boerinnengi lde. Hier 
werd dus nog eens een fout gemaakt: het was in  1 92 1  in  plaats van 1 926 dat de 
Boer innenbond van Adegem b ij Leuven aansloot. 
Het jub i leum werd te 1 0  uur i ngezet met een plechtige eucharistievier ing, geleid door 
kanunn ik  Reyntjens en pastoor Thuysbaert. Daarna volgde een ontvangst op het 
gemeentehu is ,  waar men ontvangen werd door burgemeester Dr. J. De Prest en zijn 
schepenen A. Boulez en H. Poe lman. I n  zijn toespraak noemde de burgemeester de 
K.V.L.V.-werking een weldaad voor de gemeente, door het bevorderen van de gods
d ienstige, culturele en algemene vorming van de landel ijke vrouw. Vervolgens werd de 
erewijn geschonken en het gu lden boek getekend .  Voorzitster Lieva Schaars sprak een 
dankwoord uit. De feestzitt ing in de zaal D'havé werd door 1 34 leden bijgewoond. 
Secretaresse Maria Van Cleemput schetste nog eens in  het kort de geschiedenis van de 
verenig ing en juffr. De Weweire h ie ld de feestrede, waarin ze de vereniging een zegen 
noemde voor de gemeente. N iet minder dan dertien leden waren reeds vijftig jaar lid en 
werden daarvoor in de b loemen gezet. 



50 - JAAR 

K. V. L .  V .  

ADEGEM 

J U B E L V I E R I N G  
20 JUNI  1 976 

Jonge gezinnenaktie K. V.L. V.-C.M.B. V. 
De verenigingen K.V.L.V. en C .M .B.V. sloegen de handen in  mekaar en werkten samen 
een jonge gezinnenaktie u it .  Door aangepaste voordrachten voor jonge moeders en 
vaders werkte men aan hun vorming .  Het bestuur eind de jaren zeventig was als volgt 
samengesteld :  Greta De Croock (gewestelijke verantwoordelijke) ,  Yvonne Claeys 
(gewestel i jke verantwoorde l ijke) ,  Gaby Bruyni nckx (secretaresse) ,  Jacquel ine 
Tysebaert, Jeanine De Cock, Rosette De Scheemaecker, Christiane Van Hecke , R ita 
D'hooge, Thérèse Gadeyne, Ju l iana Crul en Marie-Thérèse Goethals .  1 47 



Ontmoeting tussen K.V.L.V. en Landelijke Gilde te Adegem in 1 978. V. l .n .r. :  Ria De Wilde, Antoine Sierens, Gaby 
Bruyninckx, Jules De Schepper, Lieva Van Voeren, Maria Van Canney1, Pieter Van Cleemput, Marie De Vos, Marijn 
Van Poucke, Jenny De Baets, Maurits Hermie, Emiel Hoste, Aimée Knobbe, Leen De Meyere, Remi Claeys, 
Yvonne Dobbelaere, Ghislaine Ysebaert, Ria Staelens, Richard Michiels, Lieva Schoors, Marie-Louise Van den 
Bossche. 

Gaby Bruyninckx als nieuwe secretaresse in 1977 
Het was met tegenzin dat Maria Van Cleemput de Boerinnenbond van Adegem verl iet. 
Maar het bestuur opteerde beg in 1 977 voor verjonging en koos Gaby Bruyn inckx als 
n ieuwe secretaresse. Toen Maria bericht kreeg van de keuze van het bestuur, stuurde 
ze een br iefje naar de voorzitster, waarin ze haar bezorgheid u itdrukte over de goede 
gang van de veren ig ing .  Zij schreef het volgende : 'Ik zou voorstellen dat ik nog blijf tot 
aan de feestvergadering 1977. 't Is een belangrijke periode: inlichting nieuwe proost, 
Oostakker. verg. 3e leeftijd, verg. met land. gilde, reis moeders met kinderen, vergade

ring voorzitsters en secretaressen, ontmoetingsdag Gent, enz. ' Maria werd ziek en over
leed te Sijsele op 1 9  jun i  1 977. Op de begrafenis h ie ld voorzitster Lieva Schaars een toe
spraak, waar in zij de vele verd iensten van Maria Van Cleemput bel ichtte. 
De n ieuwe secretaresse Gaby Bruyn inckx was reeds bestuursl id van K.V.L.V. sinds 1 973 
en reeds verscheidene jaren aktief in de werking voor jonge gezinnen. Zij was met het 
K .V.L .V. vertrouwd, daar zij zelf reeds verschi l lende jaren voor de boerinneng i lden van 
de streek, voordrachten gaf. 

Viering van het Jaar van het Dorp in 1978 
Op 1 6  ju l i  1 978 werden al le organisaties van K.V.L.V. en Landel ijke G i lde, d ie hun wer

king hadden in de n ieuwe gefusioneerde gemeente Maldegem, u itgenodigd voor een 

u itgebreide kennismaking met K.V. L.V. -Adegem en Landel ijke G i lde Adegem. De deel

nemers werden gratis per bus afgehaald en naar de zaal D'havé, gebracht. waar er ver

zusterd en verbroederd werd . Daarna werd een wandel ing te voet door Adegem 

gemaakt. De dag werd afgesloten met een maaltijd op de hoeve van Antoine Sieren 

Mede door het goede weer had de samenkomst veel succes. 



Ui1reiking diploma Laureaat van de Arbeid in 1 990. Zittend v. l .n . r. Maria Van Canneyt, Rosette De Scheemaecker 
en Marie-Louise Van den Bossche. 

Drie AGRA-leden Laureaat van de Arbeid in 1990 
Op 7 maart 1 990 krege

·
n drie AGRA-leden het bronzen ereteken van Lauréaat van de 

Arbeid .  Het waren Rosette De Scheemaecker, Mar ia Van Canneyt en Marie-Lou ise Van 
den Bossche. De voorbereid ing daartoe had bijna twee jaar gekost. Na het inzenden 
van de kandidatuur met een korte beschrijving van de taak van boerin ,  kreeg men later 
het bezoek van een landbouwingenieur die een bedrijfsbezoek bracht en besl iste of 
men al dan niet mocht deelnemen aan het examen .  Het examen werd afgelegd in de 
zetel van het Ministerie van Landbouw te Gent, waar elke kand idaat voor een jury van 
zeven personen een examen aflegde. De drie voornoemde kandidaten slaagden en 
konden zich voortaan Laureaat van de Arbeid noemen. 

Ria De Wilde voorzitster in 1994 
Ria was reeds midden de jaren zeventig bestuursl id van K.V.L.V.-Adegem en maakte 
zich verdienstel ijk als verantwoordel ijke in het gewest. Toen Lieva Schoors zich geen 
kandidaat meer stelde, was Ria onmiddel l ijk bereid de le id ing van de verenig ing in han
den te nemen. Dank zij een goede bestuursploeg,  die de laatste jaren bi jna ongewijzigd 
bleef, gaat het de verenig ing nog altijd voor de wind. Al leen voor het secretariaat kwam 
er in 1 996 een wijzig ing ,  daar Rosette De Scheemaecker nu samen met Gaby 
Bruyninckx de werking van het secretariaat op zich neemt. 1 49 
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GROEPSFOTO K.V.L.V. ADEGEM BIJ DE VIERING 75-JARIG BESTAAN OP 2 JUNI 1 996 

V. l .n . r. :  Eerste rij vooraan : Francine De Wispelaere, Maria Bauwens, Lutgarde Van Basselaere, Rosette De 
Scheemaecker (secretaresse), Carine Van Hecke, Sonja De Walsche, Leen De Meyere, Linda Borgonjon. Ann 
Sierens en Lieve Hertleer. 
Tweede rij zittend : Laura Roels, Juliana Crul, Eslher Vyncke, Godelieve Van Voeren, Magda Galm ert {consu· 
lente), Gaby Bruyninckx (secretaresse), Ria De Wilde (voorzitster), Yvonne Dobbelaere, Susanne Trenson. Maria 
Van Canneyt en Augusta Willems. 



Staande : Monique Hoste, Brigitte Van Voeren, Rosanne Willems, Angèle Goethals, Odette Thys, Maria Chaves 
d'Aguilar, Maria Van de Velde, Martine De Muer, Bernadette Sesselle, Yvonne De Smidt, Rosette Van Loo, Lieva 
Schoors, Yvonne Snebbaut , Marie Haegeman, Rosa Schoors, Ria Staelens, Simonne Van Parijs, Marie-Louise 
Van de Kerckhove, Margriet Mouten, Jeannine Matthys, Alice De Vos, Marie-Rose Claeys, Nelly Van den Hauwe, 
Marleen Van der Jeugt, Simonne Teirlinck, Jacqueline Tysebaert, Jeannette Van den Hauwe, Christine De Rycke, 
Marle-Louise Van den Bossche, Germaine Baute, Jenny De Baets, Rita Cru l ,  Lydia Caboor, Marie-Louise lngels, 
Marina Savat, Mariette Gryp, Hilda Matthys en Aimée Knobbe. l s1 



De bestuursploeg K.V.L.V. Adegem anno 1 996 
V. l .n . r. :  Eerste rij vooraan : Ju l iana Crul ,  Simonne Teirlinck, Rosette De Scheemaecker (secretaresse), Magda 
Geirnaert (consulente), Gaby Bruyninckx (secretaresse), Ria De Wilde (voorzitster), Yvonne Dobbelaere, Susanne 
Trenson en Maria Van Canneyt. 
Tweede rij : Aimée Knobbe, Lieva Schoors, Yvonne De Smid!, Ria Staelens, Carine Van Hecke, Marie-Louise Van 
de Kerckhove, Alice De Vos, Jenny De Baets, Marie-Louise Van den Bossche, Linda Borgonjon, Hilda Matthys en 
Sonja De Walsche. 

Viering 75-jarig bestaan in 1996 
Op 2 jun i  1 996 vierde K.V. L .V. -Adegem haar 75-jarig bestaan of beter haar 75-jarige aan
s lu it ing bij de Boerinnenbond of K.V. L.V. van Leuven. Het p rogrammma omvatte een 
eucharistievier ing met wijd ing van een n ieuwe vlag . In het cultureel centrum Den 
Hoogen Pad hie ld men een academische zitt ing onder le id ing van voorzitster Ria De 
Wi lde. Secretaresse Gaby Bruyn inckx gaf een kort overzicht van de geschiedenis van 
de verenig ing ,  waarna schepen Johan De Roo in naam van het gemeentebestuur de 
feestrede h ield .  In zijn rede ging de volksvertegenwoord iger o .m.  in op de problemen 
van de laatste jaren ,  zoals het MAP (mestaktieplan) .  Daarna volgde een receptie en ver
volgens begaven de ingeschrevenen en de genodigden zich naar de zaal D'havé voor 
een feestmaaltijd .  De viering werd gedeeltelijk b ijgewoond door consulente Magda 
Gei rnaert en nationaal voorzitster Mieke Rutten .  

K. V. L.  V. heden ten dage 
Dat K.V. L.V. nog altijd succes heeft, bewijst het feit dat ze in  totaal ca. 1 55 .000 vrouwen 
groepeert in 1 . 1 50 afdel ingen.  Merkwaard ig is dat nog geen 1 2% daarvan echte boe
rinnen of tu in iersters zijn ,  de zogenaamde AGRA-leden. De vereniging is dus geêvolu

eerd van een standenverenig ing naar een open verenig ing,  waar iedereen lid kan van 

zijn .  Een voorname taak b l ijft de vorming , maar ook het ontwikkelen van een visie op de 
maatschappij en het engagement daar in ,  b l ijven belangrijk. Thema's van de laatste jaren 

wijzen daarop: 'Mensen ver(der) dragen' , ' Voor delen kiezen', 'Cultuur ontmoeten' en 

' Cultuur beleven' . 



MARIA VAN CLEEMPUT 

Maria Van C leemput werd te Adegem geboren op 1 8  mei 1 9 1 1 ,  als dochter van Octaaf 
Van Cleemput ( landbouwer) en Ju l ia Matthys. Zij behaalde het diploma van regentes 
(snit en naad) te Berlaar. Maria was een boerendochter, had gestudeerd en was dus in 
feite voorbestemd om betrokken te worden bij de werking van de Boerinnenbond .  E ind 
de jaren twintig werd Maria reeds aangetrokken als hu lpschrijfster, om in 1 93 1  schrijfster 
te worden van de Adegemse Boerinnenbond.  Zij was ook actief in de Boerenjeugdbond
meisjes als diocesane leidster, zeker t i jdens de oorlogsjaren . 
Maria gaf begin de jaren dert ig ,  samen met Clara De Smet. les aan de landbouwhuis
houdschool van Maldegem. Men komt ze op versch i l lende klasfoto's tegen,  niet al leen 
te Maldegem, maar ook in  andere gemeenten zoals Aalter, waar ook een reeks land
bouwlessen werd gegeven .  In 1 934 werd Maria opzienster b ij de Be lg ische 
Boerinnenbond voor de provincie Oost-Vlaanderen . Later werd ze naar Leuven geroe
pen om zich vooral te wijden aan de Dienst Wonen van de Boerinnenbond van Leuven .  
Ze had daarvan de leiding van 1 962 tot 1 97 1 . 
I n  een brief dd .  9 augustus 1 996 schreef Ju l iana Lievens mij over haar de volgende 
lovende woorden: Maria was zo practisch, zo initiatiefrijk, zo onvermoeibaar werkzaam, 
zo talentvol, dat zij naar Leuven geroepen is voor de uitbouw van de dienst 
Landbouwhuishoudkunde, aansluitend bij haar studies te Berlaar. Zij bracht de dienst 
Wonen tot stand met woningbezoeken (raadgevende bezoeken), voorbeeldwoningen, 
grootse tentoonstellingen (o.a. Het huis onzer dromen te Gent), enz. 
Toen Maria Van Cleemput in 1 977 te horen kreeg ,  dat het bestuur  van de Boerinnenbond 
van Adegem besloten had haar als secretaresse te vervangen door een jongere ,  had zij 
er veel moeite mee om dit te aanvaarden. Zij wou ten al le prijze verbonden b l ijven met 
de werking van de Boerinnenbond en tot aan haar dood in juni 1 977 bleef ze met vol le 
overgave meewerken aan de organi sat ie en u i tbouw van K .V. L .V. -Adegem. 
Boerinnenbond of K.V.L.V. was een stuk van haar leven geworden ,  dat ze niet kon losla-
ten .  l s3 



Koningin Fabiola begroet Maria Van Cleemput. 

Maria Van Cleemput aan het hoofd van de Boerinnenbedevaart te Oostakker-Lourdes. 



Praktische tips uit 'Bij de Haard' ( 1 955-56). Moeder Van Cleemput demonstreert hoe een schuimrubber kussen·een 
zitje in de zon nog zo aangenaam maakt. Ook broer Camiel komt het van pas op de pikmachine. Nichtje Brigitte l ss Van Cleemput presenteert een praktisch wit kraagje. 



JULIANA LIEVENS 

Juliana Lievens, nationaal voorzitster van 1 962 tot 
1 980. 

Ju l iana Lievens werd te Adegem geboren op 25 september 1 920, als dochter van 
onderwijzer Ju les Lievens en Leon ie Blomme. Volgens de kiezersl ijst van 1 952 was zij 
bediende en woonde zij toen Staatsteenweg n r. 93 te Adegem, samen met haar zusters 
Amanda en Marie-Christine,  beiden onderwijzeres. In haar jeugd was ze nauw betrok
ken bij de Boerenjeugdbond-meisjes. In Adegem begon ze in de oorlogsjaren met 
'Jong-B .J .B ' ,  een min of meer afzonderl ijke aangepaste jongerenbeweging van meisjes 
van 1 4- 1 6  jaar. En dat trok aan en floreerde goed. De nationale beweging vond d it een 
goed in itiatief en had daar zelf nog n iets voor gedaan . Ju l iana werd uitgenodigd om op 
het nationaal secretariaat te Leuven te gaan werken .  

Zij begon daar op 1 apri l  1 945 a ls  nationaal hoofdmeisje van Jong-B .J .B .  In  Leuven ont
moette ze Maria Van Cleemput, d ie daar ook al werkzaam was. Ju l iana reisde per tre in ,  
tram , bus en fiets het hele land door, op bezoek b ij de p laatsel ijke afdel ingen van de 
B . J .B .  Dit  zou uite indel ijk le iden tot een belangrijke functie in het nationaal bestuur, want 
in 1 946 werd Ju l iana Lievens nationale leidster van de B .J .B .  Daar diende ze zich in feite 
met a l les bezig te houden, want het aantal personeelsleden was toen beperkt. N iet 
al leen de u itbouw van de vereniging , maar o.a. de relaties met de andere jeugdbewe
g ingen in het jeugdverbond voor Kathol ieke Actie, behoorde tot haar taken. In 1 954 
schafte ze zich een Kever-Volkswagen aan en kon zich nu nog beter verplaatsen tot al le 
uithoeken van ons Vlaamse land . Ze zou er in haar loopbaan dertien versl ijten.  

Toen Jeanne Cardijn op pensioen ging,  werd Ju l iana Lievens in 1 962 voorzitster van de 
Belg ische Boerinnenbond te Leuven en dit tot 1 980, toen ze opgevolgd werd door Jul i  
Baert. Haar werk te Leuven was verscheiden en had betrekking op personeel. financie . 



Juliana Lievens, naast kardinaal Suenens, bij de slotmanifestatie op een jubelviering te Leuven. 

De steeds terugkerende Lourdesbedevaart (april 1 951 ) . V. l . n . r. :  Staande: Ju liana Lievens; mevr. Stockman, Maria 
De Jaeger, .. " "" Maria Van Cleemput. Onderaan: Elvira D'havé-Savat, Julie Van Cleemput-Matthys, I rma De 1 lobel-Blomme. 57 



Op de jubelviering van de B.J.B. in 1 952 te Oostakker. 
Juliana Lievens naast Mgr. Calewaert, bisschop van 
Gent. 

contacten met min isteries en provincies, 
contacten met de zusterorganisaties in 
binnen- en bu itenland ,  vorming medewer
kers ( lesgeefsters, sprekers, enz . ) .  Een 
belang ri jke taak was de vorming  en 
bezie l ing van de vrijwi l l igers van de plaat
sel ijke afdel ingen. Er zijn dan ook wein ig 
dorpen in  Vlaanderen waar ze n iet is  gaan 
spreken .  U iteraard had ze ook veel te 
maken met de tijdschriften en bestuurs
b laden van de verenig ing .  Zo werkte ze 
mee aan het Madeliefje (voor jongeren) ,  
de Zonnebloem (voor leden boven 1 6  
jaar) ,  B ij de Haard, enz. Vooral voor Bij de 
Haard schreef ze wel meer dan honderd 
artikelen over al lerhande onderwerpen. 
Het spreekt van zelf dat meer dan 45 
jaren d ienst aan B . J . B  en 
Boeri nnen bond/K.V.L .V. sporen heeft 
nagelaten ,  en dat zij door haar functie en 
haar bezie lende werk ing b ijged ragen 
heeft aan de vorming van de boerenjeugd 
en de landel ijke vrouwen.  Ju l iana Lievens 
woont nu te Lichtaart, waar ze gen iet van 
een welverd iende rust. 

58 1 Juliana Lievens houdt een toespraak In zaal D'havé bij de viering van 20 jaar B.J.B.-melsjes Adegem In 1 954. 



INHOUD 

1 HET ONTSTAAN VAN BOERINNENGILDEN 
1 . 1 De eerste boerinnengi lden vanaf 1 906 
1 .2 Ontstaan van de Belg ische Boerinnenbond (Leuven) en het Oost-Vlaams 

Verbond der Boerinnenkringen (Gent) in 1 9 1 1 
1 .3 Stichting van de Mariakring of de Boerinnenbond van Adegem in  1 9 1 3  

2 D E  BOER I NNENBOND TUSSEN D E  TWEE WERELDOORLOGEN ( 1 9 1 9- 1 940) 
2. 1 Het Oost-Vlaams Verbond der Boerinnenkringen en de Belgische Boerinnenbond 

( 1 9 1 9-40) 
2.2 De Mariakring of Boerinnenbond van Adegem in 1 9 1 9  
2.3 Aansluit ing van de Adegemse Boerinnenbond b ij de Belgische Boerinnenbond 

(Leuven) i n  1 92 1  
2.4 De Boerinnenbond van Adegem ( 1 92 1 -40) 

3 DE BOERI NNENBOND TIJDENS DE OORLOG ( 1 940-44) 
3 . 1  D e  Belgische Boerinnenbond ( 1 940-44) 
3 .2 De Adegemse Boerinnenbond ( 1 940-44) 

4 DE BOER INNENBOND NA DE OORLOG ( 1 945-70) 
4 . 1  D e  Belg ische Boerinnenbond ( 1 945-70) 
4.2 De Adegemse Boerinnenbond ( 1 945-70) 

5 HET KATHOLIEK VORM I NGSWERK VAN LANDELIJKE VROUWEN OF K.V.L.V. 
( 1 97 1 - 1 996) 

5. 1 K.V. LV-nationaal ( 1 97 1 - 1 996) 
5.2 K.V.L.V.-Adegem ( 1 97 1 - 1 996) 

EN KELE BELANGRIJKE DATA 

1 9 1 1 5 ju l i  
29 ju l i  

1 9 1 3  7 december 
1 9 1 9  1 3  juni 

12 december 

1 92 1  1 5  januari 

1 95 1  24 juni  
1 976 20 juni 
1 996 2 juni 

Stichting Belgische Boerinnenbond (Leuven) 
Oprichting Oost-Vlaams Verbond der Boerinnenkringen 
Stichting Boerinnenbond of Mariakr ing van Adegem 
Publ icatie standregelen van de Adegemse Mariakring 
in het Staatsblad 
Publ icatie n ieuwe stand regelen van de Mariakring 
in  het Staatsblad 
Aanslu it ing Adegemse Boer innenbond bij de 
Befg ische Boerinnenbond wegens opheffing 
Oost-Vlaams Verbond der Boerinnenkringen 
Viering 35-jarig bestaan Boerinnenbond Adegem* 
Viering 50-jarig bestaan K .V.L.V.-Adegem* 
Viering 75-jarig bestaan K.V.L.V. -Adegem 

" De vieringen van het 35-jarig en het 50-jarig bestaan werden in het verkeerde jaar 
gehouden. 

l s9 



60 / Tgalé, de schaatsvirtuoos Kam/el Snoeck. (Tekening van Marc De Roo) 



KLEITSE BIJNAMEN 

] eroom Van Maldeghem 

INLEIDING. 

l ngewijdèn hadden ons op het hart gedrukt dat het geen eenvoudigé onderneming zou 
zijn , de Kleitse b ijnamen te beschrijven.  Daarbij verwees men om te beginnen naar het 
enorme aantal bijnamen dat in dit dorp ooit aan de mensen gegeven is. Op de tweede 
plaats waren wij er ons van bewust dat we lang n iet al le bijnamen zouden kunnen ver
klaren. want vaak werden die gegeven naar aan le id ing van een bepaalde gebeurtenis , 
een anekdote. een u iterl i jk kenmerk of een karaktertrek, d ingen d ie naderhand sti laan in 
het geheugen van de Kleitenaars verbleekt zijn .  Een derde reden is ,  dat de mensen nog 
altijd wat gegeneerd kunnen zi jn over de b ijnaam d ie henzelf of hun voorouders ooit toe
bedeeld werd . 

Om te beginnen met dat laatste; tot het schrijven van deze bijd rage ben ik enkel aan
gezet door de gedachte dat bijnamen een d iep ingeworteld onderdeel zijn van onze 
folklore, lees : volkscu ltuur. en ooit wel eens beschreven moéten worden vooraleer ze 
definitief verdwijnen. Wie mij kent, weet dat ik d it artikel zeker n iet schrijf om aanstoot te 
geven of ergernis te wekken ,  maar om in een snel veranderende were ld ,  een stuk fol
klore door te geven aan ons nageslacht. 

Het tweede probleem. n l .  de onmogelijkheid om de oorsprong van al le Kleitse bijnamen 
nog te achterhalen ,  heb ik trachten op te lossen door met zoveel mogelijk oude 
Kleitenaars over dit onderwerp te gaan praten .  Dat leverde ons n ièt al leen vele 'verkla
ringen' van bijnamen op, maar ook een hele reeks smakel ijke anekdoten ,  waarvan we er 
- alweer niet met de bedoel ing iemand te bespotten - een aantal iri deze tekst verwe
ven hebben. 

Het eerste punt, n l .  de enorme hoeveelheid bijnamen te Kleit ,  is iets waaraan we ons een 
beetje 'mispakt' hebben : nu zitten er een kleine driehonderd in  onze verzamel ing ,  maar 
volgende week kunnen er daar alweer enkele bijgekomen zijn .  Nog steeds worden we 
'getipt' over b ijnamen die ooit bestaan hebben, maar dat mag ons n iet beletten om op 
een bepaald moment - en thans doet zich de gelegenheid voor - onze verzamel ing 
voorlopig af te sluiten ,  en aan het papier toe te vertrouwen wat we reeds bijeengebracht 
hebben. Vandaar dus dit werkstuk .  

Ongetwijfeld zul len de geboren Kleitenaars met kritische aandacht mi jn  pog ingen vol
gen tot het zo grondig als mogel i jk verklaren van de Kleitse b ijnamen . Het was ons daar
bij n iet enkel om het aantal te doen . Gelukkig hebben we, dank zij de hu lp  van velen,  tal 
van bijnamen van hun bevreemdende tover kunnen ontdoen door hun herkomst te ver
klaren. Ik geef g rif toe dat dergelijk opzet moei l ijk als 'af' kan bestempeld worden.  Er zijn 
twijfelgevallen en die zul len er b l ijven .  Eén van de oorzaken van twijfel is het feit dat het 
menselijk geheugen n iet fei l loos is .  Eenzelfde feit geeft soms aan le id ing tot verschi l len-
de conclusies. l 61 
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Wat de lectuur  van onze b ijdrage door bu itenstaanders betreft, zal al leen al het feit dat 
ze n iet vertrouwd zijn met de p laatsel ijke toestand ,  belemmeringen op leveren .  Ik hoop 
maar dat de vele a lgemeen-mensel ijke d ingen die er in opduiken, voldoende compen
satie voor dat nadeel b ieden.  

Dat het fenomeen van de Kleitse b ijnamen zou voortvloeien uit het veelvuld ig voorkomen 
van Franse fami l ienamen, is naar onze mening n iet te bewijzen .  Het krijgen van een b ij
naam is sterk beïnvloed door ind ividuele opval lendheden, door het sterke g roepsgevoel ,  
door het  sp itsvondig detecteren van ongewoonheden,  afwijk ingen, overdrijvingen, 
gebreken ,  hebbel ijkheden, gewoontes. 

Over het algemeen hebben we geen ,  of maar zelden gebruik gemaakt van g issingen d ie 
ons werden meegedeeld ,  maar waar we geen spoor van echtheid konden in  ontdekken .  
B ij veel b ijnamen moeten we eerl i jk bekennen dat we de betekenis ervan n iet kennen. 

We danken in het b ijzonder Prof. Dr. Johan Taeldeman, d ie ons met woord en daad heeft 
gestimuleerd om van 'deze bi jdrage over de Kleitse b ijnamen méér te maken dan louter 
een opsomming .  

1 .  OVER DE OORSPRONG VAN NAMEN 

Aanvankel i jk hadden onze Germaanse voorouders maar één naam d ie hen b ij de 
geboorte toevertrouwd werd irt de hoop dat z i j  en igszins zouden worden tot wat i n  d ie 
naam aan betekenis u itgedrukt werd . Een Boudewijn (Germ. bald + win)  moest inder
daad u itg roeien tot een ' dappere vriend', een Gerard (Germ. gêr + hard) tot iemand die 
'sterk met de speer' is ,  een Lutgarde (Germ. l iud + garda) tot een 'beschermster van 
haar volk, enz. 

Vanaf de middeleeuwen ging men aan d ie naam een tweede of 'b ij-naam' toevoegen. 
Daar was op de eerste p laats een praktische reden voor : de woonkernen, dorpen en 
steden ,  werden soms zo groot dat teveel mensen dezelfde naam droegen en dus onvol
doende te onderscheiden werden. De twintig Gerards werden dan verder geïdentifi
ceerd volgens de naam van hun vader (Gerard Jansseune, Gerard Pieters, Gerard 
Rogiers, Gerard Adams, enz . ) ,  hun p laats van herkomst (Gerard Ceulemans < Keulen, 
Gerard Van Poucke , Gerard Verbrugge,  . . .  ) ,  hun beroep (Gerard de Backer, Gerard 
Temmerman, Gerard de Vleeshouwer, enz.) of een bepaald kenmerk (bv. Gerard de 
Groote, Gerard de Witte, Gerard de Vos = de rosse of de s luwe) .  Naast deze onder
scheid ingsbehoefte speelde ook de spot- en hekelzucht een belangrijke rol in het ont
staan van b ijnamen.  

Vanaf de 1 2de,  1 3de eeuw werden d ie b ij-namen erfe l ijk  en kwamen ze dus ge leide
l ijk  los te staan van de persoon van de naamdrager. Ze werden dus langzaam tot 
achternamen of fami l ienamen, d ie  echter pas in  1 796, bi j  de opricht ing van de bur
ger l ijke stand onder het Frans bewind ,  een vast en onverander l ijk karakter zouden 
krijgen .  

De hu id ige fami l ienamen, d ie ooit a ls  b ijnamen ontstaan zijn ,  ontlenen hun bestaan dus 
aan een beperkt aantal motieven. I n  de huidige vorm van de namen zijn d ie motieven 
echter niet altijd zo duidel ijk te herkennen. Daarom nog enkele voorbeelden van de 
onderscheiden categorieên : 



a. Afkomstnamen 

- Naar de vader (patroniemen) : bv. Maes ( < Thomas), Janssens, Geeraerts, Wi l lems, 
Jacobs, enz.  

- Naar de moeder (metroniemen) : bv. Maeyens (< Maai, = Mar ia) ,  Lissens ( < E l isabeth), 
Verbeelen ( < I sabel le) ,  enz. 

b. Herkomstnamen 

bv. Van Cleemputte, Van Wonterghem, Van Deynse, Verheyden,  Verstraeten, Bosman,  
Dhollander, Brusselaers, Van Maldeghem, De L i l le ,  Van Cauteren,  Van de Casteele, Van 
de Kerckhove, Van Tieghem " .  

c. Beroepsnamen 

bv. De Schepper ( = kleermaker) ,  Temmerman , Raeymaekers ( = wagenmaker) ,  
Ballegeer ( < boulanger, bakker), De Lathouwer, enz. 

d. Naar een uiterlijk kenmerk, een gedragswijze, een karaktertrek, een titel 

bv. De Carte, De Langhe,  Buyck, Dhaese (= v lug) ,  De Pauw (= trots) ,  Duytschaever (<  
duitenschaver = gier ig) ,  De Vriendt, Goeghebuer, De Buck (=  bokkig ,  nors) ,  Dhondt 
(=agressief), Liefooghe, De Con inck ( < kon ing in  het boogsch ieten )  . . .  

l l .  BIJNAMEN IN KLEIT 

Toen de bijnamen officiële fami l ienamen werden,  b leef de traditie van het b ijnamen 
geven hardnekkig voortbestaan, vooral i n  landel ijke gemeenschappen. 

Kleit vormde daar zeker geen u itzondering op, i ntegendeel : omstreeks de laatste 
eeuwwissel ing moet ongeveer 1 op 3 Kleitenaars een bijnaam gehad hebben. Via 
gesprekken met oudere Kleitenaars zoals Ju l ien De Backer, Maria N immegeer, Maurits 
Timmerman, Martha De Roo, Albert Goethals, Etienne Dauwels ,  Georges De Flou , en 
niet in  het minst mijn echtgenote Nel ly Baute, heb ik  er zo nog een driehonderdtal kun
nen optekenen, soms met een (pog ing tot) verklaring .  Hieronder nemen we die b ijnamen 
wat nader onder ogen , te beginnen b ij enkele grote fami l ies. 

11. 1 .  Grote "struiken" 

Het eerste wat opvalt bij de Kleitse bijnamen is ,  dat ze talrijker voorkomen bij d ragers 
van heel frequente fami l ienamen. Hier zal de reeds genoemde behoefte om ind ividuen 
of 'struiken' binnen een grote fami l ie te onderscheiden wel de grootste rol gespeeld heb
ben . I k  i l lustreer dat aan de hand van drie veelvu ld ig voorkomende Kleitse fami l iena
men. 
Achtereenvolgens bekijken we de fami l ies Van Landschoot, Longuevi l le en Trenson . 
Vooraf wil len we kwijt dat het n iet ons opzet is al le leden van de grote takken daadwer
kelijk te vermelden; ons hoofddoel b l ijft de gebruikte bijnamen te brengen. Daarbij trach
ten we met de h ier gevolgde schrijfwijze van de b ijnamen, de typische u itspraak ervan 
te benaderen .  j 63 



1 1 . 1 .A. De fami l ie  Van Landschoot. 

Rommeke Sele ( < Sylvie, + Selekes Giestje, metroniem) 
Manne Koeke ( < Martha Longuevi l le ,  metroniem) 
Po/iet Fasse ( < Ferdinand) 
Djaak ( < Jacobus) 
Djorreke Berlé (opgekweekt b ij Berlé) 
Man of Miesen Dor ( < Hel iodoor > Wannens ze Soarels zen Dor) 
Platje (Elodie Van Landschoot) 
Pol (<  Leopold ;  Gerard , Kamie l ,  Lou is . " - )  
Seef (> Jozef; Mie l ,  Lena, Prosper " .  - ) 
Kaffee (Emiel Van Landschoot) 
Giestje Kalle 

Longeville (André - , ook Nawie + Maurice - ,  > metron iem) 
Lotje Bik ( < Lodewijk; kinderen: Lot (o.a. Triton) ;  > karakter? of moeder De Buck?) 
Natje den Hareenk 
Arie en Mie! Peet (>' Se!ekes ze Peet) 
Saai (Ede " . )  
Tjiepe (Gi l bert) 
Kootje den Desser 
Pol den Waterpit 
Barre Bizze 
Pjeere Bizze 
Dikke Wiete (Charles-Louis Van Landschoot) 
Dinne Wiete ( Lodewijk Van Landschoot) 
Nante Kak (Ferd inand Van Landschoot) 
Dees Labert (Désiré Van Landschoot < Labert komt van Lambert) 

1 1 . 1 .B. De fami l ie  Longuevi l le .  

Volgens sommigen zou de naam gegeven z i jn naar de gemeente Longuevi l le ,  gelegen 
in Wal lonië tussen Hoei en Namen. 

Bros ( < Ambrosi us; Cyr ie l ,  Richard - ) 
Kodies (René, den Hollander) 
Koeke (Ede " . ,  l dès " . )  
Kaai (< Karel ? kwaad ? :  Ju l ien Longuevi l le) 
Smet (Jozef, Odi le ,  Octavie Longuevi l le) 
Wiet Pense (< m . i .  met d ikke 'pens') 
Meir Toete (Omer Longuevi l le) 
Stok ( = lang en slank; Sjèn, Miesen en Gust - ) 
Thooft ( < moeder ?; Noardje, Minne " .  - ) 
Boer (Arie Boer, op Paping lo). 

1 1 . 1 .C. De fami l ie Trenson. 

Opnieuw een Frans k l inkende fami l ienaam, waarvan de oorsprong well icht te vinden is 
in een plaatsnaam in het Franssprekend gedeelte van Belgiê. 
De fami l ie Trenson is in g rote l ijnen in dr ie takken onder te brengen : J okker. , d'Oande 

en Ratte. Voormelde bijnamen zijn zelfs in officiêle documenten in het Maldegem 

arch ief terug te vinden. 



Prins Kokkers stond voor Petrus Trenson, gehuwd met Lucia Bourg i l l ion. De kinderen 
van Petrus Trenson kwamen naar de Thyskensstraat; misschien woonde ook Petrus 
reeds daar. Man Kokkers, Edmond Trenson ,  woonde op de Kampel . Sommige kinderen 
werden in  Adegem geboren, een deel van hen te Kleit. 

Een Petrus Trenson, gehuwd met Rosal ie De Pré, heette onder de bevolk ing Peet Pek, 
maar men zegde ook Pek d'Oande. Bij de kinderen noteren we Miet d'Oande en Lena 
d'Oande, dus Miel en Lena Trenson. Dat Oande staat voor 'eend '  is zo goed als onbe
twistbaar. Die fami l ie woonde aan de westkant van de Aalterbaan , i n  de Karelshoek, 
langs de Kleine Lievevrouwdreef. 

I n  de Maldegemse bevolkingsregisters staat b ij Marie-Thérèse Trenson tussen haakjes 
de aanduiding Ratte. Die fami l ie woonde aan het begin van de Urselweg waar nog een 
café geweest is. Tegen Jacobus Bernardus Trenson zei men ook Ko Stroband, omdat h ij 
zijn broek ophield met een riem van stro. Aan de f iguur van Leopold ,  al ias Pol Trenson, 
wijdde onderpastoor Leo Vercruyssen een prachtig ged icht. 

Buiten de d rie voormelde b ijnamen dienen we nog Giest Ronne te vermelden , August 
Trenson. Hjj woonde langs de U rselweg , was grafdelver, werkte voor het klooster, g ing 
van hu is  tot hu is de overl i jdens melden en werd daarom door de Kleitenaars den nooi
er ( = u itnodiger) genoemd. 
Roger den Olifant was dan weer een bijnaam die bestemd was voor een Roger Trenson. 

I n  extremis vernamen we nog de b ijnaam van een telg uit de stru ik  Kokkers. Tegen 
Albert Trenson zegden de mensen Circa ( = omtrent, ongeveer) .  H ij was het d ie een zeer 
lezenswaardige tekst heeft geschreven over de bewoners van den Testenhoek, mét hun 
bijnamen en aangevuld met anekdoten.  

1 1 1 .  OOK VERWARRING ! 

Over het algemeen zul len de bijnamen wel een handig middel geweest zijn om enkel in
gen en 'struiken' te onderscheiden, maar omgekeerd konden ze ook verwarring teweeg 
brengen.  Zo woonde er in de U rselweg een 'echte' en een 'onechte' Maurits Longuevi l le ;  
de 'echte' ,  d ie nu  nog leeft, was echter i n  de volksmond beter bekend a ls  Miesen Stok, 
terwijl de  'onechte' Maurits Longueville i n  feite Maurits Van Landschoot heette ! 
Vanzelfsprekend gaf dat wel eens prob lemen b ij de postbedel ing .  

Ook kon één en dezelfde b ijnaam overeenkomen met verschi l lende bijnamen.  Zo heet
te Po/iet Fasse in feite Hypoliet Van Landschoot, maar Roger Van Haelewyn werd ook 
wel eens Roger Fasse genoemd naar zijn moeder, d ie een Van Landschoot was , terwijl 
Sies Fasse dan weer officieel Francis Van den Driessche heette, en op Frielde Fasse 
haar paspoort stond er Pharai lde Vandeweghe ! 

De bijnaam Peuters werd vooral gegeven aan een struik van de Goethals'en (o.a. Tor 
Peuters, Nete Peuters) , maar Theej en Riete Peuters heetten dan weer Staelens, terwijl 
Riete nog een broer had (en nog heeft) met de naam " . Monne Wiet. Wie in de Kleitse 
volksmond Notteboom heet (Mielke Notteboom, Ron Notteboom ), behoort tot een ande
re struik van de Goethals'en, en nog andere Goethals'en d ie nazaten zijn van Nonkel 
Notteboom staan bekend als Nonkels (bv. Mèr Nonkels, Albert Nonkels) . Raak er maar 
eens aan uit ! 

,i 
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Den Tirk Veenke (Honoré Vyncke). Newoard Keere (Edward Van Haecke). 

Het omgekeerde,  leden van eenze lfde 'stru ik '  met een verschi l lende bijnaam, is ook 
typisch Kleits. Zo woonden er in de Karelshoek vijf gebroers Van Haecke met de vol
gende bijnamen: Wieten Taaie ( = Lou is) ,  Mie/ Koave ( = Emiel ) ,  Tieste Kwek ( = Hypoliet), 
Peetje Kneut ( = Petrus) en Newoard Keere ( = Edward) .  Die hadden dan weer een neef 
met de bi jnaam Mie/ den Draad. Hiervoor heb ik  ook al de twee gebroers Staelens ver
meld :  Rie/e Peuters en Monne Wiet. 

IV. EN VERDER . . .  

Behalve de bijnamen voor leden van grote fami l ies,  c i rcu leerden er i n  Kleit talloze bijna
men d ie we hierna gemakshalve g roeperen naar hun motief van oorsprong . 

IV. 1. Afkomstnamen 

We maken in ons overzicht geen onderscheid tussen namen gegeven naar de 
(groot)vader of de (groot)moeder, wel een reeks patroniemen en een reeks metroniemen 
zonder meer. Dat wil n iet zeggen dat men soms n iet drie generaties ver moet terugkij
ken om de herkomst van de b ijnamen te ontdekken ;  het uitspitten van hele stambomen 
was echter n iet het opzet binnen deze b ijdrage. 

1\1. 1. A. Patroniemen (vadersnamen) 
Bèèr van lvo 's 
Leine Bert ( < Albert Lamei re) 
Cyriel Bros ( < Ambrosius) 
Fonne Clement ( < Clement) 
Albert Djien (b ijnaam vader) 
Marie Ojellen ( < Jel len) 



Pille Roegiers (onderpastoor Albert Roegiers), 
zoon van apotheker Roegiers. 

Entjes ze Miet 
Man Ko ( < Fleuteko) 
Sjèn Kaai (vader: Kaai Smet) 
tesla Kloef 
Fons den Desser ( < Kootje) 
Paula Riete ( < Henri) 
Matje Pol 
Arie Narden ( < Henri) 
Riete Peuters ( < Petrus) 
Wies Leute (van Leute Fasse) 

1\1. 1. B. Metroniemen (moedersnamen) 

Neut (Banne) 
Neyt (Neleke) 
Ivo Roels (Versluys) 
Pol Dhoore ( Roeges) 
Liete Beuse (< moeder - de la Mei l leure) 
Rommeke Sele 
Montje Moa re ( < Sylvie) 
Manne Koeke (<b ijnaam moeder) 
Newoard Keere (moeder Van de Keere) 
Selekes Giestje 
Sar Van den Houtte (Roels) 
Teei Lasse (<Ursula) 
Deeske Maas 
Pe/e Triese ( <  Pelagie + Beatrijs) 

Giest Ronne, "de nooier" (August Trenson). 



IV. 2. Herkomstnamen. 

Den Bruggeling 
Kanne Driese 
Toine de Gentenoare 
Oen Hollander (R .  Longuevi l le) 
Kanne Dhoore 

IV. 3. Naar een beroep. 

Flasse Backers ( Champagne Pies - Edward De Backer) 
Kloef (Couvreur) 
Meester Jan 
Pieke De Ceuninck 
Se/la Metsers ( < van een metselaar ?) 
Oen Schoenpin 
Den Hereboer 
Kaffee (E .  Van Landschoot) 
Schoen ( ? )  
Ko/Ie Lalou 
Kootje den Desser 
Theejke Pieke (p ieke = kerkbaljuw) 
Dolf de Mande 
Naaldeke Roose 
Natje den Hareenk 
Zage Roels 
Polleke den Kleermoaker 
Den Boer Roels 
Pi/Ie Roegiers ( < apothekerszoon,  ook patroniem) 
Bikske Roels (de wagenmaker) 
Tsjeel (koordendraaier) 
Den Dopper (s lachter) 
Schapers (Lammens + Grammens) 
Den Industrie (aardappelverkoper) 

IV. 4. Kenmerknamen (u iterl i jk, gewoonte, gedragingen, karaktertrek . . .  ) 

Oen Board Roels 
De Kienen 
De Groten Lille 
De Gladia ( < merk van sigaretten) 
't Galè (gezegde) 
Broek Veencke (gewoonte) 
Sieke Kodies 
Noard den Hoed 
Den Ojek Van Hu/Ie 
Bèr Botte 
Sloepe (manier van gaan) 
Oen Hereboer 
Oen Heere 
Koatre 



Boer Miljoen 
Boaske 
Mon Piro (een rare ! ) 
Giest de Leugenoare 
Wies Leute 
Neuze Versleus 
Neute Ohoire (klein als een noot) 
Padde Bol/aart 
Slekke (omwil le ven een l itteken) 
Poot en Plattepoot (manier van gaan) 
Peupke Versleus 
Mielke nie Klaps 
Na wie 
De Cinemazjeekere 
Zjeekers 
De kienen Koeke 
Oeuve 
Oen dikken Eekhaite 
Oen dikken- Fiers 
Oen gauwenen Sar 
Oen Ojek Van Hille 
Louis Frank (ook beroep) 
Pjeerke de Geeteflink 
De grooten Beusse 
De grooten Veencke 
Streus den Hoane (fier ?) 
Juul den Hoaze (vlug) 
Dikke Gat 
De witten Dhoore 
Karel / 
Katjoan (maar zo groot als een kastanje) 
Petat (klein van gestalte) 

IV. 5. Vervorming van eigennamen. 

IV. 5. A. Voornamen. 

Boabeke ( < Barbara) 
Arre ( < Henri) 
Matje ( < Emma) 
Banne (< Urbaan) 
Bèèrke ( < Albert of Robert; < Bernard : 
Bèèrke Batte) 
Rommeke (< Romanie) 
Somme (< Jeroom) 
Ede ( < Edward) 
Manne (< Armand, Germana) 
Djaak ( < Jacobus) 
Djellen ( < Jellen) 
Djorreke (< Georges) 

Kjente 
( < Krente : kon de r n iet u itspreken) 

Knorre Veencke 
(klein en hoekig van gestalte) 

Den Tirk (Vyncke, met een g rote snor) 
Peet Pek 

Leute Fasse 
Lange Lena 
Dikke Loen 
Dikke Neei 
Nonkel Notteboom (ook metroniem ?) 
Nonkels 
Dolf de Mande 
Moestas 
Mèr Toete 
Schone Meze 
't Sleihondje 
Sneuf 
Snel (schoon , s lank) 
Stok (groot en mager) 
Den Hoane 
Kasse 
De Winter 
Boer 
Snoks en de Wip 
Den Industrie (ook beroep) 
Lapper ( Lippens - poetsenakker) 
De Pieper 
De Schrjeemer 
Zwarten Matthees 
De Pin (n iet zo handelbaar) 
De Gasbeer - De Mee/beer 
Den kouwen 

Entje (< ? )  
Man Ko 

( < Ed mond van Jacobus Verschelde) 
Barre Bizze ( < Barbara van den Bussche) 
/etje (<  Ida Coene) 
Tobbe ( < Tobias) 
Okte ( < Octavie) 
lez/a ( < Ursula) 
Lasse ( < Ursula) 
Tjoane ( < Luciaan < Lucien) 
Liete ( < Lydie) 
Linte ( < Adel in) 
Neei ( < René) 
Mila ( < Camil la) 
Natje ( < Nathal ie) 1 69 



Miesen ( Maurice, Maurits) 
Minne ( < Germaine) 
Djien ( < vervorming van G i l l ion ,  < Gu i l laume) 
F/euteko (f lu it ? + Jacobus) 
Kaai ( < Karel of < kwaad) 
Gonde ( < Aldegonde of Seele Gonde) 
Siepe ( < G i l bert) 
Hemelke (< Emi l ie) 
Sientje ( <  Georg ine) 
Tiesn ( < Maurits) 

IV. 5. B. Fami l ienamen . 

Liere ( < Bottel ier) 
Lotters ( < De Lodder) 
Dinnevet ( < Dinneweth) 
Toa/de ( < Tae ldeman) 
Schelle ( < Schelstraete) 
Kokkers ( < een fami l ienaam De Cocker ?) 
De Nekers ( < fami l ienaam De Necker, of < de neker, = met donker, zwart u iterlijk ?) 
Tieste ( < Bottel ier) 

V. VERKLARINGEN, TOELICHTINGEN, OPHELDERINGEN, ANEKDOTEN ... 

Boabeken was Barbara Savat, en tegen Barbara Landuyt zei men Boabe Roesse. 
Spontaan denken we nu aan Theei Rousse d ie in werkel ijkheid Theophiel Landuyt was. 
H ij kon uren lang verte l len over zijn b izarre beleven issen in de loopgraven aan de IJzer 
tijdens Wereldoorlog 1 . In hout sneed h ij pr imitieve Christussen en maakte hi j p ijpekop
pen.  Van Matje Poape, Emma Spiegelaere, zei hij dat ze een straffe vere had . Over deze 
laatste f iguur reciteerden schoolkinderen het volgende versje : 

"Matje Poape 
Scheet een roape 
Scheet een b ieëte 
Voir  heur g ieëte" .  

Tegen de man van Martha Minne ze i  men den Baviaan, een niet erg vleiende b ijnaam 
voor Henri De Cuypere .  

Een bekende en enigszins tragische Kleitse f iguur was Mie/ Bloare, bijnaam voor Miel 
B leyaert. Bewuste Miel werd Bloare genoemd omdat h ij zich b ij voorkeur ophield in de 
bomen.  H ij kroop langs de stam omhoog, en zette zich op de 'spi l len'  van tussen de bla
ren te zingen . Het begon verkeerd te lopen toen h ij eens een hooimijt i n  b rand stak, naar 
zijn zeggen omdat ze te d icht b ij de dreef stond. Hij zag niets l iever dan het laaien , laai
en . "  van vuur. Toen h ij ook de ouderl ijke schuur in de as had gelegd, werd h ij in 
Beernem geplaatst en dat voor de rest van zijn leven. 

Verwisse l ing van fami l ienamen gebeurde wel vaker op Kleit; het maakte het kennen van 
de personen soms onontwarbaar. Tegen Maria Dhooghe zegde men Marie Boone, en 
Pol Boone was Leopold Ohooghe. Pol Ohoore was daarentegen in werkelijkheid Paul 
Roeges. 



Drie sympathieke Kleitse vrouwtjes: v.l.n.r. Natje den Hareenk (Nathalie Van Landschoot), Pele Triese (Beatrys Van 
Hamme), Romme Slekke (Romanie Crul). 

Dat ook een onderwijzer n iet gevrijwaard was van een b ijnaam wordt du ide l ijk geïl l us
treerd door 't Kleen Meesterke voor Joris Van der Meulen.  

Evenmin ontsnapte de geeste l ijkheid aan de opmerkzaamheid van de Kleitenaars. Zo 
was er rond de jaren '30 een onderpastoor Albert Roegiers, d ie Pi/Ie Roegiers genoemd 
werd. Die bijnaam verwijst naar zijn vader, d ie apotheker, 'p i l lendraaier' was in  Eeklo. 

Broek Veencke was Kamiel Vyncke. H ij woonde in de Princeve lddreef. Zijn bijnaam heeft 
hij verdiend door de vreemde manier waarop h ij zijn broek aantrok. Staande op een stoel 
voor de spiegel ,  l iet hij bewust kledingstuk met gestrekte p ijpen voor zich hangen om er 
dan voorzichtig in te stappen, zonder 'valse plooien' te maken .  Van ontzag voor het 
strijkwerk van zijn vrouw (Gusta Goethals) gesproken ,  en wat een aandacht voor de zon
dagse opschik ! 

Virginie Van den Bussche heette i n  de volksmond Bissens zenen Hoaze omdat ze zo rap 
was. 

Een eigenaardig verschijnsel is, dat men sommige vreemdkl inkende en moei l i jk te ver
klaren bijnamen, zoals Kodies, voor de aanduid ing van verscheidene famil ies gebruik
te. Er was n iet alleen Giest Kodies, die August de Ie Mei l leure was, maar ook Somme 
Kodies, die eigenlijk Jeroom Longuevi l le  heette. 

Ede Koeke zei men tegen Eduard Longuevi l le .  Dat men tegen Armand Van Landschoot 
ook Manne Koeke durft zeggen, komt van de toenaam van zijn moeder. Armand is de 
zoon van Hyppol iet Van Landschoot, alias Pliet Fasse, en van Martha Longuevi l le ,  
Koeke. l 11 
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Naar aan le id ing van het bovenstaande gaan we even door op de b ijnaam Fasse. Tegen 
Ferd inand Lambert zei men over het a lgemeen Fasse Lambert. Komt Fasse hier van 
Ferd inand ? Nog iemand anders was Roger Fasse, ook Roger den Bruggelink genoemd,  
maar in werkel i jkheid Roger Van Haelewijn .  Om het  helemaal ingewikkeld te maken , kun
nen we aan de reeks nog Emma Fasse (Van Landschoot) toevoegen . Zij was de moe
der van Roger Van Haelewijn .  
Samengevat hoorde Fasse op Kleit b i j  de volgende fami l ienamen : Van den Driessche, 
Vandeweghe,  Lambert, Van Haelewijn en Van Landschoot. 

Aanslu itend bij Martha Koeke (Martha Longuevi l le) ,  dochter van Ede Koeke al ias Eduard 
Longuevi l le ,  w i l len we even deze laatste bel ichten . 

Ede Koeke was befaamd als een fantastisch verte l ler. Als gold het een eretitel ,  hoorde 
h ij z ich de kon ing van de leugenaars noemen. U iterl ijk was het een klein ventje met een 
zeer g rote moustache en een geitesikje. H ij p lacht te vertel len dat h ij als boomvel ler 
werkzaam was in Amerika. Op zekere dag was h ij reeds een 'schaf ' ,  een vierde van een 
werkdag aan 't kappen aan een zeer d ikke boom. Toen het t i jd was om zijn meege
brachte boterhammen op te eten , g ing h ij eens de omtrek van de boom verkennen, en 
moest vastste l len dat ze met zessen aan dezelfde boom aan 't kappen waren ,  zonder 
dat ze van elkaar wisten. 

De fami l ie  Wittewrongel kwam van Knesse lare en woonde in de 'zesrote' van Papinglo.  
I n  d ie fami l ie  kwam de bijnaam Oeuve voor. De zoons Wittewrongel ,  Jeroom en Robert, 
noemde men Ronne en Robert Deuve. Volgens onze woordvoerders was de oudste ver
antwoorde l ijk  voor de b ijnaam , omdat h ij beweerde zo hard te kunnen lopen als een du if 
v l iegen. Lopend van d'hoogte en met de wind van achteren kon h ij misschien die indruk 
krijgen . We vergaten bijna te verte l len dat met August Wittewrongel opn ieuw l iegen te 
berde komt, want h ij werd Giest de Leugenoare genoemd.  

Tegen Richard Van Hu l  Ie ze i  men den Ojek Van Hil/e. Djek was de volkse benaming voor 
een Enge lse soldatenmuts, zoals h ij er een droeg tot lang na de Eerste Wereldoorlog. 

Aan de zuidkant van de Lievevrouwdreef woonde Honoré Ojellen, al ias Honoré Cocquit .  
Er was ook een Neei Ojellen, René Cocquit .  Over Marie Ojellen, Maria Cocquit, deed het 
gerucht de ronde dat ze een goede remedie kende om een schone nek te krijgen:  "ge 
moet hem wassen met karnemelk" zei ze. Als ze met 't eten naar 't veld g ing stelde ze 
alt i jd voor eerst te eten en dàn te werken :  " loat ons eet'n b inst dan onz' handen nog pro
per zeen" .  Ojel!en zou een moedersnaam zijn ,  afkomstig van de voornaam Jel len. 

Een schi lderachtige naam bedacht men voor Leopold Van Landschoot, als men hem Pol 
den Waterpit noemde. Dat kwam omdat h ij opval lend d iep ingeval len wangen had: als 
het regende bleef 't water er in staan . . .  

Eentje zei men tegen Romain Goossens uit d e  Kerkweg, e n  tegen zijn zoon zei men ook 
Eentje. Eentje ze witten of Eentje ze Mie! was Miel Wittewrongel , en tegen zijn vader zei 
men dus ook Eentje. Vader en zoon waren veekoopl ieden en ze woonden in café 't Wit 
Paard , waar Van Meenen nu zijn bankkantoor heeft. 

De tijd dat F!euteko en Barre Bizze in hun klein huisje langs de Lievevrouwdreef woon
den is lang voorbij .  Ze heetten eigenl ijk Jacobus Verschelde en Barbara Van 
Landschoot. Tegen hun zoon zei men Man Ko, terwijl h ij Edmond Verschelde l1eette. 



... 

De klakkenwinkel vaarde wel met dit gezelschap, gezeten voor het Estaminet Edmond Fiers, in 't dorp van Kleit 
(hoek Halledreef-Kleitkalseide). V. l .n . r. Jules Lamotte, Kamiel De Liiie, Jeroom Fiers, René De Baets, Eduard 
Couvreur (Blenden Kloef), Malvina Van den Bussche, Tobias (Tobbe) Coene, Cyriel (Kalle) Leloup, Petrus De 
Wandele (Peet Schoen), Cyriel De Baets, Petrus (Peet) Leloup, Jozef Couvreur (De Zeem) en Emiel (Baaske) 
Fiers. 

Fleuteko was spijtig genoeg b l ind ,  en zo een gretig voorwerp voor de farcen van Miel 
De Li l le. Op zekere dag had Fleuteko zijn geit, de koe der armen destijds,  gestaakt bij 
de haag langs zijn hofstedeke. Li l le was langs gekomen ,  had de geit in  de haver gezet 
en Fleuteko's braaf hondje aan de staak van de geit. Toen de b l inde man 's avonds zijn 
geit kwam ophalen, sprong zijn hondje met l ikkende tong tegen zijn handen;  "Nondé, 
nondé, nondé . . .  de le l ijke Li l le heeft mij weer wat gelapt, d ien d ievele ! " .  Een ander ver
haal met Fleuteko en Li l le is, dat L i l le op zekere dag F/euteko op zijn d riewiel kar l iet mee
rijden. Het had veel geregend en her en der lagen in de onverharde dreven grote p las
sen . En het gebeurde dat Li l le ,  gekomen ter hoogte van zo'n plas, de spi l  uit zijn kar trok 
en Fleuteko van de kantelende kar schoof, midden in de waterplas. 
Er worden over dat koppel ook dingen verte ld d ie minder om te lachen zijn .  Barre Bizze 
was die keer zeker niet i n  haar beste dag !  Ze zei tegen haar Fleuteko, die zich bij de 
Leuvense stoof te warmen zat, "moei ' een stikske apple eèn jongetje ?" "Joak, joak" , zei 
Fleuteko, die gretig zijn mond opendeed . . . en er de goed verwarmde koterhaak in  
kreeg.  

Volgende bijnaam komt u it het landbouwmi l ieu .  Tegen René Focquaert ze i  men achter 
zijn rug Louis Frank. Die naam kwam er als volgt : wanneer René als melkvoerder van
wege de melkerij wekelijks met een geldenvelop bij de boeren kwam, b leef h ij met zijn 
hand open staan tot h ij de verwachte commissiefrank op zijn palm kreeg .  j 73 



Kamiel Snoeck kreeg de bijnaam 't Ga/è omdat h ij dat woord in zijn spreken voortdu rend 
als stopwoord gebruikte. Kamiel was een fel voge lvanger, en een tot ver in  de omtrek 
bekend schaatsfenomeen.  De 's langesteke' was zijn special iteit . 

Tegen Theofiel Roels zei men den Dikke Gat en Mi/la Gat was Cami l la  Roels, getrouwd 
met Mie l  Lievens. Den Dikken Gat was op Kleit bekend voor zijn geweld ig d ikke duimen. 
Als iemand zware du imen had , zei men: "H ij heeft nen deum leek Dikke Gaf' . 

Pjeerke de Geeteflink heette i n  't echt Pieter Dhoore; h ij woonde langs de 
Hogebranddreef. Ju l ien De Backer verte lde de h istorie d ie  aan de b ijnaam ten grond
slag l igt : "Als we naar school g ingen , moest h ij alt i jd de geiten wachten ,  t . t .z .  ze aan een 
le ikoord of ketting langs de weg laten g razen ,  en als Pjeerke dan wat op 't laatste kwam 
op schoo l ,  wist h ij alt i jd te verte l len dat er een geit bij was d ie "f l inktige" . " Fl inken" is met 
de achterpoten s laan of trappen. 

Een kleurrijke naam .kreeg Raymond De Jaeghere, d ie van Sint-Joris afkomstig was. De 
Kleitenaars noemden hem den Gladia, omdat h ij opval lend vee l s igaretten van het merk 
G ladia rookte, en daar ook prat op g ing .  Den Gladia werd gauw den Gladden. Raymond 
was gareel- en schoenmaker, mager l i jk een priem en lel i jk ,  en ook nog bekend als den 
Schoenpin. 

De bi jnaam de Groten gaf men gewi l l ig  omwi l le  van een rijzige gestalte . Zo kenden we 
in Kleit de Groten Lille, de Groten Veenke en de Groten Beusse respectievel ijk voor Leon 
De L i l le ,  Camiel Vyncke en Ju l ien Buysse. 

Wie in  Kleit Gobeyn noemde, werd herdoopt tot den Hoaze. Juut den Hoaze was slach
ter en deed graag wat deugn ietachtig .  Als h ij bv. een varken s lachtte en er  vertoefden 
kinderen in de buurt ,  dan had h ij de gewoonte te zeggen: "Hèje nog nen hoaze zien zit
t'n op een zween ?" Het was h ij zelf d ie ,  om het te steken ,  bovenop het neergetrokken 
varken g ing zitten .  

Sjèn Kaai i s  een bekende naam , maar naar de  herkomst van het tweede deel hebben 
we toch het raden.  De naam stond voor Ju l iaan Longuevi l le .  De vader van Sjèn Koaiwas 
in de vol ksmond Kaai Smet. Waarschi jn l ijk is voor Smet de fami l ienaam Desmet verant
woordel ijk .  Iemand opperde dat Kaai wel van ' kwaad' zou kunnen afgeleid zijn .  Verder 
trouwde Jef Smet (Jozef Longuevi l le)  met Lena Seef, al ias Lena Van Landschoot. Dille 
Smet huwde met Miel  Dhoore . Octe Smet (Octavie) was de moeder van Bertha 
lmmesoete, Nelly Smet is Nel ly Longuevi l le .  En waarom zei men Fonne van Smetjes 
tegen Alfons Baute ? 

Hadden we op Kleit een Gladia, er was ook een Koare/ Eén, en dat was Carlos Thys. Hij 
kreeg zijn tweede,  volkse naam omdat hi j altijd sigaren rookte van het bekende merk 
' Karel 1 ' ,  en daar nogal wat ruchtbaarheid aan gaf. 

Ferd inand Gobeyn werd Nand de Kaste genoemd.  H ij is nooit getrouwd geweest, en 

woonde langs de U rselweg op een klein hoeveke dat h ij in extremis aan de kerk van 1 leit 

schonk. Rond die g ift doet een onwaarschijnl i jk verhaal de ronde. Sommigen hebben 

beweerd dat Ferd inand nog van ja geknikt had , als akkoord bij de g ift van zijn doening 

aan de kerkfabriek, toen h ij reeds dood te bed lag. Toen de notaris ter plaatse de schen

king kwam noteren,  h ie ld een behu lpzame hand Nands hoofd recht, tot het ja moé t 
knikken ,  en dat ook gepast deed , toen de hand gelost werd . 



We vonden b ij Leo Vercruyssen de u itdrukking"Katjane draagt de parochieknop" .  Had 
die vermelding iets te zien met Noard Katjoan of Bernard De Baets , d ie woonde ten wes
ten van de Kleitkalseide, ten noorden van de Eede bij een natuurl ijke vijver, destijds een 
rijke visput en een droom voor schaatsers? 
Als de goegemeente het over dat water had spraken ze altijd van Katjoans pitten. De 
put is verdwenen bij de aan leg van de expressweg Maldegem-Aalter. Had Katjoane iets 
te zien met kastanje ? 

Tegen de fameuze motocrossser van destijds ,  G i lbert B leyaert, zei het volk Petat. René 
Bleyaert was zijn vader, en die werd den Pin genoemd . De broer van Petat, Albert 
Bleyaert, was gekend als den Kei. 

Een gelegenheid om het eens over een heester of boompje te hebben dat i n  Kleit i n  't 
wild voorkomt en ook in de hovingen te vinden is, doet zich voor met de bi jnaam Kjente. 
Jef Kjente was Jozef Matthys. De jongel ing kwam aan zijn b ijzondere toenaam omdat h ij 
steeds bij hoog en bij laag beweerde dat zij thuis een "kjenteboom" hadden staan . Jef 
kon de r n iet u itspreken , en bedoelde dat ze thuis een krentenboom hadden , en dat was 
correct. I n  augustus hangen aan zo'n krentenboompje trossen kleine zwarte bessen de 
merels te verleiden, en ze zijn ook eetbaar voor de mens. Met krent is h ier dus n iet de 
kleine soort rozijnen bedoeld die afkomstig is van gedroogde ,  vooral rode dru iven ,  en 
die hier wordt ingevoerd vanuit Austral ië of een streek als Cal iforn ië .  

Manse Kloef was Armand Couvreur. I n  verband met deze toenaam is  een veel verte lde 
anekdote, dat Victor De Li l le  in zi jn weekblad 't Getrouwe Maldeghem aankondigde dat 
er op Kleit een Schoen met een Kloef zou trouwen . H ij bedoelde het huwel ijk tussen Peet 
Schoen en tesla Kloef, of i n  mensentaal :  tussen Petrus De Wandele en U rsu la Couvreur. 
Naar het schijnt zou de naam Kloef op Couvreur geplakt zijn omdat d ie fami l ie klom
penmakers onder haar leden telde.  Destijds waren er op Kleit tot vier ' kloefkappers' 
actief. Bij de fami l ie De Wandele fungeerden ook een oude en een jonge heere. Oen 
here van Peets was Bertrand De Wandele.  

Op Kleit  was de fami l ienaam Vyncke zeer verbre id .  Als we ons n iet verg issen ,  moest 
de pastoor bij het aflezen van de doden ingeschreven in het jaargebed , om de over
leden Vyncke's uit e lkaar te houden aan hun  naam de woonplaats toevoegen .  En zo 
klonk het dan "Vyncke Kamiel van den Urselweg , Vyncke Kamiel van de Hal ledreef, 
Vyncke Kamiel van de Aalterbaan . . .  ". Een destijds zeer bekend dorpsf iguur was 
Knorre Veenke, wat stond voor Mie l  Vyncke. Knorre (knu ist ig ,  kort manneke) ,  omdat hij 
zo klein en gedrongen van gestalte was. Hij d roeg getrouw, i n  p rocessies en stoeten ,  
het mooie vaandel van d e  Siezen .  Verder mogen we den Tirk Veenke n iet vergeten ,  dat 
was Honoré Vyncke. In de volksverbeeld ing gaf zijn reusachtige snor, met opstaande 
krullen over zijn beide wangen,  aan le id ing tot het fantaseren over een typ isch Turkse 
kop .  

Iedere geboren Kleitenaar weet ook te  melden dat er een Katte met een Ratte trouwde.  
Kwestie van in de "beestenfami l ie" te b l ijven ,  waar Jules den Hoaze (Jules Gobeyn) het 
zo graag over had. Het was Katte Veenke, al ias Emiel Vyncke, die met Emma Ratte ofte
wel Emma Trenson huwde. 

Den Koatre was de volksnaam voor Leopold De Bruyckere. HiJ
. 

woonde op den Doorn .  
Koater werd hij genoemd omdat h ij naar het schijnt kon kijken l ijk een kater, met grote --.�- -[ kwade ogen. l 7s jj 



Een zeer kleurrijke f iguur was Jacobus Van Landschoot, b ijgenaamd Kootje den Desser. 
Desser staat voor dorser. H ij kon nameli jk zeer goed overweg met de dorsvlegel .  De dor
sers g i ngen van hofstede tot hofstede om hun diensten aan te bieden. Een gezegde van 
hem was "dat hij altijd zeer (p i jn) had, en als h ij geen zeer meer had dan deed zijn klei
ne teen nog zeer, want daar was een g raankorrel i n  gegroe id" .  Een ander vertelsel van 
hem was " Nondedjie, nondedj ie ,  ' t  is den eersten keer van heel Kleit" , en hij l iet zijn bol le  
op zijn teen val len ,  en z'n teen was "gesmeusterd" .  

Ter gelegenheid van een feestavond in  de kring van Kleit, mocht ik nogal wat geestige 
uitspraken noteren u it de Kleitse tijd van de onderpastoors Gaston De Smet en Leo 
Vercruyssen. 
Lasse was de bijnaam voor De Zutter, en d ie kwam van de voornaam van de moeder 
die U rsu la heette. Er waren o .a .  een Theei (Theofiel ) ,  een Nete (René) en een Zanne 
Lasse. Een eerste dubbele bodem-gezegde was "Zanne Lasse trouwde mee Tjoanens 
kasse" : Suzanne De Zutter trouwde met de kas van Luciaan Van Hul le ;  en een tweede 
in dezelfde geest w9s: " Tjoane van Hille trouwde voor Zannens bi l  Ie" ,  of Luciaan van 
Hu l le trouwde voor de bi l len van Suzanne De Zutter. Over mensel ijke dingen gesproken ! 
Die onderpastoors van toen waren n iet achterl ijk ! 

Met Wies Leute hebben we Aloïs Vandeweghe benoemd . De vader van Aloïs was Leute 
Fasse, al ias Eduard Vandeweghe,  b roer van Po/ Fasse. De bijnaam Leute is gegeven 
omdat de man in kwestie altijd ' leute' had, plezier ig, welgezind en goedgemutst was. 

Men zei tegen Lyd ia de la Mei l leure Liete Beusse. Dat Beusse kwam van haar moeder, 
Helena Buysse, d ie echter beter gekend was als Lange Lena omdat ze zo groot was. 
Voor de in Kleit n iet zoveel voorkomende Franse naam Borgonjon vonden de Kleitenaars 
Loen uit. A lbert Borgonjon werd Dikke Loen; h ij had een tijdje een beenhouwerij op Kleit. 

Zo nu en dan vernam ik  her en der een anekdote die ik met plezier tussen mijn aante
keningen breng .  Van Loeze Top heb ik de echte naam niet gevonden, maar zij was 
getrouwd met een Roels .  Haar dochter, Al ice Roels ,  beet een levende slak door voor een 
eens. En Dikke Neei was René van Loeze Tops. 

De herkomst van de bijnaam Loep voor de fami l ienaam Versluys b l ijft nog duister. Ju l ien 
Versluys was Lin Loep; er was Cyriel Loep, Cyriel Versluys, d ie huwde met Adrienne 
Matthys . Ju l ien De Backere sprak het vermoeden uit dat Loep iets te zien heeft met chic, 
deft ig , "want" , zegde hi j ,  "Cyriel l iep altijd gekleed gel ijk een waterheerke" .  

Waarom men Deeske Maas zei tegen Désiré De  Zutter, konden we  evenmin achterha
len .  De naam kwam waarsch ijn l ijk van zijn moeders kant. 

Montje van Dikke Gats was Fi lemond Roels. H ij woonde in een klein huizeke aan de 
noordkant van de Hal ledreef. Een Cies Gat was Franciscus Roels, die woonde in de 
Kare lshoek. 

't Majoorke zei men tegen Ju les Tae ldeman, d ie gehuwd was met Paula Riete. ook 
genaamd Paula Notteboom, maar d ie in werkel ijkheid Paula Goethals heette. Riete 
kwam naar het schijnt van de voornaam Henri .  Tegen Ju les Goethals zei men Nonkel 
Notteboom. Albert van Nonkels of Albert Goethals heeft mij een hart onder de riem 
gestoken toen ik hem meedeelde dat ik een artikel aan het voorbereiden was omtrent de 
Kleitse bijnamen . 



Emiel de Mande stond voor Emiel De Flou. De Kleitse De Flou's zijn best gekend als 
Manden. Dolf de Mande, dat was Adolf  De Flou . Een vroege Mande is voorzeker Petrus 
of Pieter De Flou geweest, die langs de Jonge Jansdreef woonde, in een klein hu izeke 
met strooien dak en met een schuurtje erbi j .  De b ijnaam Mande kwam van het rondha
len van eieren met een mand. Hij was een zoon van Pierke de Mande, Kamiel De Flou, 
d ie trouwde met Elodie Gobeyn , bi jgenaamd den Hoaze, dochter van Louis den Hoaze. 
Die laatste Jan bleek zo rap te zijn als een ' keun' ,  een konijn ,  een klein pezig manneke ,  
'nen hazepakkere' .  En meteen hebben we de herkomst van de bijnaam. 

Moestas was een passende b ijnaam voor René Versluys. H ij kweekte een opval lend 
grote moustache of snor.H ij woonde in  de Karelshoek maar is later naar de Walen ver
trokken .  Pas laattijd ig heb ik vernomen dat h ij ook den Kèremelkschetere werd 
genoemd. De moeder van Moestas stond bekend als Dove Menne. 

Matje Pol zei men tegen I rma Van Waeyenberghe; zij woonde langs de Kle ine 
Lievevrouwdreef. Die Pol kwam als bl ijkt ,  van de voornaam van haar vader, d ie Leopold 
Van Waeyenberghe heette, maar men zei er kort en bondig Pol Prest tegen . 

Mèr Toete is de bekende tweede naam voor Omer Longuevi l le .  Omer zou in  zijn jeugd
jaren over een klaroen beschikt hebben en daar regelmatig een ai rke op geb lazen heb
ben. 

Tegen Clara Wittoeck, afkomstig van Knesselare, zeiden de Kleitenaars lovend Schone 
Meze omdat het een pronte vrouw was. 

De wendingen van de volksmond zijn moei l ijk na te trekken .  Met Moare wordt opnieuw 
de famil ienaam van de moeder gegeven : Montje Moare was Edmond Cru l ;  toch noem
de men zijn zusters Ju l ia en Maria gewoonweg Cru! .  

Tegen Alfons Roose zei  men Noaldeke Roose omdat h ij als kleermaker naald en draad 
hanteerde. Hij was ook herberg ier in het "Estaminet in Burke l " ,  het laatste hu is van kleit 
aan de noordkant van de Groot Burkelkalseide, op de hoek met de Oude Bruggeweg,  
de grens met Oostveld of  Zwarte Veld .  

Arie van Nardens of Arie Narden, ook nog S/oepe Narden, waren de troetelnamen voor 
Henri Caeckaert. Voor S/oepe kregen we zijdel ings een verklaring :  er is ons gezegd dat 
Henri O-benen had . Iemand met O-benen 'speurt' nogal breed ,  maakt dus al gaande 
een 'sloepe', een smal weggetje. 
Arie Narden kwam wel eens meer bij de Zoage Roels ( Ivo Roels) .  Het was bekend dat 
Ivo graag zou getrouwd geweest zijn en kinderen wi lde.  Dat bleek o .m.  uit zijn gezegde 
"ik zou nog wi l len van mijn b loed zien" .  Nardens antwoord daarop was gevat: "Ja jon
gen, dan zult ge moeten in  uwen vinger snijden" .  

Nathalie Van Landschoot was i n  d e  volksmond Natje den Hareenk. Ze kreeg haar bij
naam omdat ze o.a. met haring leurde. Ze trok regelmatig naar de bossen om bussels 
sprokkelhout. Naar haar eigen zeggen slofte ze regelmatig naar "de rotse" ,  waarmee ze 
de Kleitse Mariagrot bedoelde. Ze ging gaarne, want " 'k heb eens twee keer Onze Lieve 
Vrouwke zien lachen tegen mij" .  

Tegen René Versluys d ierf men de Cinemazjeekere zeggen. Echt geen al ledaagse b ij-
naam. Cinema slaat hier op de Maldegemse Schouwburg, de zaal van de De Li l le 's ,  de / 77 



Tobbe Coene (Tobias Coene). Moestas Rousse (René Versluys). 

stichters en boegbeelden van de fameuze partij van 'de Foto's' .  René had iets tegen de 
pol itiek van de De Li l les,  en daarom ging h ij ostentatief tegen de voorgevel van het Foto
bolwerk wateren .  Van een lud iek protest gesproken ! 

Neute Dhoore was de volkse, goedkl inkende naam voor het gewezen Kleits gemeente
raadsl id Cyriel Dhoore . H ij was klein van postuur en zo ligt de vergel ijking ,  klein als een 
noot, voor de hand . 

I k  hoorde verte l len over Octe Smet, de moeder van Bertha en André lmmesoete. Haar 
echte naam was Octavie Longuevi l le .  Voor de b l inde Meire las ze alle dagen voor uit de 
gazet . 

Onder de op Kleit gekende boswachters was ook Padde Bol/aart, al ias Maurits Bol laert. 
H ij kwam van 't Vossenhol in Maldegem en was boswachter op 't Keigat. 

Een bijzondere bijnaam was er voor Beatrijs Van Hamme. Voor de Kleitenaars was zij 
Pe/e Triese. Het eerste deel van die naam zou van de voornaam van haar moeder, 
Pelagie, gekomen zijn ,  het tweede van de eerder zelden gegeven voornaam Beatrijs. 

Een speciaal Kleits f iguur was Peupke Versleus oftewel Richard Versluys. Hij huisde in  
een woonwagen ter hoogte van café ' t  Moorken en  leefde l ijk God in  Frankrijk. Een van 
zijn frivole gezegden was "dat h ij n iet eerder zou gaan werken dan wanneer de muizen 
op de snee van zijn broodmes dansten" .  En van zijn vrouw zei h ij dat ze "g lazen been
tjes" had . 



Baas Pieke (Emiel Sierens). Peet Schoen (Petrus De Wandele) 
aan de oude kerkhofmuur. 

Klankrijke namen gegeven naar een opval lend stemgelu id waren den Pieper en den 
Schrjeemer. Richard Focquaert was den Pieper omdat h ij sprak met een zeer hoge ,  fijne 
stem, die bovendien sporadisch nog hoger uitschoot. De vader van R ichard was Emiel 
Focquaert, en dat was de Schrjeemer. Zo b leef hun stemtimbre een fami l iekwestie. 

Een andere opval lende Kleitse f iguur was Edmond Van Haelewijn ,  beter bekend als Man 
Piro. 'Nen 'Piro' is  'een rare'. Hij was een zondagssch i lder d ie bij voorkeur  Kleit in al zijn 
pittoreske schoonheid konterfeitte. H ij was ook altijd bereid tot z ingen,  vooral in het kerk
koor. 

Po/leke de Kleermoaker is een passende naam voor iemand die k lein was van gestalte 
en bovendien kleermaker van beroep .  Zijn echte naam was Leopold Ryserhove. Hij was 
ongetrouwd en woonde met zijn zuster Wiezeke in een klein werkmanshuizeke aan de 
oostkant van de Kleitkalseide. Daar zat hi j .  voor iedereen zichtbaar, op z'n tafel voor het 
venster zijn stiel te doen. 

Nu een passage over de fami l ie Van Waeyenberghe. Pol Prest, dat was Leopold Van 
Waeyenberghe. Zijn vrouw heette Liene Jodde, althans in de volksmond . Een zoon van 
Leopold werd Tja/Ie Prest. Tja/Ie is de vervorming van Charly, de Engelse vorm van 
Karel ,  want genoemde zou nog in Amerika gewoond hebben. Een dochter van Leopold 
werd Marie Pol genoemd , voor Maria Van Waeyenberghe. 

Met Nete Spille komen we opnieuw uit b i j  een Goethals. Het was René Goethals, en h i j  
werd Spille genoemd omdat h ij lang en mager was gel i jk een boomtak. l 79 
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Opname van eenvoudige mensen voor hun eenvoudig huisje, voor wie de dagelijkse strijd voor het bestaan uit 
gelaat en houding af te lezen is. Jul ie den draad (Julie Gobeyn) en Tiste Kwek (Hippoliet Van Haecke) met 
Henriette Coene. 

Rommeke Slekke was de gebruikel ijke naam voor Romanie Crul .  Zij was gehuwd met 
Bernard Cru l ,  een befaamd Kleits bezembinder. H ij reed met zijn kru iwagen, volgeladen 
met berkenbezems, naar de markt in  Gent. S/ekke was een bijnaam die voortkwam van 
een opval lend groot l itteken op het gezicht van de moeder van Romanie, Nathal ie Crul ,  
ook Natje S/ekke geheten . 

I k  hoorde ergens de bijnaam Rose Gonde vernoemen , een naam afgeleid van 
Aldegonde, maar de ware naam wist ik n iet te achterhalen, tot ik vernam dat Seele 
Gonde Zenobie De Vos was. Daaru it afgeleid vermoed ik dat Rose Gonde een Rosa De 
Vos geweest is. Met kennel i jk genoegen dreunde de jeugd van den Doorn destijds vol
gend ondeugend versje op: 

"Seele Gonde 
Zjeekt in de ronde 
Zjeekt in ' t stroit 
Heuren gieëtebik is doit" ! 



(Tekening van 
B�rke Sneuf (Albert V 

are De Roo na 
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Het is wij len Odi le Trenson d ie ons vertelde over Roze Snottebelle, ook nog genaamd 
Rozeke de Wieroker, maar ze kende de echte naam van het vrouwke n iet. Dat meel ij
wekkende wijveke kwam dagel ijks van 't Plein haar bussel hout sprokkelen in de bossen 
van het Dron·gengoed . Als men haar tegenkwam, dan was het met hout op de rug . Zij is 
gestorven in haar bossen. Toen men haar vond zat ze dood tegen een spar. Na wat 
speurwerk heb ik gevonden dat ons vrouwke Rosal ia Van Deynse heette, en toen ze op 
28 november 1 920 stierf, weduwe was van Bernard Blomme. Ze stierf in de ouderdom 
van 79 jaar en 8 maanden.  

Een n iet zo fraaie naam kreeg de nochtans beeldschone Romanie Van den Eeckhoute , 
een goede toneelspeelster. Ze was gekend als Rommeke Zjeekers. I k  vernam hoe zij 
aan derge l ijke naam geraakt is. Romanie h ie ld café in Maldegem, en de Maldegemse 
wielercrack Nest Danneels zat zot van haar. Zekere keer zat Nest achter Romanie aan , 
d ie de trap opl iep.  Van boven r iep Rommeke: "B l ijf van mij a,f of ' k  ga op uw handen zje
ken ! " . Of Nest daarmee afgekoeld was , weten we n iet , maar Rommeke had haren b ij
naam. 

Soat Koeloese was naar het schijnt eerder een Knesselaarse bijnaam. Als ophaler van 
vodden en oud ijzer kwam hij rege lmatig zijn g rote ronde op Kleit doen , en hij was 
getrouwd met de Kleitse Fiene Berlé. Soat Koeloese heette eigenl ijk  Charles Louis 
Martlé. 

Waarom zei men Wiet Sanders tegen Louis De Backer ? Simpelweg omdat h ij de zoon 
was van een vader ·die Alexander heette. 

B ij de bijnaam Schoapers mag men met reden aan het beroep van schaaphouder of 
schaapherder denken. Zo was Gerard Schoapers eigenl ijk Gerard Lammens ,  en Marie 
Schoapers was Marie G rammens ,  dochter van Charles Grammens die Sjarel Schoapers 

werd genoemd. Noard of Bernard Schoapers was Leonard Grammens. 

Theei Schelle al ias Theophie l  Schelstraete huwde met Anna de Mande of beter gezegd 
met Anna De Flou . 

Peet Sente was Amedé Marclé,  de vader van Roger Marclé.  We hebben geen verklaring 
voor het woord Sente. Ik stel vast dat men tegen Schone Meze, Clara Wittoeck, ook 
Clara Sente zei . 

Fons Slekke of Slekke Landeut, dat zei men tegen Alfons Landuyt; zijn zuster Maria, 
Marie Slekke, was getrouwd met R ichard De Ceuninck. 

Met 't Sleihondje zijn we beland bij Honoré B leyaert. Voor ingewijden bleek de bijnaam 
voor de hand te l iggen:  h ij was een zoetekauw, l iefhebber van confituur ( "seleie") en 
snoepgoed .  
Ook aan een hond doet de b ijnaam van Ivo van den Bussche, den Blaf, denken, en  er 
was in Kleit een Dobbelaere d ie den Foks genoemd werd . 

Hoe de fami l ie Verplaetse aan de b ijnaam Sneuf gekomen is, hebben we Maria 
Verplaetse horen vertel len.  Die naamgeving dateert reeds u it de tijd van haar groot
moeder. Eens was een burenruzie zo hoog opgelopen, dat het een beetje uit de hand 
l iep ,  zodanig dat "meetje" g loeiend kwaad de inhoud van haar snu ifdoos in het gezicl1t 
van haar tegenstandster gooide. 



Henri Vermeire was bekend als Henri Snel. Snel kan mooi ,  aantrekkel i jk ,  knap betekend 
hebben. 

De jonge Theophiel Versluys gebruikte gretig de u itdrukking Snoks en de Wip, en daar
mee had h ij bij de goegemeente zijn bijnaam verdiend . Volgens sommigen voegde h ij 
er meestal nog en de Riebedebie aan toe. De u itdrukking had iets te zien met zijn 
belangstel l ing voor het vrouwvolk. " Riebedebie" wil zeggen " rap weg" ,  maken dat ge 
vlug wegkomt als ge geen klappen wilt krijgen voor de fratsen die ge hebt u itgehaald .  
Theophiel was een komieke boerenzoon,  d ie w i lde trouwen maar nooit getrouwd 
geweest is. Eens had h ij een del ing gekregen van wel 70.000 frank,  maar h ij begon 
daarmee veel te dr inken .  Vrouwen die h ij wi lde verleiden om zijn echtgenote te worden 
beloofde h ij "ge gaat hele dagen op niets anders moeten lopen dan op sletsekes" . 

Ook het herhaald in de mond nemen van "jamaar, 't doet 't doet" was genoeg om Octaaf 
Borlé aan zijn lapnaam te helpen: Joamoar Toettoet. 

Theophiel Botte l ier was "viggensnijer" , b iggensnijder, en het is vandaar dat Bottel ier den 
Snijere werd; die naam én het beroep g ingen over van vader op zoon.  

Tegen Jules Maenhout werd steevast Juut Soldaat gezegd .  Hij is nog herbergier 
geweest en eiermarchand . 

Streus den Hoane was een hele titel voor Henri De Backer. 

Waarom Gustaaf De Groote tot Stafke de Stroozak werd omgedoopt, weten we n iet. 
Char Tanghe was Richard Van Hoecke. Er zei iemand dat Tanghe een grootmoeders
naam was in de stamboom Van Hoecke. 
Teei Mieks was Theophiel Van den Bussche. Voor Mieks heb ik nog geen verklaring 
gehoord . 

Langs de Baaikensedestraat woonde Tiel van Hille, maar zijn echte naam was Theofiel 
Dauwens. 

Marie Tieste of Maria van Tiestens, dat staat al letwee voor Maria Bottel ier. 
Taf zenen André, ook genaamd den Tip, wordt gezegd van André Borlé, de  zoon van 

Octaaf Borlé. De b ijnaam den Tip zou gegeven zijn naar de hoofdfiguur  uit een ged icht 
dat in de lagere school geleerd werd . I emand l iet zich daaruit het volgende zinnetje ont
gl ippen: "Tip en wi l naar huis niet gaan , of h ij moet gedragen worden" .  

Toen we het eerder over de boomkwekersfami l ie Van Hu l l e  hadden,  verwaarloosden we 
de bijnaam Wietels. Wietels is afgeleid van Charles-Lou is.  

Wie van de oudere Kleitenaars Tsjeute hoort, weet meteen dat daarmee Ju les Meire 
bedoeld is. 

Tomatje was het troetelnaampje voor Emma Mei re . Zij huisde in een kleine kortwoonst en 
ze at gaarne karnemelkpap, maar ze deed meer suiker in haar 'teljoor' dan er  pap in  
was. Ze kon ook aardig een snuifje optrekken. 
Ida 't Zjeel was Ida Sierens. Dat Zjeel kwam van zee l ,  koord , omdat ze van een fami l ie 
van zeeldraaiers was. l s3 



Vette is een bijnaam voor Roels .  Men zei Vette Roels. I da  Roels ,  of Ida Vette, trouwde met 
Mie lke Wittoeck. Dat Mie lke had een b ijnaam d ie meer zegde dan h ij zelf: Mielke nie 
k/aps, omdat hij nooit iets zei ! Een Roe ls van het Sompelke werd den Rekkere 
genoemd . 

We vertoeven nog even bij de bijnamen voor de fami l ie  Roels ,  want dr ie gebroers had
den zo elk hun tweede naam . Herman was boomzager, en werd de Zoage; Ivo was land
bouwer, en werd dan ook den Boer genoemd , en tenslotte was er Miel  de wagenmaker 
en tegen hem zei men Bikske Roels. Tegen Ivo zei men ook den Pwoot, en nog meedo
gen lozer werd dat den Plattepwoot omdat, als h ij stapte, h ij altijd met een voet sloeg,  
wat een kloppend gelu id maakte . 
Op de fami l ie  Roels van Paping lo hoorde men de toenaam Klasse van toepassing .  Zo 
leefden er een Marie, een Mie l ,  Albert en Ju l ia Klasse. 

De Zjeem was de goed gekende bijnaam voor Jozef Couvreur, en d ie kreeg h ij omdat 
h ij l icht rossig van haar was; h ij is nog l id  geweest was van de 'Bende van Adegem' .  

Oen Zwarten Matthees was Kamiel  Matthys; h ij had zwart haar, meer n iet. 
Met de Zwarten Mande hebben we een mengtype van bijnaam : Zwarten duidt op zijn 
donker haar, Mande ontleent h ij aan zijn vader. Zijn naam b ij de burgerl ijke stand was 
Gerard De Flou. 
In onze zorg om zoveel mogel ijk Kleitse bijnamen in deze b ijdrage onder te brengen, 
d ienen we nog even in  onze voorraadtrommel te graaien. 

Frans Keisse heette Frans Geyssens. Tegen Amel ie Van Kerrebrouck zei men Amelie 
Sies. Kleit kende reeds vroeg den Groenen; dat was Alfons Dobbelaere. Oen Industrie 
was een zekere Versluys d ie aardappelhandelaar was; ' I ndustrie' was een destijds veel 
aangep lant aardappelras, te vergel ijken met Doré, Bintje of Muis .  Gustaaf Caboor werd 
ook Staf Snoare genoemd ; h ij huwde met Marie Pieke, die Maria De Coninck heette. Pier 
Toa/de was Pieter Taeldeman. 

Witten de Vreze woonde in het dorp; h ij was velomaker en heette eigenl ijk Henr i  De 
Vreeze. Peet Roberts ze Sies was Francis De Coninck. Fonne van de Njeekers, dat was 
Alfons Dhooge. Roman ie de Backer was Rommeke den Hoane. Fons Kasse, dat zei men 
tegen Alfons Gai l l iaert, en naar het schijnt zei men tegen Honoré Vyncke ook Snooreke 
Veenke. Emiel Wittewrongel werd wat comp lex aangeduid met Entjes ze ' Mie/, en 
Roman ie Dauwens werd Romanie de Winter omdat ze er altijd zo bleek en kouwel ijk  u it
zag . Emi l ie Compernol le, de moeder van Richard Snoeck, had de sympathiek kl inken
de bijnaam Hemelke Snoeck. Hemelke is een vervorming van Emi l ie .  

Er was nog een Tiesn Wejteenk, al ias Mau rits Termote. Wijtink is de Kleitse naam voor 
de lawaaierige, bontgevederde rover d ie in werkel ijkheid de Vlaamse gaai of ook nog 
meerkol is. M isschien was de boswachter een geducht wijtinkverdelger, en kwam h ij zo 
aan zijn bijnaam . 
De Kleitse jeugd van vijftig jaar geleden kende zeker Sientje. Ze hield in het dorp een 
winkel open en men kon er o.m. vele soorten snoepgoed kopen. Sientje was Georg ine 
Wil lemarck. 

Tegen Henri Heysse d ie van Knesselare kwam zeiden de f<Jeitenaars Esse, wat niet 
anders is dan een vervorming van zijn fami l ienaam. Een gekkere b ijnaam voor deze per
soon was de Val de Zeur, maar vraag me niet wat de betekenis daarvan mag zijn .  



Bij de grens met Knesselare wonen de houthandelaren De Spiegelaere. Van oudsher 
zeggen de Kleitenaren Spinels; zo is er o.m. Spinels z'n Hoane. De bekende Malde
gemse fotograaf Patrick De Spiegelaere is een Spinel. 

En zo naderen we de bodem van ons bijnamenvat, waar we nog vinden dat Giest Nante 
August Van Landschoot was, waarbij Nante afkomstig is van Ferd inand , en dat Mies 
Neut eigenl i jk Maurits Van Landschoot heette. Koave Narden, dat was Arthur Caeckaert, 
en Nel ly De Wispelaere stond bekend als Nelly Notteboom. Pierke Preume stond voor 
Pieter Martens, Boabe Penne voor Barbara Longuevi l le ,  Fons Board voor Alfons B leyaert 
en Baobeke Oawels voor Barbara Dauwels. 
Tegen de ingeweken Poolse Helena Cazmareck zegden de Kleitenaars ' t  Po/akske. 

Tot slot nog enkele kruimige anekdoten. 

De fami l ie Smessaert, d ie van Knesselare kwam, en die s lachters onder haar leden 
telde, kreeg op Kleit de bijnaam den Dappere. Die naam is afkomstig van een folkloris
tisch gebruik bij het slachten van een zwijn , n l .  het 'doppen voor de kodde ' .  Het was zo, 
dat iemand die de varkensstaart wi lde hebben, wanneer het varken gehalveerd u it te 
lekken h ing op een berd of ladder, met zachte dwang met zijn neus tegen het achterste 
van het varken 'gedopt' werd . 

Een speciaal l iefdesverhaal . Monne Cockers, Edmond Trenson voor de burger l ijke 
stand ,  l iep nog op vrijersvoeten .  In de stad leerde h ij een aantrekkelijke vrouw kennen , 
en h ij maakte haar wijs dat ze thuis een grote boerderij hadden. B ij een aangekondigd 
bezoek van de u itverkorene zat h ij zwaar aan een karnkuip te stampen, zodat het schu im 
langs de wanden l iep.  De karn bleek echter met water gevu ld ,  met veel bru ine zeep er in .  
En een h istorie omtrent Miel  De L i l le .  Tijdens de oorlog was het overvl iegen van Du itse 
doodseskaders geen zeldzaamheid .  L i l le was zoals d ikwij l s  omringd door wat jeugd ,  en 
wees hen boven de donkere bommenwerpers, omcirkeld door bewakende jachtvl ieg
tuigen, die westwaarts vlogen . "D ie grote" ,  zei h i j ,  "d ie heb ik  nog weten wonen in  de 
bossen van Burke l ,  maar d ie k le ine, d ie ken ik n iet" . 

Om te besluiten een verhaal opgetekend door Albert Trenson . Om de geest van het ver
telsel n iet te schaden, neem ik het ongewijzigd over; er zijn enkel wat punten en kom
ma's in geplaatst. 
"Dat is ook voor mijn tijd gebeurd . Toen spookte en toverde het nog overal .  Het spook 
was Osschaerd met zijn keten .  Hij sprong op uw rug met zijn keten en hij moest ged ra
gen worden zolang hij wenste en deze die weigerden werden hun leven lang ongeluk
k ig .  Het gebeurde altijd 's nachts rond 1 2  uur. Den Turk Vincke ging ook eens voor spook 
spelen. H ij had d ie zelfde avond nog in de staminé gezeten van Bros Longuevi l le en 
Dees Lameire ,  een goede riend van hem, was daar ook. Den Turk was een beetje voor 
1 2  uur naar huis gegaan . Had zich een beetje zwart gemaakt een wit laken om zich 
heen en met een kett ing . H ij was het spook Osschaerd . Hij hield zich verdoken achter 
een boom en h ij wachtte Déés af want h ij moest die kant naar hu is .  Als Déés recht over 
hem was gekomen sprong hij van achter den boom , een goeie wip en h ij zat op zijn rug.  
Den Turk sprak met gebroken stem ik ben Osschaerd de rest weet ge wel .  En de Turk 
had er zijn deugd in zo gemakkel i jk gedragen te worden op den breden rug van zijn 
vriend . Maar Déés had het in de gaten wie het was en een boomgat of 5 verder zei Déés. 
Ik moet pissen. Hewel p iest dan zei osschaerd . Dat was daar rechtover Seefkens en 
daar lag een beekje en 't was goed gevuld met water. En Déés naar een boom aan de 
1-.ant van de beek, ne goede zwaai en pardaf Osschaerd lag in 't water met z i jn keten l ss 



rond hem. Help m ij ,  he lp mij , schreeuwde h ij ik ga versmoren .  I k  ben Osschaerd n iet. I k  
ben den Turk uw vriend .  Ja  dat weet ik ,  spoken kunnen van al les en zeker zwemmen 
ook. Déés heeft er  hem toch nog u itgehaald ,  en al les was weer achter de rug.  Maar den 
Turk heeft nooit meer voor spook gespeeld " .  

BIJLAGE. 

Lijst van zuiver Kleitse bijnamen, waarin niets verwijst naar de echte naam. 

Den Attre - Amedé B leyaert 
Baantje - Gerard Bourgonjon 
Baas Bleenkers - Maurits Bauwens 
Boaske Pieke - Emiel Sierens 
Champagne Pies - Edward De Backer 
Pietoo - Jeanne De Cock 
Oen Baviaan - Har�y De Cuypere 
Den Blenden Kloef - Eduard Couvreur 
' t  Kljeen Meesterke - Joris Vermeulen 
Sausse Djien - Gui l laume Joos 
Den Ojaak - Urslain Van Landschoot 
Entje - Romain Goossens 
Fleuteko - Jacobus Verschelde 
Louis Frank - René Focquaert 
De Gasbjeer en de Meelbjeer - Emiel 
Roels 
Tgalè - Kamiel Snoeck 
Oen Dikken Gat - Theophie l  Roels 
Oen Gladia, ook Oen Schoenpin -

Raymond De Jaeghere 
Den Her�boer - Richard Matthys 
Den Hollander - René Longuevi l le  
Kaai Smet - Ju l iaan Longuevi l le  
De Kaffee - Emie l  Van Landschoot 
Platje - Elodie Van Landschoot. 
Karel I - Carlos Thys 
Den Pin - René Bleyaert 
Oen Kei - Albert Bleyaert 
De Botte - Albert N immegeer 
Oen Koatre - Leopold De Bruyckere 

Prins Kokkers - Petrus Trenson 
Peks Oande - Petrus Trenson 
Leute Fasse - Eduard Vandeweghe 
Dikke Loen - Albert Borgonjon 
't Majoorke - Ju les Taeldeman 
Moestas - René Versluys 
Schone Meze - Clara Wittoeck 
Boer Miljoen - R ichard De Clercq 
Sloepe Narden - Henri Caeckaert 
Nawie - André Van Landschoot 
De Cinemazjeekere - René Versluys 
De Piepere - Richard Focquaert 
De Schrjeemere - Emiel Focquaert 
Peet Sente - Amedé Marclé 
' t  Slejhondje - Honoré B leyaert 
Snoks en de Wip - Theoph iel Versluys 
Streus den Hoane - Harry De Backer 
Den Tip - André Borlé 
Tsjeute - Ju les Meire 
Tsjiepe - Gi lbert Van Landschoot 
Tomatje - Emma Meire 
Oen Poot of den Plattepoot - Ivo Roels 
Oen Heere van Peets - Bertrand De 
Wandele 
Jamaar Toettoet - Octaaf Borlé 
De Val de Zeur - Henri Heysse 
Oen Kèremelkscheetere - René Versluys 
Oen Kouwen - Henri Roels 
Petat - Gi lbert Bleyaert. 

Totdaar onze oogst van jaren 'b ijnamen verzamelen' .  Toch zijn we er van overtuigd dat 
er in Kleit , met zijn rijk volks verleden , nog veel van dergel ijks moet te sprokkelen zijn. 
Daarom houden we ons beschikbaar voor iedereen die nog n ieuwe gegevens kan mee
delen, of eventuele misvatt ingen in onze tekst kan recht zetten .  We zijn er hen b ij voor
baat dankbaar voor. 



ABRAHAM HANS 

VERTELT OVER MALDEGEM 

Georges De Vogelaere 

Het is sti l ler geworden rond de volksschrijver A. Hans . . .  
I n  1 982 werd i n  zijn geboorteplaats Sint-Maria-Horebeke o p  grootse wijze d e  honderd
ste verjaardag van zijn geboorte ( 1 2  februari 1 882) herdacht met onder andere een aca
demische zitt ing,  de onthu l l ing van een gedenkplaat aan zijn geboortehu is ,  een ten
toonstel l ing en de opening van het Abraham Hans-wandelpad. 
I n  dagbladen en tijdschriften verschenen tiental len bijdragen over het leven en de wer
ken van deze volksschrijver. Zeven jaar later, bij de vijft igste verjaardag van zijn over l ij
den te Knokke (6 jul i 1 939), stond Abraham Hans alweer i n  het centrum van de belang
stel l ing .  Het herdenkingsprogramma omvatte onder andere een academische zitt ing ,  de 
voorstel l ing van de f i lm " In de voetsporen van A. Hans" ,  de u itgave van een nieuw boek ' 
met levensschets en vol ledige biografie 1 .  
A. Hans was ongetwijfeld een veelschrijver, want h ij publ iceerde 1 70 volksromans en 
toeristische leesboeken, 80 boekjes voor volwassenen (32 bladzijden) voor Abraham 
Hans' "Romanbibl iotheek" en 740 boekjes (32 b ladzijden) voor de " Kinderbib l iotheek" .  
Dit  is 1 .075 titels in het totaal . 
N iet meegerekend zijn bijna 2 .000 krantenartikels2• 

A. HANS OVER MALDEGEM 

I n  d i t  enorme oeuvre krijgt Maldegem een n iet geringe rol toebedeeld. Laten we d it even 
nagaan. 

A. De "Hansjes". 

1. De bezembinders van Kleit (nummer 37 ,  i n  herdruk nummer 1 1 1 0) 

Twee populaire Maldegemse legenden worden in dit boekje verwerkt. 
Voor de historie over de bezembinders - in twee versies nog wel - kunnen we verwijzen 
naar de artikels van heemkundigen zoals Gaston De Smet3 en Hugo Notteboom4• 
Ook de legende van de 36 ketel lappers in de donkere put wordt door A. Hans ter spra
ke gebracht. Voor het ontstaan en de verdere ontwikkel ing van d it verhaal leze men de 
goed gedocumenteerde studies die Jeroom Van Maldeghem5 en Hugo Notteboom6 b ijna 
gel ijktijdig gepubl iceerd hebben . 
Keren we nu terug naar ons " Hansje" . 
Twee kinderen van bezembinder Broos , Greta en Bert, ontmoeten tot hun schrik in het 
bos een zonderl inge vrouw. Thuisgekomen vertelt vader dat ze helemaal n iet bang hoef
den te zijn . Lida - zo heet de vrouw - is weduwe geworden doordat haar man één van 
de 36 ketelaars was die " in  de donkere put" het leven l iet. 
Diezelfde avond komt een verdwaalde vreemdel ing aankloppen bij Broos. Hij krijgt 
onderdak en deelt met hem het karig avondmaal . 's Anderendaags vertrekt hij, maar 
belooft in de stad een woordje te doen voor de bezembinders, die lastig geval len wor-
den door de boswachters als zij rijs snijden om borstels te maken .  Tot g rote verwonde- / 87 
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De volksschrijver 
Abraham Hans. 

r ing van Broos brengt een ru iter een perkament waarop staat dat de bezembinders van 
Kleit kosteloos rijs mogen snijden in de bossen van de graaf. Immers, de verdwaalde 
vreemdel ing was niemand minder dan de graaf ! 
Een tijdje later verneemt Broos dat Lida door de baljuw naar Brugge gevoerd werd . 
Beschu ld igd van hekserij , werd ze veroordeeld tot de brandstapel .  Broos spoedt zich 
naar Brugge bij de graaf en p leit voor Lida. De graaf beveelt een nieuw onderzoek en 
. . .  de baljuw bl i jkt schu ld ig te zijn aan de moord op een koopman . Lida was daarvan 
getu ige geweest en moest dus verdwijnen.  
Gerechtigheid zal  geschieden : de valse baljuw sterft aan de galg .  
A .  Hans bes lu it : "De legende van de Kle itse bezembinders en hun grafe l ijk privi legie 
hoorden we het eerst van de heer Victor De Li l le , letterkundige en stichter van het week
b lad "'t Getrouwe Maldeghem".  Mevrouw Courtmans spreekt ook over deze legende i n  
haar boeiend werk : "Het Geschenk van de  jager" . 
We kunnen nu wel meewarig g l im lachen om de legende over de bezembinders. Het is 
echter een feit dat het bezembinden lange jaren een broodwinn ing geweest is voor veel 
Kleitse gezinnen . I n  een schooll ijst van 1 868- 1 869 vermeldt meester Vercruyssen dat 24 
vaders van de 59 jongens en 1 7  vaders van de 36 meisjes bezembinder waren1. 

2. De held van Maldegem (nummer 349, in herdruk nummer 1 039) 

Wie is die held ? Fi l i p  1 1 1 ,  heer van Maldegem, leefde omstreeks 1 300. In haar fami l ie
kron iek "Maldeghem la loyale" kond igt Mme La comtesse de Lalaing hem heel euforisch 
aan : "C'est ici que va nous apparaître la p lus grande et la plus noble figure de notre 
fami l le  . . .  "8. 
Voor zijn "Hansje" gebruikt A. Hans bijna letter l ijk enkele hoofdstukken ( 1 6de tot 20ste) 
uit zijn vroeger verschenen jeugdboek "Groen inghe" ,  dat we verder bespreken. 
Voor de h istorische achtergronden verwijzen we naar het open ingsartikel van Hugo 
Notteboom in het eerste jaarboek van het Ambacht Maldegem9• A. Hans laat Fi l ip 1 1 1  met 
" 1 .000 kloeke borsten" oprukken om het door de Fransen belegerde stadje Damme, ver
dedigd door Wil lem van Crèvecoeur, te ontzetten .  Het legertje van Fi l ip  1 1 1  wordt echter 
door de Fransen verslagen en hij zelf gevangen genomen . 
Bij Mme de Lalai ng lezen we dat het g ing om de verdedig ing van Aardenburg in plaats 
van om het ontzet van Damme. Wie verg ist zich ? 



3. Een wilde nacht in het bos (nummer 544) 

Op een stormachtige novemberavond komt Joris Kommers van de winkel van vrouw 
Laan te Maldegem. Het is al donker gewörden en de jongen spoedt zich naar hu is .  Hij 
stapt voorbij het kasteel en dit is de aan le id ing om de gesch iedenis van de 36 ketelaars 
in de donkere put nogmaals uit de doeken te doen .  Plots wordt de knaap aangereden 
door een vrachtwagen, die te ver van de rijweg afwijkt. Alhoewel gekwetst, s laagt Jor is 
erin recht te komen en h ij slaat de b innenweg in, die hem thuis moet brengen.  H ij valt 
echter bewusteloos neer. 
Thuis tracht vader Kommers, d ie werkloos is ,  moeder te overhalen om hem te laten 
smokkelen, samen met Miel Zinga. Moeder geeft n iet toe . 

Ongerust om het lange uitbl ijven van hun jongen gaat vader op zoek. Met de hu lp  van 
een paar boswachters vindt h ij zijn bewusteloze Jor is .  Ze brengen hem naar hu is .  De 
dokter wordt er  bijgehaald en d ie besl ist  de jongen naar het hosp itaal te Brugge over te 
brengen. Vader rijdt mee. Pas laat keert h ij terug .  Gelukkig z i jn de kwetsuren n iet ern
stig .  De ouders praten nog wat na. Plots wordt op de deur geklopt en de late bezoeker 
is Miel Zinga. H ij vreest dat h ij achtervolgd wordt door douaniers. Als dit n iet het geval 
bl ijkt, vertelt h ij over zijn smokkelavond . U it zijn verhaal b l ijkt dat h ij en zijn gezel de klei
ne Joris aangereden hebben. Miel  Zinga wordt aan de deur gezet. E ind goed , al goed 
: Joris geneest en wordt later onderwijzer. Vader spreekt niet meer over smokkelen en 
Miel Zinga krijgt zijn verdiende straf. 
A. Hans kende Maldegem goed.  Dit b l ijkt u it het verhaal van Mie l  Z inga : "We kwamen 
al vroeg uit Aardenburg " .  Wij met een goede vaart over de g rens" .  Tegen Maldegem 
wilden de komiezen ons doen stoppen" .  De Noordstraat door, de hoek om en de weg 
naar Brugge op ! "  

4. 't Hospitaalkarretje van Maldegem (nummer 563) 

Karel Vriel inck, een Kleitse bezembinder, verkoopt zijn laatste bezems op een grote 
hoeve tussen Sluis en Aardenburg. A. Hans grijpt h ier de gelegenheid om nog maar 
eens de legende van de Kleitse bezembinders te verhalen, die "dragende aan de ene 
voet een kloef en aan de andere een schoen" r i js mogen sni jden i n  de bossen .  

Enkele dagen later, a ls  de bezembinder rijs gaat sni jden, wordt h i j  zwaar gekwetst door 
een val lende boom. De b ijgehaalde dokter staat machteloos en beslu it de gekwetste 
naar het Sint-Jansgasthuis te Brugge te laten voeren met het hospitaalkarretje. Daar zal 
h ij gratis verzorgd worden. Een ruwe mosselman met een hu ifkar getrokken door een 
ezeltje, komt hem afhalen . Een echte l ijdensweg begint. Aan de Kru ispoort merkt de 
voerman dat de bezembinder n iet meer beweegt. Hij weet echter dat h i j  al leen betaald 
wordt als de gekwetste of de zieke levend afgeleverd wordt. Wat doet h ij? Hij stopt enke
le broodkru imels in de mond van de dode en zal in het gasthu is beweren dat de bezem
binder nog voorbij de Kruispoort om eten gevraagd had . 

Toeval lig is pastoor Andries van Middelburg bij het hospitaal en verneemt het gebeur
de. Het roept bij hem vragen op. Waarom toch genieten de inwoners van het oude 
Ambacht Maldegem kosteloos verpleging in  het Sint-Janshospitaal? Zijn speurtocht 
brengt hem bij Arnold van Maldeghem, de stichter van het Maldegemse hosp itaal .  Zijn 
testament dateert u it 1 273. Daarin had hi j  het beheer van zijn stichting toevertrouwd aan 
het Sint-Janshospitaal . Brugge had in de loop der eeuwen die taak verwaarloosd en het 
Maldegems hospitaal was verdwenen . Het raadsel van het hospitaalkarretje was opge- l s9 
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lost. Er volgde een proces dat zeven jaar zou aanslepen. Bij de minnel ijke schikking in  
1 864 ontving Maldegem 290.755 frank a ls  schadevergoed ing .  Met dit bedrag werd het 
hospitaal S int-Arnoldus gebouwd . In het slothoofdstuk vertelt A. Hans dat hij het verhaal 
van het hospitaalkarretje van Maldegem kent van Victor De L i l le ,  deze schrijft er ook over 
in  zijn boek "De stem uit het woud" .  
Over het  leven en de werken van kanunn ik  Andries werd a l  een en ander  gepubl iceerd 10. 

5. Een bewogen kerstnacht (nummer 740) 

Er heerst beroering op het Mariahof te Middelburg : boer Wi l lem Kegels is met zijn doch
ter Florence naar de markt te Brugge geweest om kerstinkopen te doen en 's avonds 
stel len ze vast dat een belangr ijke geldsom uit de kast verdwenen i s  . . .  De verdenking 
valt op de knecht Leander; deze wordt naar hu is  gestuurd "om na te denken" .  
Kerstavond breekt aan . Er  heerst een bedrukte stemming b i j  het werkvolk dat naar jaar
l ijkse gewoonte u itgenodigd werd op de wafelbak. Fons,  een bejaard werkman, vertelt 
oude geschiedenissen onder andere de legende over de verdwenen abdij te 
Zoetendale. Elke Kerstnacht, om klokslag 1 2  uur, komen van onder hun g rafstenen de 
paters te voorsch ijn ,  de abt voorop. Met brandende kaarsen volgen ze zingend de abt 
en stapper.i zo dr ie keer rond Zoetendale. Daarna verdwijnen ze opnieuw in hun graf tot 
volgend jaar. . .  

Het koeiertje Adriaan gelooft d it verhaaltje e n  wi l  d ie z ingende ommegang wel eens zien . 
Hij s lu ipt sti l letjes buiten en spoedt zich naar Zoetendale. Als het 1 2  uur  slaat op de kerk
toren te M iddelburg gebeurt er . . .  n iets. Ons koeiertje heeft het koud gekregen en spoedt 
zich naar de hoeve. Als h ij in  de schuur zijn s laapstee wi l opzoeken ,  lu istert hij ongewi ld  
een gesprek af tussen Florence en haar verloofde Lou is  Berkels. Daaruit b l ijkt dat n iet 
Leander de d ief is ,  maar Florence zelf en wel om de speelschulden van haar verloofde 
te kunnen betalen.  Na een woel ige nacht vertelt Adriaan zijn bevind ingen.  H ij wordt zelf 
beschuldigd en . . .  opgesloten.  Florence krijgt echter berouw en biecht a l les op . . .  De ver
dachten worden in ere hersteld en Louis  Berkels wordt de laan u itgestuu rd .  

6. De veroordeelde van Aardenburg ( nummer 643) 

In dit boekje weeft A. Hans twee thema's door e lkaar, nameli jk de legende van "Onze
Lieve-Vrouw met de inktpot te Aardenburg1 1  en de gesch iedenis van de moord op g raaf 
Karel de Goede in de Sint-Donaaskerk te Brugge op 2 maart 1 1 27 .  
Rechtstreeks hebben ze met Maldegem niets te maken,  toch krijgt de abdij van 
Zoetendale er een vermeld ing i n .  Even situeren : op 1 maart 1 1 27 rijdt de heer van 
Rodenburg - een vroegere benaming voor Aardenburg - met zijn d ienaar Wi l lem van 
Moere te paard naar Brugge. Het is al donker en het stormt. A. Hans schrijft : "Wi l lem 
zag op enige afstand de verl ichte vensters van de Zoetendaalse abdij ;  h ij kende goed 
het klooster, waar de paters woonden, die grauwe schorren tot vruchtbaar land ind ijk
ten" .  

B i j  nader toezien is dit een anachronisme, want de abdij van Zoetendale werd pas een 
eeuw later gesticht, om precies te zijn in 1 2 1 512 • 
Het getuigt toch van een grote breeddenkendheid dat de protestant A. Hans n iet aarzelt 
een specifieke Marialegende te publ iceren .  
I nteressant is ook het slot van het boekje. We citeren daaru it: "Van de abdij van 
Zoetendale hebben we nog tot voor enige jaren ,  in een weide zerken gezien van de gra-
ven van de monniken.  Deze zerken heeft men naar het museum te Gent gevoerd . "  l 9 1 
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Abraham Hans op bezoek te Zoetendale (De vier hofstees). V. l .n . r. Marie Gobeyn, Esther Gobeyn, Eduard 
Gobeyn, Albertine Jonckheere, Clarisse Gobeyn, Abraham Hans. 

B. Het jeugdboek "Groeninghe" 

I n  1 9 î 0  verscheen bij de u itgever Lodewijk Opdebeek een historisch verhaal voor de 
jeugd met als t i te l  "Groeninghe" .  Het was een kanjer van een boek (34 1 b ladzijden), geïl
l usteerd met mooie penteken ingen van E .  Wal ravens.  D it verhaal van de 
Gu ldensporenslag werd later herhaaldel ijk  herdrukt. 
Maldegem speelt er een n iet geringe rol in : Het 1 6de hoofdstuk is gewijd aan het 
bezoek van Fi l ip 1 1 1  van Maldegem die, komende uit Brabant, g raaf Gwijde van 
Dampierre in het kasteel te Rupelmonde gaat opzoeken om over de benarde toestand 
in Vlaanderen te praten .  
I n  hoofdstuk 1 7  krijgt Dolf, de boswachter, bezoek van Ralph,  de schaapherder, beiden 
in d ienst b ij Fi l ip 1 1 1 .  Ze praten gezel l ig met elkaar en de legende van de 36 ketelaars 
wordt nog eens opgerakeld . 
1 8de hoofdstuk : Dit gezel l ig  samenzijn wordt p lots gestoord door de komst van een 
troep Franse soldaten op zoek naar het kasteel van Maldegem . Dolf stuurt ze de ver
keerde kant op en verwittigt ondertussen de heer van Maldegem van de komst van de 
Fransen. 
In het volgend hoofdstuk komen de Franse soldeniers terecht in een moeras. Met veel 
moeite geraken ze er uit . Nauwel ijks bekomen van de schrik worden ze door soldaten 
van F i l ip omsingeld en gevangen genomen.  
Het 20ste hoofdstuk is gewijd aan de mislukte poging van Fi l ip van Maldegem om 
Damme te ontzetten. Daarna rukken de Fransen op naar zijn kasteel .  Het wordt vero
verd , geplunderd en in brand gestoken .  Die brand wordt als volgt beschreven : 
"Vlammen knetterden, s loegen op,  d rongen door ramen en schietgaten ."  kronkelden 
vers l indend langs de daken.  Helaas ! het slot van Maldegem was een prooi van 't vuur 
geworden . "  



Abraham Hans ontcijfert een grafzerk uit het klooster van Zoetendale. De grafstenen zijn later overgebracht naar 
het Museum van Stenen Voorwerpen, Sint-Baafsabdij. Gent. 

C. Toeristische werken 

1 .  Op reis door België ( 1 9 1 0- 1 9 1 1 )  

Een zekere mijnheer Franken - dit is de schrijver zelf - vergezeld van zijn twee zonen , 
onderneemt een denkbeeld ige reis door België met de bedoel ing de steden ,  dorpen en 
landschappen met hun bewoners te leren kennen.  N iet minder dan dr ie  boekdelen zi jn 
er  nodig alvorens de reis ten einde loopt. 
In deel Il neemt het drietal , na hun bezoek aan Gent en omstreken ,  de tre in  naar Eeklo. 
Vandaar stappen ze naar Maldegem. Gelegenheid te over om te vertel len over het 
Meetjesland en Maldegem : over Vrouwe Courtmans ,  de boekweit, het kanaal van 
Schipdonk, de monumentale kerk van Maldegem, het kasteel met de twee oude l inden 
(omtrek 4,96 meter en 5,31 meter ! )  en de donkere put . . .  
Dit boek i s  een goede reisgids e n  bovendien geïl lustreerd met fraaie pentekeningen.  
Het werd ook vertaald in het Frans met a ls titel "A travers la Belg ique" 13. 

2. Kerlingaland ( 1 9 1 2) 

Ondertitel : Geschiedenis, legenden , zeden en gewoonten der kustbewoners. 
Alhoewel men moei l i jk de inwoners van Maldegem tot de kustbewoners kan rekenen , 
krijgt onze gemeente toch meer dan een vermeld ing .  I k  noteer : 
a) De moedige poging van Fi l ip 1 1 1  om Damme te ontzetten .  
b )  Een reisje met de tram Breskens-Maldegem. 
Voorbij Strobrugge moest de machin ist zo heftig remmen dat de tram "derai l leerde" : 
"het stoompaard" stond dwars over de rai ls. Bij nader toezien was een voerman onder 
de tram terecht gekomen en letterl ijk onthoofd . 1 93 



De uitbesteding van weeskinderen. H ierover had Hans gelezen in Mevr. Courtmans' "De Gemeenteonderwijzer". 
I l lustratie in "Kerlingaland. 

Van deze gelegenheid maakt A. Hans gebruik om de ongezonde n ieuwsgier igheid van 
de toeschouwers aan de kaak te ste l len .  
c) Over de tram zelf : a l le lof. " De tram Breskens-Maldegem bewijst u itstekende dien
sten aan de bevolking .  't Is  n iet nodig ,  dat ge u naar het station begeeft om i n  te stijgen;  
doe gerust een teken ,  gel ijk waar ge u bevindt en de machin ist zal  stoppen . . .  Lach daar
mee n iet, lezer !  Een tram is in de eerste plaats voor buurtverkeer . . .  " 
d )  Ook Vrouwe Courtmans wordt n iet vergeten .  A. Hans vertelt namel ijk over de open
bare u itbesteding van arme ouderloze k inderen .  Wie het m inst vroeg van het 
Armbestuur kreeg zo een weesjongen of -meisje toegewezen .  Hij vermeldt dat h ij zulke 
toestanden nog gelezen heeft b ij Vrouwe Courtmans in haar boek "De gemeenteonder
wijzer" . 

D. De volksromans 

Hier is het aandeel van Maldegem kleiner. Dit valt mogel ijks te verklaren doordat A. Hans 
d ikwij ls gefingeerde plaatsnamen gebruikt. 
Nemen we als voorbeeld het boek "Tieneke Van Hove . "  Het is een l iefdesroman, gesitu
eerd in  Soerlare, een k le in denkbeeld ig dorp. Leon Driessens, een wat verlegen jonk
man, is verl iefd op Tiene Van Hove, een mooi en braaf meisje, maar hij aarzelt haar zijn 
l iefde te bekennen . . .  Er komt een concurrent opdagen : Pieter Goeme, een mooiprater"" 
Wees maar gerust : de goeden zul len elkaar wel vinden, want op 't e ind van het verhaal 
b l ijkt Pieter Goeme een . . .  d ief en moordenaar te zijn .  



Het boek behandelt ook een soc iale kwestie. Leon vindt dat er te veel mistoestanden 
bestaan in  de kantn ijverheid : de spel lewerksters worden te wein ig  betaald voor de afge
leverde kant. Hij tracht daar verandering in te brengen. Geen gemakkel ijke taak! 
Een knipoogje naar Victor De L i l le mag ook n iet ontbreken .  I k  c iteer : Vader was nog n iet 
uit en moeder zat bi j de stoof i n  " 't Getrouwe Maldegem" ,  het prachtig weekblad, ver
d iept . "  

E. Krantenartikelen 

A. Hans gaf na de eerste wereldoorlog zijn onderwijzersloopbaan op om voltijds journa
l ist te worden b ij "Het Laatste N ieuws" . 
Daarin verschenen ook bijdragen over Maldegem. Hugo Notteboom bezorgde mij vol 
gende artikels : 

a) krant van maandag 7 april 1919 : een artikel over Middelburg in Vlaanderen. 
Na een korte h istoriek verhaalt A. Hans de beschiet ing van M iddelburg op zondag 20 
oktober 1 9 1 8  omdat, een week voord ien ,  op de wijk Den Hoorn een Du its soldaat door 
een burger neergeschoten werd . Vijftig g ranaten sloegen in  met als gevolg dat vijf bur
gers, een luitenant en een soldaat omkwamen.  
Pittig detail :

·
de Duitsers staakten de beschiet ing omdat de Nederlanders fel geprotes

teerd hadden. Immers bij de beschieting van M iddelburg vlogen de g ranaten over een 
hoekje van Hol land. 
Het poëtisch slot van d it artikel wi l  ik u n iet onthouden : "Nu bouwt en herstelt men" .  En 
op de d ijken d ie de polders omgeven bloeien reeds madel iefjes. De boze jaren zi jn voor
bij .  De lente wekt hoop en vertrouwen" .  

b) Krant van zaterdag 1 9  april 1919 : een artikel met als titel : "In 't Meetjesland. Bij Victor 
De Lille" 
A. Hans is op bezoek in 't kasteeltje te Maldegem en praat met de u itgever van het week
blad "'t Getrouwe Maldegem" .  Die vertelt over zijn oorlogsperikelen : aanhoud ing ,  over
brenging naar Tie l t ,  veroorde l i ng ,  gevangenschap in Du itsland , i nterner ing i n  
Zwitserland . . .  
Over zijn terugkeer lees ik : "Na  de  wapenst i lstand kwam hij terug .  Het was nacht. Met 
zijn alpenstok klopte hij op de deur. I n  't toreken g ing een vensterke open en wat 
benauwd vroeg een stemme : "Wie is daar ?" En van beneden klonk het "Kinderkens, 
zijt nu maar sti l lekens bl i jde. 't Is  vader d ie were keert" . 
A. Hans besluit zijn artikel als volgt : "En nu zit ik op 't kasteeltje en rij ik daarna langs 
de grote baan, zo menigmaal afgewandeld door Ledeganck, toen h ij te voet naar de 
Hogeschool te Gent trok, door Vrouwe Courtmans die 't leven der bevolk ing afkeek, door 
De Lille die weer voor zijn volk schrijft en kampt en moediger dan ooit, n iet ondermi jnd,  
"want h ij is altijd al lachende opgestaan te midden der g rootste el lende" .  
D i t  overzicht is zeker niet vol led ig .  I k  had ook nog u itvoerig kunnen handelen over een 
paar boekjes die A. Hans wijdde aan de moorden te Beernem'4• 
Ook daarin komen de nauwe banden tussen A. Hans en Victor De Li l le tot uit ing ,  maar 
om herhalingen te vermijden heb ik dit achterwege gelaten.  Een kort stukje wil ik toch 
even aanhalen, precies omdat het zo brandend actueel is. De titel lu idt : " De pers" . "Er 
is te Beernem en i n  wijde omgeving weer vertrouwen in  het recht" .  De strijd om waar
heid en recht heeft lang geduurd. En toen we te Beernem kwamen , zei ons een bewo
ner : "Er is maar een uitweg meer : de pers" . En de pers heeft bewezen een macht te 
zijn . Vooral Victor De Li l le heeft onversaagd gekampt. En anderen hebben hem 
gesteund .  De pers is 't volk en dat moet meer en meer begrepen worden" . 15 l 95 



Waardering 

A. Hans werd one ind ig veel gelezen ,  zowel door de jeugd als door de gewone volks
mens. H ij had ontelbare bewonderaars . 
Hij kreeg ook veel tegenwind ,  vooral van kathol ieke zijde. I k  vermoed meer om wi l le van 
zi jn p rotestant z ijn ,  dan om zijn werken zelf. 
Ter i l l ustrat ie een paar voorbeelden : 
a) "A. Hans fabrikeert zijn boeken ergens i n  een achterkotje van de l iteratuur, waar het 
bepaald schemerig en duf en bovendien erg stoffig  en onfris moet zijn " .  ( Boekengids 
1 928) 
b) "Zijn k inderbib l iotheek is  volkomen neutraal en derhalve voor de kathol ieke jeugd 
pedagogisch n iet te verantwoorden" .  (Lektuurrepertorium 1 953) De tijden zijn echter 
veranderd. 
Naar aan le id i ng  van de herdenking van de honderdste verjaardag van A. Hans werd in  
"Kerk en Leven" (maart 1 982) mea cu lpa geslagen.  "De kathol ieke gemeenschap i n  
Vlaanderen heeft iets goed te  maken rond de Vlaamse volksschrijver Abraham Hans" . 
Zo beg int Fel ix  Dal le de in le id ing van het arikel "Abraham Hans" door J .  Corn i l le .  
En verder : " Deze bi jdrage is door ons bedoe ld als een postuum eerherste l " .  Een beet
je laat we l iswaar. 
Het 500ste nummer uit A. Hans' K inderbib l iotheek werd geschreven door zijn vriend 
Johan De Maegt. Het d roeg als titel "U it het leven van A. Hans" .  
Daaruit p lukken we volgend fragment : 
" I n  d ie  boeken ruist de Noordzee, ruisen de bomen van Vlaanderen,  golven onze heu
ve ls ,  rijzen onze torens op , en ons verleden, l ijdt en zwoegt ons volk, en draagt het zijn 
lot met moed,  met geloof en vertrouwen.  Het leven tr i l t er i n ,  de poëzie f leurt er in, het 
ideaal b loeit er  i n ,  en ze hebben wieken l ijk onze molens en malen 't g raan voor het 
dagel ijks brood , die boeken van A Hans". (pag.36). 
Een mooier hulde aan de schrijver die mijn k indertijd verrijkte en verb l ijdde,  heb i k  nog 
n iet gelezen .  

Voetnoten 

1 .  Abraham Hans comité - Horebeke, "Abraham Hans. Zijn leven. Zijn werk ( 1 989). 
2. Jan Marchau "Abraham Hans", in Oostvlaamse literaire monografieên nr. 24 Gent ( 1 982), blz. 1 9-20. 
3 .  G .  De Smet, "Geschiedenis van Kleit", Maldegem ( 1 945),  blz. 1 66- 1 72. 
4. Hugo Notteboom, "De bezembinders van Kleit" , in Jaarboek van het Ambacht Maldegem nr. 1 

( 1 995) .  blz. 1 5- 1 8. 
5 .  Jeroom Van Maldeghem, " D e  roversballade het Heerken van Maldeghem" ,  in Jaarboek van het 

Ambacht Maldegem nr. 1 ( 1 995), blz. 25-44. 
6. Hugo Notteboom, "De legende van het Heerken van Maldegem", in Appeltjes van het Meetjesland 

nr. 46 ( 1 995) ,  blz. 63- 1 08.  
7 .  G .  De Smet, "Geschiedenis van Kleit" ,  Maldegem ( 1 945) ,  blz. 1 7 1 .  
8. Mme La comtesse de Lalaing, "Maldeghem la loyale", Brussel ( 1 849), blz. 1 08- 1 10 .  
9 .  Hugo Notteboom, " ' t  Getrouwe Maldeghem'', i n  Jaarboek van het Ambacht Maldegem nr. 1 ( 1 995). 

blz. 7- 1 0. 
1 0. M. De Smet, "Kanunnik Andries" ,  Maldegem ( 1 98 1 ), Kanunnik Andries-comité Maldegem-Oostkamp 

"Herdenking Kanunnik J .O.  Andries'', Maldegem ( 1 986) . 
1 1 .  J .H .M .  Paridaen e.a" "Pi lgremme tot Ardenbuerch'', Aardenburg ( 1 991  ) .  
1 2. Prof. Dr. Erik Van Mingroot, "De abdij van Zoetendale te Maldegem",  Maldegem ( 1 983). 
1 3. Met dank aan Hugo Notteboom die mij de Franse tekst over 't Meetjesland bezorgde. 
1 4. a) A. Hans, "De zaak van Beernem", uit A.  Hans' Romanbibliotheek. 

b) A. Hans. "Nog Beernem", uit A. Hans' Romanbibliotheek uitg. S.H.  Hans, Kontich. 
1 5 . a) A. Hans, "De zaak van Beernem" blz. 62. 



SCHOOLSTRIJD IN MALDEGEM 

( 1 932- 1 938) 
Hugo Notteboom 

1. DE ORGANISATIE VAN H ET LAGER ONDERWIJS TE MALDEGEM 
IN DE 1 9DE EEUW 

Op 23 september 1 842 bekrachtigde kon ing Leopold 1 de eerste organieke wet op het 
lager onderwijs .  Tot aan de Gemeentewet van 1 836 was het verstrekken van onderwijs 
voornamel ijk een aangelegenheid geweest van part icu l ieren onder het toezicht van de 
geeste l ijkheid .  Na 1 836 l ieten ook heel wat gemeentebesturen zich ijverig i n  met het 
lager onderwijs. De wet van 1 842 erkende het algemeen aanvaarde pr incipe dat de 
godsdienst van de meerderheid van de bevolk ing de basis was van a l le onderwijs .  Het 
benoemingsrecht van het onderwijzend personeel werd een exc lusieve zaak van de 
gemeentebèsturen ,  de geestel ijkheid mocht al leen het godsd ienstonderricht en de 
schoolboeken controleren.  E lke gemeente had het recht openbaar onderwijs te organi
seren, vrije katholieke scholen konden door het gemeentebestuur worden aangeno
men1 .  

Gedurende de hele verdere 1 9de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw gebeur
de de aanneming en heraanneming van de Maldegemse jongens-, meisjes-, en bewaar
scholen zonder noemenswaard ige problemen.  De opeenvolgende gemeentebesturen 
stonden meestal positief tegenover het aannemen van scholen,  van het inrichten van 
eigen gemeentelijk onderwijs was voorlopig nog geen sprake . Tot i n  1 849 was het 
onderwijs in Maldegem een nagenoeg vol ledig private aangelegenheid .  I n  1 835 hielden 
volgende personen een private school : Johannes Reychler, Ju l ie  Van Hese , Thérèse Van 
Moffaert, Guido Corthals, Marie Bottelberghe en de broeders Josephieten met dr ie broe
ders: Michel , Joseph en Vincent. Ongeveer 30 jaar later, in  1 860, bestonden er  nog 7 
private scholen .  De eerste Maldegemse gemeenteschool kwam er pas in 1 849; mees
ter Xavier Wal lemacq werd de eerste Maldegemse gemeenteonderwijzer2. 

In 1 859 werd de bijzondere school of private school van meester Jozef Vercruysse uit 
Kleit zonder problemen aangenomen. Meester Vercruysse hield er school in een pand 
van de pastoor dat vroeger gediend had als kantschool .  H ij vest igde zich begin 1 857 
in  Kleit en genoot er al vri j  spoedig de achting van de Kleitenaren .  B i j  de aanneming 
van zi jn school speelde de overweging dat meester Vercruysse Kleit wel eens zou kun
nen verlaten bij n iet-aanneming van zi jn school ,  een grote rol . Zelfs de gouverneur van 
Oost-Vlaanderen vond dat het gemeentebestuur de school maar best aannam. H ij had 
reeds in 1 850 aangedrongen op het inrichten van een school op deze wijk .  I n  latere 
jaren werd door de onderwijzers van Kleit om de zoveel jaren een hern ieuwing van de 
aanneming aangevraagd3• 

De avondschool die in 1 867 in Kleit werd geopend en eveneens onder de le iding van 
Jozef Vercruysse stond, werd door ongeveer 75 leerl ingen bijgewoond . De avond
school in het Maldegemse centrum, die in hetzelfde jaar werd geopend en geleid werd 
door Xavier Wal lemacq, telde 1 50 ingeschreven leerl ingen4• Meester Vercruysse bood j 97 
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i n  1 869 zijn ontslag aan en er werd een paar maanden les gegeven door Clemence 
Wi l lems. Clemence bracht er n iet veel van terecht en ze werd reeds na enkele maanden 
vervangen door Jan Grootaert, een n iet-ged ip lomeerd onderwijzer. Jan Grootaert maak
te er een potje van in Kleit ,  enkel lezen en spel l ing werden door hem onderwezen .  Men 
kon het hem echter n iet ten kwade duiden,  want bij gebrek aan lessenaars , schrijfgerei 
en ander noodzakelijk materiaal was er van het geven van optimaal onderwijs geen 
sprake. Het is dan ook n iet verwonderl ijk dat de school van Kleit in de kantonnale wed
strijd van 1 869 s lechts 20 % behaalde5. 

Omstreeks 1 869 zag de organisatie van het Maldegemse onderwijs eruit als volgt: 
- centrum:  de gemeente l ijke jongensschool van Xavier Wal lemacq ; 
- centrum:  de gemeente l ijke meisjesschool van Math i lde Courtmans; 
- Kleit : Jozef Vercruysse; 
- Barbara De Muynck ( 1 03 leer l ingen) ;  
- Theresia Van Moffaert (230 meisjes); 
- Rookalseide:  Johanna Doosselaere (39 leer l ingen) ;  
- Eibei :  Me lanie Parydaen (48 leer l ingen) ;  
- Moerhu ize: Nathal ie Maenhout ( 1 4  leerl ingen) ;  
- Krone:  Jan Baptist De Beule (44 leer l ingen) ;  
- Burkel :  Amel ie Van de Wal le (25 leerl ingen)  
- Marie De L i l le  (bewaarschool ,  35 leer l ingen) ;  
- Butswerve: Rosal ie De Wandele (bewaarschool ,  65 leerl i ngen) ;  
- Rosal ie Vanden Bossche (bewaarschool , 1 2  leerl ingen) ;  
- Kle it :  B londia Van Halewyn (bewaarschool ,  54 leer l ingen) .  
Bi j al deze onderwijsinste l l i ngen d ient nog de gemeentel ijke tekenacademie gevoegd te 
worden d ie in 1 866 was opgericht. 

l l . DE SCHOOLSTRIJD VAN 1 879-1 884 

Rond 1 880, aan de vooravond van de schoolstr ijd ,  telde Maldegem reeds 4 gemeente
scholen voor lager onderwijs: 
- Xavier Wal lemacq en Alfred Wal lemacq (gemeentel ijke jongensschool ,  twee klassen) ;  
- Math i lde ,  Ju l ie en Adèle Courtmans (gemeentel ijke meisjesschool ,  twee klassen) ;  
- Gemeenteschool Kle i t :  één klas; 
- Gemeenteschool Donk: één klas. 

Naast deze off iciële scholen waren er ook nog een gemeentel ijke bewaarschool in  Kleit 
en drie adu lten- of avondscholen: centrum, Donk en Kleit. Op de wijk Burkel was er nog 
de vrije bewaarschool van juffrouw Mouton. B ij dit al les d ient nog de kostschool van de 
zusters Maricolen te worden gevoegd die sedert 1 877 in  Maldegem was gevestigd.  En 
dan bestonden ook nog de zondagsscholen en de kantwerkscholen . Er kan dus niet 
worden g ezegd dat er in d ie periode gebrek was aan onderwijsinstel l ingen in 
Maldegem. 

Na het aan de macht komen van de l iberalen in  1 879, barstte de eerste schoolstrijd in 

vol le hevigheid los en zette België in  rep en roer. I n  mei 1 879 werden al leen al i n  het 

Maldegemse centrum meer dan 500 handteken ingen verzameld tegen de nieuwe 

schoolwet die er desondanks toch kwam5. Al le bestaande gemeentescholen in 

Maldegem l iepen zo goed als leeg : de school van meester Wal lemacq,  d ie van Jul ie 

Cou rtmans (d ie nog enigszins stand kon houden tegen de kathol ieke vloedgolf), de 

bewaarschool van Leonie Roets en de gemeentescholen op de wijken Donk en 1 leit. 



'Omwille van het klein getal kinderen die de school bywoonen is er maar 60 f. voorge
dragen voor aankoop van prijzen '  (school Wal lemacq) ,  ' de som van 60 f. alhier gebragt 

voor aankoop van prijzen vinden wij genoegzaam om reeden van het kleyn getal kinde
ren die de school bijwonen ' (gemeenteschool L. De Maertelaere) ,  ' voor aanleeren van 
handwerk en aankoop van grondstof is niets toegestaan om reden dat geene meisjes de 
school bijwonen . . .  om reden van het zeer klein getal kinderen die de school bijwonen is 
er in 1883 geene prijsdeeling gehouden ' (gemeenteschool J .  Cools) ,  enz.1 

Het aantal leerl ingen dat in de Courtmansschool was ingeschreven ,  evolueerde als 
volgt8: voor 1 879: 1 40 tot 1 80 leerl ingen 

1 879: 50 tot 70 leerl ingen 
1 880: .67 leerl ingen 
1 88 1 : 76 leerl ingen 
1 882: 55 leerl ingen 
1 883: 56 leerl ingen 
1 884: 53 leer l ingen 

De Courtmansschool l iep dus n iet vol ledig leeg , wat wel verwonderl i jk was. Vandaar ook 
dat Jul ie Courtmans de minister van B innen landse Zaken in 1 885 verzocht haar school 
n iet af te schaffen of te s lu iten ,  wat het gemeentebestuur van zins was. Haar verzoek 
werd doorgespeeld aan de gemeenteraad die op 26 maart 1 885 besl iste dat ' het onder
wijs aan de meisjes die de gemeente School, mixte School zullen bijwonen, zal gege

ven worden door eene of meer hulp-onderwijzeressen'9. De waarheid was echter dat de 
Courtmansschool gesloten werd en dat de gemeenteraadsleden helemaal n iet de inten
tie hadden ze opnieuw te openen.  De sluit ing van de gemeentel i jke meisjesschool was 
immers reeds besl ist tijdens de gemeenteraad van 26 februari 1 885 . Aan de gezusters 
Courtmans werd toen een wachtgeld toegekend10• 

Met man en macht (en veel geld) werden in de beginjaren van de schoolstrijd in het cen
trum en de belangrijkste wijken kathol ieke scholen gebouwd . Op de wijk Molentje b ij
voorbeeld werd een jongensschool i ngericht in de vroegere kantschool van Sofie 
Westerlinck1 1 •  In de nieuwe kathol ieke scholen werd doorgaans in erbarmel ijke omstan
digheden onderwijs gegeven, want op subsid ies konden deze scholen natuur l ijk  n iet 
rekenen. Toch h ielden ze het vier jaar vol ,  want de samenhorigheid onder het kathol ie
ke deel van de bevolking verzwakte n iet. Dat er pressie werd u itgeoefend op pachters 
en winkeliers om hun kinderen naar een kathol ieke school te sturen,  was een normaal 
fenomeen. De verzui l ing die toen als het ware geconsacreerd werd - kathol ieken versus 
niet-katholieken - zou nog in lengte van dagen de bevolking verdelen.  

De Maldegemse katholieke scholen werden op woensdag 22 oktober 1 879 met een 
grootse plechtigheid geopend. N iet minder dan 500 kinderen woonden, samen met hun 
leerkrachten, een mis b i j  i n  de Sint-Barbarakerk. D ie 500 leer l ingen waren dan nog 
alleen maar 'kinderen uit de 7 buitenwijken ·. Het sermoen werd gehouden door de 
Eeklose deken12. 

Nadat de katholieken op 1 0  jun i  1 884 de nationale verkiezingen wonnen, werd reeds op 
23 jul i 1 884 een nieuw wetsontwerp voor de organisatie van het lager onderwijs inge
diend door minister Jacobs. De hoofdbepalingen van deze nieuwe organieke wet, die 
op 20 september 1 884 werd goedgekeurd , kwamen h ierop neer: 
- het lager onderwijs kwam in handen van de gemeenten die tenminste één gemeen-

teschool d ienden te bezitten;  l 99 
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- vrije scholen konden aanvaard of aangenomen worden; 
- het gemeentebestuur besl iste of het godsdienstonderwijs deel zou u itmaken van het 

schoolprogramma; 
- onderwijzers moesten geen bezitter meer zijn van een officieel d iploma om in  de 

gemeentescholen te mogen onderwijzen13 • 

De Maldegemse gemeenteraad steunde de afschaffing van de wet van 1 879. Een ver
zoek dat daartoe was ingediend door enkele gemeenteraadsleden, werd op 1 2  augus
tus 1 884 goedgekeurd : 'Aan de Heeren voorzitter en leden van de Kamer der 
Volksvertegenwoordigers te Brussel. De ondergeteekenden leden van den gemeente
raad heden in zitting vereenigd vragen de afschaffing der wet op het onderwijs van 
1879. D. Van Mullem, E. Tytgadt, H. Cuelenaere, P Van Kerschaver, P Blomme, Chs. L. 
Van Poucke en P Perquy' '4 .  

Een gevolg van de n ieuwe wet was dat veel gemeentescholen op afgelegen wijken ble
ven of er werden ingericht: de Adegemse gemeenteschool op de wijk Kruipu it en de 
Maldegemse gemeentescholen op de wijken Kleit en Donk zijn er sprekende voorbeel
den van . I n  gemeentel ijke centra kwamen aangenomen scholen : in Maldegem veNin
gen de zusters Maricolen en de broeders H iëronymieten respectievel ijk  de school van 
Cou rtmans en Wal lemacq . 

1 1 1 .  HET AANN EMINGSCONTRACT VAN 1 91 6  

O m  d e  tien jaar werd het aannemingscontract van de vrije scholen voorgelegd aan de 
gemeenteraad, d ie dit  meestal zonder d iscussie goedkeurde15• Toch ontstond er i n  de 
gemeenteraad van 16 december 1 884 een woordenwisseling en dit naar aan leiding van 
de goedkeuring van de onderwijsbegroting voor 1 885. Schepen Ivo Huys stelde toen 
voor a l le onderwijzers en onderwijzeressen te betalen volgens de nieuwe barema's en 
geen enkele school meer aan te nemen. D it voorstel werd verworpen met 6 stemmen 
tegen 2 16. 

Vanaf 1 884- 1 885 werden alle kathol ieke scholen door het gemeentebestuur  aangeno
men. Voor de 'Vrije Katholyke school van Donk' (vroegere gemeenteschool) gebeurde 
dit met algemene stemmen tijdens de raadszitt ing van 21 apri l  1 88511• Hetzelfde gebeur
de met de Vrije Meisjesschool en de Vrije Jongensschool i n  het centrum18• I n  1 896, 1 906, 
1 9 1 6  en 1 926 verl iep de aanneming probleemloos en identiek, enkele wijz igingen in het 
contract n iet te na gesproken19. Die aanpassingen kwamen er bijna altijd op voorstel van 
de voorzitter van het schoolcomité. In de vergadering van het schoolcomité van 21 apri l  
1 920 werden heel wat correcties van vooral f inanciële aard voorgesteld , want door de 
oorlog raakten de subsidies fel gedeval ueerd : compensatie voor de kloosterl ingen
onderwijzers of onderwijzeressen,  meer geld voor schoolbehoeften .  een ruimere subsi
die voor verwarming ,  enz. Pastoor Van Loo spee lde de wensen van het schoolcomité 
door aan het gemeentebestuur  dat, voor zover dit wettelijk mogel ijk was, tegemoet 
kwam aan het verlangen van het comité20• De aannemingscontracten kostten de 
gemeente heel wat ge ld :  in 1 905 werd 28 890 fr. voor het onderwijs uitgegeven,  in 1 9 1 6  
was dit a l  opgelopen tot 35 235 fr e n  i n  1 935 werd gesproken over 75 000 fr. Al deze 
uitgaven werden grotendeels gedekt door subsid ies van de staat. 

Tot aan de verkiezingen van 1 932 was de verhouding tussen het aangenomen katholiek 
onderwijs en het Maldegemse gemeentebestuur optimaal te noemen. Bijzondere sub
sid ies werden verleend voor de aankoop van n ieuwe schoolboeken21• Eenparig werd 



het bouwen van een n ieuwe klas en de u itrusting ervan voor de aangenomen jongens
school van Donk goedgekeurd22• Het aannemen van een derde klas in  de meisjesschool 
op dezelfde wijk werd eveneens eenparig goedgekeurd alsook een buitengewone sub
sidie van 1 000 fr. als inrichtingskosten voor de vierde graad23, enz. 

a. De vrije school van Strobrugge 

Voor de n ieuw opgerichte vrije school van Strobrugge werd op 1 8  augustus 1 908 een 
aannemingsovereenkomst afgesloten voor de duur  van 8 jaar, het contract zou dus ein
digen met dat van de andere Maldegemse scholen.  Het beschermheerschap van deze 
school werd toen waargenomen door: pastoor Pieter Van Loo, Marie Jacoba Pael inck, 
Mathi lde Colpaert, Monica Claeys en Math i lde De Paepe, vier kloosterl ingen d ie i n  het 
contract enkel met hun wereld l ijke naam werden vermeld .  

De  plannen om een school op  te richten op  de  wijk Strobrugge dateerden a l  van in  1 899. 
Op 27 mei van dat jaar schreef pastoor Bouckaert een brief aan het gemeentebestuur  
waarin h ij z ich ertoe verbond 'een lagere school opterichten ten minste met twee klas
sen tusschen de Stroobrugge en de Rapenbrugge '. De pastoor zou de school vol ledig 
op zi jn kosten bouwen - een u itgave van ongeveer 6 500 fr. - en ze nog meubleeren ook; 
h ij vroeg enkel een jaarlijkse tegemoetkoming van 250 fr. 'zoo dat de gemeente geenen 
verderen last zou hebben, noch voor onderhoud van gebouwen, contributien, verzeke

ring, etc. ' De pastoor wees de gemeenteraadsleden erop dat, i nd ien er geen school 
werd gebouwd , 'men zou verplicht zijn een zevende klas in te richten bij de Zusters 
Maricolen'. Meer dan vijftig meisjes uit Moerhuize en Strobrugge l iepen elke dag school 
in het Maldegemse centrum en als die kinderen 'in de ontworpen school gaan, zal het 
nog lang duren eer er noodzakelijkheid zal zijn voor die zevende klas. ' 1 n de vergade
ring van de gemeenteraad van 26 mei 1 899 werd het plan van de pastoor besproken en 
'voorlopig in grondbegin ' aanvaard . De raadsleden wilden enkel weten waar de school 
zou worden gebouwd24• Om de een of andere reden s laagde pastoor Bouckaert n iet in 
zijn opzet, want de school kwam er pas in 1 908. 

N ieuw bij de aannemingscontracten van 1 9 1 6  was dat er voor e lke school  een 'Staat van 
inlichtingen ' d iende te worden opgesteld die een essentieel onderdeel u itmaakte van het 
aannemingscontract. Opnieuw nemen we de in l ichtingenstaat van de school op 
Strobrugge die op 26 januari 1 9 1 6  werd opgesteld door burgemeester Rotsart de 
Hertaing en door secretaris Vermeersch :  

/ .  Schoollokaal 

De school was droog en in eene goed verluchte plaats gelegen. Ze bestond uit twee 
klassen, elk van 8 b ij 7 meter. I n  de eerste klas zaten 38 leer l ingen, in de tweede woon
den 46 leerl ingen de lessen bij .  De speelp laats had een oppervlakte van ongeveer 450 
vierkante meter. 

ll. Schoolmeubilair 

In elke klas bevond zich een kache l ,  een voldoende aantal banken , een kruisbeeld en 
andere beelden, een uurwerk , enz. Daarnaast waren ook het 'stelsel van maten en 
gewichten, printen van vaderlandsche en Heilige geschiedenis, landbouw, en aardrijks
kundige kaarten ' aanwezig. 

111. Personeel 
I n  de eerste klas werd les gegeven door Josephine De Wever, tevens hoofdonderwijze- l 101 



res. Deze zuster was op 1 4  augustus 1 9 1 5  gediplomeerd in  de Normaalschool van Sint
N iklaas, een jonge leerkracht dus .  Leonie Gordij n ,  de andere zuster, bezat geen d iplo
ma, maar kon wel volgende staat van d ienst voorleggen waardoor ze ook recht had op 
een wedde: 
- hu lponderwijzeres in de vrije lagere ondersteunde school te Astene; 
- hu lponderwijzeres te Maldegem: Vossenhol ( 1 9 1 0- 1 9 1 1 ) , Strobrugge ( 1 91 1 - 1 91 2) ,  

Vossenhol ( 1 9 1 1 - 1 9 1 5) en  opnieuw in Strobrugge sedert 1 mei 1 905. 

IV. Onderwijs van godsdienst en zedenleer 

Conform de heersende wetgeving maakte 'het onderwijs van den godsdienst en van de 
zedenleer deel uit van het programma der school'. De lessen godsdienst werden gege
ven gedu rende het eerste of het laatste halfuur  van de voor- of namiddag . Op vraag van 
ouders konden leer l ingen van deze lessen worden ontslagen (wat in Strobrugge uiter
aard n iet denkbaar was " . ) . 

V. Programma 
Het programma van de school zag eruit als volgt :  godsd ienst- en zedenleer(?), lessen 
overschrijven ,  g rondbeginselen van rekenkunde, wettig stelsel van maten en gewichten,  
Vlaamsche en Fransche taa l ,  aardrijkskunde, geschiedenis van Belg ië ,  tekenen,  
gezondheidsleer en hu ishoudkunde, l ichaamsoefen ingen,  begrippen over landbouw. 

Vl. Toezicht 
De school aanvaardde de door de wet ingestelde inspectie. 

VII. Kosteloos onderwijs 
Het bestuur  verbond er zich toe geen schoolgeld te eisen .  

VIII. Het aantal uren les 
Er werd 1 8  uur  les gegeven en 4 uur  godsdienstonderricht, dus samen 22 uur. Een uur
rooster du idde het gebru ik  van de tijd aan . 

b. De Broederschool 

Een identieke in l ichtingenstaat werd opgesteld  voor al le andere scholen. Laten we die 
van de Broederschool ook eens van wat naderbij bekijken .  Onderwijzerskorps en 
schoolbevolking zagen er toen als volgt uit :  

1 . Foncke Modest 1 843 d ip l .  hoofdonderwijzer 
2 .  Pauwels Alfons 1 876 d ip l .  27 l l n .  
3. Jozef Hermans 1 882 d ip l .  48 l l n .  
4 .  Alfons De Saegher 1 869 d ip l .  6 1  l l n .  
5. Arthur Dierikx 1 885 d ip l .  65 l l n .  
6 .  Alfons Rombaut 1 866 65 l l n .  
7 .  Frans Pieters 1 888 65 l l n .  
8 .  August De Ceuninck 1 887 d ip l .  65 l l n .  
9. Arthur Dierkens 1 89 1  d ip l .  65 l ln .  
1 0 . Frans Verlee 1 889 57 l ln .  

De school 'bevat eene zeer fraaie speelplaats met eene oppervlakte van 1 7,3 1  aren en 
een schoonen tuin van 15, BO aren oppervlakte voor het landbouwonderwijs. ' De 
·
Broederschool was verder heel wat beter geëquipeerd dan het 'buitenschooltje' van 



Strobrugge, wat a l leen al b l ijkt uit het aanwezige meubi la ir  en het d idactisch materiaa l :  
telramen,  hele reeksen wandplaten en wandkaarten (p lattegrond klas, school en omge
ving, centrum van de gemeente), scheikundige meststoffen in 73 flesjes, globes, meet
kundige vormen, enz. Eigenaard ig is wel dat er slechts 20.30 u. per week les werd gege
ven, minder dan in  Strobrugge dus. Nochtans was het p rogramma heel wat 
u itgebreider, want er werden ook 'begrippen over den landbouw en de hof bouwkunst en 
eenige begrippen van natuurlijke wetenschappen ' gegeven25. 

Directie en leerkrachten van de Broederschool in 1 907. 
Zittend (v. l .n .r.): Br. Juliaan (Jan Van Cauteren), Br. Thaddeus (Alfons De Saegher), Br. Overste Rafaël (Modest 
Foncke), Br. Polycarpus (Basiel Van Uytfranck), Br. Stanislas (Alfons Rombaut). 
Staand (v.l .n .r.): August De Ceuninck, Br. Polydoor (Camiel Carney), Br. Leo (Jozef Hermans), Arthur Dierickx. 

IV. DE SCHOOLSTRIJD VAN 1 934-1 938 

De schoolstrijd die Maldegem in de jaren 1 934- 1 938 verscheurde werd veroorzaakt door 
een complex geheel van politieke en andere gebeurten issen d ie eind 1 935, begin 1 936, 
tot een cl imax leidden. Omwi l le van de helderheid van ons betoog rafelden wij de 'com
ponenten' van het Maldegemse onderwijsconfl ict uit elkaar, terwijl ze toch tegel ijkertijd 
hun beloop kregen. De oprichting van een kleuterschool op de wijk Den Doorn in 1 935 , 
de herinrichting van gemeentelijk onderwijs op de wijk Donk, het heraannemingscon
tract van de vrije scholen in  1 936, de stichting van het Rijksmiddelbaar Onderwijs, de 
aanneming van de vakschool voor dames, de samenstel l ing van het schoolsoepcomité: 
ziedaar de belangrijkste onderwerpen waarrond de 'schoolstr ijd ' in Maldegem zich 
afspeelde. Wij behandelen enkel de eerste drie punten , omdat d ie van wezen l ijk belang 
zijn voor de moeil ijkheden in  het lager onderwijs26• l 1 03 
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a. De school op Den Doorn 

Het oprichten van een kleuterschool op de wijk Den Doorn te Kleit kwam voor het eerst 
ter sprake in 1 908. Grootgrondbezitters Charles en Edmond Dhont, d ie in Brugge woon
den maar op het kasteel Princeveld verbleven, wi lden een school bouwen op deze afge
legen wijk en deze gedeeltelijk f inancieren.  Zij dienden daartoe op 1 4  maart 1 908 een 
(gedrukte) petitie in b ij het gemeentebestuur. De petitie werd afgegeven door Fréderic 
Dhont, broer van Charles en Edmond . Al leen al het feit dat de drie gebroeders Dhont 
ter sprake komen, du idt op het belang dat ze aan de oprichting van de school hechtten 
en op de mogelijke pol itieke d ruk  d ie ze ermee wi lden u itoefenen21• Volgens de in itia
tiefnemers zou de school beantwoorden 'aan eene onmiddellijke en gegronde noodza
kelijkheid', daar sommige kinderen meer dan een uur  nod ig hadden 'om den weg tot de 
huidige school af te leggen '. Met de hu id ige school werd de zusterschool op de 
parochie Kleit bedoeld .  Bij de petitie was ook een plan gevoegd en een l ijst van de 
bewoners van de wijk :  47 gezinshoofden met 71 kinderen tussen de 3 en 1 0  jaar, 'huis
gezinnen en kinderen van den oostkant van den Craeylookerkweg, op het grondgebied 
van Adegem, niet inbegrepen. ' 

De grond waarop de school zou worden opgetrokken werd vol ledig geschonken . Voor 
het schoolgebouw zelf - dat op 6 000 fr. werd geschat - zouden de gebroeders Dhont 
2.000 fr. geven.  Tevens zouden zij instaan voor het transport van alle bouwmaterialen 
wat nog eens op 450 fr. neerkwam. De school op deze wijk zou het gemeentebestuur  
dus amper 3 350 fr. kosten28• 

De affaire werd besproken in de gemeenteraad van 3 1  maart 1 908 en om d iverse rede
nen afgekeurd , 'van den eenen kant wordt op hare verwerping, van den anderen kant 
op hare aanvaarding aangedrongen ': 
- het gemeentebestuur zou toch nog moeten instaan voor een bedrag van om en bij de 

4000 fr. want er was geen rekening gehouden met de materiële u itrusting ;  
- het schepencollege was wel akkoord mits de school een aangenomen,  dus katholie-

ke school zou worden, want dan hoefde al leen het personeel te worden betaald.  
I n  de gemeenteraad werd er door Frédéric Dhont op aangedrongen om het voorstel 
ongewijzigd te aanvaarden. Het werd echter met 6 stemmen tegen 5 verworpen29. Naar 
de exacte redenen van afwijzing kunnen we enkel g issen . 

Over deze zaak schreef Victor De Li l le :  'In 't begin van 't jaar bood de heer Charles 
Dhont aan de gemeente een geschenk aan om eene school te bouwen op den Doorn. 
Dat was een goede zaak. Ge moogt nooit een geschenk weigeren wanneer de zaak in 
haar eigen goed is. Nochtans, de meerderheid van den gemeenteraad heeft de school 
geweigerd00. 

In  de jaren 1 925- 1 930 ondernam Edmond Dhont n ieuwe pogingen om de school op Den 
Doorn vooralsnog goedgekeurd te krijgen in de gemeenteraad. Het gemeentebestuur  
kelderde ook deze plannen omdat: 
- de kleuterschool van Kleit slechts op een afstand van drie ki lometer verwijderd lag; 
- de school op de Adegemse wijk Appelboom op ongeveer dezelfde afstand lag; 
- de school door het geringe aantal geboorten slechts een kort leven zou beschoren 

zijn31 • 

Voegen we h ier nog ter verdu idel i jking aan toe dat Edmond Dhont in 1 926 gemeente-
raadslid werd voor de partij van Hector Cuelenaere. I n  de mededel ingen die na de l 10s 
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Ontwerptekening van de school op de wijk Den Doorn. 
Het plan werd op 1 4  maart 1 908 Ingediend bij het Maldegemse schepencollege, maar door politieke touwtrekkerij 
werd het nooit uitgevoerd. 



gemeenteraadszitt ing van 1 3  apri l  1 93 1  werden besproken ,  kwam het voorstel van 
raadsl id Dhont opnieuw ter sprake: 'Eene bewaarschool schijnt noodzakelijk te zijn ter 
wijk Doorn. De wijze van oprichting is nog niet bepaald. ' De raadsleden bespraken de 
financiering: moest al les gebeuren op kosten van de gemeente of  enkel met haar f inan
ciële steun? Er  zou ten gepasten tijde een besl issing worden genomen door de 
gemeenteraad32. Edmond Dhont was n iet aanwezig op deze raadsvergadering .  

I n  e lk  geva l :  de school op Den Doorn kwam weer te  berde tijdens de gemeenteraad van 
29 december 1 934, want toen werd door de aanwezige gemeenteraadsleden eenparig 
besloten grond aan te kopen om er een wijkschooltje te bouwen33• Als 'warmmakertje' 
ter voorbereid ing van de goedkeur ing van het p lan verscheen in 't Getrouwe 
Maldeghem een kort artikeltje over deze school :  ' Reeds dertig jaar spreekt men over 
een school op den Doorn, een wijk van zeven tot acht kilometer van Maldegem center 
en drie tot vier kilometer van de dichtsbijzijnde school. De werkers voor die school zijn 
de bewoners van 't kasteel van 't Princeveld, de weledele heeren Dhont. Jaren lang 
tegengewerkt in hun edel pogen om de kinderen ter plaatse te onderwijzen, hebben 
deze heeren al hun krachten ingespannen nu 't bestuur der gemeente veranderd is, om 
voldoening te krijgen. Moge de verdere behandeling der school nu vlot van stapel lopen 
en dit jaar .nog den eersten steen er van worden gelegd, dan zal 't feeste wezen op den 
Doorn en op 't Princeveld. 't Is daar nu Maandag kermis ter gelegenheid van de 
Feestdag van 0. L. Vrouw Boodschap. Alle gesprekken zullen er over gaan. De grond 
voor de school is reeds aangekocht en ligt bezijden de Koffiekan. Hij was eigendom van 
Mr. Edmond De Meyere, die zich boven alle kleinzieligheid stelde, en den grond aan de 
gemeente verkocht. We mogen ons aan feesten verwachten bij de eerste steenleg
ging'J4. 

Onder punt 1 1  van de gemeenteraad van 1 6  maart 1 935 stond vermeld : ' Goedkeuring 
van het plan en lastenkohier der ontworpen bewaarschool van den Doorn. ' De bespre
king van dit punt verl iep - volgens 't Getrouwe Maldeghem - als volgt: 
De h. De Sutter: Het plan is uitgewerkt volgens de thans van kracht zijnde reglementen, 
met twee lokalen, tafels en stoelen, W C. '.5 buiten en binnen, enz. De raming bedraagt 
1 13.000 frank. 

De h. Cuelenaere: In 1930 werd een klas gebouwd te Donck en eene te Kleit en ze kost
ten samen maar 103.000 frank. 
De h. Coelis: Kan er geen eenvoudiger plan gemaakt worden? 
De h. Delille: We moeten ons aan de wettelijke voorschriften houden. Maar eerst moet ik 
doen opmerken dat vroeger voor Donck en Kleit de raming 136. 000 frank beliep, en er 
waren ook maar twee klassen zooals hier het geval is. Daarbij, Mr. Cuelenaere heeft de 
wet helpen stemmen die nu zoo lastig is om volgen, in 1932 zat hij in den Senaat. 
De h. Cuelenaere: Dat staat in de wet niet, dat zijn ministerieele beslissingen. En had er 
zooiets ingestaan, ik zou mij verzet hebben. 
De h. Van Landschoot: Dat geloof ik, er is niemand die u ooit gehoord heeft in de 
Kamers. 

De h. Delil/e: Er kan door de ministerieele bureelen niet meer beslist worden dan de wet 
toelaat. Daarbij waren voor Donck en Kleit geen kachels voorzien, voor Donck zelfs geen 
schoolmeubel ing. 
De h. Cuelenaere: Ik lach daarmee, en als 't ministerie geen minder klas toelaat, dan 
lach ik ook met het ministerie. 

Na deze korte d iscussie werden het plan en het bestek aangenomen met 7 stemmen en 6 onthoud ingen'.ll>. l 107 
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De partij Cuelenaere keurde de school radicaal af. al hoewel de fractie er i n  de gemeen
teraad n iet tegen had gestemd, maar zich had onthouden.  De reden daarvoor was dat 
het ereloon van arch itect Robert Hebb36 veel te hoog werd bevonden. De architect was 
een fami l ie l id van de fami l ie  De Li l le en d it werd als belangenvermenging aangezien .  
Vandaar misschien dat in de Geschiedenis van Kleit werd geschreven dat de school 
werd opgericht 'ter wille van persoonlijke belangen 'J1. Ook vond de minderheid de 
school a l  te l uxueus en stemde daarom · tegen geldverbrassing en eischt een school 
zooals gewenscht wordt op den Doorn, netjes en gerieflijk, maar geen luxewerk. ' aldus 
het b lad van Cuelenaere38. 

Over de ware drijfveer. nameli jk dat de geestel i jkheid tegen het bouwen van een 
gemeentel ij ke kleuterschool was, werd zedig gezwegen. Het was voornamelijk de pas
toor van Kleit die had gezworen dat er nooit een kleuterschool op Den Doorn zou komen. 
Het lag evenwel in de bedoel ing van het schepencol lege van de school 'een nonnekens 
bewaarschaaf te maken.  Reeds in 1 934 was dat door het schepencol lege besl ist. 
Herhaaldel ijk werd aan pastoor Waegeman gevraagd of h ij bereid was een nonneke 
naar Den Doorn te zenden, er kwam maar geen antwoord . Tot schepen De Sutter ten
slotte op 5 november 1 934 een laatste brief schreef: 
' Mr. de Pastoor, Mogen we vernemen, voor 10 november, of Uedele bereid zijt eene 
kloosterzuster als onderwijzeres aan te duiden in geval er eene gemeentelijke bewaar
school op Oen Doorn wordt gesticht. · Het bisdom wilde echter niet dat één zuster al leen 
op zo'n afgelegen wijk school zou houden39. 'Wij konden dus onmogelijk voor ééne klas 
anders dan een gemeentelijke school oprichten, '  aldus Gabriël De Li l le'0. 

Plechtige opening van de school op Den Doorn in april 
1 937. Frederic Dhont spreekt van op een geïmprovi
seerd "podium" (een tafel uit de school) de aanwezi
gen toe. Op de tafel ligt een uitgespreide krant, kwes
tie van het nieuwe meubilair niet te beschadigen. Links 
van de tafel staan schepenen Jul ien Willemarck en 
Jozef De Lille aandachtig te luisteren. 

Na de toespraken werd een gelegenheidsplaket ont
huld met daarop: "Advokaat Dhont schoof". Wat lager 
zien we een andere ingemetselde steen wa rop sta t: 
"Architect Robert Hebb 1936'. Rechts zien we de 

muzikanten van "Hou en Trot/' met hun standa rd. 
"Hou en Trot/' was opgericht In de schoot v n de 

"Christene V/aamsche Volkspartij'. 



De school werd op maandag 1 8  november 1 935 aanbesteed•1 , ' trots tegenwerking, las
ter, leugens en eerroof�2 want naarmate de Buffelpartij van burgemeester Cuelenaere 
zag dat de school er u iteindel i jk toch zou komen, probeerde die de bevolk ing van Kleit 
en van Den Doorn ervan te overtuigen toch maar geen enkel onschu ld ig kind naar d ie 
'school zonder God' te sturen•3. 'Hoe komt het dan dat die mannekens van de 
Buffelpartij dan willen die school zonder God bouwen? Hoe komt het toch dat ze mee
doen, die superkatholieken aan een school zonder God, om er geld aan te verdienen?' 
Overigens zou er een kathol ieke juffrouw worden benoemd 'die met hart en ziel de kin
derkens van den Doorn zal aantrekken en hun de eerste regelen van Godsdienst zal 
onderwijzen. · En Gabriël De Li l le besloot: 'En de ouders zullen zeggen: 'Kinderkens, 
vroeger weigerde een andere katholieke partij u hier een school, gij moest kilometers ver 
door slijk, regen, sneeuw en wind, en toch weigerden ze u een school. Toen zijn ande
re gekomen, kristene menschen, ze werden uitgescholden voor anti-christ, duivels, 
enzomeer omdat ze hier deze school voor u hebben gebouwd, omdat u dichter bij uwen 
thuis zoudt kunnen naar school gaan. ' Neen, dit zal de nieuwe onderwijzeres hen niet 
leeren, doch de ouders, de vaders en de moeders zullen deze woorden prenten in de 
herten hunner kinderen, als ze voor de eerste maal ter school op den Doorn zullen 
gaan"'. 

I n  de gemeenteraad van 1 3  februari 1 937 werd de p laats van onderwijzeres openver
klaard•5 en op 1 3  maart werd uit 1 4  kandidaten Angèle Ardeel met 7 stemmen , tegen 6 
stemmen voor Anna Matth ijs, aangesteld a ls onderwijzeres46. De Advokaat Dhont school 
werd op 1 apri l 1 937 geopend en telde 27 leerl ingen.  Merkwaard ig genoeg besteedde 
't Getrouwe erg wein ig aandacht aan deze opening :  'Deze week opende de school die 
er nooit zou komen, namelijk de school van den Doorn. 't Viel juist op de kermis van de 
wijken Doorn en Princeveld, en er heerschte volle vreugde. Zoo is aldaar een einde 
gekomen aan de jarenlange strijd om die school; ze is er en ze blijft er. En zoo is weer 
een beloofd punt verwezenlijkt�7. 

b. De herinrichting van de gemeenteschool in Donk 

De aangenomen kathol ieke school op de wijk Donk en de fami l ie De Sutter aldaar, speel
den een cruciale rol in de Maldegemse schoolstrijd .  Na de schoolstrijd van 1 879- 1 884 
besloot de toenmalige gemeenteraad de gemeenteschool op deze wijk op te heffen.  De 
gebouwen werden verhuurd aan het schoolcomité en in de plaats van een gemeentel ij
ke school werd de school van Donk een aangenomen kathol ieke schoo l .  Camiel De 
Sutter, was er jarenlang schoolhoofd en toen h ij in 1 927 met pensioen g ing ,  dacht ieder
een dat een van zijn vier zonen-onderwijzers hem als schoolhoofd of tenminste als 
onderwijzer zou opvolgen . Dit beloofde tenminste het schoolcomité via pastoor Van 
Loo48• Het draaide echter anders u it en Maurits H imschoot werd benoemd tot school
hoofd. Vanzelfsprekend was dit n iet naar de zin van Camiel De Sutter en bij de gemeen
teraadsverkiezingen van 1 932 stelde h ij zich kand idaat bij de Christen Vlaamse 
Volkspartij (C.V.V. )  van Jozef De Li l le .  Meester De Sutter werd met g lans gekozen en 
meteen tot schepen van onderwijs aangeste ld .  Een van de punten uit het programma 
van de C.V.V. was dat men in  Donk recht zou doen geschieden en een van de zonen van 
schepen De Sutter tot schoolhoofd zou benoemen•0• 

Enkele, al dan niet geënsceneerde of opgeblazen incidenten ,  deden de affaire 'Donk' in 
een stroomversnell ing terechtkomen . Beg in mei 1 934 kwam er een klacht b innen bij 
schepen De Sutter van mijnheer De Coussemaker alsdat zijn zoontje 'wordt beroofd van 
zijn speeltijd op de koer der jongens school te Donck. Binst de speeltijd moet hij meest- l 1 09 
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al onbeweeglijk en met de handen op het hoofd aan een pilaarken staan. Dezen winter 
had hij daarvan bevrozen handen. Ik heb dit vernomen van andere schoolkinders want 
zijn meester heeft mij nopens het gedrag van mijn kind nooit iets laten merken. Mag ik 
u verzoeken het noodige te doen om dien toestand te doen ophouden. Ik zou wel 

gedwongen zijn mijn jongen thuis te houden om hem aan plagerij van zijn meester te 
onttrekken. . .  50. Dit schrijven werd aan het schoolcomité van Maldegem overgemaakt, 
doch er werd b l ijkbaar geen gevolg aan gegeven .  

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van zaterdag 29 september 1 934 besl iste de 
meerderheid met 7 tegen 5 stemmen tot 'de opzeg van de schoolgebouwen te Donk' om 
er vanaf 1 januar i  1 936 een gemeentelijke school in te richten waardoor de toestand van 
voor 1 884 herste ld werd . Het Maldegemse schoolcomité werd van deze beslissing op 
de hoogte gebracht: 'Mijne Heeren, Gelieft in aanmerking te nemen dat de gemeente
raad in zitting van 29 september 1934 beslist heeft de schoolgebouwen met aanhorig
heden, onderwijzerswoonst en tuin, enz. , in de wijk Donk, te rekenen van eersten Januari 
1900 zes en dertig, niet meer ter beschikking te stellen van het aangenomen onderwijs, 
daar de gemeenteraad zinnens is aldaar het officiëel onderwijs herin te richten 51 . De 
aanwezige leden van de Kathol ieke Partij (K .P. )van burgemeester Cuelenaere onthiel
den zich van elke commentaar, wat tegen hun gewoonte was52 De ontru iming van de 
gebouwen l iep n iet van een leien dakje .  Op 1 januari 1 936 woonde meester Himschoot 
nog steeds in het schoolhu is en h ij scheen geen aanstalten te maken d it v lug te verla
ten . Advocaat Dauwe werd dan maar ingeschakeld om het nodige te doen53• Niet al leen 
over het schoolhu is ,  ook over de moestuin en de aldaar gep lante bomen werd heel wat 
geruzied. Uite indel ijk  werd het Donkse schoolhoofd veroordeeld voor het wederrechte
l ijk gebruik van het school hu is ,  maar in het gel ijk gesteld in verband met een vergoeding 
voor het aanp lanten van fruitbomen54. 

Meester Cam1el De Sutter met zijn klas. 
Camiel De Sutter werd in 1 885 schoolhoofd aan de aangenomen school op de wijk Donk. De gemeenteschool 

aldaar was immers opgeheven na de schoolstrijd. Hij ging in 1 927 met pensioen. We zien hem hier, anno 1 9 1 2. 
met 42 leerlingen. Het gezag van de onderwijzer spreekt alleen reeds door zijn kledij: stijve boord. vlinderde n 
hoge hoed. 



Ruim een jaar lang werd verder in de gemeenteraad over de gemeenteschool van Donk 
gezwegen, maar op de wijk zelf was de vrede door deze min i-schoolstrijd danig zoek
geraakt. Tussen de aanhangers van meester H imschoot (= partij Cuelenaere) ,  het 
schoolhoofd van de aangenomen school ,  en de famil ie De Sutter (= partij De Li l le) ont
stond een echte strijd die soms maffiaanse afmetingen aannam : ' het stille Donck in 
beroering . . .  laffelijke aanslagen op het huis van meester De Sutter. " men hoort de rui-
ten rinkelen . . .  menschen die ruzie stoken. . .  ', enz. 55 Schepen De Sutter werd zelfs met de 
dood bedreigd !  

Op 19 oktober 1 935 besl iste de gemeenteraad over te  gaan tot ' het openverklaren van 
drie onderwijzersplaatsen ' en ook werden de benoemingsvoorwaarden goedgekeurd , 
meerderheid tegen minderheid56• 

Om tot schoolhoofd te worden benoemd dienden de eventuele kand idaten aan volgen
de criteria te voldoen: 
- ten hoogste 43 jaar oud zijn ;  

15  jaar lang het ambt van schoolhoofd ononderbroken hebben waargenomen in  een 
officiële school ;  
het d iploma bezitten van landbouwleraar; 
een examen afleggen over het bestuu r  van een school (deze voorwaarde was facu l 
tatief en zou al leen gelden indien dit 'gewenscht geacht werd, we willen immers 
schoolhoofden die weerdig zijn van hun ambf) .  Het examen zou worden afgenomen 
door een bevoegd persoon die zou worden aangeduid door het schepencol lege57 . 

De voorwaarden waren dusdanig opgesteld dat er slechts één kandidaat i n  aanmerking 
kon komen, namelijk een zoon van schepen De Sutter. En dit werd n iet onder stoelen of 
banken gestoken: 'De getroffen maatregel herstelt de groote onrechtvaardigheid door 
het schoolkomiteit al de vroegere jaren gepleegd onder drukking van de oude partij. Het 
schoolhoofd, meester De Sutter. had vier zoons die onderwijzer werden. Eerwaarde pas
toor Van Loo beloofde uitdrukkelijk dat een hunner ging benoemd worden. Doch 's 
anderendaags mocht hij niet meer. Geeneen mocht zijn vader opvolgen ', aldus een 
commentaar in  't Getrouwe 58• Ook Volksjongen, een reporter van 't Getrouwe, l iet er 
geen twijfel over bestaan : de onrechtvaard igheid van 1 929 zou worden hersteld  en in  de 
plaats van het huidige schoolhoofd 'komt een zoon De Sutter als opvolger van zijn waar
dige vader'w. Aan het in  dienst zijnde schoolhoofd , meester Maurits H imschoot, werd 
een p laats als gemeentelijk onderwijzer aangeboden,  maar deze weigerde dit te aan
vaarden. Volgens de C.V.V. deed h ij dat onder druk  van burgemeester Cuelenaere 'om 
hem in de oogen der menschen een slachtoffer te maken ' en om de partij van broodroof 
te kunnen beschuld igen00• 

De gouverneur was het niet eens met de benoemingsvoorwaarden en op 6 november 
1 935 werden die door hemzelf en door de Bestendige Deputatie geschorst. Op 1 8  
november bracht de gouverneur dit ter kennis aan het schepencollege. Daarop vernie
tigde de gemeenteraad zijn besl issing van 29 oktober om in de gemeenteraad van 30 
november nieuwe benoemingsvoorwaarden goed te keuren:  n iet ouder zi jn dan 43 jaar, 
het d iploma van landbouwleraar bezitten en eventueel een examen afleggen61 • De 
goedkeuring van de gewijzigde voorwaarden, zorgde voor heel wat geruzie i n  de 
gemeenteraad62• 

Op 5 (gouverneur) en 6 ( Bestendige Deputatie) december werden ook deze nieuwe 
voorwaarden afgekeurd en op 1 0  december 1 935 ter kennis van de gemeenteraadsle- l 1 1 1 



den gebracht. Volgens gouverneur l ngenbleek ' blijkt dat de nieuwe voorwaarden, even
als de eerste, van zulken aard zyn dat zy in werkelykheid er steeds op gericht blyven de 

benoeming van een vooropgestelden kandidaat alleen mogelyk te maken en de getrof
fen beslissing diensvolgens eveneens als strydig met het algemeen belang dient aan
gezien"53. Op 1 1  januari 1 936 legde de gemeenteraad 'de schorsing van de school
hoofdvoorwaarden ' opnieuw naast zich neer64•  Dit al les belette de gemeenteraad niet 
twee onderwijzers te benoemen: Omer Dhooge uit Maldegem en Theofiel Dupré uit Sint
LaUreins65.  Meester Dhooge werd daarbij ook tot voorlopig schoolhoofd aangesteld66• 
H ij was vroeger al eens aangesteld  a ls onderwijzer en wel door schepen Paula B lomme. 
Dat was n iet naar de zin van Cuelenaere en toen de burgemeester daarover werd geïn
terpel leerd reageerde hij met: 'Ha, den dezen wildet gij nu tusschen mijne beenen smij
ten . .  . '67 

Ondertussen zaten de aanhangers van de K .P. i n  Donk ook niet sti l  en er c i rculeerde een 
petitie die aan de ongeveer 1 80 gezinshoofden van de wijk ter ondertekening werd voor
geleg d .  In de petitie werd de Maldegemse gemeenteraad gevraagd de toestand in 
Donk te laten zoals h ij was . De petitie kende niet veel b ijval :  er tekenden slechts 39 
gezinshoofden68• Dat was voor Gabriël De Li l le het éclatante bewijs dat 'geheel Donck 
de ineerherstelling van een der zoons van schepen De Sutter eischte '. Overigens bl i jkt 
uit het artikel dat reeds kort na de gemeenteraadsverkiezingen 'de huisvaders van 
Donck zelve, bij middel van handteekens in de eerherstelling van de Doncksche kwes
tie. hebben gevraagd69• 

Als tegenzet voor de petitie h ie ld Jozef De Li l le op donderdag 2 januari 1 935 een 'voor
dracht' over de schoolkwestie op de wijk Donk: 'De menschen stonden tot in de deuren 
geperst. Keer op keer toonde hij aah dat het gemeentebestuur met alle voorkomenheid 
den goeden weg had bewandeld. Dat het in April een uitgemaakte zaak was dat er 
geen schoolstrijd zou ontstaan, en zie, toch is er strijd. Want de anderen willen niet over
eenkomen. Een overeenkomst dat ware de meerderheid erkennen, en ziet, dat willen ze 
niet. Ze willen het dorp in tweeën gescheurd houden. Zelfs de kinderen verdeelen. 
Nogmaals zullen ze de bal misslaan. Want ze liegen en bedriegen alt1/d, en onze goede 
menschen zijn dat beu. ' Schepen Wil lemarck,  en natuur l ijk  ook schepen De Sutter, 
namen eveneens het woord ' en alle drie werden ze daverend toegejuichf70• 

De volgende dag , vrijdag 3 januari ,  was het dan de beurt aan het Donksch 
Schoolcomiteit, meester H imschoot en meester Lampo om hun visie over de zaak uiteen 
te zetten .  't Getrouwe moest bekennen dat mijnheer Himschoot een zeer gematigde toe
spraak h ie ld en ze lfs lof toezwaaide aan schepen De Sutter. Over de oorzaak van het 
confl ict, nameli jk het n iet-benoemen van een zoon De Sutter, werd echter gezwegen71• 
Uit al le strijd- en scheldproza en via alle verwijten en verdachtmakingen kunnen we 
enkel maar besluiten dat het sti l le  Donk wel zeer verdeeld moet zijn geweest. De men
sen spraken voorzichtig ,  want de druk was van weerszijden bijzonder groot. Een voor
beeld .  Sommige landbouwers werden verpl icht hun kinderen naar de aangenomen 
school te sturen,  zoniet zouden ze opzeg van pacht krijgen, of minstens grond worden 
afgenomen. Toen de heren Dhont u it Kleit dit hoorden 'deelden ze aan de Doncksche 
ouders mede dat alwie een perceel grond zou afgenomen worden omdat hij zijn kinde
ren naar de school zijner keus zond, een ander stuk grond in de plaats zou krijgen ��. 
Niet verwonderl i jk dat de school op Den Doorn er kwam . . . .  

Ondanks al le strijd e n  tegenkanting opende d e  gemeenteschool o p  d insdag 7 januari 
1 936 opnieuw haar deuren.  Er werden 40 leerl ingen ingeschreven tegenover 51 in de 



aangenomen school. Het schoolcomité had natuur l ijk n iet st i lgezeten en al het mogelij
ke gedaan om de aangenomen school van Donk te redden. Volgens de reeds vermel
de petitie zouden 65 k inderen de aangenomen school b l ijven bezoeken,  uiteindel ijk 
waren het er maar 5 1 .  Volgens G. in ' t  Getrouwe zou dat echter n iet lang duren, want 
de leerlingen der Gemeenteschool zijn overtuigde kinderen, deze der strijdschool zijn 
gedwongenen73. En h ij scheen gel ijk te krijgen:  de week daarop werd de gemeente
school bezocht door 45 kinderen,  de enige klas van meester H imschoot telde er 47 
'waaronder 14 van Sysseele en 1 van Moerkerke ', zo voegde G. er nog ven ijn ig aan 
toe1•. 

Op 22 februari 1 936 werden, voor de derde keer a l ,  de nieuwe voorwaarden vastgesteld  
om tot schoolhoofd te  kunnen benoemd worden. B ij deze gelegenheid verl ieten de 
raadsleden De Rycke, Cuelenaere (K leit) en Taveirne de raadszaal .  De 7 overbl ijvende 
leden keurden eenparig de voorwaarden goed75• Deze voorwaarden werden door de 
gouverneur aangenomen en tijdens de gemeenteraad van 28 maart 1 936 zou worden 
overgegaan tot de benoeming van een schoolhoofd te Donk; de benoeming stond trou
wens als eerste punt aan de agenda. Bij het beg in van de zitt ing verzocht burgemees
ter Cuelenaere het aanwezige publ iek de zaal te verlaten .  Ook schepen De Sutter ver
wijderde zich, omdat h ij vader was van een der kand idaten .  Daarop las de 
burgemeester een brief voor van de gouverneur waarin deze verzocht 'niet over te gaan 
tot de nieuwe benoeming'. Een l id  van de raad verklaarde vervolgens dat 'de nieuw te 
benoemen hoofdonderwijzer aan de gemeenteschool ter wijk Oonck, eerst in dienst zal 
treden wanneer de vierde klas aan de gemeenteschool ter wijk Kleit zal opgebouwd zijn, 
en ten laatste op 1 Augustus 1936'. Een van de n ieuw benoemde onderwijzers zou dus 
later naar Kleit moeten vertrekken om plaats te maken voor het schoolhoofd . Toen men 
wilde overgaan tot de stemming , verl ieten burgemeester Cuelenaere, raadsleden De 
Rycke, Cuelenaere (Kleit), Coel is en Rotsart de Hertaing de raadszaal . Zij wi lden n iet 
deelnemen aan de stemming over het schoolhoofd , 'zich steunende op het schrijven van 
de gouverneur'. Daarop werd schepen De Sutter onmiddel l ijk  terug in de zaal geroepen 
'gezien de lijst der kandidaten nog niet aan den Raad is voorgelezen en mogelijk kan 
blijken dat zijn zoon zijne kandidatuur heeft ingetrokken. ' De Sutter werd subiet gevolgd 
door de leden van de minderheid. Wanneer deze vernamen dat het eerste punt van de 
dagorde nog niet was afgewerkt, verl ieten ze opnieuw de vergaderzaal .  Daar de over
bl ijvende leden ( Wil lemarck, De Sutter, Goethals, De Li l le ,  Ruebens ,  Van Landschoot en 
juffrouw Blomme) n iet geldig konden beraadslagen - schepen De Sutter mocht n iet deel
nemen aan de stemming - verl ieten zij dan ook maar het gemeentehuis76. Een tweede 
poging om een schoolhoofd te benoemen vond plaats op 4 apri l  1 936. Schepen De 
Sutter verliet de zaal ,  waarop een lid van de meerderheid verklaarde dat zijn fractie n iet 
zou deelnemen aan de stemming over het schoolhoofd en de zaal zou verlaten .  Een 
dito verklaring werd afgelegd door de minderheid .  De groep De Li l le vreesde namelijk 
dat bij staking van stemmen een ander schoolhoofd zou benoemd worden77• Voor de 
tweede keer ging men onverrichterzake naar hu is .  

Op 14 april 1 936 tenslotte kwam aan deze vaudevi l le een einde en werd Georges De 
Sutter door de 7 aanwezige leden tot schoolhoofd van Donk aangeste ld .  Maurits 
H imschoot, schoolhoofd aan de aangenomen school aldaar, was zijn tegenkandidaat, 
maar kreeg geen enkele stem achter zijn naam. Over de derde kandidaat , meester 
Alfons Thomas uit De Kl inge, werd n iet gesproken78. Camiel De Sutter had zijn mandaat 
van schepen moeten opofferen om zijn zoon toch maar benoemd te krijgen. Na de 
gemeenteraad van zaterdag 4 apri l was er door de meerderheid vastgesteld dat sche-
pen De Sutter zijn ontslag zou moeten ind ienen als h ij tenminste zijn zoon benoemd wou l 1 13 



zien. Het was een zware besl issing d ie n iet zonder d iscussie verl iep.  De C.V.V. had 
echter a l  een n ieuwe klas in Kleit voorzien waar een van de onderwijzers uit Donk zou 
worden geplaatst, men kon dus n iet meer achteruit. Met zijn ontslagbrief op zak open
de schepen De Sutter op zondag 5 apri l nog de vernieuwde Oude Burkelslag en op 
maandag 6 apri l ,  t i jdens het schepencol lege, dat u itzonderl ijk om 1 0  uur in de voormid
dag werd gehouden, omdat de De Li l le naar Gent moest om er de schoolkwestie met de 
gouverneur te 'bespreken ,  werd het ontslag ingediend en door de aanwezige schepe
nen De L i l le  en Wi l lemarck, (burgemeester Cuelenaere was afwezig)  aanvaard . De dag
orde van de volgende gemeenteraad werd opgeste ld ,  waarna De Li l le i j l ings naar Gent 
vertrok. " 't Was een reize voor de keizer', want van het schoolcómité daagde te Gent 
niemand op79. 

In de gemeenteraad van donderdag 9 apri l  legde p laatsvervangend gemeenteraadsl id 
Camie l  Wittoeck, eveneens u it Donk,  de eed af en werd Jozef De Li l le tot schepen ver
kozen ,  d it in de plaats van Camiel De Sutter. De minderheid gaf verstek en vocht nader
hand ,  doch tevergeefs , de wettel i jkheid van al het voorgaande aan. Na deze gemeen
teraad trokken a l le raadsleden naar een bomvol le Schouwburg - er was op woensdag 
een strooibriefje verspreid waarin de meeting werd aangekond igd - waar hulde werd 
gebracht aan schepen De Sutter en aan zijn opvolger. 'Dit zijn de gewichtige gebeur
tenissen van de week te Maldegem, waar alles mogelijk is, aldus nog G .80. De benoe
ming van Georges De Sutter tijdens de gemeenteraad van 1 4  apri l was daarom n iet 
meer dan een formal iteit. 

c. Het heraannemingscontract van 1926 

De scholen d ie eind 1 925 om een heraanneming verzochten ,  waren :  de jongens- en 
meisjesschool in het centrum (broeders Hiëronymieten en zusters Maricolen), de 
gemengde school van Kleit ,  de jongens- en meisjesschool van Donk, de gemengde 
scholen van Strobrugge en het Vossenhol ,  de bewaarscholen van het centrum, Kleit, 
Donk,  Strobrugge en het Vossenhol ,  in  totaal 1 0  scholen.  Waar vroeger voor elke school 
apart een n ieuw contract werd opgeste ld ,  gebeurde dat in 1 926 voor alle scholen tege
l i jk .  Eveneens n ieuw was de samenstel l ing van het beschermcomité.  B ij vorige aanne
mingen maakten personeelsleden er nog deel van u it, in 1 926 was dat niet meer het 
geval : naast de pastoors en enkele onderpastoors van de Maldegemse paroch ies, 
maakten voortaan ook enkele notabelen deel u it van het bescherm- of schoolcomité. 

De 'Overeenkomst betrekkelijk de heraanneming der lagere scholen der gemeente 
Maldegem, voor een tijdperk van TIEN jaren, ingaande met 1 januari 1926 ' werd op 1 0  
december 1 925 i n  het Maldegemse gemeentehuis goedgekeurd. Het College van 
Burgemeester en Schepenen was vertegenwoord igd door burgemeester Hector 
Cuelenaere en gemeentesecretaris Jozef Vermeersch .  Het schoolcomité - steevast aan
geduid als schoolkomiteit - was vertegenwoord igd door: 

voorzitter: 

leden: 

pastoor Pieter van Loo 

Henri Waegeman, pastoor van Kleit 
Jozef D'Haese, pastoor van Donk 
Leo Delfosse, Rufin Brys, Edmond De Letter, 
onderpastoors van Maldegem 
Hippol iet Vermast, notaris, Honoré Dhondt, geneesheer, 
Cami l le  Van Hecke en August Fransoo, landbouwers. 



Het was dit select gezelschap dat het 'beschermschap der scholen voor jongens en 
meisjes van het Centrum en der wijk Oonck en der gemengde scholen van Cleyt, 
Stroobrugge en Vossenhol aannam. ' 

Het heraannemingscontract behelsde acht artikelen . Omdat de inhoud ervan van 
belang is voor ons verdere betoog, geven we er een kort overzicht van: 

1 .  De heraanneming gebeurde voor een termijn van 1 0  jaar; het contract eindigde op 
31 december 1 935. 

2. De aangenomen scholen moesten zich voor de duur van het contract houden aan al le 
wetten en verbintenissen. 

3 .  Het schoolcomité mocht de samenste l l ing van het onderwijzend personeel naar 
goeddunken wijzigen. Zonder toestemming van het gemeentebestuur mochten geen 
klassen worden afgeschaft. N ieuwe klassen d ie erkend waren door de staat, werden 
eveneens aangenomen. 

4 .  Het schoQlcomité moest erop toezien dat het onderwijzend personeel zich behoorlijk 
gedroeg. Personeelsleden d ie 'door hun gedrag de waardigheid hunner bediening 
zouden in gevaar stellen of zouden te kort komen aan de gewoonte van orde ' d ien
den te worden verplaatst of ontslagen . 

5. Het College van Burgemeester en Schepenen 'houdt zich het recht voor de aange
nomene scholen te bezoeken, ten einde zich te verzekeren of de schikkingen van de 
tegenwoordige overeenkomst getrouw worden nagekomen. ' Tijdens het bezoek 
mochten, in tegenwoord igheid van de leer l ingen, geen opmerkingen worden 
gemaakt aan het personeel .  

6.  Artikel zes handelde over de financiële voordelen: 
- vergoedingen en verhogingen van wedde (ook voor geestel ijke leerkrachten) ;  
- tegemoetkomingen voor het aankopen van d idactisch materiaal ;  
- onderhoud van de lokalen en aankoop meubi lair ;  
- schoonmaken van de lokalen;  
- vergoeding voor verwarming ( 1 500 kg . goede kolen per klas); 
- een vergoeding van 1 5  fr. per leerl ing die zijn getu igschrift behaalde, 'om het in te 
lijsten' of om er boeken mee te kopen; 
- het schoolcomité was niet verpl icht een prijsdeeling te houden , behalve als het 
gemeentebestuur dit wenste (en daarvoor de kosten op zich nam). 
Voor de school van Donk golden bijzondere voorwaarden omdat de school aldaar 
eigendom was van de gemeente. 

7 .  Bij ziekte van een personeels l id moesten alle wettel ijke voorschriften worden 
gevolgd.  

8. De schooltoelagen werden gestort in het 'bijzonder fonds van den gewonen dienst 
van het lager onderwijs'. 
I n  geval van betwisting was het advies van de Bestendige Deputatie bindend voor 
beide partijen81• Op het eerste gezicht leek dit een vrij redel i jk contract dat tegemoet 
kwam aan zowel de verzuchtingen van het gemeentebestuur als aah die van het 
schoolcomité. De toekomst echter wees het anders uit .  l 1 1 5  



V. I NCIDENTEN M ET H ET ONDERWIJZEND PERSONEEL 

Nadat de verkiezingen van 1 932 in het voordeel van de partij De Li l le waren uitgedraaid ,  
was het oppassen geblazen voor het onderwijzend personeel van zowel de aangeno
men scholen als van de gemeenteschool .  Onder vorige gemeentebesturen was er geen 
sprake van dat een schepen van Onderwijs de scholen,  klassen of zelfs onderwijzers 
kwam inspecteren . Na 1 932 werd d it even anders . Schepen van Onderwijs Camiel De 
Sutter - d ie overigens een bekwaam onderwijzer en een vooruitstrevend pedagoog was 
geweest. zo b l ijkt uit a l ler lei documenten - nam zijn taak ernstig op en inspecteerde met 
de regelmaat van een klok de klassen ;  h ij keek er bovendien nauwlettend op toe dat 
geen enkel onderwijzer zich in l iet met de dorpspol itiek. Voor de Maldegemse onderwij
zers was dat een moei l ijke situatie, want onder hen bevonden zich heel wat sympathi
santen van de partij Cuelenaere. i edereen kende die onderwijzers , d ie trouwens altijd 
voor hun pol it ieke voorkeur waren uitgekomen,  hen werd immers nooit een strobreed in 
de weg gelegd.  

De eerste d ie in aanvaring  kwam met schepen De Sutter was meester De Lange, onder
wijzer d ie les gaf aan de vierde graad van de Sint-Antoniusschool .  Op 1 4  februari 1 934 
was de dertienjarige zoon van postbode Camiel De Li l le wenend thuisgekomen omdat 
h ij 'op den koer en in de klas erg was geslagen ' door de meester. Waarschijn l ijk  betrof 
het h ier een banaal incident, want er werd wel eens meer naar lastige kinderen u itge
haa ld .  Immers, de leerl ingen d ie de derde graad bezochten,  waren besl ist geen lam
metjes en ook de hoge bezett ingsgraad van de klassen was er wel eens oorzaak van 
dat de meester er zenuwachtig bij l iep .  Camiel De Li l le ,  een partijgenoot van De Sutter, 
l iet het n iet bij een gewone reclamatie: h ij begaf zich met zijn zoontje naar de dokter, 
d iende een klacht in bij de rijkswacht en bracht schepen van onderwijs De Sutter op de 
hoogte van het incident. Deze laatste p laatste de zaak op de agenda van het sche
pencol lege waarna op 1 maart 1 934 volgende brief aan de voorzitter van het schoolco
mité werd gezonden:  'Het wordt ons langsom duidelijker dat het onderwijzend perso
neel, zelfs binst den schooltijd, zich inlaat met de dorpspolitiek. De laakbare daad van 
den onderwijzer De Lange is er een sprekend bewijs van. We bedoelen hier het geval 
van het zoontje van den briefdrager De Lille, welke ons hierover geschreven heeft en 
waarvan kopij hierbij. De leerkrachten uwer scholen toonen daardoor niet op de hoog
te te zijn van hunne opvoedende taak en van de laatste ministeriële onderrichtingen. De 
huidige toestand noopt ons middelen te beramen om met het einde der schoolcontrac
ten, het meerendeel der huisvaders hunne kinderen te zien toevertrouwen aan per
soonen die, onder opvoedkundig inzicht, betere waarborgen opleveren. We wenschen 
te vernemen welken maatregel het Comiteit schikt te treffen tegenover den plichtverge
ten onderwijzer in 't bijzonder en de andere leerkrachten in 't algemeen 82• 

Aan deze brief werd deze keer wél aandacht geschonken, want het schoolcomité raad
de de onderwijzers aan zich te onthouden van elke pol itieke actie of u itspraak. 
Maatregelen tegen de onderwijzer werden niet genomen, omdat het voor het schoolco
mité duidel ijk was dat het incident door de partij De Li l le erg was opgeblazen om er poli
tieke munt te kunnen uitslaan . Het schoolcomité zag de dreigende taal in verband met 
het einde van de aannemingscontracten b l ijkbaar over het hoofd , wat toch wel een ver
g issing was. Nam het schoolcomité geen maatregelen, dan deed Camiel De Lil le dit 
wel ,  want de onderwijzer werd voor de rechtbank gedaagd .  

Onder de tite l :  'Slechte gewoonten zijn moeillj'k om afleeren', werd dezelfde leerkracht in 
't Getrouwe Maldeghem nog maar eens geviseerd. Nu zou h ij op donderdag 1 7  januari 



1 935 Robert Maere , zoon van brigadier der douanen Maere, 'geslagen en geschopt 
hebben zoodat er acht dagen nadien nog een groote blauwe plek op zijn rechter bil 
zichtbaar was. ' Vanzelfsprekend werd schepen De Sutter op de hoogte gebracht en die 
zou 'dit nieuw feit mededelen daar waar het behoort83. 

De aanklachten tegen de onderwijzer bleken geheel onterecht, want voor de rechtbank 
te Gent werd h ij met klank vrijgesproken .  In 't Getrouwe Maldeghem kon men dat maar 
moei l i jk verkroppen : "t Was werkelijk ook verbazend te zien hoe sommigen zich inspan
den om hem vrij te krijgen. In het vonnis wordt nochtans niet ontkend dat hij geweld
dadig heeft gehandeld. 't Is geweldig opvallend het verschil van houding van het 
schoolkomiteit in het geval van meester H. en de gevallen van meester De Lange. ' En 
opnieuw werd geal ludeerd op de vernieuwing van de aannemingscontracten :  'In alle 
geval, het is de gemeenteraad die dit jaar met volle kennis van zaken klaarheid zal moe
ten brengen in de schoolaangelegenheden opdat verschillende feiten de zich voorde
den voor goed uit den weg worden geruimd . . .  64 

René De Lange, onderwijzer aan de Broederschool 
van 1 9 1 9  tot 1 959. 

Jan Strybol,  schoolhoofd aan de gemeenteschool te 
Maldegem-Kleit. 

Meester De Lange werd werkel ijk de kop van jut voor de partij De L i l le .  B l ijkbaar kon 
men het niet l ijden dat deze onderwijzer vrij en vrank voor zijn mening uitkwam en de 
partij van burgemeester Cuelenaere openl i jk steunde. Men moest en zou hem vinden. 
I n  ' t  Getrouwe Maldeghem l iet men geen kans l iggen om deze nochtans toegewijde 
onderwijzer aan te pakken: 'Moest één der onderwijzers één honderdste van al het sme
rige dat De Lange onophoudelijk tegen ons heeft uitgehaald, tegen Cuelenaere hebben 
gedaan, dan was hij reeds tienmaal buitengevlogen. Doch tegen ons liet het schoolco-
mité alles toe, alle leugens en alle bedrog'85• l 1 17 
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I n  de gemeenteschool van Kleit speelden zich ook enkele merkwaard ige incidenten af 
want tussen meester Jan Strybol ,  het schoolhoofd aldaar, en de schepen van Onderwijs 
boterde het b l ijkbaar ook n iet al te best. Na een bezoek van schepen De Sutter en zijn 
col lega's De L i l le  en Goethals op zaterdag 8 april 1 933, kreeg Jan Strybol enkele opmer
kingen over een tweetal leerl ingen d ie tijdens de lessen in zijn groenselhof aan het werk 
waren .  De schepenen zagen ook dat een leer l ing 'tot tweemaal toe, eveneens binst de 
gewone k/asuur, bezig was uitvaagsel weg te brengen. ' Ook meenden de schepenen 
dat het schoolhoofd had geprobeerd 'hen in dwaling te brengen en de gemeente op 
kosten te jagen die niet nodig waren ' i n  verband met het p laatsen van een n ieuwe vloer 
in het schoolhuis .  Het provinciebestuu r  meende dat er voor zu lke banal iteiten ,  en in acht 
genomen de goede staat van dienst van meester Strybol , geen sancties dienden geno
men te worden86• 

Toch voelde Jan Strybol zich onrechtvaard ig behandeld .  Na 36 jaar trouwe dienst dat 
nog te moeten beleven ! Op 1 7  april 1 933 schreef h ij een boze brief aan het schepen
col lege: 'Sedert vijfendertig jaar zorg ik voor reiniging en onderhoud der lokalen aan de 
gemeenteschool van C/eyt. Dit werk heb ik altijd met iever en nauwgezetheid gedaan. 
Nooit heb ik aan het gemeentebestuur één centiem gerekend voor: borstels, emmers, 
sponsen en andere voorwerpen noodig voor de reiniging, zelfs het stoofhout voor de 
kachels werd door mij gratis geleverd. Mijne Heeren, volgens de wet ben ik niet ver
plicht de reiniging te doen, en van heden af neem ik ontslag. Het nieuw Schepencollege 
zal de zaak wel regelen. Ge/iet zoo gauw mogelijk een persoon aan te stellen die de 
schoollokalen zal reinigen alsook des Winters de kachels zal aansteken. Het gemeen
tebestuur heeft maar te zorgen voor kolen en hout. . .  Gij zijt de meerderheid en ik zal mij 
onderwerpen. In voorgaande jaren heb ik veel veranderingen en verbeteringen aan huis 
en schoollokalen met mijne eigene centen betaald, maar gezien de nieuwe handelwijze 
van het schepencollege, ben ik zoo vrij aan de Heeren te laten weten dat in de toekomst 
mijn geldbeugel voor verbetering aan huis en schoollokalen zal gesloten blijven. Ik 
reken op de werking van mijn oud-collega, den Heer schepen van Onderwijs, die zorgt 
wel voor 'een goed onderhoud . . .  67 Met hangende pootjes vroeg het schepencol lege of 
meester Strybol toch alstubl ieft verder wi lde instaan voor het onderhoud van de 
school .  . . .  

D e  hoofdonderwijzer had beter n iet gereageerd , want herhaaldel ijk  werd hem een waar
schuwing of berisping gegeven waartegen h ij overigens telkens, en met succes, beroep 
aantekende bij de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen88• B ij een 
bezoek van schepen De Sutter in  oktober 1 933 g ing Jan Strybol zelf in de aanval en 
maakte de schepen attent op de karige middelen die hem ter besch ikking werden 
gesteld om behoorl i jk les te kunnen geven. Vanzelfsprekend werd deze opmerking 
ongepast gevonden. 'De school zal voorzien worden van al het noodzakelijke, doch niet 
van het overtollige ', antwoordde de schepen, d ie meende dat goed onderwijs 'niet 
afhangt van strekken en vaantjes, maar van de bekwaamheid en verkleefdheid van het 
leerend personeel. ' Nog maar eens werd erop gewezen dat ' een onderwijzer, vooral in 
zijne klasse, zich buiten alle politiek dient te houden 69• 

I n  maart 1 934 kreeg Jan. Strybol het opnieuw te verduren , er werd hem namelijk verwe
ten dat h ij de schepen van Onderwijs niet op de hoogte had gebracht 'van de dagen 
der kantonnale vergaderingen 90• De hoofdonderwijzer d iende zich daarvoor voor de 
gemeenteraad te verantwoorden en in de zitt ing van zaterdag 17 maart 1 934 antwoord
de het schoolhoofd op de aantijg ingen 'dat hij gedurende zijn 36 jaren dienst nooit eeni
ge opmerking hierover ontvangen heeft, maar dat hij in het vervolg de uitnodiging -



kaarten tot deze vergaderingen aan het College zou zenden. ' Het mocht n iet baten :  de  
gemeenteraad gaf de geplaagde man een berisping ' niet alleen omwille van nalatigheid 
in de briefwisseling maar hoofdzakelijk om de onbeleefde houding en toon van de 
betrokkene. ' Uit al le stukken b l ijkt dat de vermeende admin istratieve nalatigheid 'zelf 
slechts heel bijkomstig was '  en dat het in feite ' de onbeleefde toon en houding elders 
toch veel erger' waren .  Een wel heel merkwaard ige redenering :  eerst de man beschul
d igen van nalatigheid, hem vervolgens voor de gemeenteraad laten versch ijnen,  om 
hem tenslotte - na zijn u itleg - te beschu ld igen van insubordinatie. Vandaar waarschijn
l ijk  ook dat de Bestendige Deputatie de besl issing van de Maldegemse gemeenteraad 
ten overstaan van meester Strybol verschi l lende keren n ietig verklaarde91 . 

Een laatste confl ict met het Kleitse schoolhoofd was veel ernstiger dan al le voorgaande 
samen. In het ' Verslag over het 2e Kwartaal schooljaar 33/34' dat meester Strybol 
opstelde werden zeer zware beschuld ig ingen geuit aan het adres van dokter Eugeen De 
Lil le. Deze had namelijk op maandag 1 9  februari 1 934 een ziektebrielje voor de duur  
van veertien dagen afgeleverd aan leer l ing Ju l ien Dobbelaere .  D i t  tot g rote verwonde
ring van Strybol : 'Ik was verwonderd bij het lezen van dit certificaat want de leerling was 
's Zaterdags in de school aanwezig geweest en zag er gezond uit. Was die jongen plot
seling ziek·geworden?' De hoofdonderwijzer dacht te doen te hebben met een du idel ij
ke overtreding van de wet op de leerpl icht en op eigen houtje zond h ij j uffrouw Van 
Hoebeke, verpleegster, naar de woning van de zieke leerl ing .  Zij constateerde dat 
Jul ien buiten liep en er gezond u it zag . Op 3 maart volgde een tweede certificaat Ju l ien 
d iende nog eens acht dagen thuis te b l ijven ! Meester Strybol begaf zich nu  echt wel op 
g lad i js :  'Ik heb toen aan de moeder van Julien doen opmerken dat de certificaten niet 

rechtzinnig zijn en dat haar zoon niet bedlegerig geweest was voor ongeveer veertien 
dagen. De moeder bekende dat haar zoon niet bedlegerig geweest was, maar toch ziek 
was. ' Het optreden van Strybol had tot gevolg dat Ju l ien op maandag 1 2  maart zijn pen
nendoos kwam halen en naar de school van Knesselare trok. 

Strybol concludeerde u it de hele zaak dat d r. De Li l le noch min noch meer bedrog had 
gepleegd:  'De certificaten van den heer Or De Lille waren niet rechtzinnig en ik teeken 
protest aan tegen zijne handelswijze. Zulke certificaten worden aan de goede vrienden 
gegeven om het schoolbestuur te helpen bedriegen. Aan het Schepencollege de plicht 
maatregelen te nemen tegen zulke handelswijze '. 

Nagenoeg onmiddel l ijk na inzage van het verslag , b racht schepen Camiel De Sutter d r. 
De Lil le op de hoogte. Deze voelde zich du idel ijk in zijn eer aangetast en had niet hele
maal ongelijk: 'Het is niet een onderwijzer gegeven kontrool uit te oefenen over een 
geneeskundig getuigschrift en beslist is het vergaande en een tergende handeling ter 
uitvoering van die kontrool een verpleegster ter onderzoek uit te zenden om te bevinden, 
en dit is wel de grootste fout, of de innerlijke inhoud van het getuigschrift echt is. 
Hiermede heeft de heer Strybol letterlijk zich buiten zijn ambt en bevoegdheid begeven, 
een verpleegster gecompromitteerd en me als dokter op een grove manier aangeval
len92. 

In de gemeenteraad van 1 2  mei 1 934 stond als punt 7 op de agenda: ' het onderhaar 
van het schoolhoofd te Kleit en gebeurlijk te nemen tuchtmaatregel. ' Het verslag van d it 
onderhaar: 'De heer Strybol wordt voor de vergadering geroepen. Deze geeft lezing van 
een uitnoodigingsbrief en verklaart niet te weten waarom hij moest verschijnen. Een lid 
van het College laat kennen dat op 27 Maart 1934 aan den heer Strybol een schrijven 
gezonden werd, waarbij zijne aandacht gevestigd wordt op art. 21  van het reglement, l 1 19 
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namelijk voor wat betreft het indienen van een driemaande/ijksch verslag. Daarna wordt 
lezing gegeven van het verslag ingediend door den heer Strybol, in dagteekening van 
3 1  Maart 1934. Nopens dit verslag werd uitleg gevraagd aan Or. De Lille, en een schrij
ven gezonden aan Mevr. de Hoofdopzienster van het lager onderwijs. Lezing wordt 
gegeven van het antwoord van Dr. De Lille alsook van het schrijven van Mevr. de 
Hoofdopzienster, in welk laatste schrijven voorkomt dat noch het College, noch ver
pleegster, noch onderwijzer, bevoegd zijn om over een geneeskundig getuigschrift te 
oordelen. De heer Strybol verklaart hierover geen antwoord ontvangen te hebben. Volgt 
dan eene bespreking tusschen verscheidene leden van den raad. De heer Strybol 
beweert niet in staat te zijn alsnu zijne verdediging voor te dragen. Door een lid van de 
raad wordt de vraag gesteld aan den heer Strybol, of hij wist dat hij een dokter niet 
mocht beknibbelen over het afleveren van certificaten. De heer Strybol verklaart zich 
later te verdedigen en verlaat de zaa/93. De zaak werd dan u itgesteld  tot een volgende 
zitt ing . En d ie kwam er: op 30 juni 1 934 kreeg Jan Strybol met 7 stemmen tegen 5 een 
tweede waarschuwing aan zijn been 'wegens zijne onvoorzichtige beoordeling dier 
getuigschriften 94 •  Gouverneur Weyler vern ietigde echter op 6 september de besl issing 
van de gemeenteraad omdat u it een verslag van de school inspectie bleek dat 'de 
gewraakte beoordeling alleen haar oorsprong vindt in den ijver van het schoolhoofd om 
den leerplicht te doen naleven. ' Meester Strybol had voor de vrederechter ook al het 
gel ijk aan zijn kant gekregen en dus meende de gouverneur dat ' in de gegeven omstan
digheden er geen aanleiding bestond om aan het betrokken schoolhoofd een waar
schuwing te geven en de door den gemeenteraad getroffen maatregel diensvolgens 
moet aangezien worden als het algemeen belang krenkend95. De Bestendige Deputatie 
volgde de gouverneur en op 30 oktober 1 934 kwam dan de zoveelste b lamage voor de 
meerderheid ,  want bij Kon inkl ijk  Bes lu it van 30 oktober 1 934 werd de tuchtmaatregel 
tegen meester Jan Strybol vol ledig ongedaan gemaakt en werd de man in zijn eer her
steld96. 

Wie zou denken dat de schepen van Onderwijs het nu wel wat kalmer aan zou doen, 
heeft het verkeerd voor, en de verhouding tussen de schepen van Onderwijs en het per
soneel van de Kleitse gemeenteschool verzuurde van langsom meer. Tijdens zijn 
schoolbezoek van 8 ju l i  1 934 kreeg schepen De Sutter het nu aan de stok met meester 
Van der Meulen.  Terwij l de schepen de leerl i ngen aan het ondervragen was, werd hij 
steeds maar onderbroken door de klastitularis d ie beweerde dat de schepen er n iets 
van kende. Van der Meu len had zelfs gezegd dat de schepen louter en al leen naar de 
school was gekomen 'om ons te plagen'. Het verslag dat van het bezoek werd opge
steld ,  i nteresseerde de onderwijzer helemaal n iet. enkel dat van de inspecteur was voor 
hem van belang ,  beweerde hij .  En tenslotte had meester Van der Meulen nog gezegd: 
'De kinderen moeten niet antwoorden, en ware hier een van mijne kinderen aanwezig, ik 
zou hem verbieden van te antwoorden. '  Het gevolg was dat de meester zich moest ver
antwoorden in de gemeenteraad van 2 1  ju l i  1 934. Hij gaf er zijn versie van het 
incidentrijke bezoek waarna de gemeenteraad, zoals te verwachten, met 7 stemmen 
tegen 6 besloot 'aan den onderwijzer Van der Meuten eene waarschuwing te geven 91• 

1 n de gemeenteraadszitt ing van 8 september 1 934 kwam het onderwijs opn ieuw ter 
sprake. De onvermoeibare schepen van Onderwijs las er namelijk zijn 'Beknopt verslag 
over het Lager onderwijs in de gemeente ' voor. H ij vond het jammer dat al leen in de 
scholen van het centrum 'volledig onderwijs werd gegeven, zich strekkende over de vier 
graden. ' I n  de scholen van de afgelegen bu itenwijken was d it n iet het geval. Ofwel 
waren de kinderen verp l icht 'tot vervelens toe de laatste jaren in hun oude klas te ver
toeven, ofwel zich naar het center te begeven, hetgeen voor veel arme menschen la tig 



valt .' Schepen De Sutter d rong erop aan dat bij de vernieuwing van de contracten van 
aanneming zou gevraagd worden om ook in scholen van de bu itenwijken een vierde 
g raad in  te richten. 

Een belangrijke passage uit het verslag handelde over d.e onderwijzers: 'Algemeen laten 
de onderwijzers hun dorpspolitieke denkwijze, vooral op straat, maar al te duidelijk blij

ken, en schijnen te vergeten, dat ze allereerst opvoeders zijn. Het merendeel der onder
wijzers der aangenomen scholen groeten de schepenen niet. ' Het waren echter n iet 
alleen de onderwijzers van de aangenomen scholen, ook de 'onderwijzers der gemeen
teschool - die niet het minst door de dorpspolitiek kunnen beïnvloed worden - doen blij
ken dat ze de staatsburgerlijke opvoeding onderwijzen door woorden, maar ze zelf niet 
in de praktijk stellen. '  En daar er maar één gemeenteschool meer was, namelijk d ie van 
Kleit, waren het dus de meesters van deze school  d ie - opnieuw - werden geviseerd . 

Over het behaalde pei l in de gemeenteschool was schepen De Sutter al lerminst tevre
den. Het eerste en tweede leerjaar l iep school b ij de zusters. Bij een inspectie in de 
maand oktober 1 934 stelde De Sutter vast dat van de 24 kinderen in het derde leerjaar 
er acht waren die n iet in staat waren een eenvoudige zin te lezen.  ' 't Is de aloude 
geschiedenis die ik heb ondervonden. " ', aldus de schepen . Over het derde en het vier
de leerjaar toonde hij zich tevreden en ook de u itslag in  het vijfde en zesde leerjaar werd 
bevredigend genoemd, alhoewel 'de onderwijzer teveel eigenliefde heeft en, jammer 
genoeg, niet gelooft, dat een leerkracht immer voor verbetering vatbaar hoeft te wezen. ' 

I n  de vierde graad was het 'echt ellendig gesteld, slechte bijwoning, gebrekkig onder
wijs, 't een is een gevolg van 't ander. ' Het was dan ook n iet verwonderl i jk dat heel wat 
jongens van Kleit de school in het centrum van Maldegem bezochten.  Schepen De 
Sutter vond het een echte schande: 'De gemeenteschool, de eenige officiële school, die 

de aangenomene scholen tot voorbeeld dient te strekken, heeft geen faam in hare 
onmiddellijke omgeving" . '  I n  ju l i  kenden de k inderen 'de bestanddelen niet van den uit
gebreiden enkelvoudigen volzin; ze hadden geen begrip van den machtwijzer. ze wis
ten niet te antwoorden op vragen van landbouw en geschiedenis '. Misschien sproten al 
deze gebreken voort uit de gevorderde leeftijd van de hoofdonderwijzer maar, voegde 
De Sutter eraan toe, 'als de onderwijzer gevoelt dat zijn krachten hem begeven, legt eer
gevoel hem op af te treden, dit heb ik ook gewaar geworden 98. 

In  de zitt ing van de gemeenteraad van 28 september 1 935 werd het tweede 
"Jaarverslag over het Onderwijs" besproken. Daarin hekelde schepen De Sutter het feit 
dat 'de bevoegdheid van de schepen van onderwijs in de aangenomen scholen zeer 
beperkt is. Het komitee, liever de voorzitter, beoogt alleen ruime toelagen van de 
gemeente en volstrekte vrijheid om er over te beschikken. Vermits de kontrakten eindi
gen met 1935, hebben we die scholen laten begaan, en zijn maar opgetrokken wanneer 
onze tusschenkomst ingeroepen werd. ' 

Het was echter de gemeenteschool van Kleit die de aandacht van de schepen gaande 
hield . In het bijzijn van schepen Goethals werd de school op 5 oktober 1 934 en 1 0  ju l i  
1 935 voor de tweede en derde keer aan een grondige inspectie onderworpen waarbij 
geprobeerd werd 'na te gaan in welken staat van vordering zich de klassen bevonden. ' 

En die vordering was n iet fameus, zo bleek: 
1. Onder de leerlingen van den 1e graad, uit het klooster overgekomen waren ver

scheidene niet in staat een enkelvoudig zinnetje te lezen en waren achterlijk in ande-
re leervakken. l 121 



2. De leerlingen van het Bste studiejaar - zij die reeds een jaar bij het schoolhoofd zaten 
- waren min gevorderd dan deze van het 7e jaar. 

Tijdens mijn bezoek op 10 Juli, wou ik mij vergewissen of - naar luid van een ministerië
le omzendbrief - de natuurwetenschappen innig verbonden waren met de andere vak
ken. Ik ben zeer bezadigd geweest in al de vakken, en was tevreden over den 2e en 
3e graad; maar in de 4e graad heb ik bij niet één leerling de vereischte bekwaamheid 
bestatigd. Ik besluit, Mijne Heeren, met te verklaren dat ik de oordeelvelling van zeer 
veel ouders te Kleit bijtreed, namelijk dat de kinderen in den 4e graad niet meer bijlee
ren. En opn ieuw drong schepen De Sutter aan op het ontslag van het schoolhoofd 
wegens zijn te hoge leeftijd99. 

Schepen De Sutter l iet het Kleitse onderwijs werkel ijk n iet los . In de gemeenteraadszit
t ing van 1 9  oktober 1 935 u itte hij de wens dat de gemeenteschool van Kleit (en later ook 
d ie van Donk) zou deelnemen aan de kantonnale wedstrijden.  De d iscussie daarover 
verl iep als volgt: 

De h. Cuelenaere: Is het wel wenschelijk dat een onderwijzer opgedreven wordt om kin
deren aan de kantonnale wedstrijden te laten deelnemen, en zoo de groote meerderheid 
der leerlingen verwaarloost voor 4 of 5 uitstekende leerlingen die bijzonder opgeleid 
worden? 
De h. De Sutter: Het antwoord daarop kan best gegeven worden door het ministerie dat 
de kantonale wedstrijden inricht en door de onderwijzers die leerlingen ervoor geleverd 
hebben. 
De h. Cuelenaere: De omstandigheden in Kleit zijn niet dezelfde als in veel andere 
plaatsen, de menschen in Kleit zijn nog niet zoozeer ontwikkeld en zien niet het nut of 
de noodzakelijkheid in van aan de wedstrijden deel te nemen. 

Meester Joris Van der Meulen, onderwijzer aan de 
gemeenteschool te Maldegem-Kleit. 

Hlmschoot Maurits, onderwijzer, eerst aan de gemeen
teschool te Maldegem-Donk, daarna aan de ald ar 
opgerichte aangenomen school. 



De h. De Lille: Dat zijn op zijn minst zeer zonderlinge beweringen en een blaam voor 
de Kleitenaars ze hier als minder ontwikkeld voor te stellen. 
De h. Willemarck: Ge zoudt dus zeggen dat de onderwijzers die leerlingen leveren voor 
de wedstrijden niet deugen en deze die geene leveren de beste zijn!! ' 

Dit punt werd tenslotte aangenomen met 1 0  stemmen voor, 1 tegen (burgemeester 
Cuelenaere) en twee onthoudingen (Taveirne en Rotsart de Hertaing)100. 

Ter i l lustratie van de manier waarop toen pol itieke commentaar werd geleverd , laten we 
volgend stukje volgen: 'Dat kenmerkt weerom den volksverdrukker, die met verachting 
op de arbeidende klasse neerziet. Met een zeker genoegen bestempelt Cue/enaere 
dus de inwoners van Kleit als "minder ontwikkelden " die niet verlangen van beter opge
voed te worden dan de menschen van 100 jaar geleden. Maar in zijn lompen spot ligt 
ook zijn innerlijke wensch uitgedrukt, dat den werkersstand dom en ongeleerd zou blij
ven, om er te beter naar willekeur te kunnen over heerschen. Hij drukte dit zelfs uit in 
zijn bewering dat de Kleitenaars niet verlangden dat hun kinderen aan de wedstrijden 
deelnemen en dat dit niet noodig was ook. Hoe schaamteloos aldus zijn verachting voor 
den gewonen man te durven uitspreken. De Kleitenaars zullen wel begrepen hebben 
hoe kleineerend den ongekozen burgemeester hier over hen gesproken heeft en zeker 
wel ontwikkeld genoeg zijn om er het hunne toe bij te dragen, bij de eerste de beste 
gelegenheid den dwingeland voor goed van het toonee/ weg te stampen �01 . 
De onderwijzers van Kleit wisten wat er hen boven het hoofd h ing ,  ze werden letter l i jk op 
de vingers gekeken . Bij het begin van de maand december 1 935 was de schepen -
zogezegd toeval l ig - na schooltijd in een klas geweest en had gezien dat de kachel nog 
tot boven toe gevu ld was met kolen,  'met wel zes zeven schuppen '. Meester Van der 
Meulen werd 'over deze ongehoorde geldverspilling ' gekapitte ld .  Het l icht i ronische ant
woord dat Van der Meulen op 1 0  december 1 935 aan de schepen van Onderwijs zond ,  
is een voorbeeld van de manier waarop men toch nog krit iek kon leveren op  het beleid : 

'Mijnheer, 

De heer hoofdonderwijzer heeft mij Uw bemerking aangaande het kolenverbruik over
gemaakt. Ik neem er gaarne nota van en zal me er naar schikken in de toekomst. Daar 
ge bewijs levert van een voorbeeldige nauwgezetheid in uw finantiee/ toezicht, zou ik u 
beleefd vragen om uw waakzaamheid ook te richten op de hoedanigheid der geleverde 
brandstoffen, zoo zouden we niet eiken dag met de helft kolenstof zitten, dat ons heel 
wat last vraagt om de stoof gedurig op te koteren. Daarbij, ge hebt er het klaarste bewijs 
van gehad een half uur na het eindigen der klas. Ware de stoof door U niet opgekoterd 
geworden, ze doofde stellig uit en de rest was bruikbaar voor den volgenden dag. 
Uw bemerking van "spaarzame huisvaders" valt buiten uw bevoegdheid en het is altijd 
zeer gewaagd huishoudelijke bezorgdheid en aangelegenheden te vergelijken met 
ambtelijke en bestuurlijke bezigheden. Dat zien we overal. 
Ik besluit met de verzekering uw woorden niet in den wind te slaan, en hoewel een toe
val daaraan schuld heeft, toch houd ik het mij gaarne voor gezegd. 
Hoogachtend, 
Van der Meuten' 

Gabriêl De Lil le kon om deze brief n iet lachen. I n  zijn commentaar verdraaide h ij de 
argumentatie om de onderwijzer in kwestie toch nog in een verkeerd dagl icht te ste l len .  
Het was een voorbeeld van de achtervolg ingsmanie waaraan de partij De Li l le leed , 
haar volkomen gebrek aan humor en het systematisch opblazen van futil iteiten :  'Hier een 
staaltje hoe het staat met de beleefdheid der onderwijzers tegenover de schepenen en l 1 23 



tevens ziet men hoe meester Van der Meuten de Kleitenaren beschuldigt slechte kolen 
te leveren. Natuurlijk, toen vroeger de kolen uit Maldegem kwamen, waren ze goed, nu 
de Kleitsche handelaars te Kleit alles mogen leveren, deugen ze niet. Maar daar ligt de 
hond niet gebonden. Tegenwerken, verdraaien, belasteren en spotten, dat is hun leuze. 
Maar wij vragen aan ieder weldenkend mensch of de bemerking der schepenen niet 
rechtvaardig was, dat na de klas de stoof niet meer moet opgevuld worden tot boven 
toe �02 • 

Wie denkt dat het i n  Kleit a l leen over de onderwijzers g ing ,  heeft het verkeerd voor. De 
benoeming van een 'Medisch Schoolopziener' voor de gemeenteschool aldaar diende 
n iet minder dan d rie keer voor de gemeenteraad te komen. Op 2 februari 1 934 kon er 
n iet over worden gestemd daar er  geen meerderheid aanwezig was om geldig te stem
men 103 • Op 1 0  februari ver l ieten de leden van de meerderheid de raadszaal zonder een 
woord te zeggen104• U iteindel ijk  kon de meerderheid op 1 7  maart 1 934 dr. Honoré 
Dhondt met 7 stemmen tegen 6 voor dr. René Timmerman aanstel len105. 

Ook de leerkrachten van de aangenomen scholen moesten het af en toe ontgelden. I n  
sommige klassen moesten de leer l ingen 'hun kloefen afdoen alvorens de klas binnen te 
treden ' en dat werd door de schepen eveneens aangeklaagd :  'Dat veroorzaakt bij vele 
leerlingen koude voeten en is hinderlijk voor de gezondheid. Daarbij, een Ministerieel 
voorschrift verbiedt de kinderen bloot te stellen aan die nadelige gevolgen. ' De sche
pen vroeg de voorzitter van het schoolcomité dan ook de leerkrachten 'aan het inacht
nemen van dien gezondheidsmaatregel te herinneren �06. Een meester d ie wat te diep 
in het g las had gekeken ,  kon er  donder op zeggen dat h ij daarover werd bekn ibbeld , 
een ander d ie wat teveel gezien werd in  het gezelschap van mensen van de tegenpar
tij werd speciaal geviseerd . Anderzijds was het ook zo dat geen enkel onderwijzer het 
aandurfde een vergadering ,  toneel- of f i lmvoorste l l ing b ij te wonen in de Schouwburg 
van de fami l ie  De Li l le .  Dat was taboe, enkel meetings in de Burgersg i lde mochten 
(moesten)  worden b ijgewoond.  De onderwijzers waren ,  kortom, de speelbal van zowel 
de partij Cuelenaere als d ie van De L i l le .  

De houding van schepen De Sutter werd n iet door iedereen in dank afgenomen, er wer
den zelfs doodsbedreig ingen tegen hem geuit .  Daar kon n iemand om lachen en voor 
de rechtbank van Eeklo werd ' doodsbedreiger' V.C .P. dan ook veroordee ld tot een boete 
van 1 40 fr. of vijf dagen vervangende gevangenisstraf101. 

Vl. N IEUWE AANNEMINGSVOORWAARDEN 
VOOR DE MALDEGEMSE SCHOLEN 

Uit hetgeen voorafgaat, b l ijkt dat de Maldegemse gemeenteraad van de vernieuwing 

van de aannemingscontracten gebruik zou maken om eraan te s leutelen. Reeds op 26 

december 1 934 had het gemeentebestuur in een brief aan het schoolcomité te kennen 

gegeven 'met het Schoo/comiteit in bespreking te treden over de vernieuwing van het 

Schoolcontract vanaf 1 januari 1936 en het schoolcomité werd gevraagd zijn mening 

daaromtrent te geven108. Het schoolcomité antwoordde daarop dat, 'voor het voorstellen 

van eventuele wijzigingen aan het bestaande schoolcontract, Ued. Uwe ziensw1}'ze daar

over schriftelijk kunt meedelen aan het Katholiek Schoolcomiteit dat Uw schn}'ven al dan 

aan zijn leden ter bespreking zal voor/eggen �09. De bal werd dus teruggekaatst. 

In verband met deze wijzigingen schreven volksvertegenwoordiger Jozef De Li l le en 
schepen van Onderwijs Camiel De Sutter een brief aan het bisdom: 'Monseigneur. Voor 



de vernieuwing van de schoolcontracten, wenschen wij een Schoolcomité te Maldegem, 
waar onze Christene Vlaemsche Volkspartij deel van uitmaakt. Dit achten wij uit velerlei 
oogpunten de beste oplossing. Om één enkel punt te noemen: Waar alleen aangeno
men onderwijs bestaat, dienen wij voor de meerderheid der bevolking op eeniger/ei 
wijze de verzekering te zoeken, dat evengoed leerkrachten die tot onze Katholieke 
Vlaemsche Volkspartij behooren, kans hebben op een benoeming. Monseigneur, wij 
zouden graag eene principieele instemming hierover ontvangen en teekenen met de 
meeste eerbied. ' Of er ooit op dit schrijven een antwoord kwam, is ons n iet bekend .  
Volgens volksvertegenwoordiger De L i l le  stond het bisdom n iet afkerig tegenover het 
verzoek110. 

Op 26 maart 1 936 vroeg het schepencol lege aan het schoolcomité hoever het stond met 
hun opinie over een eventuele wijz ig ing van de aannemingscontracten .  Het comité ant
woordde ontwijkend en schreef de zaak 'aan het bevoegd bestuur' te zul len meedelen 
'daar het verlangd antwoord daarop te geven niet van ons al/één afhangt� " .  
Ondertussen was gouverneur Weyler van d e  plannen van het Maldegemse gemeente
bestuur op de hoogte gebracht; hij schreef dat het schoolcontract slechts kon gewijz igd 
worden mits toestemming van beide partijen daar het een 'twee zijdige overeenkomst 
betrof1 12• 

Het gemeentebestuur  leek zich bij de zaak neer te leggen en op 1 augustus 1 935 ver
zocht het schoolcomité, via pastoor Morre, de gemeenteraad om de kathol ieke scholen 
van Maldegem opn ieuw aan te nemen voor een periode van 1 0  jaar: 'Mijnheeren, Het 
Katholiek Schoolcomiteit van Maldegem heeft de eer Ued. te verzoeken eerstdaags te 
willen overgaan tot het terugaannemen der Jongens- en Meisjesscholen en zulks voor 
den gebruike/ijken termijn van jaren rn 

Bij de partij De Li l le zette deze brief kwaad bloed , het was juist alsof de gemeente niet 
had laten kennen dat de voorwaarden dienden veranderd te worden, juist alsof de vraag 
der Katholieke Vlaemsche Volkspartij om in het Schoo/komiteit zitting te hebben, niet 
bestond�14• 

In de partij werd werk gemaakt van de nieuwe voorwaarden ,  d ie werden goedgekeurd 
in de gemeenteraad van 1 9  oktober 1 935. Tijdens die fameuze zitt ing werd overgegaan 
tot de 'stemming over de voorwaarden om de scholen heraan te nemen. ' Met 7 stem
men tegen 6 werden volgende wijz igingen goedgekeurd : 

1 .  Duur van het contract: onbepaald.  Het contract kon jaarlijks worden opgezegd mits 
een opzegtermijn van één jaar in acht te nemen . 

2. Leerkrachten: 
a.  wie zestig jaar werd , moest met het eind igen van het schooljaar aftreden; 
b .  iedereen moest zich gedragen naar de min isteriële onderrichtingen inzake politiek 
en bijbedieningen; 
c .  geen mannel ijke leerkrachten in  meisjesscholen; 
d. verplaatsing van een onderwijzer door het gemeentebestuur aan te duiden.  

3. Aantal klassen :  zou worden bepaald door het gemeentebestuur. 
4. Enkel de verpl ichte vergoedingen en toelagen zul len worden u itgekeerd . 
5. Brandstof: voortaan zou het gemeentebestuur instaan voor de levering van 1 500 kg. 

kolen per klas. 
6 .  Toezicht: de aangenomen scholen moesten het toezicht aanvaarden zoals dat in de 

gemeentescholen het geval is, dus ook het ondervragen van de leerl ingen. l 1 25 



VIER HOOFDROLSPELERS IN DE MALDEGEMSE SCHOOLSTRIJD. 

Burgemeester Hector Cue/enaere. 
Burgemeester van 1 926 tot 1 932 en 1 934 tot 1 939. 
Provincieraadslid, volksvertegenwoordiger, senator. 

Volksvertegenwoordiger Jozef De Lil le. Burgemeester 
van 25 september 1 933 tot 24 december 1 933. 

Pastoor Petrus Morra. 
Pastoor van 1 926 tot 1 948. 

Julien Wlllemarck. 
Schepen. 



7. Medisch schooltoezicht: door al de plaatsel ijke geneesheren. 
8. Verlofdagen: enkel d ie verlofdagen werden toegestaan d ie voorkomen in  het off icieel 

reg lement. 
9. Plaatsvervangers: als een zieke geeste l ijke leerkracht werd vervangen door een 

wereldl ijke, dan moest het schoolcomité zelf het versch i l  bijpassen .  
1 0. De leden van het schoolcomité zouden worden aangeduid door het gemeentebe

stuur1 15. 

Deze wijzig ingen vergen enige toel ichting :  

1 .  Waar vroeger een contract werd afgesloten voor een periode van tien jaar, wou het 
gemeentebestuur een jaarl ijks opzegbaar contract . Het is duidel ijk dat het gemeen
tebestuur via deze clausule de scholen kon dwingen tot volgzaamheid .  Wie iets 
tegen het gemeentebestuur ondernam, zou dat eventueel duur  bekopen . 

2. Schepen De Sutter had herhaaldel ijk gepleit voor het verplichte ontslag van leer
krachten die 60 jaar of ouder waren.  Niet al leen werd h iermee één bepaalde leer
kracht geviseerd (Jan Stryból ,  het schoolhoofd van de Kleitse gemeenteschool ) ,  ook 
geestelijke leerkrachten zouden ontslag moeten nemen, en dat zette natuur l ijk  
kwaad bloed. Met het beperken van b ijverd iensten viseerde men een Donks onder
wijzer die optrad als vertegenwoord iger van de Boerenbond en zich aldus tot een 
concurrent ontpopte van de fami l ie De Sutter. Over deze kwestie was het in Donk 
reeds tot hoogoplopende, zelfs slaande ruzies gekomen.  
De onderwijzer die men wenste te verplaatsen was uiteraard meester De Lange. 
Deze verplaatsing betekende echter zoveel als het geven van ontslag , er mochten 
immers geen manneli jke leerkrachten worden aangesteld  in aangenomen meisjes
scholen . Buiten de Broederschool was er geen aangenomen jongensschool meer in 
Maldegem, daar op de wijk Donk de gemeenteschool opnieuw zou worden ingericht 
en het oprichten van een aangenomen jongensschool op deze wijk toen nog onze
ker was (zie gemeenteschool Donk). 

3 .  Het bepalen van het aantal klassen was ook een betuttelende maatregel .  Vroeger 
stelde de inrichtende macht van de scholen voor een klas bij te maken als het aan
tal leerl ingen dit noodzakel i jk maakte, nu echter zou het gemeentebestuur daarover 
het laatste woord hebben.  

4. Reeds i n  de gemeenteraad van 16 maart 1 935 was het bedrag van de schoolbe
hoeften ,  met terugwerkende kracht tot 1 januari 1 935, herleid tot het wettel ijke min i
mum 'in aanmerking nemende den financiëlen toestand der gemeente � 16 •  Het 
gemeentebestuur wou zich daaraan houden. 

5. Waar er allemaal n iet op gevit werd ! De scholen kochten zelf hun steenkool bi j  een 
tweetal Maldegemse handelaars, 'bijzonder lieve vriendjes' van burgemeester 
Cuelenaere, aldus 't Getrouwe Maldeghem'. Volgens De Li l le en co gebeurden die 
aankopen toeval l ig altijd bij vrienden van burgemeester Cuelenaere , en dat kon n iet. 
Voortaan zouden alle handelaars de kans krijgen steenkool te leveren1 1 1 .  De burge
meester vond dit een kleinzielig voorstel en vroeg zich af of d it wel door de wet toe
gelaten was, waarop schepen De Sutter categorisch antwoordde dat de wet het 
alleszins n iet verbood1 18. 

6. Zoals we reeds schreven, lag het zwaar op de maag van schepen van Onderwijs De 
Sutter dat hij in  de aangenomen scholen nauwel ijks iets te vertel len had . Voortaan 
zouden ook de leerl ingen van die scholen, én uiteraard ook de leerkrachten,  door de 
schepen kunnen ge'fnspecteerd worden. Een maatregel waarmee de leerkrachten 
van de vrije scholen helemaal n iet opgezet waren, gezien de ervaringen van hun col-
lega's uit de gemeenteschool .  l 1 27 
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7.  Ook dokter Eugeen De L i l le  moest de kans krijgen leerl ingen te onderzoeken tijdens 
het medisch schooltoezicht, ' uit partijdigheid aanvaardde het schoolkomiteit Dr. De 
Lille niet in het medisch schooltoezichf1 19 .  Het schoolcomité zou zelfs geweigerd 
hebben d r. De Li l le ook maar voor te ste l len ,  'wat een wraakroepende partijdig
heid!�20. Over het medisch schooltoezicht was er reeds op 22 apri l  1 933 een inci
dent geweest in de gemeenteraad . Tijdens d ie gemeenteraad stond als punt 1 0  op 
de agenda: Medisch Schooltoezicht. Raadsl id d r. Maurits Coel is verl iet toen de 
raadszaal omdat h ij belanghebbende partij was . Burgemeester Cuelenaere ver
klaarde dat ook dokter Coel is  in aanmerking kwam voor het medisch schooltoezicht, 
mits hij het g ratis deed . Volksvertegenwoord iger en eerste schepen Jozef De Li l le 
had daarover echter een vraag gesteld aan de bevoegde minister en deze had 
geantwoord dat een mandaat van gemeenteraadsl id onverenigbaar was met dat van 
'schooldokter' en dat de aanstel l i ng van dokters voor het medisch schooltoezicht uit
s lu itend tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoorde. Dokter Coel is zou dus 
moeten kiezen.  Nog steeds in  dezelfde gemeenteraad werd de houding van het 
schoolcomité aangeklaagd :  reeds sedert 2 1  september 1 92 1  had dit comité ver
waarloosd geneesheren aan te stel len , men l iet de taakverdel ing gewoon over aan 
de d rie Maldegemse dokters d ie al les onder elkaar regelden. Het schoolcomité wei
gerde 'een redelijke evenredige vertegenwoordiging ' door te voeren waardoor dr. De 
L i l le uit de boot vie l .  De gemeenteraad weigerde tenslotte 'een wedde vast te stel
len voor de heer Coelis als medisch schoolopziener�2' . I n  augustus 1 933 hakte dr. 
Coel is  zelf de knoop door: h ij verkoos gemeenteraadsl id te b l ijven122. 

8 .  De partij De L i l l e  kon het n iet langer meer aanzien dat a l le  scholen een vrije dag kre
gen op 'het Ceciliafeest van Cuelenaers muziek, alle jaren en zelfs nog verleden 
week�23• I n  p laats van voorzichtig te zijn en onpartijd ig op te treden, kruipt het 
schoolcomité voor Cuelenaere door een verlofdag te b l ijven geven op het 
Ceci l iafeest van Cuelenaers muziekmaatschappij , 'dan moeten de onderwijzers 
geen klas doen, dan moeten de jongens naar huis. Ze moeten Cuelenaere helpen 
vieren, ja ook mijn eigen kinderen en al de kinderen van de meerderheid moeten dan 
maar geen les krijgen, aldus een verontwaard igde Jozef De Li l le124. Enkel officiële 
verlofdagen werden nog toegestaan. 

9 .  Volgens het gemeentebestuur werden zieke broeders of  zusters maar al te vaak en 
te gewi l l ig  vervangen door wereld l ijke leerkrachten en dat zorgde voor heel wat bij
komende uitgaven.  Voortaan moest het versch i l  in wedde worden b ijgepast door de 
inrichtende macht. In feite was dit een asoc iale maatregel ,  want in plaats van zieke 
leerkrachten te vervangen werd er nu gekozen voor het samenzetten van klassen en 
dat was besl ist in het nadeel van leer l ingen én leerkrachten.  

1 0. De partij De Li l le wou de leden van het schoolcomité aanduiden, of op zijn minst zit
t ing hebben in dat comité. Jozef De Li l le schreef daarover: 'Kunnen wij die nog der
tig en veertig jaren de gemeente Maldegem te besturen hebben, laten bestaan dat 
gansch ons leven, al de benoemingen en afzettingen voorgesteld worden door een 
komiteit dat tegen ons is? Wij eischen dus een schoolkomiteit dat ons vertrouwen 
waard is. Een schoolkomiteit dat in den vervolge evengoed leerkrachten van onze 
zijde zal benoemd krijgen, ja van de meerderheid der bevolking. Dat is alles. Over 
geld gaat het niet. Wij zijn de eersten om te zeggen: dat een school, hetzij aange
nomen of gemeentelJik, over al het noodige moet kunnen beschikken. Wij' moeten 
dus in het schoolkomiteit der eenige school te Maldegem, dusdanig zitting hebben 
dat het met de partij'digheid gedaan is, dat wij van de goede orde verzekerd zijn. 
Ons standpunt is de rechtvaardigheid zelf. Men beschimpt ons, men verkettert on . 
Men is vies, men is vuil, men dreigt. Juist lijk in de gemeentekiezing. Och, laat ze 
maar doen. Juist met logen en laster verliezen ze telkens �25• 



Overigens had het Schepencol lege eerder reeds bij pastoor Morre aangedrongen om te 
' weeten welke heeren deel uitmaaken van het schoolkomiteif , nooit had men een ant
woord gekregen . Jozef De Li l le maakte daarover zijn beklag b ij grootvicaris Van 
Crombrugghe en die zou hebben geantwoord : 'Uwe opmerking is juist, ik zal voortaan 
niet meer dulden dat er politiek doorkomt in het Aangenomen Onderwijs te Maldegem. 
De onderwijzers verbied ik dus aan partijpolitiek mee te doen. Ten tweede, ik zal Uw 
vraag om deel te maken van het Schoolcomité onderzoeken. En alvast kan ik U verze
keren dat telkens benoemingen in het aangenomen onderwijs te doen zijn, ik ook benoe
mingen uit huisgezinnen behoorende tot uwe gezindheid zal aannemen, U moet mij 
maar bijtijds verwittigen�26• Of de g rootvicaris dit werkel i jk zou gezegd hebben is 
natuurl ijk  een andere zaak. 

Men kan zich afvragen waarom Jozef De Li l le zich vastbeet in zo'n del icate materie als 
het lager onderwijs. In het verleden immers was al d ikwij l s  genoeg gebleken dat al wie 
aan het katholiek onderwijs raakte, het onderspit moest delven . En ,  De Li l le was onge
twijfeld op de hoogte van het feit dat de social istische en l iberale meerderheid van 
Antwerpen zich in 1 933 eveneens had gewaagd aan de afschaff ing van subsid ies aan 
de aangenomen scholen . Het werd een politieke smeerlapperij genoemd ,  'een brutale 
en schandelijke verkrachting van recht en vrijheid, menschonwaardige dwingelandij '  die 
de 'opvoeding onzer behoeftige volkskinderen betreft'. Het was geen goede zaak voor 
zowel l iberalen als social isten : 'En liever onzen laatsten cent en onze laatste kracht 
gegeven, dan ze in de mogelijkheid te stellen deze 'politieke smeerlapperij' naar het 
Meetjesland over te brengen . . . �21 Desondanks zette de partij De L i l le haar plannen toch 
door. 

VII.  REACTIES 

Op 24 oktober 1 935 ontving het schoolcomité de n ieuwe aannemingsvoorwaarden zoals 
die waren goedgekeurd in  de gemeenteraad van 1 9  oktober 1 935. De nieuwe voor
waarden sloegen in als een bom, en dit n iet al leen in Maldegem. De eruit voortsprui
tende 'schoolstrijd '  verl iep ongemeen heftig en sloeg diepe wonden in  de Maldegemse 
gemeenschap. 

Op 26 oktober 1 935 reageerde 'Recht volgens Plichten' , de Eeklose kring van het 
Christen Onderwijzersverbond (C.O.V.)128• Tijdens een algemene vergadering in  De 
Gouden Leeuw in Eeklo werden aannemingsvoorwaarden van het gemeentebestuur 
schandalig en onrechtvaardig genoemd omdat: 

1 .  het schoolhoofd van de aangenomen jongensschool werd gebroodroofd en uit zi jn 
woning werd gezet per 1 januari 1 936; 
2. al de aangenomen scholen van Maldegem (46 klassen)  werden in  hun vrijheid en 
bestaan bedreigd door 'de schandige en onaannemelijke aannemingsvoorwaarden, 
waaronder het broodrooven van een tweeden onderwyzer. ' 

Tegen deze 'lage- en fanatieke handelwyze van een Gemeentebestuur dat huichelach
tig en met alle middelen het zoo bloeiend en flink katholiek onderwijs te Maldegem ten 
zeerste bekampt, werd met kracht geprotesteerd . Meer i n  het bijzonder werd de 'dui
velsche handelwyze van den Schepen van Onderwys Mr. Camiel De Sutter, gepensio
neerd onderwyzer-schoolhoofd, die zyn gansche leven zyn brood geëten heeft in en 
door het aangenomen onderwys, waarvan hy nu de fanatiekste bekamper is en het aan-
durft, zonder eerbied voor zyn jongere collega s en zonder de minste reden zyn tegen- l 129 
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waardige collega 's te broodrooven. '  Het protest van het C.O.V. werd overgemaakt aan 
a l le leden van het gemeentebestuur  en aan de kathol ieke pers. Tevens werd een 
oproep gericht 'aan elk weldenkend mensch om tegen die schandige verdrukking luide 
zyn stem te verheffen �29. 

Met het broodroven van een tweede onderwijzer werd meester H imschoot bedoeld.  
Deze gaf namel i jk les in de aangenomen school op de wi jk Donk. Daar deze school 
opnieuw zou worden ingericht als gemeenteschool ,  weigerde meester Himschoot de 
hem aangeboden plaats daar h ij verder wi lde lesgeven in het aangenomen onderwijs .  
Jozef De Li l le kon de reactie van het  C .O.V. maar matig appreciëren , voornamel ijk  de 
gebru ikte terminologie - h ij heeft het  over liefelijkheden - wond de volksvertegenwoordi
ger nogal op. Wat hem tevens verbaasde, was het feit dat n iemand van de onderwij
zersvakbond zich had geïnformeerd b ij de partij De Li l le alvorens hun brief te versprei
den .  En d ie stond volgens de volksvertegenwoord iger bol van 'valsche voorstellingen 
van Cuelenaere. ' 

'En zeggen dat we voor iedereen te spreken zijn, om allen moge/ijken uitleg te geven, 
want de zaak is toch zoo eenvoudig, ' aldus nog De Li l le d ie in een u itgebreid artikel de 
standpunten van zijn partij nog eens op een rijtje zette . We kunnen eruit opmaken dat 
het er de meerderheid enkel  om te doen was te zorgen dat 'het aangenomen onderwijs 
geen dweil meer zal zijn voor Cuelenaere. Iedereen weet, wij willen christene scholen, 
maar zuiver, Christus op de eereplaats, doch de chantage van Cuelenaere er buiten. 
Oen besten raad dien we het Schoo/komiteit kunnen geven, is van morgen af, de onder
wijzers aan te manen Cuelenaers politieke leugenvergaderingen niet meer te bezoeken. 
Wanneer wij deel uitmaken van het komiteit zal het trouwens zoo hooren''30• Jozef De 
Li l le kwam er herhaaldel ijk op terug :  a l le scholen,  ook de aangenomen scholen, moes
ten boven en buiten al le pol itiek staan, '" . dat is heel de kwestie. Wij spreken niet mee, 
wij moeien ons niet met de christelijke grondgedachte zelf van het Aangenomen 
Christen Onderwijs. Dat behoort de geestelijkheid. ' 13 1 

Pas op 6 november 1 935 kwam er een gematigd protest vanwege het Katholiek 
Schoo/comité van Maldegem dat b l ijkbaar de ernst van de toestand n iet inzag en de 
bedoel ingen van de gemeenteraad verkeerd afwoog . Het schoolcomité had de voor
ste l len van de gemeenteraad 'zeer aandachtig in overweging genomen en ook grondig 
onderzocht. ' Het speet de leden de voorwaarden n iet te kunnen aanvaarden, maar men 
bleef bereid 'andere voorstellen die daarover voorgebracht zullen worden, met dezelfde 
aandacht en met dezelfde welwillendheid te zullen onderzoeken. ' De brief was onder
tekend door pastoor P. Morre en Ph.  Seys , respectieve/ i jk voorzitter en secretaris van het 
schoo/comité'32. Een zeer merkwaard ig schrijven,  volgens Jozef De Li l le :  'Nu zou eenie
der onderstellen, dat het Schoo/komiteit daarop tot besprekingen zal overgaan, of een 
schriftelijke uiteenzetting zal geven van hetgeen volgens het Komiteit aan de gemeen
telijke voorwaarden zou dienen gewijzigd te worden. We/neen, op 6 November 1935, 
laat het Komiteit kennen wanneer de Raad andere voorstellen wil doen, het Komiteit ze 
zal onderzoeken. Om op zulk een schrijven ooit te kunnen antwoorden of er ooit gevolg 
te kunnen aan geven, moesten wij weer op de een of andere onrechtstreeksche wijze, 
trachten te vernemen wat het standpunt van het Komiteit tegenover elk der 10 gemeen
telijke voorstellen wel kon wezen �33• Het schoolcomité was echter wel zo verstandig zelf 
geen voorwaarden te formuleren .  

Het C .O .V. was heel wat minder bezadigd in zijn protest. Ter i l l ustratie laten wij een arti
keltje volgen uit Christene School, het blad van de vakbond: 



'Het schandaal van Maldegem. 
Kleine dorpspolitiek op zijn smalst. We hadden gehoopt dat de onderhandelingen een 
minnelijke schikking zouden toegelaten hebben. De beslissing van de Maldegemse 
meerderheid, die een der smerigste politieke zetten is, samen met die andere te 
Antwerpen door den kultuur-demagoog Huysman uitgehaald, werpt een zeer akelig licht 
op zekere kleine dorpspolitiekers die uit haat en eigenbelang handelend, alle princiepen 
aan hun democratische zolen lappen. 
Deze daad werpt een smet op de gansche familie De Lille. Wij wraken den maatregel, 
getroffen door De Lille, Willemarck en andere De Sutters. Vlaanderen staat tegenover u. 
De vloed zal u wegbezemen, lijk hij wegbezemen zal al die andere neutralen, loge-broe
ders en quasi-katholieken te Maldegem, te Berchem bij Antwerpen en elders. 
De grote dag er afrekening is nakende. We vernemen reeds vaag de eerste bazuinsto
ten die het signaal moeten geven om het sloopingswerk in te zetten. 
Te Maldegem werd door de meerderheid, zich noemende 'beter-katholieken ', tegen de 
katholieke minderheid een beslissing genomen dat vanaf 1 Januari een officieele school 
zal geopend worden. Deze maatregel treft de leerkrachten werkzaam bij de aanneem
bare scholen. Wraak om een verloren Burgemeesterszetel bij dezen, jacht op baat en 
eigenbelang bij genen, schaap-zijn en domheid bij anderen zijn de vonken bij het bus
kruitvat. Wij zullen in een volgende bijdrage onze lezers verder inlichten �34• 

Uit een tweede brief van het schoolcomité, gedateerd op 28 november 1 935 , werd de 
starre houding van het gemeentebestuur aan de kaak gesteld . Ondanks herhaalde ver
zoeken en 'betoonde welwillendheid tot minnelijke toegevendheid' was het gemeente
bestuur nog steeds niet ingegaan op de vraag om 'langs officieelen weg of officieuse 
zijde tot een vergelijk te komen. ' Het gemeentebestuur wi lde de aanneming bl ijvend 
afhankelijk maken 'van het doen aanvaarden van niet te rechtvaardigen voorwaarden 
dewelke het Katholiek Schoolcomité tot zijn uitgesproken spijt, geenszins kan noch mag 
aanvaarden '. Onderhandel ingen en besprekingen werden door het gemeentebestuur  
zelf 'als gansch overbodig en nutteloos aanzien '. I n  samenspraak met de ' bevoegde 
geestelijke overheid zou het schoolcomité de nod ige maatregelen treffen om het voort
bestaan van de katholieke scholen in Maldegem te verzekeren135. 

De schoolstrijd verl iep almaar gr immiger. Geen van de partijen wou ook maar een du im
breed toegeven. De partij De Li l le voelde zich geschokt door een artikel dat op 5 
december 1 935 in Christene School werd gepubl iceerd en waarin hele en halve waar
heden door elkaar werden gehaald .  In het artikel werd beweerd dat De Li l le in 
Maldegem onderwijs wou inrichten 'lijk het was in den groten schoolstrijd, neutraal, dus 
niet katholiek'. Dat was toch de waarheid geweld aandoen,  want voor de kleuterschool 
op de wijk Donk had Jozef De Li l le erop aangedrongen een kruisbeeld in het lastenboek 
te laten opnemen, en toen de partij aan de macht kwam werd er  onmiddel l ijk een kru is
beeld in het gemeentehuis aangebracht136. U it al les b l ijkt dat de partij De Li l le het katho
lieke onderwijs wou behouden. Het was er de meerderheid al leen om te doen de macht 
van burgemeester Cuelenaere te breken :  'Wij willen de Maldegemsche jeugd niet in 
Cuelenaers handen laten, '  aldus Gabriêl De Li l le ,  d ie het doel van de partij n iet onder 
stoelen of banken stak: 'Zwaar en lastig is onze strijd, maar rechtvaardig, eerlijk, steeds 
met open kaarten en hoe meer tegenwerking, hoe meer stokken in de wielen, hoe groot
er de hoop menschen wordt die aan onzen wagen helpen steken om hem door al de hin
dernissen tot aan het doel te brengen. Wij willen onderwijs voor onze kinderen, van 
hoog tot laag, van bewaarschool tot Middelbaar Onderwijs, en wij zullen niet rusten voor 
wij ons doel hebben bereikt, dan zal Maldegem schitteren tusschen al de gemeenten uit 
den omtrek, en later zal men er ons dankbaar voor zijn m .  l 131 
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I n  het artikel in Christene School werd verder nogal zwaar de nadruk gelegd op de 
broodroof waarvan nu n iet meer één , maar d rie onderwijzers het s lachtoffer zouden wor
den : 
1 .  Meester H imschoot voldeed n iet aan de voorwaarden om schoolhoofd te worden in  

de gemeenteschool van Donk en zou dus zijn betrekking en status verl iezen. 
Wat het C .O .V. n iet vermeldde, was de oplossing die het gemeentebestuur voorstel
de:  meester Himschoot kon voorlopig verder les geven in de Broederschool en zou 
na de oppensioenste l l ing van Jan Strybol ,  school hoofd van de gemeenteschool op 
de wijk Kleit ,  in  diens p laats worden aangeste ld .  Meester H imschoot aanvaardde 
deze omslachtige op lossing n iet. 

2. De verplaatsing van meester De Lange zou tot d iens ontslag leiden. 
Ook d it werd tegengesproken door de partij De Li l le :  meester De Lange zou geen 
dag zonder werk komen te staan en zou geen cent verl iezen . Hoe dat precies in  zijn 
werk zou gaan , werd er n iet aan toegevoegd .  

3 .  Tenslotte was er nog meester Lampo die n iet meer zou herbenoemd worden door de 
meerderheid ,  'omdat hij hun vertrouwen niet genoot'. Deze bewering stoelde enkel 
op geruchten .  Overigens kwam de naam van deze onderwijzer voor het eerst ter 
sprake in het orgaan van het C .O.V. 

Waar in het artikel de verregaande inmenging van de partij De Li l le in het onderwijs werd 
aangeklaagd ,  was dat volkomen terecht en daar had men in Maldegemse onderwijs
middens schrik voor. Het voorbeeld van de bemoeienissen in de Kleitse gemeente
school had zijn effect op het onderwijzerscorps n iet gemist en de onrust aangewakkerd. 

De toon van het artike l ,  dat verscheen onder de titel 'Maldegem in" .  Mexico ', was vrij vij
andig en ongenuanceerd . De Maldegemse meerderheid werd daarin met heel wat 
scheldwoorden bedacht: kleinzielig, het schandaal te Maldegem, haat, wraak en eigen
belang, fanatieke machtsmisbruikers, hatelijke aanslagers, broodroovers, mensontee
rende maatregelen, enz. Het s lot van het artikel schi ldert nog het duidel ijkst de verziekte 
sfeer af waarin het confl ict was verzonken: 'Wij hebben het kontrakt van Aanneming 
ingezien. Nergens, waar ook aangenomen scholen bestaan of bestonden, zelfs niet te 
Antwerpen, waar met loge-invloed moest afgerekend worden, werden zulke voorwaar
den gesteld. Deze zijn ongemeen gemeen, op het randje van het schoelieachtige. We 
vragen ons af of dit het werk van 'beter-katholieken ' zijn kan of van maniakken, die ver
blind door hun engen kijk op een even enge dorpspolitiek, er op los zijn gegaan. Wat 
heeft De Lille destijds gezegd in de Kamers. Want in dit waanzinnig gedoe kennen we 
de hand van De Lille. De Lille stelt zich met deze op één rij met die andere Van Laar's 
te Berchem, die Huysmans te Antwerpen, en die andere dito's, die uit haat tegen het 
Katholiek Onderwijs handelend zoover gingen onschuldige O. L. Vrouwbeeldjes uit de 
klas te doen ruimen. Huysmans in zijn goeden tijd, toen hij nog niet over 'De Duivel' 
voordrachten gaf, toen hij nog geen volksrevues schreef voor de Scala, heeft dit smerig 
gedoe met het toen klassiek geworden 'smeerlapperij' betiteld. Hiermede kan De Lille 
het vooralsnog stellen. Vlaanderen kent thans de 'beter-katholieken '. En te Maldegem 
zullen, zoo hopen we, de oogen opengaan van velen die de 'beter-katholieken ' een kans 
gaven met hun stem den spot te drijven. ' 
Het belangrijkste in het artikel was dat de leerkrachten uit het hele Vlaamse land werden 
opgeroepen om op zondag 1 5  december in Maldegem te betogen138. En alhoewel het 
artikel a l lesbehalve onderhandelingsgezind was, werd geschreven dat de provinciale 
voorzitter van het C.O.V. toch zou trachten bemiddelend op te treden. Pas indien deze 
onderhandel ingen mislukten, zou de algemeene protestvergadering i n  Maldegem door
gaan139. 



VII I .  ONDERHANDELINGEN . . .  

Tussen al het geschrijf door wérd er ook onderhandeld ,  min of  meer in het geheim:  

12 november 1 935: onderhoud van de voorzitter en secretaris van het C .O.V. met sche
pen Wil lemarck en schepen De Sutter. 

Volgens Christene School was de bedoel ing van het gesprek 'het Maldegemsche 
gemeentebestuur tot gezonde rede terug te brengen. Het gesprek werd 'ver boven alle 
plaatselijke politieke twisten gesteld en gehouden ' maar leverde niet het minste resu ltaat 
op'40. Merkwaardig b ij dit onderhoud is dat het p laatsvond 'in overeenkomst met het 
Katholieke Schoolkomiteit' dat echter pas over de u itslag ervan werd ingel icht op 5 
december 1 935 via . . .  Christene School! 
Naderhand schreef Jozef de Li l le dat Christene School n iet te vertrouwen was. Het 
resultaat van het gesprek was dat de beide heren van het C .O.V 'voor het heengaan zelf 
bekenden dat ze misingelicht waren geweest over het zuivere standpunt van het 
gemeentebestuur''4' . De onnoemlijke taal die in het b lad was gebru ikt kon slechts op 
misprijzen rekenen van de volksvertegenwoordiger. 

1 2  en 1 3  november 1 935 : broeder-overste Theodoor spreekt met schepen Wi l lemarck. 

De gesprekken tussen schepen Wil lemarck en Broeder Theodoor b leven n iet beperkt tot 
twee, er vonden meerdere ontmoetingen plaats. Op 1 2  november zou er zelfs - op 
vraag van Wil lemarck - een gesprek hebben p laatsgevonden met pastoor Morre waar
bij ook volksvertegenwoord iger De Li l le aanwezig was. Toen werd met de meeste 
nadruk verklaard dat de Christene Vlaamsche Volkspartij geenszins de afzetting van een 
onderwijzer op het oog had, maar enkel zijn verplaatsing wenste , gezien zijn pol itieke 
antecedenten en zijn houding tegenover schepenen en raadsleden van de partij De 
Lille. Tijdens het gesprek werd ook gediscussieerd over de opportun iteit leden van de 
partij De Lil le op te nemen in het schoolcomité. Men kwam daarover maar n iet tot een 
oplossing,  'alhoewel het den vorm betrof en niet den aard zelf waarvoor vrij christen 
onderwijs betracht wordt. ' 

22 november 1 935: pastoor Morre en broeder Theodoor praten met Jozef De Li l le en 
Jul ien Wil lemarck. 

Het was pastoor Morre die d it tweede onderhoud had aangevraagd ,  n iet in zijn functie 
als voorzitter van het schoolcomité, maar ten persoonl ijken tite l .  Pastoor Morre had 
daarbij kieschheidshalve gevraagd het gesprek te laten doorgaan in  "t een of ander 
onafhankelijk schoollokaal.' De pastoor wou natuurl ijk n iet gezien worden in de woning 
van een politieke tegenstrever van Cuelenaere , maar schepen Wil lemarck zag dat zo 
niet en eiste dat het gesprek in zijn woning zou plaatsvinden. Uit 'geest van verdien
stelijke toegevendheid, en vooral bekommerd om den goeden uitslag der gewenschte 
schoolheraanneming ' - en tenslotte toch met voorkennis van de leden van het school
comité - aanvaardde pastoor Morre om samen met broeder Overste , de zaak in de 
woning van Jul ien Wi l lemarck te bespreken. Het besluit van het onderhoud was dat 'de 
meerderheidspartij hoofdzakelijk toestemming eischte in 't aanvaarden van deze vol
gende gansch onaannemelijke voorwaarden van principil!31en aard: 
1. Verplaatsen (laat staan broodrooven) van een Katholieke leerkracht. 
2. Miskennen van het bestaande Katholiek Schoolkomiteit, zoo voor wat betreft het wil-
lekeurig bepalen van den duur van het aan te gaan schoolkontrakt met proefjaar, als l 133 



voor het onbevoegd samenstellen van een nieuw schoolkomiteit, omvormd naar den 
meerderheidszin van het Gemeentebestuur'. 

Op 5 december l iet pastoor Morre weten dat de besproken voorwaarden noch door 
hem, noch door het schoolcomité, noch door de b isschoppel ijke overheid konden goed
gekeurd worden142. 

4 december 1 935 :  Jozef De Li l le  heeft een onderhoud met g rootvicar is Van 
Crombrugghe in het bisschoppel i jk paleis te Gent. 

Over d it onderhoud gaf a l leen Jozef de Li l le zijn versie en d ie was positief. Over de 
kwestie Donk b ijvoorbee ld :  'In April 1935 was de zaak opgelost. De Eerw. Grootvicaris 
Van Crombrugghe had reeds een regeling bij de hand en verklaarde dat hij geen school
strijd op Donk zou laten ontstaan '143• 
Onderhandelen had dus geen enkele z in ,  want beide partijen bleven op hun standpunt 
en weigerden ook m.aar één du imbreed toe te geven.  Wat voor de partij De Li l le rede
l i jk en aannemeli jk leek, werd door het schoolcomité afgedaan als onaanvaardbaar. Het 
enige resu ltaat van het schrijven van br ieven en van het e lkaar bezwadderen in kranten, 
weekbladen en in  strooibriefjes was dat er van de oorspronkel ijke t ien voorwaarden van 
de partij De L i l le  uite indel ijk  maar twee overbleven waarover geen overeenstemming kon 
worden bere ikt :  

1. Verplaatsing van een leerkracht 

Het schoolcomité kon deze voorwaarde n iet aanvaarden omdat het een maatregel was 
d ie gepaard g ing met het erkennen en toepassen van strafmaatregelen aan leerkrach
ten 'aan wie door de bevoegde overheid geen enkele ambtelijke tekortkoming werd ten 
laste gelegd, het Katholiek Schoolkomiteit kan toch niet gedwongen worden, zijn goed
keuring te verleenen aan een voorwaarde die een onrechtvaardige straf in zich besluit. ' 
Het strekt het schoolcomité tot eer dat het deze voorwaarde 'zonder voorbehoud alles
zins heeft verworpen' , want het was de deur openzetten voor verdere misbruiken. 

2. De samenstelling van het schoolcomité 

De argumentatie tegenover de eis van de partij De Li l le om deel u it te maken van het 
schoolcomité, viel nogal zwak uit. Er werd geschreven dat de leden van het schoolco
mité toch ook niet vroegen om in de gemeenteraad te zetelen, wat een flauw argument 
was, want de leden van de gemeenteraad waren op een democratische wijze verkozen,  
en dat kon van de leden van het schoolcomité n iet worden gezegd. A l le  leden ervan 
waren partijgangers van Cuelenaere of hem op zijn minst gunstig gezind .  De partij De 
Li l le wou al leen met een paar mensen deel u itmaken van het comité om de benoe
mingsbalans in het aangenomen onderwijs in evenwicht te houden. Of de pastoor ook 
zijn zeg zou hebben bij benoemingen in het gemeentel i jk onderwijs werd door het 
schoolcomité niet als argument u itgespeeld .  

'Wie de heraanneming der Katholieke Scholen op haar juiste waarde wil schatten, moet 
afstand kunnen doen van alle bijkomstige beschouwingen en alleen de leidende begin

selen voor oogen houden' , schreef het schoolcomité. Welnu,  de partij De Li l le had her
haaldel i jk du idel ijk gemaakt wat voor haar b ijkomstigheden en hoofdzaken waren. Eén 
ervan was zitting hebben in het schoolcomité. En daar wou hetzelfde comité, onder druk 
van burgemeester Cuelenaere, n iet van weten. 



Het argument was dat de aangenomen scholen n iet door het gemeentebestuu r  werden 
beheerd , maar dat het private scholen waren,  wiens zending het was 'het christen 
onderwijs in zijn voortdurend bestaan te verzekeren. '  En dat kon maar a ls het 'zijn zelf
standige onafhankelijkheid, dewelke tot het wezen zelf zijner zending behoort' vol ledig 
kon behouden. Leden van de partij De Li l le waren daarbij n iet gewenst, want de herin
richting van gemeentel ijk  onderwijs op de wijk Donk had volgens het schoolcomité vol
doende aangetoond waar de partij De Li l le naartoe wou met het kathol iek onderwijs. 

En alsof er geen vui ltje aan de lucht was vroeg het schoolcomité het gemeentebestuu r  
'eerstdaags over te gaan tot het heraannemen der Katholieke Scholen, zulks volgens 
den gebruike/ijken termijn van jaren, alsmede nog volgens de bepalingen van het hui
dige schoolkontrakt, gewijzigd door enkele bijkomstige aanvullingen of veranderingen, 
die in voorkomend geval door beide partijen zouden kunnen gewenscht worden. '  Dat 
was natuurl ijk olie op het vuur g ieten144. 

IX. DE BETOGING 

Via Het Meetjesland en Christene School werden de leerkrachten opgeroepen met velen 
deel te nemen aan de betoging van zondag 1 5  december 1 935. De taal die daarbij 
gebruikt werd om de aanhangers van de partij De Li l le in een s lecht dagl icht te ste l len ,  
was ronduit beschamend en laag b ij de grond , opruiend zelfs. In 't Getrouwe 
Maldeghem werden nauwel ijks enkele regels aan de betog ing gewijd .  Er werd geschre
ven dat de leerkrachten door Cuelenaere waren opgeroepen om te protesteren tegen 

De onderwijzersbetoging van zondag 15 december 1 935. Het was op die koude winterdag behoorlijk druk rond het Maldegemse station. Enkele tientallen onderwijzers heb
ben pas het station verlaten en ze begeven zich - warm Ingeduffeld - op weg naar het Maldegemse centrum om 
er te betogen tegen de maatregelen van het Maldegemse gemeentebestuur. / 135 



het Maldegemse gemeentebestuu r, maar 'er zijn er die zeggen dat ze feitelijk komen 
tegen Cuelenaere, omdat hij de Broeders en de Nonnekens niet vrij laat de 72 000 fr. 
toelage, die ze kunnen krijgen, te nemen die de gemeente hen geven wil. Anderen zeg
gen terecht: Waarom zijn de onderwijzers niet opgeroepen, toen meester Vercruysse 
werd afgesteld, en meester Dhooge? Nu komen ze niet voor hun eigen zaak, ze komen 
om Cuelenaere te dienen. En met goeste of tegen goeste. Is dit kriste/ijk? Maar, er zijn 
er nog andere ook, en genoeg . . .  �45 

Er werd ti jdens de dagen d ie aan de betog ing vooraf gingen, druk gewerkt. I n  
Maldegem en S ijsele h ingen spandoeken over de weg d ie de  betoging aankondigden 
en iedereen opriepen 'de ziel van 't kind te komen redden. Door de partij Cuelenaere 
werden affiches gedrukt d ie n iet a l leen in Maldegem, maar ook in de oml iggende 
gemeenten werden verspreid .  Aan al le 4 000 onderwijzers en onderwijzeressen uit de 
provincie Oost-Vlaanderen werd een u itnod iging tot deelname aan de betoging ver
stuurd .  In de d rukkerij van 't Getrouwe zat men ook n iet sti l  en had men de handen vol 
met het d rukken van strooibr iefjes en het schi lderen van spandoeken.  iedereen maak
te zich , kortom,  klaar voor de grote dag, de dag van één tegen al len,  want hoe De Li l les 
het ook probeerden voor te ste l len ,  iedereen was tegen hen. Behalve in Maldegem waar 
de partij , het moet gezegd ,  een groot deel van de bevolking achter zich had . 

Over de betoging zelf werden de meest tegenstri jdige berichten verspreid al naargelang 
de opin ie d ie krant of weekblad hadden tegenover de Katholieke Vlaamsche Volkspartij. 
We bespreken er enkele van . 

a. 't Getrouwe Maldeghem 

't Getrouwe Maldeghem van zondag 22 december 1 935 publ iceerde, naast een meer 
opin iërend stuk op de tweede b ladzijde, een vol le pagina over de betoging.  In een 
apart stukje, gericht aan de 'Vlaamsche Menschen ', werd gesteld dat 'onze tegenstre
vers de kiesstrijd hebben ingezet met een gezochte en gewilde schoolkwestie. Alle 
vuile, oneerlijke en onkristelijke verdachtmakingen worden naar ons hoofd geslingerd. 
Doch de Katholieke Vlaamsche Volkspartij vreest den aanval niet. Wie goed doet, moet 
niet vreezen. Tenslotte komen al die verwijten op het hoofd der tegenstrevers terecht. 
Ze hebben zondag een betoging ingericht te Maldegem die deerlijk is mislukt. We 
geven U hier op deze bladzijde een uiteenzetting van den toestand te Maldegem. Geen 
lezer van 't Getrouwe, geen op de v1j"ftig duizend, zou anders handelen dan de 
Gemeenteraad van Maldegem doet. ' 

Op twee foto's kon men de teksten lezen van de spandoeken d ie door de partij De Li l le 
i n  de loop van de dag aan enkele 'bevriende' woningen waren aangebracht. Langs het 
parcours van de betoging h ingen zo'n tiental spandoeken die het beleid van Cuelenaere 
aan de kaak stelden en het z in loze van de actie probeerden aan te tonen.  Een strooi
briefje met daarop de tekst van de 1 0  spandoeken werd onder de betogers verspreid .  
Wij d rukken het h ierbij af146• 

Op een andere foto zag men enkele groepjes betogers aan het Stationsplein die volgens 
het onderschrift, beteuterd staan te kijken 'want op dit breede Statieplein is geen 
mensch te zien '. De fotograaf van d ienst zou zelfs door de godsdienstmisbruikers gehin
derd geweest zijn bij zijn werk, 'hoe beschamend'. Op een opname in de Noordstraat 
zijn wel betogers, maar geen toeschouwers te zien , 'een sprekend bew1j's hoe de dag
bladen onze menschen belogen en bedrogen hebben '. 



ONZE SPANDOEKEN : 
De Kathol ieke Vlaamsche 

Vol kspartij van M A L D E G E M 
E I SC H T : 

SCHOLEN zonder POLITIEK. 
LIEFDE voor onze KINDEREN 
PLAATS voor onze JONGENS. 

RECHT in 't SCHOOLKOMITEIT. 
CUELENAERE buiten de SCHOOL. 

WAA R O M  W E I G E RT M EN D E  G E M E E NT E· 

LIJ K E  TOELAG E ? O M  CU E L E N A E R E  TE D I E N E N  

Waar bleeft g e  toen 
M E��T E R  VERCRUYSSE 

COLLEGA W E R D  A FG EST E L D  

BETOOGERS CU E L E N A E R E  V E R B I E DT 

OV E R E E N  TE KO M E N .  

W I J  EISCH E N  B R O O D  V O O R  D I EG E N E N  

G Ee°������E:o D O O R  CUELENAERE 
WAS ER V R O EG E R  N I ET M I S DAAN 

N OO I T  ZOU DT GE H I E R M O ET E N  GAAN. 

OOK VO O R  O N Z E  K I N D E R E N E I S C H E N  

WIJ E E N  P LAATS ALS O N D E R W I J Z ER. 

G E E N  K N I EV A L  M E E R  BIJ CU E L E N A E R E. 

B I LL I J K H E I D. M i n ste n s  één d e r  4 zo n e n  
o n d e rw ijze rs van M eester 

De Sutter moest m e n  benoemd h eb b e n .  

M .  H 1 M SC H 0 0 T weigerde een andere plaats. 
Van brood roof d u s  geen s p rake. 

A LW I  E m ij n i et aanstaat s m ijt i k  op straat. 
Woord e n  van C u e l e n ae re.  

Onze spandoeken ". 
De Christene Volkspartij mocht niet tegenbetogen, maar daar pasten De Lilles wel een mouw aan, o.a. door het 

aanbrengen van spandoeken aan woningen van bevriende partijgenoten. De teksten wijzen op het ongelijk van de \ 137 betogende C.O.V.'ers en op de starre houding van burgemeester Cuelenaere. 
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Verder werd de tekst afgedrukt van twee stroo ibriefjes die onder de betogers waren ver
spre id .  In ' Waarvoor betoogen? werd de leerkrachten een overzicht gegeven van het 
' broodroven' en daaruit moest b l ijken dat burgemeester Cuelenaere nog de g rootste 
broodrover van al lemaal was en dat het beschamend was voor de betogers dat ze niet 
naar Maldegem waren geweest als andere onderwijzers waren onts lagen. Hen werd 
dan ook bezworen :  'Gaat van hier weg en draagt uit Maldegem dit briefje mede, en durft 
het toonen aan uwe naastbestaanden en vrienden w. Onder de titel 'Nuda Veritas, de 
naakte waarheid over de schoolkwestie te Maldegem' werd in naam van de raadsleden 
van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij nog maar eens een overzicht gegeven van de 
Maldegemse schoolkwestie: het d ictatoriale optreden van burgemeester Cuelenaere,  de 
onhoudbare toestand in de aangenomen scholen voor k inderen van de nieuwe partij, de 
partijd ige benoemingen, het njet om zitt ing te hebben in het schoolcomité, enz. Het 
pamflet e ind igde als volgt : ' Het is duidelijk: De schoolkwestie is bijgevolg een kwestie 
geworden van personen, meer niet. Dit is zonneklaar. Personen worden boven princie
pen gesteld. Erger nog: De kristelijke beginselen worden hier prijs gegeven om de per
soonlijke politieke be/angen te dienen van twee misselijke verderfelijke elementen, 
zoogenaamde katholieke leiders, Cuelenaere en D. L. Het Katholieke Vlaanderen oorde
le zelf�48 . 

I n  de betog ing stapten ,  steeds volgens 't Getrouwe Maldeghem, welgeteld 285 perso
nen op en h ing er h ier en daar een vlag . Over de meeting in het klooster van de zus
ters Maricolen werd geen goeds geschreven. Alle sprekers verdraaiden de waarheid en 
kenden wein ig of n iets van de Maldegemse toestand ,  'ze wisten er al zooveel van als 
een dokwerker van weven' . De twee zogezegd gebroodroofde onderwijzers vertelden 
niets dan leugens, want geen van beiden werd gebroodroofd : de een kreeg een ande
re plaats aangeboden,  d ie h ij weigerde, de andere moest verplaatst worden wegens zijn 
politiek gekonkel en onverdraagzaamheid.  Kortom: het was een 'schandelijke politieke 
betooging '. 

Het enige dat d iende vermeld te worden,  was een inc ident dat zich voordeed tijdens de 
toespraak van Van den Berghe, p rovinciaal voorzitter van het C .O.V. Die r iep tot twee
maal de zaal de retorische vraag toe : ' Is dat broodroof, ja of neen? Is dat broodroof?, 
waarop vanuit de zaal p lots een lu id ' Neen!' klonk en volksvertegenwoord iger De Li l le 
en schepen Wi l lemarck het pod ium beklommen om de zienswijze van het gemeentebe
stuur  uiteen te zetten . Van den Berghe zei: 'Straks' . maar volksvertegenwoord iger 
D'Havé weigerde pertinent hen het woord te verlenen . Er ontstond rumoer in de zaal en 
beide Maldegemse polit ici werden manu mi l itari uit de zaal gezet. 'De tegenroepers en 
lawaaimakers waren meestal geen onderwijzers. Het waren opgeroepen Maldegem
sche heethoofden, ' aldus nog 't Getrouwe. 

I n  het wekel ijkse artikel 'De Politiek' werd de betoging afgedaan als 'een fiasco, ver
schrikkelijk!'  Geen vlaggen , geen volk ,  maar wel veel gendarmes. U it naburige 
gemeenten was geen mens komen kijken :  'Wat denkt de bajonetten-koning ? vroegen 
de menschen zich af. Meent hij dan werkelijk dat heel den omtrek naar Maldegem zal 
komen? Volgens het artikeltje hadden de inrichters gehoopt op meer dan 3 000 man. In  
Maldegem werd 'het fiasco heel de week besproken en er is ferm ge/achten met 't 
Landwachtje, De Standaard, De Dag en andere bladen, die kolommen leugens opna
men om het fiasco te verbloemen'. 

' Volksjongen' noemde de betoging 'een belachelijk vertoon, een bedriegllj'ke comedie, 
een vernederende mislukking, een schandetocht. ' Hij had geen betogers gezien en 



geloofde dat 'de slipdragers van Cuelenaere de harde en beschamende les zullen 
beginnen begrijpen, en eindelijk inzien dat geen enkel rechtzinnig en verstandige 
mensch van Maldegem of erbuiten, zich nog laat vangen door de grove en gemene leu
gen en lastercampagne waarmede de minderheid onze Katholieke Vlaamsche 
Volkspartij bekampt�49• 

't Getrouwe Maldeghem schreef, zoals te verwachten,  vrij denigrerend over de betoging 
en probeerde daarbij a l les te min imal iseren en te r id icul iseren.  

b. De Eecloonaar 

Onder de titel 'Maldegem aan de dagorde ' werd het protest van het C .O.V. besproken 
en toegejuicht. De gevoerde politiek van De Li l le ,  Wi l lemarck en De Sutter werd 'verre 
van proper' genoemd en de heren zelf werden bestempeld als 'valsche profeten . . .  die 
uit ellendige dorpspolitiek de laagste gevoelens laten bovenkomen, deze van wraak en 
onvoldane geldzucht. Bedwelmd, verbijsterd leggen zij hun geweten het stilzwijgen op 
en bezondigen zij zich aan broodroof" . '  Het meest van al kreeg schepen De Sutter 
ervan langs: 'De heer Kamiel De Sutter, die destijds een goede rechtzinnige katholiek 
was, werd-onderwijzer benoemd door het katholiek schoolcomiteit, en later schoolhoofd; 
die heer was tevens koster, dit gedurende 45 jaar. En toen gebeurde het dat deze brave 
oude man zich liet meeslepen door eene verleidende stem en helaas de rug keerde naar 
dezen die hem door hun vertrouwen omhoog geholpen hadden. Nu zien wij de h. De 
Sutter zijn eigen katholieke school omdraaien in een officieele gemeenteschool�50. 

Onder de titel 'Pura Veritas, de zuivere waarheid over de schoolkwestie te Maldegem' 
werd enkel wat gescholden op De Li l le ,  Wil lemarck en De Sutter (het verwaande trio, 
broodroovers, onbegrensde onbeschoftheid, verregaande schaamteloosheid, . . .  ) en 
geschreven dat de betog ing een buitengewoon succes was :  'De opkomst was boven 
hun verwachting. De zaal was bomvol, buiten stonden honderden menschen, niette
genstaande koude en sneeuw, gespannen te luisteren naar de bezielende woorden en 
doorslaande redevoeringen van onze geliefde Leiders en van ons collegas de gebrood
roofden �51 . 

c. De Landwacht 

'Groote protestbetooging te Maldegem. Drie onderwijzers gebroodroofd. 
Volksvertegenwoordiger Delille en schepene Willemarck worden uit de zaal gejaagd. ' 
Aldus de koppen in De Landwacht waarna een u itgebreid verslag van de betog ing volg
de. 

De verslaggever van de krant had ongeveer 500 tot 600 leerkrachten gezien die kwa
men 'protesteeren tegen de laffe broodrooving van drie flinke onderwijzers aldaar. ' Al 
zingend trok de stoet doorheen de belangrijkste Maldegemse straten, tussen een dub
bele rij toeschouwers en overal zag men de nationale driekleur hangen.  I n  het klooster 
werd een protestmeeting gehouden, waarvoor de grote zaal veel te klein was. Van den 
Berghe sprak over het machtsmisbruik van de meerderheid in de Maldegemse gemeen
teraad en over de laffe aanslag die gepleegd werd tegen het kathol ieke onderwijs. En 
dan, 'in 't heetste zijner rede werd de spreker onderbroken door volksvertegenwoordi
ger De Lille en Julien Willemarck. De vergadering werd woelig, en eerst nadat beide 
heeren de zaal ontzegd werd, kwam de kalmte terug, en nu kon den heer Van den 
Berghe zijn schoone rede voortzetten, die onthaald werd op donderende toejuichingen. '  l 139 



Volksvertegenwoord iger D'Havé 'toonde hoe schoon het was voor de leden, hier hun 
stem te komen verheffen tegen die laffe broodrooverij. ' Meester H imschoot, de 
gebroodroofde hoofdonderwijzer van Donk gaf de h istoriek van de gemeene daad, en 
toen h ij zich tot de Donkenaars richtte , 'deed hij de tranen in de ogen der toehoorders 
komen: 'Maar ik zeg u geen vaarwel, neen! Ik blijf uw meester, want met 1 Januari 1936 
wordt er te Donk door de Geestelijke Overheid een nieuwe school opgericht, alwaar 
Uwe. kinderen voorts het godsdienstig onderwijs zullen ontvangen, zooa/s vroeger, want, 
zegde hij, de Geestelijke Overheid heeft me opdracht gegeven om hier te verklaren dat 
zij helemaal gekant is tegen die broodrooverij. Ik blijf op Donk! Donkenaars, ik reken 
op U, en rekent op mijl ' 

Vervolgens had meester De Lange het over de redenen waarom h ij weg moest: omdat 
h ij voorzitter was van de toneel bond ' Ik Dien' en 'leider was der Symphonie', twee katho
l ieke verenig ingen,  'en daarom, daarom moest ik ook uit den weg . . .  ' 

Algemeen voorzitter �ammens hekelde in  'vlammende bewoordingen de schandalige 
broodrooverij. ' Onder lu ide toeju ich ingen besloot h ij :  'Die broodroovers zullen gestraft 
worden naar verdienste, vroeg of laat. ' 

Na het s lotwoord door de voorzitter van de kring Eeklo verbroederden de onderwijzers 
tot laat in de avond in de zaal van de Burgersg i lde .  

'En zoo eindigde die schoone, we/gelukte protestbetooging. Maldegem zal nu eens 
gezien hebben wat de Christen Onderwijzers in hun schild voeren, en welke groote, ster
ke macht een bond heeft zooals het C. 0. \/. ', aldus De Landwachf 152• 

d. Het Volk 

Een eerste verslag verscheen reeds op maandag 1 6  december. Verslaggever D .E .  
schreef een opval lend kort artikel dat op een onopval lende plaats in de krant stond . H ij 
had het over een stoet van ruim 400 betogers d ie al zingend doorheen de Maldegemse 
straten trok. De vergadering in het klooster werd bijzonder druk b ijgewoond en gestoord 
'door een volksvertegenwoordiger die wilde tegenbetoogen. '  Er werd nog een woordje 
gewijd aan de verschi l lende sprekers, en dat was het153. 

Waarschi jn l ijk  was de redactie van Het Volk de levieten gelezen , want in het nummer van 
donderdag 1 9  december verscheen een heel wat u itgebreider art ike l ,  waarin een dui
del ijker standpunt werd ingenomen . Onder de titel 'Drie onderwijzers gebroodroofd te 
Maldegem. Het Christelijk Onderwijzersverbond protesteerde tegen de schoolpolitiek 
van De Lille ', werd nu een heel andere klok gelu id . Er werd geschreven over een triom
fantel ijke optocht van meer dan 600 onderwijsmensen , die al zingend doorheen het 
Maldegemse centrum trokken .  De protestmeeting werd bijgewoond door meer dan tien 
geestel i jken,  onder wie de pastoors van Maldegem, Kleit en Donk. Ook waren al de 
leden van het Maldegemse schoolcomité present. Het Volk is merkwaardig genoeg de 
enige krant die deze aanwezigen vermeldt. Verder staan er in het vrij u itgebreid verslag 
maar wein ig n ieuwe feiten .  
Enke l  de toespraak van volksvertegenwoord iger D'Havé werd u itgebreid geciteerd. 
Volgens D'Havé was in geen enkele andere gemeente mogelijk wat in Maldegem 
gebeurde, nameli jk het ontstaan van een schoolstrijd ,  maar men zou niet toegeven aan 
de eisen van de partij De Li l le die de anti-vaderlandsche politiek hoog in het vaandel 
voert154 • 



e. De Standaard 

De Standaard had het over een 'Groote protestbetooging te Maldegem' en over een 
indrukwekkende optocht tegen 'de maatregelen op onderwijsgebied. ' Alhoewel van vele 
zijden bemiddelend was opgetreden, brak toch een schooloorlog uit, 'ten nadeele van 
het volkskind en het christelijk onderwijs. ' Onder een spandoek met als opschrift 'Het 
Christen Onderwijzersverbond wraakt broodroof, eisch het behoud der Katholieke 
Scholen ', trok de stoet al zingend van ' O  Kruise ', 'Wij willen God in onze scholen' en 'De 
Vlaamse Leeuw doorheen Maldegem. De straten zagen zwart van het volk  en de beto
gers mochten op eenieders sympath ie rekenen. Er werd vrij uitgebreid ingegaan op de 
protestvergadering ,  waar de aanwezigen opeen geperst lu isterden naar de verschi l len
de toespraken, en er werd een overzicht gegeven van het ontstaan van de schoolstrijd 155. 

f. Het Nieuws van de Dag 

'De zuivere waarheid over de Schoolkwestie te Maldegem' blokletterde De Dag, waarna 
een bijzonder subjectief artikel over de toestand in Maldegem volgde. De betog ing was 
georganiseerd 'tegen den schandigen broodroof en den vuilen aanslag op het katholiek 
onderwijs ' .. De Maldegemse broodrovers zagen de betog ing met vrees tegemoet want 
'hier zouden intellectuelen zelf oordelen en veroordelen. ' Het onbeschaamde 'rondschrij
ven van de broodroovers: Nuda Veritas op Zaterdagavond en Zondagmorgen' werd een 
'verdraaide waarkwestie ' genoemd. Het optreden van Jozef De Li l le en Ju l ien Wil lemarck 
werd 'een staaltje van onbegrensde onbeschoftheid, van verregaande schaamteloosheid' 
genoemd.  Niet alleen de zaal zat stampvol, ook lu isterden 'honderden menschen buiten 
gespannen naar de bezielende en doorslaggevende redevoeringen van onze geliefde lei
ders. ' En het besluit was dat Jozef De Li l le eerst uit zijn burgemeesterszetel werd 
geschopt, daarna een schop kreeg waardoor h ij uit de zaal van de zusters Maricolen 
vloog, 'en de derde schop komt nog', besloot de reporter van d ienst in De Dag156• 

g. Le Bien Public 

Onder de titel 'La politique scalaire à Maldegem'  pakte P. Verhaegen in  deze Franstal ige 
Gentse krant eerst Jozef De Li l le aan : 'on connan les titres de ce personnage" . déser
teur de la grande guerre . . .  deputé specialisé dans Ie dénigrement de l 'idée de patrie . . .  
Ie chef de file du mouvement antinational dans Ie nord de la province" . le vrai manre de 
/ 'hötel de ville" .  / 'arbitre des décisions du collège ', en meer van dat fraais. De schepe
nen werden als ses créatures betiteld en de gemeenteraad werd ervan beschuld igd 'un 
vaste travail d'épuration ' te voeren.  De voorwaarden voor heraanneming van de scho
len werden 'exécutions imméritées ' en 'ukases aussi absurdes qu 'illégaux' genoemd.  
Zoals meestal het geval was ,  wist Le Bien Public toch wat 'n ieuws' te  verte l len . Zo zou 
de diocesane overheid een categorisch non possumus hebben u itgesproken tegen de 
Maldegemse gemeenteraad. En volgens de krant zou de schoolaffaire ook een politiek 
staartje krijgen . In elk geval werd gehoopt 'qu 'en présence de ces faits, l 'association 
catholique de Gand ne songera plus à orner la liste connue de ses candidats d'un poli
ticien aussi suspect que Ie dictateur au petit pied de Maldegem, une alliance de ce 
genre ne peut qu'evenimer les causes de zizanie au sein du partie catholique. 'Si De 
Lille figure sur la liste catholique en 1936, ' nous disait un habitant de Maldegem, 'plus 
de la moitié du corps électoral votera par bulletins blancs" . ' 157• Zou het dan toch waar 
zijn geweest dat Jozef De Li l le een plaats ambieerde op de kathol ieke l ijst? 
Kranten waarvan men zou verwachten dat ze de pol itiek van De Li l le zouden steunen 
(Het Laatste Nieuws, Vooruit) , repten met geen woord over de Maldegemse schoolstrijd .  l 141 



X. VERDERE STRIJD . . .  

Wat voor- en tegenstanders over de betog ing ook beweerden,  één zaak stond vast: ze 
had n iet het gewenstE? resu ltaat, want de strijd werd almaar bitser en grimmiger. 

Op 1 8  december 1 935 werd namens het Col lege van Burgemeester en Schepenen, vol
gend schrijven gericht aan de voorzitter en de leden van het schoolcomité: 'U zyt van 
den beginne af partydig opgetreden, hebt Zondag een betoging helpen houden tegen 
het gemeentebestuur onder den titel 'Maldegem in Mexico', en hebt dusdanig van de 
schoolkwestie een politieke kwestie gemaak, dat het College alle antwoord aan de 
meerderheidspartij moet overlaten. Nadien zullen wy verder oordeelen �58. 

Twee dagen nadien reeds was er een antwoord van het l ichtjes geïrriteerde schoolco
mité dat het schepencol lege verweet 'te blijven volherden in zyne zonderlinge han
delwyze en de briefwisseling, door het Katholiek Schoolkomiteit gericht tot alle heeren 
Raadsleden der Gemeente, andermaal niet tot volledige en verplichte bestemming te 
laten komen. ' Het schrijven van 1 8  december werd als eigenaardig bestempeld omdat 
het schepencol lege n iet inging op vorige brieven en omdat het schepencol lege de 
meerderheidspartij wou laten besl issen . Het schoolcomité schreef dat men 'geenszins 
uitsluitend met de meerderheidsparty te handelen heeft, maar wel met gansch het 
Gemeentebestuur, alle Heeren Raadsleden daarin begrepen. '  Er werd aangedrongen 
om voortaan alle br iefwissel ing van het comité voor te leggen aan de gemeenteraad'59• 
Het schoolcomité dacht, geheel ten onrechte, dat een d iscussie in de gemeenteraad de 
meerderheid wel eens aan het wankelen kon brengen. De C.V.V. was dan misschien wel 
een samenraapsel van versch i l lende strekkingen, eind 1 935 stonden de gemeente
raadsleden van de meerderheid nog a ls één man achter e lkaar, want herhaaldel ijk  d ruk
te de gemeenteraad zijn vertrouwen u it in het schepencol lege dat zelfs volmacht kreeg 
om de passende besl issingen inzake de aanneming van de vrije scholen te nemen . Pas 
maanden later zouden er barsten in de meerderheid komen.  Bij de Buffalo's (partij 
Cuelenaere) rommelde het toen al meer dan bij de Foto's (partij De Li l le) .  

I n  de zitt ing van het schepencollege van 23 december 1 935 werd een vijf pagina's tel
lende brief van volksvertegenwoordiger Jozef De Li l le besproken. D it schrijven dateer
de van 1 8  december en gaf een overzicht van de toestand waarin het Maldegemse 
onderwijs verkeerde. Het schepencol lege besloot de brief als schrijven van het sche
pencol lege aan het schoolcomité te zenden , en tevens werd hij gepubl iceerd in 't 
Getrouwe Maldeghem. Veel nieuws bevatte de brief n iet, het was een herhal ing van de 
gekende eisen en een oproep om overeen te komen,  t .t .z. dat het schoolcomité zich zou 
neerleggen b ij de eisen van de meerderheidspartij160. 

Op 27 december 1 935 ontving het gemeentebestuur het antwoord van het schoolco
mité, een brief van zes pagina's lang. De brief van het schepencol lege stond 'vol saaie 
herhalingen ' en werd bestempeld als 'een verrechtvaardigen zyner onwillige houding. ' 
Alhoewel het schoolcomité schreef 'principiele waarde boven alle gedoe van eigenbe
lang te stellen ' deed het toch een zeer belangrijke toegeving. I n  zijn brief had Jozef De 
Li l le de vraag geste ld :  'Waarom niet toegestemd de Katholieke Vlaamsche Volksparty te 
laten zitting nemen in het Schoolkomiteit?' Alhoewel d it één van de eisen was waarop 
niet kon worden toegegeven, lu idde het antwoord van het comité: 'Myne Heeren. moe t 
zulks thans nog de eenige of laatste voorwaarde zyn om, nopens de heraanneming der 
Katholieke Scholen tot een vergelijk te komen. gelieft ons zulks ten duidelykste te laten 
weten, en ook ten spoedigste. Want het jaar neigt naar zyn einde. Op 3 1  December ein-



digt het huidige Schoolkontrakt en het Katholiek Schoolkomiteit wil ook hier zyn plicht 
kwyten, voluit. ' I ndien het gemeentebestuur zijn eis tot verplaatsing van een onderwij
zer liet val len, dan was al les binnen de karts.te keren in kannen en kru iken. Heel d iplo
matisch kaatste het schoolcomité, voor de zoveelste keer, de bal terug naar het tegen
kamp161 . 

Er kwam echter geen antwoord meer van het schepencol lege, want ondertussen ver
schenen in zowat alle kathol ieke dag- en weekbladen artikelen die het gemeentebestuur  
'om zijn besluiten in de schoolkwestie hebben belasterd. ' De Eeklose advocaat Stefaan 
Dauwe kreeg opdracht 'in de verscheidene bladen die het gemeentebestuur gelasterd 
hebben of de eer van het gemeentebestuur hebben geschonden ' de in lassing van een 
recht op antwoord te eisen of over te gaan tot rechterl ijke vervolg ing162. De bladen die 
geviseerd werden waren: Christene School, Le Bien Public, De Landwacht, Het Volk, De 
Standaard, Het Nieuwsblad, Het Nieuws van de Dag en Gazet van Antwerpen. De 
beslissing van het schepencol lege werd in de gemeenteraad van 1 1  januari 1 936 met 7 
stemmen tegen 6 goedgekeurd 163. 

De tijd begon nu echt te dringen voor het schoolcomité . Op 8 januari 1 936 schreef het, 
tegen zijn gewoonte in, rechtstreeks een brief aan schepen De Sutter waarin expl ic iet 
werd gevraagd of 'de lagere scholen en bewaarscholen van Maldegem met ingang van 
1en Januari 1935 ja dan neen door het Gemeentebestuur werden aangenomen '164. Er 
kwam geen antwoord . Op 21  januari 1 936 schreef het schoolcomité nog maar eens: 
'ofwel moet het Katholiek Schoolcomiteit besluiten, dat, uit het feit dat het gemeentebe
stuur weigert ten gronde te antwoorden op de zoo dikwijls gestelde vragen, zulks dient 
aanzien te worden dat het gemeentebestuur weigert voornoemde scholen aan te 
nemen. ' Het schepencol lege besl iste op 3 februari 1 936 'op geen enkele briefwisseling, 
die opzettelijk verkeerde voorstellingen en verwijten bevat, in te gaan ' waarna de brief 
van het schoolcomité besproken werd . Volgens de schepenen (met 3 tegen 1 )  weiger
de het schoolcomité rekening te houden met het feit dat de gemeenteraad zijn vertrou
wen had u itgedrukt in het col lege en probeerde het almaar tweedracht te zaaien. De 
voorwaarden tot heraanneming van de scholen waren door de meerderheid gestemd . 
Indien het schoolcomité deze voorwaarden wou gewijzigd zien, dan moest 'het zich ver
staan met de bestuursmeerderheid'. Deze besl issing werd aan al le belanghebbende 
instanties gezonden'65• 

Het schoolcomité antwoordde op 1 2  februari : men wou wel tekenen, maar de voor
waarden die gesteld werden, waren onaannemelijk, er kon bijvoorbeeld geen sprake zijn 
van het verplaatsen van een leerkracht. Maar, voor wat de rest van het n ieuwe aanne
mingscontract betrof, was het comité nu  p lots wél akkoord , zelfs mét een vertegen
woordiging van de partij De Lille in het bestuur van het schoolcomité: 'Voor alle andere 
redelijke en wettelijke voorwaarden, meer van materieelen dan van principieelen aard, 
wil het Schoolcomiteit zich t 'akkoord verklaren om aan het gemeentebestuur alle vol
doening te verzekeren. Met het oog op een spoedig gewenschte overeenkomst, wil 
zelfs het Schoolkomiteit zich bereid verklaren, voor den duur van het aan te gaan school
kontrakt (8 à 10 jaar) aan het Gemeentebestuur vertegenwoordiging te verlenen in de 
vergaderingen van hetzelfde Schoolcomiteit�66• 

Blijkbaar begon de hele affaire en de weerklank ervan in de nationale pers op de heu
pen te werken van de Oostvlaamse provinciegouverneur, die in een brief van 1 0  febru
ari het schepencollege en de hele gemeenteraad de levieten las. Volgens gouverneur 
lngenbleek was er - wederzijds! - opgetreden 'met meer driften dan redelijk begrip der l 143 



wederzijdsche rechten en belangen en dat men de zaken niet ingezien heeft met 
genoegzaam kenvermogen en bezadigdheid . Volgens de gouverneur was het 'hoog 
tijd dat, in en rond het stadhuis een einde warde gesteld aan een loutere politiek van 
afbreking en strijdzoeken, dat de algemeene belangen de voorkeur bekomen op per
soonlijke handelingen en beweegredenen '. Het was de Maldegemse gemeenteraad die 
i n  fout was door onaannemel ijke voorwaarden te ste l len ;  de leden ervan d ienden zonder 
u itstel een andere houding aan te nemen opdat de wet op het lager onderwijs zou wor
den nageleefd . Er werd nog gewezen op de f inanciële impl icaties en op het feit dat het 
lager onderwijs in Maldegem n iet meer aan de wettel i jke normen voldeed. I nd ien er bin
nen de tien dagen geen redel ijke op lossing uit de bus kwam, zou de gouverneur zich 
verp l icht zien 'dwangmaatregelen tegen de gemeente uit te lokken '161• 

De dreigende taal van lngenb leek maakte n iet de minste indruk op de Maldegemse 
meerderheid , wel i ntegendee l .  Op 20 februari - precies tien dagen later - werd sec 
geantwoord dat de gemeenteraad in zijn beraadslaging van 1 5  februari 1 936 met 7 
tegen 6 stemmen had besloten de scholen opnieuw aan te nemen" .  onder de voor
waarden van 1 9  oktober 1 935 168! En ,  een paar dagen na de dreigende brief van de 
gouverneur, vroeg schepen De Sutter of h ij al dan n iet de leerl ingen van de aangeno
men scholen mocht ondervragen,  waarop l ngenb leek antwoordde dat dit mocht, maar 
dat de schepen enkel de bevordering van de kennis ,  de opvoeding van de kinderen en 
het welzijn van de school op het oog mocht hebben en zich zeker n iet mocht in laten met 
p lagerijen of de lessen storen169. 

Gedurende de maanden februari en maart 1 936 bleef men maar brieven schrijven, zon
der echter uit de impasse te geraken waarin men was verzei ld geraakt. Hoe dreigender 
de taal van de gouverneur, hoe vastbeslotener de meerderheid in Maldegem op zijn 
standpunt b leef. 'Ik verwittig U, ' aldus I ngen bleek, 'dat gij op een verkeerden weg 
dwaalt en dat met eene stelselmatige eigenzinnigheid die ernstige gevolgen voor de 
gemeente kan hebben" . �70• Het was al lemaal boter aan de galg,  het was gewoon onmo
gel i jk om, zonder gezichtsver l ies voor de een of andere partij , nog een oplossing uit de 
brand te slepen. De gouverneur b leef echter proberen.  Voor de kwestie van de ver
plaatsing van een onderwijzer dokterde hij zelfs een originele oplossing uit : 'er hoeft 
slechts beslist te worden dat de klasse, waar bedoelde onderwijzer in dienst is, uitge
sloten blijft in het aannemingscontracf111 • Herhaaldel ijk  ontving h ij de belanghebbende 
partijen, afzonderl i jk en samen . Het b leek al lemaal boter aan de galg. Volgens Jozef 
De Li l le lag de oorzaak van verder u itstel geheel bij burgemeester Cuelenaere die mees
ter De Lange beschermde en hem niet wou laten vallen u it vrees dat h ij wel eens uit de 
b iecht zou kunnen klappen en 'omdat hij de man zou verliezen die nu zijn vuile wasch 
doet'. Cuelenaere, en niet De Li l le ,  was oorzaak van al le kwaad, want de burgemeester 
zou zelf hebben verklaard , en dat in tempore non suspecto, dat er schoolstrijd ging 
komen in Maldegem112 !  'Nooit toestemmen, nooit de heraanneming goedkeuren, dat is 
't bevel van Cuelenaere' , zo stond in 't Getrouwe113• De C.V.V. d reigde er zelfs mee ook 
in het Maldegemse centrum gemeentel i jk onderwijs te zul len inr ichten zo er n iet spoe
dig een positief antwoord kwam van het schoolcomité. 

Ondertussen werden er geen gemeente l ijke subsid ies u itbetaald aan het aangenomen 
onderwijs, en dat kwam hard aan . Herhaaldel i jk vroeg het voltal l ig personeel van de 
kathol ieke scholen een onderhoud aan b ij het schepencol lege, het kwam er n ietm. Het 
schepencol lege antwoordde gewoon dat het schoolcomité sedert december 1 936 in  
gebreke bleef door 'niet op het voorstel van overeenkomst in te gaan zooals tot in de 
kleinste bijzonderheden uitgestippeld op verzoek van de gouverneur , tijdens het onder-



houd waarop Uw geëerde voorzitter en schepen De Lille aanwezig zijn geweestm. 
Deze bewering werd u iteraard met klem tegengesproken :  niet het schoolcomité, maar 
het schepencollege hield zich n iet aan de afspraken. Hoe zou het b isschoppeli jk 
schoolcomité akkoord kunnen gaan met bijvoorbeeld de afschaff ing van het kathol iek 
onderwijs te Donk? Ondertussen begon het te rommelen in  de meerderheidspartij van 
De Li l le. Vooral Ju l ien Wil lemarck begon zich meer en meer te d istantiëren van de harde 
partijstandpunten . Het schoolcomité speelde daar handig op in door een onderhoud te 
vragen met de voltal l ige gemeenteraad , waarop vanzelfsprekend n iet werd ingegaan116. 

XI. NAAR EEN OPLOSSING 

Pas in ju l i  1 937 leek er dan toch een e ind te zul len komen aan de Maldegemse school
strijd .  Op zaterdag 24 jul i 1 937 werd de gemeenteraad samen geroepen door 5 raads
leden. Als eerste punt aan de dagorde stond:  'Aanneming van de vrije, katholieke lage
re en bewaarscholen '. Volgens G .  was dit noch min noch meer een verkiezingsstunt van 
burgemeester Cuelenaere 'om te kunnen roepen over verdrukking van broeders en non
nekens. ' Maar, h ij zou van een kale kermis thuiskomen, 'want het volk zal naar zijn hoofd 
slingeren de woorden: Gij alleen zijt de schuldige, gij hebt de broeders en de nonne
kens gedwongen het geld niet te aanvaarden uit politiek doelm. Wat in 't Getrouwe 
beweerd werd , is natuurl i jk moei l ijk  te controleren,  desondanks b l ijft het een feit dat her
haaldelijk werd geschreven dat zowel de broeders als de zusters bereid waren om tot 
een akkoord te komen, maar dat Cuelenaere voet b ij stek hield en hen verbood contact 
te zoeken met de meerderheid,  wat i nformeel natuur l ijk  wel gebeurde . 

Onder de hoofding 'Voor degenen die geen schoolstrijd willen ' schreef Jozef De Li l le let
terlijk '  dat de niet-aangenomen Maldegemsche scholen akkoord gekomen waren met de 
voorwaarden van de meerderheid'. Het schoolcomité zou met al le voorwaarden hebben 
ingestemd,  enkel de situatie in Donk bleek nog een knelpunt .  Wat daar was gebeurd ,  
was te erg o m  het zomaar blauwblauw te laten.  Nog steeds volgens D e  Li l le stelde een 
afvaardiging van onderwijzers half juni voor alle klassen, behalve die van Donk, aan te 
nemen. Ondanks formele beloften met het oog op het beëind igen van al le vijandelijkhe
den in Donk, weigerde de meerderheid het plan te aanvaarden en stelde voor de strijd
klassen in Donk op te geven en de onderwijzers over te hevelen naar de Broederschool .  
Ook dat leek in kannen en kruiken. En net nu er een akkoord zou tot stand komen gooi
de burgemeester Cuelenaere roet in het eten door een politieke raadszitt ing samen te 
roepen over de schoolkwestie. De houding van de burgemeester op deze raadszitt ing 
Werd als volgt weergegeven door Jozef De Li l le :  'Hij briescht een half uur lang: brood
roovers, leugenaars, lafaards, echt als een wilde. Hij is niets gebeterd sedert 5 jaar. Hier, 
zegt hij, een brief van broeder Overste dat ik hun nooit verboden heb de toelagen van de 
gemeente te aanvaarden, en een brief van moeder Overste. Dus gij liegt, ge liegt. Ha, 
nu durft ge het niet meer herhalen hé, of ik doe u veroordelen, ge durft niet hé? 
Leugenaars! " .Hoelang zal men dezen ongemanierden Rexist nog aanhangen?m. 

Het u itgebreid verslag dat G .  van deze bewogen gemeenteraad schreef, bevatte maar 
weinig nieuws: De Lil le en Cuelenaere daagden elkaar uit , gaven elkaar de schuld van 
al het onheil en weken geen duimbreed af van hun standpunt. De talrijk opgekomen 
onderwijzers - voor deze keer had de burgemeester zijn kaartsysteem om de gemeen
teraad te mogen bijwonen afgeschaft - zullen de scheldtirades en verdachtmakingen 
met verbazing hebben aanhoord . Tot Pau la Blomme tussenbeide kwam en voorstelde 
'de zaak 6 weken uit te stellen om intusschen het schoolkomiteit gelegenheid te geven 
met ons verder te spreken. ' l 145 



'Zekerlijk uitstellen', antwoordde De Li l le ,  ' deze vergadering brengt elke overeenkomst 
achteruit'. De meerderheid stemde eenparig voor u itste l ,  b ij de minderheid onthield 
raadsl id Taveirne zich179• Enkele leden van de gemeenteraad verzochten het schepen
col lege nieuwe aannemingsvoorwaarden op te stel len 'om ondertusschen een akkoord 
te kunnen bereiken met het Schoolcomité of met de pastoor�fl() en naderhand verzoch
ten de leden van het Maldegemse schoolcomité het .schepencol lege om een onder
houd : de doorbraak was er. 

I n  de gemeenteraad van 9 apri l  1 938 stond als 2 1 ste punt op de agenda: 'Aanneming 
der vrije scholen door de gemeente'. De burgemeester gaf eerst enige uitleg over het 
verloop van de onderhandel ingen met het schoolcomité waarna het contract van aan
neming werd doorgenomen én goedgekeu rd 181 • Op 1 3  april 1 938 l iet het schepencol le
ge gouverneur Fredericq weten dat de kathol ieke scholen opnieuw zouden worden aan
genomen.  Als overgangsmaatregel werd aan de scholen een toelage verleend 'gelijk 
aan het bedrag der vergoedingen voor één jaar, zij 98 640 fr�62• I n  het nieuwe aanne
mingscontract was geen sprake meer van de betwiste voorwaarden. Wel d iende het 
schoolcomité erop te waken dat het onderwijzend personeel zich ver h ie ld van alle poli
t iek en tevens stond in artikel vijf vermeld dat de schepen van Onderwijs ook de aan
genomen scholen mocht controleren183. Het schepencol lege ontving op 1 5  apri l  1 938 
nog een lovende brief van het C .O .V.- Oost-Vlaanderen waarin gesteld werd 'dat de 
stemming zoowat de algemeene belangstelling van de christelijke onderwijzers over 
heel Vlaanderen had gewekt. Ze laat den besten indruk en we kunnen er die leden 
inzonder, die zich hebben ingespannen om zoo 'n gezonde oplossing te doen tot stand 
komen, niet alleen hartelijk om feliciteren, maar ook zeer oprecht danken. . .  �84.  

De reden waarom de kathol ieke scholen dan toch aangenomen werden, is te wijten aan 
de pol itieke ommezwaai van Ju l ien Wi l lemarck die meestemde met de minderheid.  
Tussen de fami l ie De Li l le en Wi l lemarck boterde het sinds de provincieraadsverkiezin
gen van 7 jun i  1 936 niet zo goed meer. Ju l ien Wi l lemarck (847 voorkeurstemmen) had 
gehoopt verkozen te worden , maar werd voorbijgesprongen door dr. Eugeen De Li l le 
(2 1 02 voorkeurstemmen)185• Voortaan ging schepen Wi l lemarck zijn eigen pol itieke weg 
en naderhand schreef G .  dat er ongeloofl ijke toegevingen en beloftes werden gedaan 
aan Wi l lemarck om toch maar de meerderheid te kunnen behouden. De bom barstte tij
dens de gemeenteraad van zaterdag 1 8  december 1 937, toen Wi l lemarck zich b ij ver
schi l lende stemmingen onth ie ld en er a ldus voor zorgde dat de minderheid meerderheid 
werd . 
Dit gaf al onmiddel l i jk een merkwaard ige besl issing. Meester Himschoot van de aan
genomen school in Donk had namel ijk gevraagd om landbouwlessen te mogen geven 
in de gemeenteschool van Donk, en wel in de klas van meester Georges De Sutter, zijn 
aartsvijand.  De zes leden van de minderheid en schepen Wil lemarck steunden de 
vraag . 'Dat zal aardig doen te Donck, ' schreef ' t Getrouwe186• Naast politieke redenen 
werden ook malafide f inanciële transacties aangehaald om de ruzie tussen De Li l le en 
Wil lemarck te verklaren , maar daarvoor vonden we tot nu toe geen bewijzen . Verder 
werd ook verteld dat mijnheer Wi l lemarck zich had laten ompraten door de zusters 
Maricolen. 

Na de gemeenteraad van 9 apri l  1 938 b lokletterde 't Getrouwe: 'Judas verkocht z1ïn 
meester voor dertig zilverlingen'. Daarop werd door Ju l ien Wi l lemarck een strooibriefje 
verspreid onder de tite l :  De schoolkwestie. Een misleidende titel ,  want Wil lemarck 
beperkte er zich toe zijn gal u it te spuwen tegenover de famil ie De Li l le en schreef enkel 
'Ik ben er fier op U dien termen slag in uw gezicht te kunnen geven . . .  1181• 



Ook in het VNV gingen stemmen op om de schoolkwestie op te lossen, want het schaad
de het imago van de partij . Het waren voornameli jk raadsl id Pau la  Blomme, haar broer 
Louis en raadslid Bernard Ruebens die een u itweg zochten. Op 7 augustus 1 937 
schreef juffrouw Blomme dat ' 't VNV in zijn vergadering van 7 augustus verlangt dat er 
een oplossing aan de schoolkwestie komt. ' Bernard Ruebens antwoordde daarop dat 
'het VNV niets in die schoolkwestie te zien heeft en het enkel het gemeente bestuur en 
schoolkomiteit is die deze moeilijke kwestie op te lossen heett�88• De beide B lommes 
waren n iet akkoord met hun partijgenoot en namen in it iatieven om de aanneming van de 
scholen mogelijk te maken.  Via Luc Matth ijs, schepen van Deinze, werd contact 
gezocht met het bisdom en aan dr. De Paepe, national istisch lid van de Bestendige 
Deputatie van Oost-Vlaanderen, werd gevraagd contact op te nemen met de broeders 
Hiëronymieten te Sint-Nik laas. Het zou aan de onwil van Jozef De Li l le gelegen hebben ,  
dat al deze in itiatieven geen resu ltaat kenden.  Om Jozef De L i l le  tot betere gevoelens 
te brengen, bleef Paula B lomme af en toe weg uit de gemeenteraad of onthield ze zich 
bi j  de stemming, bijvoorbeeld over de overname van de gebouwen van de tekenaca
demie - waarin de Rijksmiddelbare school  was gehuisvest - door de staat. Pas bij een 
herstemming keurde ook Paula B lomme de overname goed.  

B i j  d i t  al les kreeg 't Getrouwe ook nog serieuze tegenwind van 't Meetjesland, een nieuw 
weekblad dat de Maldegemse kathol ieke belangen, lees school- en politieke belangen, 
verdedigde189• Jozef De Li l le en zijn acol ieten kregen het in het weekblad hard te ver
duren. Meester De Lange, meester Van der Meulen e .a . ,  bewezen dat ze n iet al len goed 
overweg konden met het krijtje, maar ook dat ze een scherpe pen konden gebruiken als 
dit nodig bleek. Ondertussen naderden de gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 
1 938 met rasse schreden en Jozef De Li l le was wel zo'n doorgewinterd pol it icus dat h ij 
zeer goed wist dat de heraanneming van de scholen - ondanks het feit dat h ij er tegen 
was - hem geen windeieren zou leggen.  En , zonder dat d it de bedoel ing was, maakte 
Wil lemarck het via zijn ontrouw mogel i jk, dat de partij De Li l le zich voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een martelaarsrol kon aanmeten.  Een gedroomd 
uitgangspunt waar handig gebruik werd van gemaakt én succes kende, want ook bij 
deze gemeenteraadsverkiezingen behaalde de partij De Li l le de volstrekte meerder
heid . 

Besluitend kunnen we zeggen dat jaren van harde en verbeten strijd i n  Maldegem in 
feite tot niets hadden geleid ,  behalve dan tot veel tweedracht, ruzie en zelfs haat. Dat 
de geschiedenis soms onverbiddel ijk hard is, en een trag isch verloop kent, wordt aan
getoond door het feit dat de gemeenteschool van Donk, waarrond in 1 934- 1 935 zoveel 
te doen was geweest, na de oorlog roemloos ten onder g ing .  

I n  een brief van 16 jun i  1 945 l iet het col lege van Burgemeester en Schepenen de gou
verneur weten dat 'het werkelijk doel dezer beslissing (van de aangenomen school een 
gemeenteschool te maken) was eene betrekking van schoolhoofd te bezorgen aan den 
zoon van den toenmaligen schepen van onderwijs, Mr. De Sutter. Dezes zoon (Georges 
De Sutter) zou aldus in de gelegenheid geweest zijn de winstgevende bijzaken van zijn 
vader verder te kunnen zetten. Met allerhande dwangmiddelen en bedrog gelukte het 
alsdan een aantal leerlingen samen te brengen zoodat de school genoegzaam jongens 
en meisjes telde om drie klassen te kunnen openen. '  

Na de bevrijding boden z ich geen kinderen meer aan in  de gemeenteschool van Donk 
omdat de drie leerkrachten respectievel i jk genoten van langdurig ziekteverlof, voort-
vluchtig of niet meer tot het ambt toegelaten waren. Ondanks protesten van verschi l - l 147 
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lende kanten,  werd de gemeenteschool van Donk voor de tweede maal in haar bestaan 
een aangenomen kathol ieke school .  Het gemeentebestuur l iet evenwel aan al le instan
ties weten zijn u iterste best te hebben gedaan om de gemeenteschool te behouden100• 
Daarmee was een laatste restant van de b ittere schoolstrijd uit de jaren dertig opge
ruimd . 
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Kleit, Vossenhol, Donk en Strobrugge; briefwisseling, overeenkomsten ,  1 875-1 939: Dossier Kleit. 
De Gazette van Eecloo en van het District, 22 december 1 867. 
De Gazette van Eecloo en van het District, 12 ju l i  1 873. 
De Eecloonaer, 1 9  oktober 1 879. 
GAM-M, nr. 70, Gemeenteraad : register der beraadslagingen, 02. 1 2. 1 873-06.05 . 1 884. 
Gemeenteraadszitting van 15 december 1 883, f. 2 1 8  r-v. 
Er is altijd een duidelijk verschil tussen het aantal ingeschreven leerlingen en het aantal leerlingen dat de 
lessen effectief bijwoonde. Beide getallen lagen soms heel ver uit elkaar. 
GAM-M, nr. 7 1 ,  Gemeenteraad: register der beraadslagingen, 1 7 .06 . 1 884-26.01 . 1 892. 
Gemeenteraadszitting van 26 maart 1 885, f. 23 r. 
GAM-M, nr. 7 1 , Gemeenteraadszitting van 2 1  april 1 885, f . 27 r. 
't Getrouwe Maldeghem, 8 april 1 906 
De Eecloonaer, 1 9  oktober 1 879. 
T. LUYKX en M.  PLATEL, a.w., p .  1 75.  
GAM-M, nr .  7 1 , Gemeenteraadszitting van 1 2  augustus 1 884, f. 4 r. 
GAM-M, nr. 2487. 
GAM-M, nr. 7 1 ,  Gemeenteraadszitting van 1 6  december 1 884, f. 12 v. 
GAM-M, nr. 7 1 ,  Gemeenteraadszitting van 21 april 1 885, f. 27 v. 
GAM-M, nr. 7 1 ,  Gemeenteraadszitting van 26 mei 1 885, f. 30 v. 
GAM-M, nr. 2487, Bundels van aanneming van 1 896, 1 906, 1 9 1 6  en 1 926. 
GAM-M, nr. 2487, Brieven pastoor Van Loo dd. 22 april 1 920, 18 juli 1 920, 2 1 september 1 92 1 .  
GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 1 6  december 1 929, p .  85 
GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 10 maart 1 930, p. 89. 
GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 23 februari 1 93 1 ,  p. 1 1 9- 1 20. 
GAM-M, nr. 73, Gemeenteraad : register der beraadslag ingen,  20.0 1 . 1 896- 1 5.09. 1 903. 
Gemeenteraadszitting van 26 mei 1 899, f. 1 42 r. 
I d . ,  nr. 209, Register van uitgaande briefwissel ing, 04. 1 2 . 1 895-23.08 . 1 902. Brief van 30 juni 1 899, nr. 1 91 7 .  
GAM-M, nr. 2487, Aanneming d e r  scholen in 1 9 1 6. 
HUGO NOTIEBOOM, De Stichting van het Rijksmiddelbaar Onderwijs te Maldegem, in Heemkundige 
Bijdragen uit het Meetjesland: 1 ste trimester, p. 33-45; 2de trimester, p. 78-88; 3de trimester, p.  1 22-1 33.  
GAM-M, nr .  2487, Brief van Fréderic Dhont, 14  maart 1 908. 
GAM-M, nr. 2487, 'Aan de Heeren Burgemeester, Schepenen en Gemeenteraadsleden van Maldegem', 1 4  
maart 1 908. 
GAM-M, nr. 74, Gemeenteraad: register der beraadslagingen, 1 5 . 1 1 . 1 903-08. 1 0 . 1 9 1 5 .  
Gemeenteraadszitting van 3 1 maart 1 908, f. 1 28 v.- 1 29 r. 
't Getrouwe Maldeghem, 2 augustus 1 908. 
G. DE SMET. Geschiedenis van Kleit, Maldegem, 1 945, p. 1 3 1 .  De auteur vergist zich in het jaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen ( 1 936 in plaats van 1 932) . 
GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 1 3  april 1 93 1 ,  p. 1 35. 
GAM-M, nr. 77, Gemeenteraad: register der beraadslagingen,  08. 1 2. 1 934- 1 1 .06. 1 940, 
Gemeenteraadszitting van 29 december 1 934, p.  1 9  
't Getrouwe Maldeghem, 1 7  maart 1 935. 
GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 16 maart 1 935, p.44-45. 
't Getrouwe Maldeghem, 24 maart 1 935. 
Architect Hebb ontwierp o.a. ook de Maldegemse Schouwburg, de kliniek van dr. Eugeen Da Liiie en nog 
enkele andere private woningen in Maldegem. 
G .  DE SMET, a.w., p. 1 3 1 .  



38. 't Getrouwe Maldeghem, 31 maart 1 935. 
39. GAM-M. nr. 2 1 6, Register van uitgaande briefwisseling. 

't Getrouwe Maldeghem, 10 november 1 935. 
40. 't Getrouwe Maldeghem, 10 november 1 935. 
4 1 .  D e  aanbesteders waren: Hector Borg on jon ( 1 05.436,60 fr.}, Gebroeders Braet uit Sint-Kruis ( 1 06.478,45 fr. } ,  

Alfons Borgonjon ( 1 1 2 . 1 32,49 fr. ) ,  Standaert Alfons ( 1 1 2.784,43 fr. ) . Het was Alfons Borgonjon die de school 
toegewezen kreeg. 

42. 't Getrouwe Maldeghem. 1 7  november 1 935. 
43. 't Getrouwe Maldeghem, 3 november 1 935. Volgens De Lille wou het bisdom geen zuster naar de school 

sturen 'gezien het niet gewenscht is dat een zuster alleen op een wijk school doet. ' 

44. 't Getrouwe Maldeghem, 24 november 1 935. 
45. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 1 3  februari 1 937, p. 246 
46. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 1 3  maart 1 937, p. 252-253 
47. 't Getrouwe Maldeghem, 1 1  april 1 936. 
48. 't Getrouwe Maldeghem, 27 oktober 1 935. 
49. GAM-M, nr. 2493, Brief aan het schepencollege, ingediend op 12 mei 1 934. 
50. GAM-M, nr. 2493, Schoolbevolking, leerplicht: tabellen met periodieke inlichtingen, bijwoning lessen, onder

richtingen, briefwisseling, 1 850- 1 939. Briefje ingediend op 12 mei 1 934 door mijnheer De Coussemaker. 
51 . GAM-M, nr. 76, Gemeenteraad: register der beraadslagingen, 06.02 . 1 928-20. 10 . 1 934. Zitting van 29 sep-

tember 1 934, p. 392-393. Brief van 21 november 1 935. 
52. 't Getrouwe Maldeghem, 7 oktober 1 934. 
53. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 1 1  januari 1 936, p. 1 26. 
54. GAM-M, nr. 267, Rechtsgedingen en schadegevallen, 1 934-1 938. 
55. 't Getrouwe Maldeghem, 1 7  november 1 935. 
56. GAM-M, nr. 77, Zitting van 1 9  oktober 1 935, p. 91 -92. 
57. 't Getrouwe Maldeghem, 27 oktober 1 935. 
58. 't Getrouwe Maldeghem, 27 oktober 1 935. Uit het verslag over de gemeenteraad van 27 oktober 1 935. 
59. 't Getrouwe Maldeghem, 27 oktober 1 935. ' Uit Oonck', een artikel over meester De Sutter ondertekend door 

Volksjongen. 

60. 't Getrouwe Maldeghem, 1 7  november 1 935. 
6 1 .  GAM-M, nr. 77, Zitting van 30 november 1 935, p .  9 9  e.v. 
62. 't Getrouwe Maldeghem, 8 december 1 935. 
63. GAM-M, nr. 2487, Schorsingsbesluit van gouverneur lngenbleek dd. 5 december 1 935, schorsingsbesluit 

van de Bestendige Deputatie dd. 6 december 1 935, brief van gouverneur lngenbleek dd. 10 december 
1 935. 

64. GAM-M, nr. 77, Zitting van 1 1  januari 1 936, p. 1 1 5. 
65. GAM-M, nr. 77, Zitting van 7 december 1 935, p. 1 1 3. 
66. GAM-M, nr. 97, Schepencollege: register van beraadslaging 1 4.05 . 1 934-26. 1 0. 1 936. Zitting van 6 januari 

1 936, p. 309-31 0. 
67. 't Getrouwe Maldeghem, 25 augustus 1 935. 
68. GAM-M, nr. 2487, Verzoek om de aangenomen school en het personeel te Donk te behouden, 13 novem

ber 1 935. 
Idem, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 1 1  januari 1 936, p. 1 1 5 .  

69. 't Getrouwe Maldeghem, 1 7  november 1 935. 
70. 't Getrouwe Maldeghem, 5 januari 1 936. 
71 . 't Getrouwe Maldeghem, 1 2  januari 1 936. Het artikel 'Ongewilde schoolstrijd' is geschreven door 

'Volksjongen'. 
72. 't Getrouwe Maldeghem, 1 9  januari 1 936. 'Rond een schoone daad', artikel door Volksjongen. 
73. 't Getrouwe Maldeghem, 12 januari 1 936. 
74. 't Getrouwe Maldeghem, 1 9  januari 1 936. 
75. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 22 februari 1 936. 
76. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 28 maart 1 936, p. 1 54-1 55. 
77. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 4 april 1 936, p. 1 56-1 57. 
78. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 14 april 1 936, p. 1 60- 1 6 1 . De aanwezige gemeenteraadsleden 

waren: Willemarck, Goethals, De Lille, Ruebens, Blomme, Van Landschoot en Wittoeck. De meerderheid 
was niet aanwezig. 

79. 't Getrouwe Maldeghem, 12 april 1 936. 
80. 't Getrouwe Maldeghem, 1 2  april 1 936. 
8 1 .  GAM-M, nr. 2487, Gedrukt heraannemingscontract van 28 december 1 925, geboekt te Eeklo, drie bladen, 

zonder verzending, deel 387, blad 23, vak 7. 
82. GAM-M, nr. 2487, Brief van Camiel De Lil le, 20 februari 1 934, brief van schepen De Sutter, 1 maart 1 934. 
83. 't Getrouwe Maldeghem, 27 januari 1 935. 
84 't Getrouwe Maldeghem, 17 maart 1 935. [ 149 
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85. ' t  Getrouwe Maldeghem, 8 december 1 935. Meester De Lange bleef overigens les geven in de 
Broederschool; hij was er in 1 9 1 7  aangesteld en ging in 1 959, na 42 jaar dienst, met pensioen. 

86. GAM-M, nr. 96, Zitting van het schepencollege, 10 april 1 933 
87. GAM-M, n r. 26 1 9 ,  Bouwen van schoollokalen en aanhorigheden (Kleit, Doorn en Donk): briefwisseling, 

onderrichtingen, lastenboek, plannen, 1 93 1 - 1 939. Brief van het schoolhoofd, 17 april 1 933. 
88. GAM-M, n r. 2 1 6, Register van uitgaande briefwisseling, 02.0 1 . 1 933-28.09 . 1 935. Brief van 1 6  mei 1 934, n r. 

1 333; brief van 2 augustus 1 934, nr. 1 586; brief van 22 oktober 1 934, nr. 1 8 1 2. 
89. GAM-M, nr. 26 1 9, Brief van de Schepen van Onderwijs, 25 oktober 1 933. 
90. GAM-M, nr. 2493, Kopie van een zitting van het college op maandag 10 april 1 933. 
9 1 .  GAM-M, nr. 76, Zitting van d e  gemeenteraad van zaterdag 1 7  maart 1 934,p. 330-33 1 . Bijvoegsel van de 

zitting van idem. Gewijzigd verslag van deze zitting,  goedgekeurd op 12 mei - 1 934, p.  347 
92. GAM-M, n r. 2493, Brief van dokter Eugeen De Lille, 10 april 1 934. 
93. GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 1 2  mei 1 934, p. 347. 
94. GAM-M, nr.76, Zitting van de gemeenteraad van 30 juni 1 934. 

Idem, nr. 2 1 6. Register van briefwissel ing, brieven van 1 6  mei (nr. 1 333) en 2 augustus (nr. 1 586) 1 934. 
95. GAM-M, nr. 2497, Brieven van gouverneur K. Weyler, 6 en 7 september 1 934. 
96. GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 30 juni 1 934, p .  364 
97. GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 2 1 jul i 1 934, p.  377. 
98. GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 8 september 1 934, p.390-39 1 .  
99. GAM-M, n r. 77, Gemeenteraadszitting van 28 september 1 935, p. 89-90. 
1 00. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 1 9  oktober 1 935, p.  95. 
1 0 1 .  't Getrouwe Maldeghem, 27 oktober 1 935. 
1 02. 't Getrouwe Maldeghem, 15 december 1 935. 
1 03.  GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 2 februari 1 934, p.  3 1 0. 
1 04. GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 1 0  februari 1 934, p. 3 1 5. 
1 05. GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 1 7  maart 1 934, p. 333. 
1 06. GAM-M, nr. 2487, Brief van Camiel De Sutter aan de Voorzitter van het schoolcomité, s.d. 
1 07. 't Getrouwe Maldeghem, 1 7  maart 1 935. 
1 08.  GAM-M, nr. 2 1 6 ,  Register van uitgaande briefwisseling, 02.01 . 1 933-29.09. 1 935, Brief van 26 december 

1 934, nr. 1 974. 
1 09.  GAM-M, nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 4 januari 1 935. 
1 1 0. GAM-M, nr. 2487, Brief van volksvertegenwoordiger Jozef De Lille aan het College van Burgemeester en 

Schepenen te Maldegem, 1 8  december 1 935. De brief aan het bisdom vonden we niet terug in het 'Register 
van uitgaande briefwisseling',  het betrof waarschijnlijk een privé initiatief van beide politici. 

1 1 1 .  GAM-M, nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 2 april 1 935. 
1 1 2. GAM-M, nr. 2487, Brief van gouverneur Weyler aan het College van Burgemeester en Schepenen, 1 8  april 

1 935. 
1 1 3.  GAM-M, nr. 248,. Brief van het schoolcomité Maldegem, 1 augustus 1 935. 
1 1 4.  GAM-M, nr. 2487, I dem brief. 
1 1 5. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 19 oktober 1 935, f. 94-95. 
1 1 6 .  GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 16 maart 1 935, f. 45 
1 1 7. 't Getrouwe Maldeghem, 10 februari 1 935. 
1 1 8.  't Getrouwe Maldeghem, 27 oktober 1 935. 
1 1 9. 't Getrouwe Maldeghem, 8 december 1 935. 
1 20. 't Getrouwe Maldegem, 3 november 1 935. 
1 2 1 .  GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 22 april 1 933, p.  233. 
1 22. GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 9 september 1 933, p.  254. Brief van dr. Coelis van 9 augustus 

1 933. 
1 23. 't Getrouwe Maldeghem, 8 december 1 935. 
1 24. 't Getrouwe Maldeghem, 3 november 1 935. 
1 25. 't Getrouwe Maldeghem, 8 december 1 935. 
1 26. 't Getrouwe Maldeghem, 3 november 1 935 
1 27.  De Eecloonaar, 24 september en 5 november 1 933. 
1 28. Uit artikeltjes in 't Getrouwe Maldeghem kan worden opgemaakt dat in  het blad van burgemeester 

Cuelenaere uiteraard ook gereageerd werd tegen de aannemingsvoorwaarden. Tot nu toe konden wij 'Het 
Meetjesland' niet raadplegen. We weten zelfs niet of er nog een collectie van bestaat. Inl ichtingen daar
omtrent worden in dank aanvaard. 

1 29. GAM-M, nr. 2487, Brief van het Christen Onderwijzersverbond, 26 oktober 1 935. 
1 30. 't Getrouwe Maldeghem, 3 november 1 935. 
1 3 1 .  't Getrouwe Maldeghem, 17 november 1 935. 
1 32. GAM-M, nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 6 november 1 935. 
1 33. GAM-M, nr. 2487, Brief van volksvertegenwoordiger Jozef De Lille aan het college van Burgemeester en 

Schepenen te Maldegem, 18 december 1 935. 



1 34. Christene School, 20 november 1 935, p. 355. 
1 35. GAM-M. nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 28 november 1 935. 
1 36. 't Getrouwe Maldeghem, 1 december 1 935. 

GAM-M, nr. 76, Gemeenteraadszitting van 1 3  mei 1 933, p. 234. Het kruisbeeld was aangebracht bij het in 
gebruik nemen van de nieuwe raadszaal voor de gemeenteraad. Toen hij voor het eerst in de nieuwe zaal 

kwam groette burgemeester Cuelenaere het kruisbeeld. 

1 37. 't Getrouwe Maldeghem, 1 december 1 935. 
1 38. Christene School, 5 december 1 935, p .  372-375. 
1 39. Christene School, 5 december 1 935, p. 382. 
1 40. Christene School, 5 december 1 935, p. 374. 
1 4 1 .  GAM-M. nr. 2487, Brief van volksvertegenwoordiger Jozef De Lille aan het College van Burgemeester en 

Schepenen te Maldegem, 18 december 1 935. 

1 42. GAM-M. nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 13 december 1 935. 
1 43 .  GAM-M. nr. 2487, Idem brief Jozef De Lille . Het schrijven van Jozef De Lille werd letterlijk overgenomen 

door het schepencollege en op 23 december 1 935 aan het schoolcomité verzonden. 
1 44 .  GAM-M, nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 13 december 1 935, p. 7-9. 
1 45.  't Getrouwe Maldeghem, 15 december 1 935. 
1 46. GAM-M, nr. 2487, Strooibriefje met tekst spandoeken, s.d. 
1 47. Idem, Strooibriefje ' Waarom betoogen?', s.d.  
1 48. Idem, Strooibriefje 'Nuda Veritas', s.d. 
1 49. 't Getrouwe Maldeghem, 22 december 1 935. 
1 50.  De Eecloonaar, 3 november 1 935. 
1 5 1 .  De Eecloonaar, 29 december 1 935. 
1 52. De Landwacht, dinsdag 1 7  december 1 935. Hetzelfde verslag verscheen ook in De Gentenaar. 

1 53.  Het Volk - De Tijd, maandag 16 december 1 935. 
1 54.  Het Volk - De Tijd, donderdag 19 december 1 935. 
1 55. De Standaard, woensdag 18 december 1 935. Met dank aan Thelesfoor Debbaut die mij een kopie bezorg-

de van het desbetreffende artikel. 
1 56. Het Nieuws van de Dag, vrijdag 20 december 1 935. 
1 57.  Le Sien Public, donderdag 26 december 1 935. 
1 58.  GAM-M, nr. 2487, Brief van het schepencollege, 18 december 1 935. 
1 59.  GAM-M. nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 20 december 1 935. 
160. 't Getrouwe Maldeghem, 29 december 1 935. 
1 6 1 .  GAM-M. nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 27 december 1 935. 
1 62. GAM-M, nr. 97, Zitting van het schepencollege van 30 december 1 935, 
1 63. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 1 1 januari 1 936, f. 1 26-1 27. 
1 64. GAM-M, nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 8 januari 1 936. 
1 65. GAM-M, nr. 97, Zitting van het schepencollege van 3 februari 1 936, p. 325-326. 
1 66. GAM-M, nr. 2487, Brief van het schoolcomité, 1 2  februari 1 936. 
1 67. GAM-M. nr. 2487, Brief van gouverneur lngenbleek aan het schepencollege, 1 0  februari 1 936. 
1 68. GAM-M, nr. 2487, Brief van het schepencollege aan de gouverneur, 20 februari 1 936. 
1 69. GAM-M, nr. 2487, Antwoord van gouverneur lngenbleek op een brief van schepen De Sutter, 22 februari 

1 936. 
1 70.  GAM-M, nr. 2487, Brief van gouverneur lngenbleek aan het schepencollege, 25 februari 1 936. 
1 7 1 .  GAM-M. nr. 2487, Brief van de gouverneur aan het schepencollege, 2 april 1 936. 
1 72. 't Getrouwe Maldeghem, 22 maart 1 936. 
1 73. 't Getrouwe Maldeghem, 15 maart 1 936. 

1 74. GAM-M, nr. 2487, Brieven van het schoolcomité aan het schepencollege, 21 jul i 1 937 en 31 juli 1 937. Een 
onderhoud werd aangevraagd op 1 3, 21 en 27 jul i .  

1 75. GAM-M, nr. 2487, Brief van het schepencollege aan het schoolcomité, 10 augustus 1 937. 
1 76. GAM-M, nr. 2487, Brief van het schoolcomité aan het schepencollege, 20 augustus 1 937. 
1 77. 't Getrouwe Maldeghem, 25 juli 1 936. 

1 78. 't Getrouwe Maldeghem, 1 augustus 1 936. Het artikel 'Voor degenen die geen schoolstrijd willen' staat op 
de eerste pagina, wat wel uitzonderlijk is. 

1 79. 't Getrouwe Maldeghem, idem. Verslag van de gemeenteraad van zaterdag 24 jul i door G. 
180. GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 24 jul i 1 937, p. 271 . 
1 8 1 .  GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 9 april 1 938, p .325. 
1 82. GAM-M, nr. 2487, Brief van gouverneur Fredericq aan het schepencollege, 4 juni 1 938. 

In  de 'Overgangsbepaling' werden aan de scholen volgende bedragen toegekend: 
Jongensschool centrum: 32 040 fr. 
Meisjes- en bewaarscholen centrum 30 995 fr. 
Gemengde- en bewaarklassen van Kleit 14 395 fr. 
Meisjes- en bewaarscholen van Donk 7 5 1 0  fr. l 1s1  



Jongensschool (aangenomen) van Donk 3 230 fr. 
Gemengde- en bewaarklassen van Donk 5 290 fr. 
Gemengde- en bewaarklassen van Strobrugge 5 220 fr. 
GAM-M, nr. 77, Gemeenteraadszitting van 1 8  juni 1 938, p. 338. Tijdens deze gemeenteraadszitting wer
den op verzoek van de gouverneur, nog enkele kleine wijzigingen aangebracht. 

1 83. GAM-M, nr. 2487, Aannemingscontract beginnend met eersten mei negentienhonderd acht en dertig om te 
eindigen met dertigsten april 1 900 vier en veertig. 

1 84.  GAM-M, nr. 2487, Brief van het C.O.V. aan het schepencollege, 15 april 1 938. 
1 85. De Eecloonaer, 1 4  juni 1 936. 
1 86. 't Getrouwe Maldeghem, 26 december 1 937. 
1 87. J ulien Willemarck, De Schoolkwestie, (strooibriefje) s.d.  
1 88. GAM-M, nr. 2487, Schoolkwestie te Maldegem: briefwisseling, pamfletten, 1 935- 1 937. Brief van 7 augus

tus 1 937 
1 89. De Eecloonaer, 1 6  december 1 934. Het verschijnen van dit nieuw weekblad werd als volgt aangekondigd: 

'We vernemen het aanstaande verschijnen van een nieuw weekblad. Het zal op de bres staan voor recht 
en waarheid en het zal een echte Katholieke strijder zijn. Welkom nieuwe confrater! We wenschen uiter
harte dat hij in zijn strijd alleen princiepen en geen menschen zal dienen en zal meewerken om de echte 
Katholieke vlag hoog en fier boven alle twisten te houden. Hij weze: Katholiek, Vlaamschgezind en 
Volksgezind. Hij werke mede aan de eensgezindheid der Katholieke Partij in het Meetjesland.' I n  't 
Getrouwe werd dit weekblad steevast · het voddeke van Cuelenaere' genoemd. 

1 90. GAM-M, 205 . 1  (losse briefwisseling 1 944- 1 953) , Brieven van het schepencollege aan de gouverneur: 5 en 
27 december 1 944, 1 1  januari 1 945, 15 apri l 1 945 en 1 6  juni 1 945. 



DICHTER-UITGEVER 

CAMIEL WILLEMS ( 1 853- 1 883) 
Hugo Notteboom 

1. BIOGRAFISCHE GEGEVENS 

Over de Maldegemse d rukker-u itgever Camiel Wi l lems was tot nu toe zo goed als niets 
gekend.  Nochtans was Wi l lems een man d ie erg bedrijvig was in de Meetjeslandse cu l
turele sector en d it zowel a ls drukker, u itgeve'r, d ichter en schrijver. Bovendien was h ij 
n iet afkerig van het bedrijven van politiek. Redenen te over dus om wat nader kenn is  te 
maken met deze Maldegemnaar. 

Camiel Wil lems werd op 20 december 1 853 te Maldegem geboren ,  om 8 uur 's morgens 
vermeldt de geboorteakte. Vader Bernard Wi l lems oefende in de Noordstraat n r. 38 het 
beroep u it van horlogemaker, moeder Blondina Pieters verkocht juwelen in de winkel 
annex horlogemakerij 1 •  Later werd Bernard ook nog d rukker. Bij de aangifte van de 
geboorte van Camiel fungeerden oom Charles Reyniers, hoefsmid ,  en gemeentesecre
taris Francies Van Hoorebeke als getu igen2. Bernard Wi l lems was afkomstig van Brugge 
en kwam uit een fami l ie van uurwerkmakers . De broers van Camiel - Hendr ik ,  Hel iodore 
en Victor - werden door vader Bernard naar Brugge gestuurd om er het beroep van uur
werkmaker onder de knie te krijgen. In 1 877 verbleef Camiel eveneens enige t i jd in  
Brugge, waarschijn l ijk  om z ich te vervolmaken in  de drukkersstie l ,  want later werd h ij i n  
Maldegem drukker-uitgever. Het gezin Wi l lems-Pieters kreeg in totaal 9 kinderen;  l da l ie 
werd i n  1 873 als laatste in de rij geboren3. 
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Over de ople id ing van Camiel Wi l lems vonden we enkele verspreide gegevens die ons 
een summier beeld geven van zijn studies. De lagere school doorl iep h ij b ij meester 
Xavier Wal lemacq , waar hij op 8 oktober 1 86 1  werd ingeschreven.  In 1 864 werd h ij om 
een ons onbekende reden geschrapt van de l ijst der kosteloze leerl ingen. Van 1 866 tot 
1 869 prijken h ij en zijn b roer Victor echter opnieuw op dezelfde l ijst. In 1 869 werd 
Camiel def in itief geschrapt, h ij was te oud geworden voor de lagere school4• Zijn beide 
zussen ,  Hortense en Augusta, waren ingeschreven als leerl ingen van de gemeentelijke 
meisjesschool of Courtmansschool ,  eveneens in de afdel ing kosteloos onderwijs5 , waar
uit we kunnen afleiden dat het gezin het n iet zo breed had. B ij de inkomsten van Camiel 
d ient nog de jaarl ijkse vergoed ing van 1 00 fr. gerekend te worden ' wegens onderhoud 
van klokken en horlogie dezer gemeenten ' 6 .  

Na de lagere school h ie lp Camiel  z i jn vader in het atel ier. Een groot deel van z i jn oplei
ding - schrijver, d ichter, muzikant - zou hij gekregen hebben van Jan Marie De Smet, 
burgemeester van Maldegem van 1 852 tot 1 860. Bij het overl ijden van De Smet in 1 904, 
schreef Victor De L i l le :  'Aan eigenlijke letterkunde deed hij niet veel; maar hij wist aan te 
moedigen en zoo was hij de goede vriend van Mevr. Courtmans, van den eersten 
oogenblik tot den laatste; hij deed August Bultynck van Knesselare naar Maldeghem 
komen lezen, hij leidde Kamiel Willems op en hij las ook onze eerste stukjes" . '1 

Burgemeester De Smet was l iberaal georiënteerd en waarschijn l ijk  de pol itieke inspira
t iebron voor Camiel Wi l lems8. Nog steeds volgens Victor De Li l le was Camiel een snug
gere jongen: ' Van in zijne kinderjaren riep Camiel de aandacht op zich door zijne oplet
tende geest die zich in alle vakken, in de wetenschap, muziek en letterkunde 
openbaarden'9• 

Camiel volgde ook lessen aan de gemeentel i jke tekenschool. I n  februari 1 866 werd hij 
ingeschreven in  de 'klas der hoofden' . Bij de prijsuitreiking aan het eind van het school
jaar 1 872-1 873 bekwam hij een prijs in de afdel ing lijntekenkunde10• Het jaar daarop 
volgde hij lessen in bouwkunde. U it de aanwezigheidsregisters b l ijkt dat Camiel zeer 
regelmatig de lessen b ijwoonde en slechts heel u itzonderl ijk  afwezig was1 1 •  Zoals 
gezegd, trok h ij in 1 877 naar Brugge waar h ij een biografie van Rubens schreef en zich 
verder bekwaamde als drukker, d ichter, schrijver en journal ist12. 

Op 3 februari 1 883 huwde Camiel met Marie Josephine Cabuy, dochter van Francies 
Jozef Cabuy en van Si lvie De Buck. Francies Cabuy was afkomstig van Mechelen . I n  
Maldegem oefende h ij versch i l lende beroepen uit : koopman, bierbrouwer én  drukker. 
Het gezin Cabuy-De Buck telde in  1 866 zes kinderen : vijf dochters en één zoon, Alfred13• 
Si lvie De Buck overleed op 22 mei 1 873 en enkele tijd nadien huwde Francies Jozef een 
tweede maal met de uit Mechelen afkomstige Jeannette Kempeneers. Voortaan teken
de Francies al le stukken met: Cabuy-Kempeneers. Het gezin Cabuy woonde schuins 
tegenover het Schepenhuis ,  naast smid Reyn iers, ijzersmid, rywielkoopman en winke
lier. Als getuigen b ij het huwelijk van Camiel fungeerden Hendrik en Victor Wi l lems, 
b roers van de bru idegom, een zekere Adolf U l ser, kapite in  van het Tweede 
Lin iereg iment die gekazerneerd lag in Brugge, en kolenhandelaar August Siron uit 
B rugge14 • Een bont gezelschap . 

Na zijn huwelijk woonde Camiel Wi l lems in  bij zijn ouders aan de Noordstraat waar hij 
als d rukker werkzaam was15• I n  1 879 namelijk had vader Wil lems aldaar een 'steen- en 
boekdrukkerij' opgestart en het was daar dat Camiel zijn brood verdiende16• Het jonge 
gezin kende maar weinig geluk, want reeds voor h ij in het huwel ijk trad manifesteerde 
zich b ij Camiel de 'gese l '  van de toenmalige tijd :  tuberculose. Zelfs mevrouw Courtman 



was daarvan op de hoogte en zij had zo haar bedenkingen b ij het feit dat Camiel des
ondanks toch in het huwelijk zou treden: 'Camille trouwt morgen en acht dagen, niette
genstaande dat hy op nieuwjaarsavond (31  december 1 882) eene bloedspuwing heeft 
gehad. Machtig veel geklonterd bloed en dat hy byna zoo bleek is, als het papier waar
op ik schrijf . .  . ' 11 .  Camiel Wi l lems overleed op de middag van 1 8  apri l  1 883, 29 jaar oud.  
Twee uur later reeds werd aangifte gedaan van het overl i jden door schoonvader-brou
wer Francies Cabuy en diens bediende Ju les Lammertyn 18• Courtmans vermeldde het 
overl i jden en passant want de goede verstandhouding tussen beiden was door een mis
verstand (waarover verder meer) zoekgeraakt: 'Camille Willems is gisteren middag over
leden. De droefheyd der beide familien is onbeschryfelyk. Vader Willems is byna krank
zinnig'19. 

Aan het overlijden van Camiel Wil lems werd in de pers n iet zoveel aandacht besteed. 
Noch in  De Gazette van Eecloo noch in  De Eecloonaer werd van de dood van col lega 
Wil lems uit Maldegem gewag gemaakt wat toch wel merkwaard ig is ,  want a ls bekende 
Maldegemnaren stierven ,  werd daaraan in  beide Eeklose weekbladen steeds de nodi
ge aandacht besteed .  

I n  De Vlaamsche Wacht2° werd het overl i jden als volgt aangekondigd:  'Kamiel Willems, 
drukker-uitgever te Maldegem, medeopsteller en uitgever van het blad: De Brugsche 
Beiaard is woensdag, 18 April, na eene kortstondige ziekte overleden. Bekroond in ver
scheidene prijskampen, te Izegem en te Brugge voor gedichten, te Antwerpen voor zijne 
'Volksgeschiedenis van Rubens ', was hij onvermoeid aan het werk en hij laat eenige 
onuitgegeven geschriften na'2 1 .  
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De Zweep, Weekblad voor de Liberale Vlaamsche Beweging besteedde ook enige aan
dacht aan de figuur van Camiel Wil lems: 'De kernachtige en gemoedelijke hoofdopstel
ler van de Kunstbode (sic ! )  van Maldeghem, de heer Camiel Willems, is de verledene 
week op dertigjarige leeftijd overleden, slechts twee maanden na een allergelukkigste 
echtverbintenis. Reeds waren zijne letterkundige gewrochten hoog aangeschreven bij 
de vrienden van taal en kunst, en daarbij was de overtuigde flamingant een der moe
digste verdedigers onzer vlaamschgezinde belangen. De nederlandsche letterkunde 
en de vlaamsche nationale beweging in 't bijzonder, verliezen een harer beste schrijvers 
en een harer knapste strijders. Wat jammer dat de brave Willems het feest van Mevrouw 
Courtmans niet kan bijwonen, hij die in zijn Maldegemsch blad zoo knap de verdiensten 
dezer talentvolle vrouw wist af te schilderen 22. l 1 ss 



I n  de weekb laden d ie door Wi l lems zelf werden u itgegeven ,  werd u iteraard meer u itge
breid bericht over het heengaan . De Vo/ksbode van Maldeghem konden we helaas n iet 
raadplegen. Gelukkig is er De Brugsche Beiaard waar we in het nummer van 2 1  apri l  
1 883 een pakkend in  memoriam aantroffen . Het blad verscheen ten teken van rouw met 
een zwarte rand .  Onder de titel ' Hij is niet meer. " '  pub l iceerde de redactie een korte b io
g rafie van hun overleden col lega. I n  d it artikel lazen we dat Camiel Wi l lems sedert enke
le maanden aan een schrikkelijke kwaal leed d ie hem tenslotte naar het graf d reef. 
Camiel werd een man genoemd die ' oneindig veel goeds had gesticht, met een edel 
hart in de boezem, geen enkel grootsch gedacht was hem vreemd. ' Zijn Vaderlands- en 
naastenliefde waren spreekwoorde l ijk  en met zachtheid en verd raagzaamheid verde
d igde hij eigen haard en zeden. 'En bewijst zulks niet het blad dat hij alleen heeft dur
ven uitgeven? werd retorisch geste ld .  Via De Brugsche Beiaard legde Camiel, verde
d iger b ij u i tstek van recht en waarheid , in Brugge 'de kiem eener partij welke het 
Vaderland, maar geene partijen dient. ' Met een gouden pen verdedigde hij zijn opvat
t ingen, steeds met de nodige eerbied voor de opinie van de tegenstander. 

Ondanks a l le goedheid ,  nederigheid, verdraagzaamheid,  enz" b leef Camiel n iet 
gespaard van laffe aanval len zowel op zijn persoon als op zijn l i berale opvatt ingen: ' Was 
dit de man die zekere menschen hebben durven vervolgen? Is het die edele ziel die 
door zekere hydras gemarteld is geweest? Want, ja, vriend, gefolterd en gemarteld zijt 
gij geworden, omdat gij niet kon kruipen, niet kon lasteren, omdat gij eerlijk waart" . '  
Maar, Wi l lems vergaf iedereen grootmoedig wat men hem aandeed . 'Men moet trach
ten te vergeten wat u is aangedaan, '  placht h ij te zeggen . 
I n  al zijn l ijden en tegenslagen had Camiel altijd kunnen rekenen op de steun van zijn 
trouwe echtgenote die 'met haar edel hart in den boezem' , haar man steeds had 
gesteund23. 

Als we de redacteu r  van dienst mogen geloven , was gans Maldegem op de been om 
de begrafenis van Wi l lems bij te wonen.  ' Wat een les voor zijn vervolgers!' riep de repor
ter uit ,  d ie verder met genoegen constateerde dat er maar geen einde kwam aan de 
offerande.  De muziekmaatschappij Sint-Cec i l ia spee lde treurmarsen en het stoffe l ijke 
overschot werd begeleid door de bestuursleden van de Maatschappij voor Onderl inge 
Bijstand ,  waarvan Wil lems niet al leen een stichtend,  maar ook een zeer actief l id was. 
Burgemeester Desiré De Meyere h ie ld de l ij krede:  ' Gij allen die hem hier naar het graf 
vergezeld, hebt hem bemind. Overstelpt van smart roep ik een laatste maal vaarwel toe 
aan den tedersten der echtgenooten, aan den voorbeeldigsten der zonen, aan den bes
ten der broeders, aan den ede/sten der menschenvrienden. Onwaardeerbaar is het 
goed dat zijn verlichte geest met woord en pen over zijnen geboortegrond heeft 
gestrooid. Als stichtend lid der maatschappij van Onderlingen Bijstand gaf hij blijken 
van liefde voor het volk. Zijne medebestuurders betuigden hem steeds hunnen innigen 
dank voor zijne krachtdadige medewerking, aan hem hebben wij den grooten bloei der 
maatschappij te danken. Dee/makende leden van den Onderlingen Bijstand, achtbare 
werklieden die hier tegenwoordig zijt, gij geeft hem wederliefde voor zijne liefde. 
Onvergetelijke vriend! Reeds geniet gij het loon van uwe menschenmin, de dankbaar
heid siert uw graf met de kroon der wijsheid, en de gloriekrans uwer deugden zal het 
eeuwig omstralen" . '  Na burgemeester De Meyere sprak een zekere Verhoef die als 
afgevaard igde van de Brugse Vlaamsche Broederband het letterkundig werk van den 
geliefde afgestorvene bel ichtte. De Bruggel ing Dubois-Pickery nam afscheid namens 
de Brugse vrienden en tenslotte sprak ' de opsteller van De Brugsche Beiaard insgelijk 
gevoelige huldewoorden. ' De aanwezigen waren diep aangedaan en velen verlieten het 
kerkhof met tranen in de ogen24• 



Op 30 ju l i  1 884, om 7 uur  in de voormiddag, hertrouwde de weduwe van Camiel Wi l lems 
met Henri  De Li l le ,  koopman in  hout25• Courtmans onthaalde d it fait d ivers op een u it
roepteken: 'Henri Lille trouwt de naaste week met Marie Cabuy Wwe Camille Willemsf 26. 

Naast het zo vroege overl ijden van Camiel Wi l lems kende het gezi n van Bernard Wi l lems 
nog meer tegenspoed.  Dochter Augusta, d ie i n  1 882 trouwde met Victor Van Zandycke, 
statieoverste te Balgerhoeke, p leegde in apri l 1 885 zelfmoord door in het afle id ingska
naal te springen . In de weekbladen , o .a .  in De Volksbode verscheen het bericht zonder 
uitlegging. Mevrouw Courtmans echter deed het tragische voorval haarfijn uit de  doe
ken: 'Augusta was over drie jaar met de Chef van Balgerhoeke getrouwd. Blondine joeg 
over een jaar haar Hortense weg (Hortense was een zuster van Augusta). Augusta nam 
haar in. Augusta was, zoo het schynt, jaloers van Hortense. Gy kent Hortense. Augusta 
is eer ze trouwde tweemaal in een klooster geweest en zy heeft telkens de kap over de 
haag geworpen. Sedert Hortense daar was is zy zesmaal weggeloopen. Zy is vyf 
dagen met haar kind dat twee jaar oud is, in het klooster te Sint-Laureyns geweest, 2 
dagen in het klooster te Adeghem, zonder kind, zy is ook by familie van haren man te 
Yperen geweest, enz. enz. Als zy naar Maldeghem kwam joeg hare moeder haar terug 
naar huis, en zy had gelyk. De Chef deed goed zynen dienst, maar 's avonds was hy 
dikwyls zat, en dan hadden er tooneelen plaats. Op den 2den Paaschdag was er een 
paarden/aap te Balgerhoeke. Augusta was tot den 10en by de vrouw van den sluis
meester geweest, de Chef was nog niet thuis. Wat er tusschen de twee zusters is voor
gevallen, weet niemand. Om 1 1  uren heeft Augusta haren trouwring afgetrokken en hem 
in een glas op tafel gelegd en daar neven haar ge/dbeugeltje, zy is weggegaan, en 
Hortense is haar niet gevolgd. 's Anderdags word zy vermist, en den vrydag is haar /yk 
opgetrokken. Zy is te Adeghem plechtig begraven. Arme Willems. Zy hebben al het 
moge/yke gedaan om Hortense thuis te krygen, maar zy wilt niet. Zy zegt dat zy meer
derjarig is en zy blyft by den Chef21 . 

l l .  UITGEVER-DRUKKER CAMIEL WILLEMS 

Volgens Victor De Li l le waren de gelukkigste jaren voor Camiel Wi l lems d ie van voor 
1 879, jaar waarin hij met den gazetschrijversstiel begon .  Voord ien h ie ld h ij zich al leen 
bezig met schrijven,  componeren ,  tekenen of sch i lderen .  De verschi l lende prijzen d ie 
hij in de wacht sleepte toonden aan dat 'zijn intrede in het kunstenaarsleven vrij luister
rijk verliep. Eilaas. " Wat vlogen die gelukkige jaren zoo rap voorbij/'28 • 

a. Boekhandel Willems 

Waarom Camiel Wil lems voor het beroep van drukker koos is n iet zo moei l ijk te achter
halen:  zijn vader had - zeker vanaf 1 879 - een drukkerij en ook zijn schoonvader zat in 
de drukkersstiel .  In eerste instantie werd in de Steen- en Boekdrukkerij Willems het 
gewone drukwerk verzorgd :  boeken ,  vlugschriften ,  affiches , administratief d rukwerk, 
omzend-, rouw- en trouwbrieven ,  enz. Later werden er ook de weekbladen De 
Vo/ksbode, weekblad voor a/gemeene belangen en De Brugsche Beiaard gedrukt. Van 
de d rukkerij Wil lems bleven enkele briefhoofden en enkele affiches bewaard , zoals een 
affiche van Maldegem kermis 1 88229• Vanaf 1 880 werd jaarlijks heel wat drukwerk afge
leverd aan het Maldegemse gemeentebestuur. 

Als nevenactiviteit bij de drukkerij werd een boekhandel u itgebaat . De Maldegemnaren 
konden er terecht voor al lerlei leesboeken en meer wetenschappelijke werken ,  men 
schreef er in op binnen- en bu iten landse tijdschriften en verder kon men er a l le boeken l 1s7 



beste l len waarvan recensies waren verschenen in  l iteraire tijdschriften .  Boeken van 
Conscience, Ledeganck, Snieders, Sleeckx ,  Rodenbach , de gezusters Lovel ing en 
natuu rl i jk ook van mevrouw Courtmans, waren courant te verkrijgen. Ook kon men er 
werken kopen van enkele populaire bu iten landse schrijvers : Charles D ickens, Ju les 
Verne, Mayne-Reid30, enz. De afdel ing varia was goed voorzien:  raadselboeken, anek
dotenboeken, a lmanakken met data van jaarmarkten ,  het burgerl i jk wetboek, enz. 
Kortom,  boekhandel Wil lems bood een vrij u itgebreid assort iment van al ler lei soorten 
van lectuur  aan31 • B l ijkbaar bestond er in Maldegem voldoende belangste l l ing voor. 
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b. De Volksbode van Maldeghem 

Van De Volksbode van Maldeghem is nauwel ijks iets bewaard . Voor zover wij weten 
bestaat er geen col lectie van . Het b lad verscheen voor het eerst in 1 879, in 1 905 rolde 
de 26ste jaargang van de pers32• De Volksbode was, althans in  de beginjaren ,  het 
orgaan van de Maldegemse en Meetjeslandse l iberalen .  Ter gelegenheid van de ver
kiezingen van juni  1 882 moest Wil lems elke week 800 extra exemplaren van De 
Volksbode drukken voor de Liberale Associatie van Eeklo. Dat was b l ijkbaar een beet
je te hoog gegrepen voor onze Maldegemse drukker, want h ij riep de hu lp  in van de 
fami l ie Courtmans. De brief, d ie h ij daaromtrent schreef, l icht een en ander toe over het 
polit ieke bedrijf uit d ie woel ige jaren van de schoolstrijd :  

'Mej. Julia, 
Ik ontvang zooeven tijding uit Eecloo dat ik iedere week van nu tot de Kiezing eene 
oplaag mag drukken van 800 exemplaren Volksbode. Zij drukken er zeer op dat het 
blad dan natuurlijk zoo belangrijk mogelijk moet zijn, met het oog op de omstandigheid. 
Bovendien zal er een Kiesblad verschijnen, getiteld 'De Ontwaking '. Het is oprecht aan
moedigend te zien hoeveel hoop men te Eecloo in den aanstaanden strijd koestert. 
Daarom ook spreken zij mij schoon al het mogelijke bij te dragen tot een goeden uitslag, 
dit voor de eer van 't land en de ontvoogding onzer streek. 
Daar dit alles mij veel 'tabalature ' zal aandoen, zoo kom ik u bidden te willen zoo goed 
zijn een handje te helpen door 't bezorgen van een of ander artikelken of klein stukje, 
't zij onder vorm van samenspraak of dergelijks. Ik moet u niet zeggen dat het de ver
scheidenheid is, die aangenaam is om lezen in een blad. Ik laat aan uw oordeel over of 
wij ook Mevr. uw moeder zouden lastig vallen. Althans, 't is een gewichtig ogenblik dat 
ons oplegt een drietal weken moedig te werken. Zijn wij ook indachtig dan eendracht 
macht is, en dat dit woord vooral hier van toepassing is. 
Hoe eerder ik de opstellekens mag ontvangen, hoe beter; liefst als 't kan, eiken dag iets. 
Niet te groot, kleinigheden worden gretigst gelezen. 
Onnoodig te herinneren dat onze eigen proza bezadigd, eenvoudig, met één woord 'ver
standig' moet zijn, en alleen 't oog moet hebben op stoffelijke belangen. Zoo is 't orden
woord te Eecloo. Wij preken niet voor de bekeerden. 
Dit alles moet ik u niet doen opmerken, doch 't is van gewicht dat wij aanhoudend den
ken dat wij spreken aan de twijfelaars, wankelmoedigen en oningelichten. 
Uw op voorhand dankend, 
C. Willems 
Met 10000 haasten" . ' 33 

Op 28 mei 1 882 reageerde mevrouw Courtmans op dit schrijven :  ' Camille moet alle 
weken 800 exemplaren Volksbode drukken en nog andere dingen allemaal voor de libe
rale associatie van Eecloo. Hy moet zelf drukken, enz. Gy zult bemerken dat hy zelf de 
drukproeven niet goed kan nazien. Nu, vind gy tyd om een artikeltje te schryven doe 
het om mynen t'wil doch ik wil niet dat gy u vermoeid. . . ' (!4  

Emiel Courtmans, journal ist , vond b l ijkbaar t i jd om een artikel voor De Volksbode te 
schrijven, en dat artikel sloeg in als een bom: 
'Zaterdag namiddag hoorde men in Eecloo niets anders dan Vivat de Volksbode, in de 
liberale associatie, in de herbergen, overal was 't: Hebt ge mynheer Kervyn gezien? en 
dan lachen! lachen! lachen! Dokter de Sutter en Compie. liepen met hunnen 
Volksbode rond. Mr. Verstraet&5 van Adeghem is te Eecloo geweest tot Zondag mid
dag, en hy die nooit geestdriftig is, was het nog volop toen hy thuis kwam. Uw artikel 
was ook een prachtige satire. Mynen Emiel alleen kan zoo schryven. l 1s9 
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DE VOLKSBODE 
V A N  M A L D E G H E M . 

VROUWE COU RTMANS' JUBELFEEST. 

Oproep aan het Nederlandsche Volle 
Geaclite Taalbroede1·s, 

Onder degenen , welke in de la.atste vij f
tig jaren , door hunnen letterkundigen ar
beid, l iefde voor de miskende moedertaal 
opgewekt, en door de strekking hunner 
geschriften hu nne min ontwikkelde mede
burgers verkwikt, opgebeurd en veredeld 
hebben , bekleedt VROUWE COURT.'.!ANS eene 
eereplaats. 

Hai·e talrij ke werken , die over ons ge
lieet taalgehiea verspreid zij n-, doen hare 
voortreffelij ke hoedanigheden uitschij nen 
en werden ook met algemeenen bij val ont
haald. Zoo werd aan haar Geschenk mn 
den jage1· de vijtjaarlijksche prijs toege
kend, terwij l  andere werken van hare 
hand in vreemde talen overgebracht en 
enkele gedichten bekroond werden .En dat 
de ta.lsnten der begaafde vrouw met de 
jaren n iet verzwakt zij n ,  getuigt, onder 
anderen , een der eerste tijdsch riften van 
Noord-Nederland, De 1'ijdspiegel, waarin 
onlangs eene grondige en zeer vleiende 
beoordeel ing voorkwam van haren laat
sten roman, De Hoogmoedige, die, volgens 
den geleerden kunstrechte1', naast de bes
te, welke in den loop van het jaar 1 882 
verschenen zij n ,  mag gelegd worden . 

Niet alleen als d ichteres kan VROUWE 
CouRnrANS op onze waardeering en hoog
!l.chting rui mschootR aanspr!l.ak maken , 
ook als echtgenoote en moeder verdient zij 
ten volle den eerbied van allen, die moed 
en k rachtdadigheid in het vervullen Yan 
zware plichten, en tevens het stil le ,  aan de 
studie gewijde gemoedsle ven , onder het 
oefenen der huiselijke deugden, op prij s 
stel len . 

Daarom hebben ondergeteeken<len zich 
tot een comiteit vereenigd, met het doel 
de brave en verdienstelijke v rouw, de ge
vierde kunstenares, op den avond van haar 
eervol en werkzaam leven , i n  naam van 
het Nedel"iu.n<lsche Volk,  een openbaa1· be
wijs van liefde, hoogschatting en hulclc 
aan t.e l.Jieden . 

H. DP. B .u:Ts, ad,·okaat, ) S . . · . L. DF. VRIE.SJ..: , uitgever, \ ecJ eta1 i..ssen. 
D' AM. DE Vos. letterkundige, Scha1me"ste>-. 
C. lh�RG>H:-IR, leernar aon het A theneum Euw. BL.\1':5, toontetter. 

· 

tt B. Bi.ocK, opzichter van het Lager Ouderwij• . tt L. CoSYl'i-Dr: BucK, letterkundiue. tt W. CR.\PPK, drukker. · 
0 

J. Dv. LANDTSHRER, ambtenaar bij het Provincinal Bestuur J. DK:-iY-C l!RlSTIAY.:-IS, uijver:uir. J; 0. D," VJG:>>:, vo.lknertegenwoordiirer. .f"0:1t. 11 .\.BRl, tngcUL("Ur. lt-J. �·.,uco:>im:R, beetuurdcr \·an het Nederhrndsch Tooneel K. F't..\CllKT, hoofdonderwijzer. ALn. F11Eo>:ntCQ,. a1h·oknat, provinciaal raad�lid. 
H. GoGssr::;s, provinciaal raadslid. �.-\. LYIUr:ltT-DE Il!..WW>:. handelaar. K. LrD.\Kl<T, jong• te, lett.erlrnndiue. 
TH. LYllAKRT, kunstschilder. 

0 

11-K .  M11n, to<>nzette1·. 
A. PR.HO�- v.\:-Ö ZUYLE:>i, advol.:aat. F'. RETs1s, • tu<lent aan Je Hoogeschool. 
ALPH. S1n:R1<, boakdrukker. if'l. S. V A.'i DoosSKL.\KRY., boekdrukker. 
Joz. VAs HooRDK, letterkundige. 
J. V•:nscHUKIU:N, letterkundiie. i.. JUL. YUY LSTEK>:, letterkundige. fT H. W .\KI.PUT, toonzetter. � A .  \V.\GY.:-iEll, volksvertogcnwoordiger. 
H. WA:>:-i\·:o;, regisseur van het Nedorlandsch Tooneel. 

Gent, Januari 1883. 
P. S. Onze taalgenooten, bui ten Gent. worrlen 

nie11delijk u i tgenood igd , zoo veel mogelijk uit 
rerschi ll le11de gezindheden , plaatselijke Comitei
ten te stichten, d ie zouden voor zendi1�g hebben, 
onaf hankelij k  nevens hei Inrich tings - Comi t eit 
mee te werken. Het ware ook wenschelij k in ieder 
Comiteit eenen, twee of hoogstens drie afgevaa r
d igden aan te stellen, welke zich met ons zouden 
gelieven te \·erstaan omtrent alles wat de rege
ling van het ontworpen feest betreft. 
Het fee�I zal gevierd worden te Gent, op Zondag 
13 Mei (1° Pinksterdag) ; - te Maldegham, op 

Maandag 14 Mei. 

Men 1col'dt vei·::ocht nevensgaande lijst biJ 
alle Zuid- en Nededan<lsche vriend.?li mi be
kendeii in omloop te b1·ei1gen eii de.:e lijst, met 
het beloop der inge::amelde gelden, i·oo1· einde 
illaa/'t, aan den Schatmeester van het lnrid1-
tings-Comiteit, Coup1we, 233, Gent, te"ug te 
stw·en. 

De briefwisseling wordt gehouden met den ecre
taris, Loo. DE VRIF.z�. Regnessenstrnat, 3. 

Elk inschrijver voor minstens vijf frank 
zal het prachtig gesteendrukt portret van 

Vrouwe Courtmans ten geschenke 
ontvangen. 

De Volksbode van Maldeghem, nummer van zondag 4 februari 1 883 met de "Oproep aan het Nederlandsche Volk" 
om deel te nemen aan de Courtmansvlerlng op 1 3  mei 1 883. 



Als uw artikel gedrukt was bemerkte Julia dat zy twee dingen had overgeslagen in het 
afschryven: de minuten by de geboorte en het geen zeer doen der in het papier gerol
de haringen. Zy had er groot spyt van. De sloor is overlast van werk. Zy schreef het 
over om dat de letterzetter moeite zou hebben met uw schrift. Hoeveel werk heeft zy . .  
Niettegenstaande dit onnauwkeurig afschryven heeft u w  artikel het schoonste effect 
gemaakt. Camille Willems zei als hy het las: Alles raak. Elke volzin, elk woord heeft zyne 
waarde. En dan ten slotte: De groote druppel en de slaapmuts. 
Ik meen dat ik u geschreven heb dat er wekelyks tot aan de kiezing door de liberale 
associatie 800 Meetjeslanders en 800 Volksbodes worden verspreid. Zaterdag kwamen 
de gazetten toe, en de Meetjeslander werd als men den Volksbode had gezien, inge
houden, hy was niet doelmatig genoeg. Nu nog eens van Vivat de Volksbode?6 

Niet alleen Emiel , ook mevrouw Courtmans zelf, haar dochter Math i lde en haar dochter 
Ju l ia schreven pol itiek getinte bijdragen voor De Volksbode: 'Wy hopen, maar onze 
benauwdheid is groot (voor de u itslag van de verkiezingen) .  Gy zult in de Volksbode het 
artikel van Mathilde van Julia en de myne gekend hebben . . . '37 Mevr. Courtmans schreef 
meerdere artikels onder de titel 'Het nieuws van den dag' , Ju l ia  schreef : ' Wy staan er 
voor en wy moeten er door' en 'Wat men de armen geeft . . . '38 

Tot grote vreugde én opluchting van l iberaal Maldegem kenden de verkiezingen een 
voor hen zeer gunstige u itslag39• 

In de nummers van De Volksbode die wij raadpleegden,  gaat het er heel wat kalmer, om 
niet te zeggen, saai aan toe. In het nummer van zondag 4 februari 1 883 werd , op de 
eerste pagina, de ' Oproep aan het Nederlandsche Volk' in  verband met 'Vrouwe 
Courtmans ' Jubelfeesf gepubl iceerd . Het hoofdartikel handelde over Oorlog en Vrede 
en gaf 'herinneringen en beschouwingen op het laatste vredescongres ', waarbij 'de 
quaestie uit wijsgeerig oogpunt beschouwende' , aangetoond werd dat ' oorlog geene 
noodzakelijkheid is'. Slaapverwekkende lectuur. Het feu i l leton ,  Zegen of Vloek?, een 
famil iaal melodrama, was van de Nederlandse, maar in  België verbl ijvende schrijfster, 
Betsy Perk. 

Op de tweede b ladzijde kon men wat landbouwnieuws lezen en ook berichten Uit de 
streek: wijz igingen aan de uren van de tre in ,  een spookgeschiedenis op het 
Maldegemse kerkhof ( ' . . .  het spook zou reeds met een paar sterke vuisten kennis 
gemaakt hebben, die domme en gevaarlijke bangmakerij kan best gemist worden' ) ,  l ijs
ten van lotelingen en het Onderscheiden Nieuws uit de ons omringende landen, n iets 
dan sensatie: de aanhoud ing van een bende jonge zakkenrol lers in Du itsland ,  een over
leden vrouw met een nog levende baby in Parijs ,  kommer en kwel uit Engeland, een ont
plofte buskruitfabriek in Spanje, een tre inontsporing in Amerika, enz" enz. Het nieuws ui t  
de Belgische steden stelde n iet veel meer voor dan een 'gebroken armen en benen'
rubriek. Tenslotte waren er de prijskampen en de advertenties op de vierde pagina.  
Niks provocerends in heel het blad40. 

In het nummer van zondag 25 februari 1 883 werd bi jna de hele frontpag ina ingenomen 
door het achtste artikel uit de reeks Oorlog en Vrede. Bij het n ieuws Uit de streek ging 
al le aandacht naar het voorloopig comiteit dat de Courtmansfeesten in Maldegem in 
goede banen moest le iden.  Verder was de inhoud van d it nummer nagenoeg identiek 
aan het voorgaande•1 •  Was Wil lems moegestreden? Of was hij tè ziek om nog iets te 
ondernemen? Tegen het voorlopig Courtmanscomité bijvoorbeeld ,  waarvan h ij geen l id  
was, ondanks zijn inspanningen ter zake. l 161 



c. De Brugsche Beiaard 

Zoals gezegd was Camiel Wi l lems ook drukker, u itgever én hoofdredacteur van De 
Brugsche Beiaard. Het eerste nummer verscheen op 1 3  augustus 1 88 1  en werd 
gedrukt in de Snelpersdrukkerij Willems. In de beginperiode was het b lad noch u itge
sproken l iberaal noch anti-kler ikaa l ,  wel werd er propaganda gemaakt voor meer onaf
hankel i jkheid ten overstaan van de traditionele pol itieke partijen,  l iberalen én katholie
ken .  Naarmate de jaren vorderden,  en vooral na het over l ijden van Wil lems, kwam De 
Brugsche Beiaard steeds meer in l iberaal vaarwater terecht. Nadat Ju l ius Sabbe het 
b lad in 1 885 in handen had gekregen , kreeg het als ondertitel Vlaamschgezind Liberaal 
Weekblad. De Brugsche Beiaard verscheen tot in 1 9 1 342• 

Het e igenl ijke doel van De Brugsche Beiaard was het verdedigen van de belangen van 
de stad Brugge, ' de stad in zyn oude glorie herstellen' 43• In het derde nummer werd 
ingegaan op de vraag wie dan wel d ie partij was waar de redactie van De Brugsche 
Beiaard voor stond . Het antwoord l iet aan du idel ijkheid n iets te wensen over, er werd 
gekozen n iet voor ' de partij die klerikaal of liberaal is, maar voor de partij van 't 
V/aamsche volk. ' En de belangen van het Vlaamse volk  werden s lechts gediend door 
de vooruitgang van hande l ,  n ijverheid en wetenschap. Eend racht maakt macht en 'vrij
heid die waarheid zal worden' waren daarbij dwingend noodzakel ijk44• Opdat de ont
voogd ingsstrijd van Vlaanderen succes zou kennen,  'hebben wij nieuwe mannen 
noodig, noch geus, noch ka/oot, maar volksmannen', stelde de redactie45• Ter gelegen
heid van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1 88 1  poogde De Brugsche 
Beiaard een n ieuwe pol it ieke partij van de grond te krijgen. Onder het motto 'Alle macht 
komt uit het vol!(, werd een oproep gericht aan a l le vrije burgers om een volkspartij op 
te richten d ie Brugge zou redden van de ondergang. 'Achteruit gij klerikale of liberale 
gelukzoekers, met eigen lof als enigen eis en niets voor de brave werklieden, ' zo werd 

;lla/d('!)hl'm, H A1wil 1884 . 

De ondergeleekenden hebben de eer UEd. 
Ie berichten, · dat de Drukkerij , Boek-, 
Papierhandel enz . ,  Noorrlstraa/, 41 en 43, 
Ie .Maldeghem, eertijds onder het bestuur mn 
Vrouw w• c.  \V1LLlillS-C.1st:r, -i-an heden af 
zal i·oorlsgezet worden door den heer CABUY
KrnPENEERS, onder het firma ·i-an de 

GEZUSTERS CABUY. 

Aaiwaard, Mijnheer, de t•er:ekering on=er 
oprechte groetenissen . 

f>.BUY-J<.EJ't\PEHEERS, 

.ifaldeght•m , Ie 14 A ai/ :1 88L 

No1ts amns l'lw1111eu1· de i·o11s faire sa
voir q1t'à daler de ce jour Mo11sit•11r C.\B ·r

Kt:llPE�EEns co11/i1111c po11r so11 compie fr:i.1iloi
tation de l'J111p1i111111·ie, Librairio et Papeterie 

V• C .  \VILLEllS-CABt:Y, SOUS /a firmo de /es 

SCEU RS CAB Y. 

Agrécz, Alo11Sie11r, l"a · ·urance dr. 11os si11-

cères sal11latio11s. 

Tweetalige aankondiging waarin vader Francles Cabuy-Kempeneers én zijn dochter, weduwe Camlel Wlllems
Cabuy, aankondigen dat de drukkerij-uitgeverij verder zal gezet worden onder de naam "Gezusters Cabuy" (doch· 
ters van Francies). 



geschreven46• Geen enkele Bruggel ing durfde het echter aan als onafhanke l ijk kandi
daat op te komen, wel was er veel bereidheid ,  maar b l ijkbaar was de nieuwe voorge
stelde partij te n ieuw en te volks47. De n ieuwe partij bleek dus een slag in het water. 

Naast de pol it ieke berichtgeving besteedde De Brugsche Beiaard veel aandacht aan 
cu ltureel n ieuws. Zo werden steevast alle activiteiten aangekond igd van de Vlaamsche 
Broederband van Brugge•8, waarvan Camiel Wi l lems ook l id  was: wedstrijden met als 
onderwerp het schrijven van een verhandel ing over de opkomst, bloei en verval van de 
Brugse handel•9 of het schrijven van een lofd icht op Hendrik Conscience ter gelegen
heid van de Conscience feesten50, een voordracht over mevrouw Courtmans door M .  
Verhoef5 1 ,  enz. Mevrouw Courtmans mocht in  De Brugsche Beiaard overigens niet kla
gen over belangste l l ing :  in het tweede nummer reeds verscheen Het plan van Heintje 
Barbief'2 en later volgden: Bertha Baldwin, De gezegende akker, Tijding uit Amerika, 
Rozeken Pot, enz. Verder schreef Camiel Wi l lems een verontwaard igd artikel over het feit 
dat men Courtmans in  Brussel vergeten was voor de Leopoldsorde53, waarop heel wat 
reactie kwam54 .  Vanaf februari 1 883 werden verschi l lende artikels gepubl iceerd over de 
nakende Courtmansfeesten55. 

De drukkerij van Camiel Willems-cabuy was gevestigd in de Noordstraat, nrs. 41 -43. Dit waren de twee woningen 
naast het Kapelaanstraatje, die later werden verbouwd tot de woning van Jozef De Lille, thans bewoond door opti
cien Verstringe. 
Na de dood van Willems werd de drukkerij-boekhandel nog enige tijd verder uitgebaat door zijn weduwe tot ze in 
april 1 844 werd overgenomen door Francies Cabuy-Kempeneers en als firmanaam Gezusters Cabuy meekreeg. 
Meer dan waarschijnlijk is de drukkerij in 1 888 overgebracht naar de Marktstraat nr. 49, want in dat jaar is er spra
ke van een huurcontract voor de duur van 1 1  jaar op naam van Pierre Coelis (grootvader van Dr. Albert Coelis), 
die gehuwd was met Augusta Cabuy. 
Bertha Cabuy, een dochter uit het tweede huwelijk van Francies met Jeannette Kempeneers, erfde in 1 91 2  de 
drukkerij. Bertha Cabuy was gehuwd met apotheker Emiel Vandenbroucke, een weduwnaar met zes kinderen. 
Eind de jaren twintig laat zij de woning In de Noordstraat bewonen door haar stiefzoon Jozef Vandenbroucke -
Alexis Van Hoecke. Deze baatte er een winkel uit van papierwaren en likeuren. De drukkerij zelf was omstreeks 
1928 overgenomen door Jozef Van Hoestenberghe, afkomstig uit Waregem.  Later werd dit bedrijf overgebracht 
naar de Stationsstraat, waar het nu nog steeds In volle bedrijvigheid Is. 
Bovenstaande prentkaart dateert van rond de eeuwwisseling. Zoals uit de gevelschildering blijkt werd De 
Volksbode nog steeds uitgegeven door de firma Cabuy. Naast de drukkerij bevindt zich de stoffenwinkel van Parin-
Reyniers, daarnaast de smidse Reynlers en de woning van de gezusters Van Moffaert. l 1 63 



Ook na het over l i jden van Wi l lems bleef de belangste l l ing voor Courtmans .  U iteraard 
verschenen lange artikelen over haar feest van 1 4  mei 1 883, tevens kondigde men de 
vol ledige u itgave van haar werken aan 56 •  Hoewel het i n  De Brugsche Beiaard zo werd 
voorgeste ld ,  was het n iet de drukkerij Wi l lems die de werken uitgaf, maar wel De Seyn
Verhougstraete uit Roeselare. 

Het u itgeven van De Brugsche Beiaard en van De Vo/ksbode bezorgde Wi l lems heel wat 
vijanden in Maldegem en d it omwi l le van de u itgesproken ' l iberale' opin ie in voorname
l i jk De Brugsche Beiaard. De oproepen voor vrijheid en onafhankeli jkheid en het 'alle 
macht komt uit het vof!( vielen b ij de kathol ieken n iet in  goede aarde. Ondanks zijn jeug
dige leeftijd moet Wi l lems toch een doorzetter zijn geweest. Over De Brugsche Beiaard 
bijvoorbeeld werd geschreven dat 'hij alleen het heeft durven uitgeven'. Via het b lad zou 
zelfs in Brugge 'de kiem eener partij zijn gelegd, welke het Vaderland, maar geene par
tijen dient. ' Zoals  we reeds aantoonden bleef het bij 'een kiem ' .  Wi l lems had een scher
pe pen, door zijn vrienden 'een gouden pen'  genoemd.  Vandaar dat hij door 'zekere 
hydras gemarteld is geweest, want ja, vriend, gefolterd en gemarteld zijt gij geworden 
omdat gij niet kon kruipen, niet kon lasteren, omdat gij eerlijk waart'51. Victor De Li l le 
schreef ook over de moei l ijkheden die Wi l lems ondervond: 'Het is den gazetschrijvers
stiel dien Camiel weldra aanvatte, die de ondankbaarste is der wereld. En nochtans, hij 
had hem zich zoo schoon voorgeschilderd en zoo heilnjk voor zijnen geboortegrond, tot 
welke heerlijkheid hij dag en nacht arbeidde. Hadde hij ook op de slechtsten tijd van 
de wereld niet begonnen, juist in dat jaar 1879, wanneer de partijtwist gansch het land 
beroerde, en hadde hij een leidsman gehad die hem in zijn dagblad dezelfde gevoelens 
kon in storten, die in zijne gedichten doorstraalden, dezelfde katholieke gevoelens in 
een woord waarvan zooveele zijner vrienden nog getuigen, zijn edel streven was zeker 
beter beloond geworden. Camiel leed veel van de personen waarop hij in zijn blad, 
inderdaad soms niet zeer streelend, had gezinspeeld. En toch deed hij het ook om 
goed te doen; of meent gij dat het zoo geestig is u den kop te zitten breken om iemand 
zijne zaligheid te zeggen en zou hij dat, de minzaamste en zachtmoedigste der men
schen? Onze woorden mogen bij eenigen onnatuurlijk voorkomen, maar wij uiten hier 
dezelfde gevoelens die wij altijd over onzen betreurden voorganger in de letterkunde 
hier ten dorpe hebben gekoesterd. Opmerkelijk is dat dezen die hem destijds aan
stuurden tot het vrije woord der drukpers, zelven thans, wanneer zij soms de harde waar
heid horen, de onverdraagzaamsten zijn58. 

1 1 1 .  EEN CONFLICT M ET COURTMANS59 

Tussen Camiel  Wi l lems en de fami l ie Courtmans boterde het bijzonder goed, Camiel 
behoorde zelfs tot de intimi van de fami l ie wat b l ijkt uit het feit dat hi j ,  samen met zijn 
vader, als getu ige optrad b ij het opste l len van een akte van toestemming in verband met 
de echtscheiding van George, jongste zoon van Courtmans : ' Vader Willems en zyn zoon 
zyn hier getuigen geweest, zy waren hier reeds als de Notaris kwam, een Notaris van 
Eec/oo, niemand der geburen heeft iets gemerkfO. Camiel kwam ook regelmatig over de 
vloer bij Courtmans: 'Camie/ is hier Zondag geweest ', waarna gesproken werd over het 
bezoek dat dr. Amand De Vos6' aan Camiel bracht en waarb1/ toen gesproken werd over 
een eventuele aankoop van het huisje van Courtmans door de Gentse commissifP. 
Later d rong Camiel Wi l lems er  b ij Courtmans op aan een eventuele schenking van het 
hu isje toch maar te aanvaarden: 'Reeds gisteren morgend kwam Garni/Ie Willem , uit 
vrees dat ik het geld zou weigeren. Hy zegde: Indien men u 100 fr gaf waar gy niet voor 
gewerkt hebt, het waar eene almoes, maar dit hebt gy tiendubbel verdiend en nog meer. 
In andere landen zyn de schryvers die min gewerkt hebben dan gy. ryk" . 'f>l 



Het spreekt vanzelf dat Camiel  z ich bijzonder verdienstel i jk maakte voor het 
Courtmansfeest van 1 883 en d it niet al leen in  De Volksbode en De Brugsche Beiaard. 
Hij was ook de man die ijverde voor de vorming van een p laatsel i jk comité. Op 1 5  
februari 1 883 l iet h ij Lodewijk De Vriese weten dat 'het plaatselijk comiteit voor het feest 
van Mevr. Courtmans hier thans is samengesteld, op één lid na, die wij voornemens zijn 
onder de leden van den gemeenteraad te verkiezen. Eene afvaardiging van drie leden 
uit dit comiteit zal de vergadering van aanstaanden zondag bij Ued. komen bijwonen. 
Met hoogachting, C. Willems, uitgever' 64. Waarom Camiel uite indel i jk geen l id  werd van 
het plaatsel ijk  comité b l ijft voor ons een raadsel65. Toch h ing er een donkere wolk  boven 
de vriendschap tussen beiden. 

Eind september - begin  oktober 1 882, publ iceerde Camiel Wi l lems in het weekblad De 
Meetjeslander 66 een anoniem artikel gewijd aan De Heeren van Maldegem waarin enke
le katholieke politici u it Maldegem (o.a. oud-burgemeester Van Mul lem,  Pieter Van 
Hoorebeke en Francies Storme) en Adegem zwaar werden aangepakt . De geviseerde 
Maldegemnaren dachten n iet beter dan dat het beledigend stuk  van de hand van 
Courtmans was. Het artikel was de oorzaak van veel moei l ijkheden en misverstanden.  
Verscheidene gemeenteraadsleden , onder andere Francies Storme, weigerden omwi l l e  
van het geschrift in te  tekenen op het 'portret' van Courtmans dat werd verkocht om haar 
feest te f inancieren. 

De Meetjeslander was een uitgesproken l iberaal b lad,  een partijorgaan zelfs. I n  de jaar
gangen die wij konden raadplegen, werd nogal zware kritiek geuit op het Maldegemse 
gemeentebestuur :  'Hoe Maldegem wel eenen kemel in de loterij zou kunnen winnen « 
'Over het verstand van onzen 'lord Maire ', 'Een nieuw staalken van de wijsheid van 
Maldegem's bestuur', het zijn maar enkele titels uit de vele waarin voornameli jk burge
meester Van Mul lem, aangeduid als de lord Maire of Van Nullem, en een van de sche
penen. bijgenaamd Miaauw op de korrel werden genomen omwi l le van hun zogezegde 
wanbeleid67• 

Na de l iberale overwinning - de tweede op r i j  - bij de wetgevende verkiezingen van 1 3  
juni 1 872, haalde l iberaal Maldegem opgelucht adem. Vooral Mevrouw Courtmans stak 
haar vreugde, zij het in fami l iale kr ing ,  n iet onder stoelen of banken ,  immers voor haar 
en haar dochters-onderwijzeressen was een l iberale overwinning van kapitaal belang ,  
het voortbestaan van de gemeentescholen in Maldegem en Adegem h ing ervan af. 
Luisteren we even met welke opluchting Courtmans de verkiezingsoverwinning begroet: 
' Wij zegepralen, lieve Kinderen, de zege is aan ons . . .  Wy zyn er door. Gisteren na den 
a/gemeenen uitslag der kiezing zyn al onze vrienden ons komen geluk wenschen. Er 
zyn halvekens in overvloed gedronken. Eergisteren avond zegde Van Mullem te Mietje 
Van Poucke's: 'Morgen laten de liberale hunne laatste scheet', enz. enz. Wat hebben wy 
geleden. Nu is het triumph! Tot in de nacht zyn er benden door de straten van 
Maldeghem getrokken roepende: Weg met de 't jeeven. A bas Malou, enz" enfin de 
kaart is gekeerd68• 

Willems had het artikel geschreven ' voor den haat die hij Pierre Hoorebeke toedroeg. '  
Petrus Van Hoorebeke was koopman i n  sterke dranken e n  gemeenteontvanger van 
Maldegem. De reden voor de vijandschap tussen beide Maldegemnaren hoeven we 
niet ver te zoeken. Op 26 september 1 880 overleed gemeenteontvanger Charles Van 
Kerschaever. Voor de te begeven plaats daagden niet minder dan negen kandidaten 
op, allen uit Maldegem: Jules Lammertyn , Louis Herpelynck, August Dumon , Ferd inand 
Verstrynge, Victor Denevet, Louis De Li l le-Versluys, Pieter De Bruyckere , Camiel Wil lems l 1 65 



en Pieter Van Hoorebeke, broer van gemeentesecretaris Francies Van Hoorebeke69• De 
nieuwe ontvanger zou worden benoemd in de gemeenteraad van 1 3  oktober 1 880. 
Vooraleer de gemeenteraadsleden met de aanduid ing van een n ieuwe gemeenteont
vanger konden beg innen,  werd een brief voorgelezen van vijf kandidaten die beweer
den dat ' de vraag van Van Hoorebeke te laat is ingediend ' en dus ongeldig was. De 
raadsleden verwezen het schrijven echter naar de pru l lenmand en waren van mening 
dat 'ieder raadslid vrij is van te stemmen na goeddunken'. Bij de stemming behaalde 
Camiel Wi l lems 5 stemmen, Pieter Van Hoorebeke 3 stemmen , Louis Herpelynck 2 stem
men en Ferd inand Verstrynge 1 stem. Onmiddel l ijk  na de stemming deed zich een 
merkwaard ig incident voor :  'Meer dan de helft der leden van den raad verlaten een 
oogenblik de vergadering om aan eene noodzakelijkheid te voldoen, de heer van 
Mullem zegt dat hij daartegen protesteerd om reden dat den raad in geene meerderheid 
is om voorttegaan. ' B l ijkbaar wou Van Mu l lem beletten dat burgemeester De Meyere zou 
overgaan tot bal lotage tussen Van Hoorebeke en Wil lems daar geen van beiden de ver
eiste absolute meerderheid bekwam . Gelukkig kwamen de gemeenteraadsleden 'na 
hunne noodzakelijkheid' opn ieuw in  de raadszaal .  Ongetwijfeld hadden ze  zich een 
ogenb l ik  uit de raadszaal verwijderd om af te spreken voor wie ze zouden stemmen. Bij 
de bal lotagestemming kreeg Camiel Wil lems opnieuw 5 stemmen , Van Hoorebeke daar
entegen kreeg er 6 achter zijn naam10• Daarmee werd h ij gemeenteontvanger; h ij zou 
dit ambt b l ijven u itoefenen tot aan zijn over l ijden op 30 apri l  1 88671 • 

Brief van Camiel Willems, waarin hij zich kandidaat stelt voor het ambt van gemeenteontvanger. 



Willems l iet het er echter n iet b ij en diende klacht i n  bij de Bestendige Deputatie. I n  zijn 
brief haalde h ij de laattijd igheid aan van de kand idatuurste l l ing van Van Hoorebeke en 
ook wees h ij op het feit dat verscheidene raadsleden de vergaderzaal hadden verlaten .  
Op 22  oktober 1 880 vroeg gouverneur Verhaeghe de Naeyer burgemeester Desiré De 
Meyere om u itleg , ' Gelieft mij, ten spoedigste nopens de er in ( i n  de brief van Wil lems) 
aangehaalde feiten verslag te geven. ' De Meyere antwoordde lacon iek ' dat al hetgeen 
den rek/amant in zijne vraag aanhaa/d, opgenomen is in het proces-verba! der zitting 
des gemeenteraads waarvan U het afschrift in dubbel is gezonden. . .  Wat betreft het ver
laten der vergadering van eenige leden van den raad, dit is geweest om eene noodza
kelijkheid te doen, en de afwezigheid welke wij niet konden beletten, is maar van zeer 
korten duur geweesf12. Voor al le vei l igheid echter werd in de raadszitt ing van 28 okto
ber 1 880 op voorstel van Desiré Van Mul lem en Emi le Tytgadt besl ist ' de zinsnede 
betrekkelijk het verlaten der vergadering van meer dan de helft der leden van den raad 
u it het verslag te schrappen, voorstel dat met 5 stemmen tegen 1 werd aangenomen . 
Secretaris Van Hoorebeke maakte er du idel ijk een potje van want h ij schrapte in  het
zelfde verslag ook nog de woorden ' de meerderheid van stemmen bekomen heeff en 
dit zonder aanwijsbare redenen13. 

Voor Camiel Wil lems was de benoeming van Van Hoorebeke een echte kaakslag . H ij 
was immers een notoir l i beraa l ,  had de l iberalen in Maldegem, het Meetjesland en 
Brugge steeds door dik en dun gesteund,  en dat kon van Van Hoorebeke n iet worden 
gezegd .  Vandaar zijn afkeer tegenover Van Hoorebeke en het artikel in Oe 
Meetjeslander waarbij h ij pol itiek Maldegem in zijn hemd zette. 

De politieke etterbui l  barstte open na het Courtmansfeest. In jun i  1 883 kwam rijksont
vanger Vincart bij Courtmans informeren waar het portret bleef waarop h ij had ingete
kend .  De l ijst van de inschrijvers én de portretten waren door de Gentse feestcommis
sie aan Courtmans bezorgd ,  maar wat bleek: Vincart stond n iet op de l ijst en op de 
lijsten van de intekenaars die wij terugvonden, komt Vincart inderdaad n iet voor. ' Ik ben 
verzekerd dat hij ingeteekend heeff , aldus nog Cburtmans74. Daarop werd dochter 
Adèle naar Francies Cabuy gezonden om in l ichtingen. Deze gaf echter n iet thuis en in 
de namiddag kreeg Courtmans het bezoek van een woedende Van Hoorebeke die boos 
vroeg of men hem soms wantrouwde. Courtmans hield voet b ij stek en vroeg of Vincart 
ja dan neen had ingetekend.  Van Hoorebeke werd brutaal en zei dat de portretten n iet 
volgens de inschrijvingsl ijst moesten worden u itgedeeld daar er 'inschryvers zyn die het 
zullen in stukken scheuren' omwi l le van hetgeen in Oe Meetjeslander was verschenen. 

De Maldegemse schrijfster was er het hart van in: 'Myn portret in stukken scheuren, dat 
lapte hy my in het aangezicht. Ik was kwaad maar moest my inhouden. Zy die het por
tret zouden vernielen moesten niet inschryven. '  Courtmans moest echter zwijgen. 
Alhoewel zi j  de auteur van het artike l ,  dat zoveel kwaad bloed had gezet in Maldegem, 
kende, wi lde of kon zij de naam van Camiel Wil lems niet onthu l len .  Zi j had namelijk 
schrik dat dit gevolgen zou hebben voor de school van haar dochters. Francies Cabuy 
en Van Hoorebeke maakten deel u it van het schoolcomiteit ' en zy hebben hunne kinde
ren in de school. ' 

De affaire van het artikel in De Meetjeslander bleef als een zwaard van Damocles boven 
het hoofd van Courtmans hangen. Ook haar kinderen , Emie l ,  Mathi lde en Ju l ia ,  begon
nen zich ernstig zorgen te maken over de eventuele gevolgen, vooral dan voor het voort
bestaan van hun school .  Gelukkig kon de Maldegemse schrijfster haar hart luchten in  
een brief aan Emiel: ' Waarom moest ik die nooit een regel spotterny geschreven heb dit / 167 



schande pak blyven dragen ook na mynen dood. 't Was eene vlek op mynen letterkun
digen naam, want het Artikel van Camille was niet alleen spottend, het was smeerig. 
Zoodra ik ermede beschuldigd was had ik de Meetjeslander moeten sommeren om den 
schryver bekend te maken, en waarom heb ik het niet gedaan? Mr. Cabuy was lid van 
het schoolcomiteit, Camille was voorgesteld als lid van het schoolcomiteit, Camille 
alleen kon zoo iets schryven. In het belang der school heb ik het pak gedragen.' 
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Courtmans wou zich in e lk  geval van die vlek zu iveren. Zij besloot dan ook aan uitge
ver Lodewijk De Vriese te vragen in De Meetjeslander de identiteit van de auteur van het 
smaadartikel bekend te maken : 'Ja, beste vriend, zorg voor een terechtwijzing in de 
Meetjeslander. Niet alleen ik, maar ook mijne kinderen, hebben er veel door geleden. 
Voornamelijk mijne dochter Mathilda, gemeenteonderwijzeres te Adeghem. Wanneer 
Mijnheer Cabuy met de intekeningslysten rondging kwam hij eens te mijnen huize en zei: 
Storme wilde maar voor 4 franken inteekenen. Hij zei: 'Neen voor geen vijf frank. Ik wil 
haar portret in huis niet. Zij heeft de artikelen in de Meetjeslander geschreven. ' Hij 
bedoelde ongetwyfeld meest het artikel dat op het einde van September of in de eerste 
dagen van October 1882 moet verschenen zyn. Sis (Sis Storme) was daar in vernoemd. 
Doch al de artikelen worden aan mij toegeschreven. 
Denk hoe ik te moede was toen Mr. Cabuy dit zegde, en ik moest zwijgen uit oorzaak 
van het aanstaande feest. Ik mocht hen niet zeggen: Uw schoonzoon heeft het geschre
ven en gij en uwe familie hebt hem geholpen en toegejuicht. Doch alles komt op zijn tijd 
niet waar? Gij zult er voor zorgen. Wanneer het artikel der terechtwijzing in de 
Meetjeslander verschijnt wees dan zoo goed een zeker aantal exemplaren te verzenden, 
aan het adres: Pieter Verstrynge-Courtmans te Adeghem. Het blad moet zooveel moge
lijk verspreid worden . . .  ' 

De rechtzett ing die in augustus 1 883 in De Meetjeslander verscheen, sloeg in als een 

bom , "t was hier revolutie, schreef Courtmans, 'de Maldeghemnaren hadden liever 

Camille, een inboorling, wit gewasschen gezien. Wy vreemdelingen moesten als dader 

bekend blyven. '  Voor de Courtmansschool l ieten de gevolgen zich onmiddel l ijk voelen: 

Bernard Wil lems, vader van Camiel ,  l iet de boeken van zijn dochter ldal ie u it de school 

weghalen; Bertha, het dochtertje van Francies Cabuy bleef uit de school weg. Blondina 

Pieters, moeder van Camiel ,  l iep samen met de meid van Cabuy 'de parochie rond om 

de leerlingen te doen weg blyven '. Mevrouw Courtmans en haar dochters besloten een 



drastisch einde te stel len aan deze hetze: Ju l ia  Courtmans l iet Bernard Wil lems weten 
dat 'de gansche briefwisseling van Camille met de Meetjeslander openbaar zou wor
den. ' Waarmee de mond van Blondine werd gesnoerd . Het kwaad was echter al 
geschied. De Zusters profiteerden van de situatie, het schoolcomité dat i n  geen zes 
maanden had vergaderd , werd inderhaast samengeroepen, men zou de onderwijzeres
sen denonceren, enz. De heren van het schoolcomité g ingen zelfs zo ver dat zij veront
schuldig ingen eisten van de fami l ie Courtmans: ' Ik meen dat die heeren meenden dat 
wy ons zoo ver zouden vernederd hebben van zelf excusie te vragen aan Mr. Cabuy 
Excusie over hetgeen Camille gedaan had!' 

Gelukkig bleek al les een storm in een g las water: a l le leerl ingen,  met u itzondering van 
ldalie Willems (zuster van Camiel Wi l lems), kwamen terug naar de Courtmansschool. 
Marie Cabuy probeerde Courtmans en fami l ie in  De Volksbode toch nog in  een slecht 
dagl icht te p laatsen .  Ook Francies Cabuy probeerde er zich nog uit te redden , h ij had 
nog l iever 'in zyne broek gescheten als zoo in een artikel in de Volksbode te zetten waar
in hy niet loochende of niet kon loochenen dat Camille het artikel geschreven had. ' 
Volgens Courtmans mocht het imago van Camiel n iet worden aangetast ' omdat hy dood 
was en na myne dood hadden zy nog mogen zeggen: Die Canaille heeft dat schanda
lig artikel geschreven. '  

En Courtmans s lu it deze onverkwikkelijke affaire opgelucht af: ' 't Is nu  voorby maar wy 
zyn er allen ziek van geweest. Julia heeft twee nachten en omtrent twee dagen overge
geven zonder tusschenpoozen, zy is nog onder de behandeling van Doctor 
Timmerman, Anna doet hare klas, maar overmorgen is 't vacantie. Julia mag reeds een 
beetje eten. Zy is om zoo te zeggen gansch hersteld. Denk wat schrik wy doorstaan 
hebben? En dat alles voor den haat die Camille Pierre Hoorebeke toedroeg . . .  ' 

IV. DE LITERAIRE NALATENSCHAP VAN CAMIEL WILLEMS 

Alhoewel bij het overl ijden van Camiel Wil lems zijn l i teraire verd iensten nogal hoog wer
den aangeschreven,  b leef er toch n iet zo heel veel bewaard : enkele korte bi jdragen in 
weekbladen ,  een reeks gedichten en één enkel boek. 

a. Flamingant 

Uit verschi l lende brieven en artikelen bl ijkt dat Camiel Wi l lems een hartstochtel ijk ver
dediger was van de Vlaamse taal en van een gel ijke behandel ing van Vlamingen en 
Walen . Een artikel dat h ij op 30 november 1 876 publ iceerde laat daar geen twijfel over 
bestaan: 'Niet zonder belangstelling zal het vlaamsche volk hebben opgemerkt dat in de 
kamer der volksvertegenwoordigers, zitting van 23 november, vier afgevaardigden van 
Antwerpen den grondwettelijken eed in de vlaamsche taal hebben afgelegd, ' aldus 
Willems die dit 'een daadzaak vindt die ons met blijde hoop vervult dat een tijd zal 
komen dat ons recht zal gedaan worden: dat de Vlamingen, de meerderheid der Belgen, 
zullen behandeld worden lijk de Walen, dat geene staatsbeambten meer zullen bestu
ren in eene vreemde taal, in eene taal die de Vlaming niet verplicht is te kennen, dat ein
delijk de Vlaming, in het betrachten van bedieningen, door de Walen niet meer zal ver
drongen worden als een vreemdeling in zijn vaderland" . '  Wil lems eiste noch min noch 
meer gelijkheid voor al le Belgen want al te lang reeds streden de Vlamingen voor hun 
taalrechten, 'het kenmerk hunner nationaliteit, hunner duurbare moedertaar . Hi j  stipte 
ook nog het schreeuwende onrecht aan dat iemand die werd aangehouden kon beticht, 
vrijgesproken of gestraft worden ' in eene taal die hij meestijds niet verstond en waerin l 1 69 



hij zich niet verweren kon'. Het is n iet onmogeli jk dat daardoor onschuld igen schuld ig 
werden bevonden en voor lange t i jd i n  de gevangenis terechtkwamen .  Maar door het 
afleggen van de eed in het Nederlands door De Laet, Coremans, Guyot en De Decker 
deed de Vlaamse beweging opnieuw een stap vooruit. De Walen mochten ervan over
tu igd zijn :  ' den Vlaming zal niet rusten vooraleer hij in al zijne rechten hersteld zij; altijd 
zal hij zijne taal verdedigen tegen den vloed der verbastering, tegen de vreemde over
heersing, tot hij eens zijne plaats onder de vrije volkeren herwonnen hebben. ' Voor 
Wi l lems was de verdedig ing van de belangen van de moedertaal geen partijzaak, i nte
gendeel :  'het is een heilige volkszaak verheven boven alle partijdriften'. 

Het was dan ook met recht en reden dat 'wij met een dankbaar hart herdenken de 
namen van de mannen aan wie wij het meest verschuldigd zijn, dewijl zij op de bres 
staan om de strijden voor de belangen van ons vlaamsche volk15. Het artikel van Wil lems 
leek bi jna profetisch voor de toekomst. We moeten er aan toevoegen dat d it zeker geen 
revol utionai r, maar eerder gewoon taalgebruik was in die jaren .  De eisen die Wil lems for
mu leerde, vertonen verrassend veel gel ijkenis met de Vlaamse eisen uit de jaren vijftig 
van deze eeuw. 

In De Brugsche Beiaard werd bijna wekel ijks een artikel gepubl iceerd waarin het 
gebru ik van het Nederlands in openbare besturen werd geëist, In Vlaenderen Vlaamsch 
was een veelgebru ikte u itdrukking .  Vee l  aandacht werd besteed aan de werking van Het 
Nederlandsch Taelverbond en aan a l ler lei andere in it iatieven die de ontvoogding van het 
Vlaamse volk p robeerden te bewerkste l l igen .  Het is n iet altijd du idel i jk of al le artikelen 
door Wi l lems werden geschreven;  uit hetgeen op zijn begrafenis werd gezegd ,  menen 
we toch te mogen bes luiten dat h ij er een g root aandeel in had . 

b. Dichter 

Naast f lamingant was Wi l lems ook dichter. Volgens Victor De Li l le l iet hij zijn eerste 
ged ichten voordragen door de leer l ingen van de meisjesschool .  Sommige gedichten 
zette hij zelfs op muziek: de l iedjes werden gezongen op prijsdelingen en op de p iano 
begeleid door de d ichter-componist h imself: ' Wie herinnert zich niet lieve stukjes als 'Als 
het waait' en andere kleine meesterstukjes van stille en eenvoudige poësie? ' verzucht
te Victor De Li l le .  

En toen hij in 1 873 bekroond werd in de tekenschool kreeg h ij van burgemeester Van 
Mu l lem een" .  dichtbundel en bemoedigende woorden cadeau . Twee van zijn l iederen 
werden later bekroond te Leuven76• 

Het gedicht 'Als het waaif beschrijft op een plastische manier de werkzaamheden van 
de molenaar en e indigt met een alomverspreid misbruik uit die jaren : 

1 .  
Slaapt de mulder niet gerust, 
Neen, de wakkre werkenslust 
Doet hem zijnen slaap vergeten. 
Reeds is hij aan 't morgeneeten 
Eer de haan nog heeft gekraaid. 
Als het waait 

Als het waait 

2. 
Doet 't geblaf van 's mulders hond, 
In den vroegen morgenstond 
't Werkvolk in de buurt ontwaken, 
En men hoort den molen kraken 
Die naar 't windje wordt gedraaid. 
Als het waait 



3. 
Hoort men somtijds uren lang. 
Een begeestrend maatgezang 
En de zanger zit verscholen 
In zijn hoog verheven molen, 
Die de krachtige armen zwaait 
Als het waait 

5. 

4. 
Brengt den landman zakken graan, 
Naar den molen opgedaan 
In den oogst van 't jaar te voren, 
En de mulder maalt het koren 
Door den akkerman gezaaid 
Als het waait 

En de werkman wederhaalt, 
Wat de mulder voor hem maalt. 

Heeft somtijds 't gemalen koren, 
Iets van zijn gewicht verloren 
En zo wordt de man gepaaid 

Als het waait . . .  77 

De verzen die we terugvonden zijn meestal anekdotisch van aard en zijn meer vertel l in
gen in  versvorm dan gedichten . Af en toe steekt er wel iets tussen dat de aandacht 
trekt: een ontroerend stukje, een leuk idee, een goede, originele vondst. B ijvoorbeeld 
het verhaal van een onhandige jager dat h ij op 1 6  oktober 1 873 schreef. Het onkundig 
heertje in het sch ieten kwam steeds met lege handen van de jacht terug :  de ene dag 
had het te hard geregend, bij een volgende keer kon h ij s lechts 

de koord toonen waarmee het arme beest 
moorddadig was gestropt geweest 

want de gewiekste wi ldverkoper, b ij wie h ij ten langen laatste een haas had gekocht, 
was erin geslaagd hem de verkochte haas vooralsnog afhandig te maken.  Ten einde 
raad, en om n iet de oen te bl ijven bij z i jn vrienden, bedacht h ij volgende l ist :  

Hij ging weer tot den wildverkooper 
en kocht een levend' haas en bond, 
niet ver van 't woud, dien aan een boompje 
dat eenzaam langs den wegel stond. 
Hij ging wat achteruit zich stellen 
om 't arme dier ter neer te vellen; 
hij mikte, en schoot . . .  De koord vloog los 
en 's jagers haas vluchtte in het bos. 

Kindereenvoud schi ldert een momentopname u it het leven van kinderen en bekoort door 
zijn ongekunsteldheid :  

Moederlief, sprak Adelientje, 
Wat is Ursula toch braaf! 
Ja! Zij ziet mij nog veel liever 
Dan Ce/ina en Gustaaf. 
'k Heb van haar een cent gekregen, 
Opdat ik niet zeggen zou 
Dat ze een porceleinen vaasken, 
Heeft doen vallen van de schouw . . .  / 1 71 



Wil lems moet een boontje gehad hebben voor k inderen . Zo beschrijft h ij op een curi
euze manier Het zinnelooze kind. In Schep moed vertelt h ij de moei l ijkheden d ie een 
kind ondervindt om deugdzaam te b l ijven.  I n  Mina 's vage/lijn heeft h ij het over de dood 
van een sijsje en in het lange gedicht Lena verhaalt Wil lems het l ijden van een bl ind 
meisje. Het p rocédé dat de d ichter h ier toepast is wel  orig ineel :  terzelfdertijd beschrijft 
h ij de spelende en uitgelaten dorpsjeugd en de bl inde Lena: 
De kindren ter dorpsschool in juichende kringen 
En spelende groepjes te been, 
Zijn ernstig en moedig aan 't huppelen en springen 
En vroolijke stemmen die roepen en zingen 
Weergalmen bestendig dooreen. 

En verwijderd van de vreugde 
Van haar zusje vergezeld 
Wandelt ginds de goede Lena 
Langs de wegen van het veld. 

Waarom is het dat zij traagzaam 
En met wankelenden tred 
Als onzeker en behoedzaam 
Op het pad haar voeten zet? 

Ze is blind en, grote Godheid, 
Wat een leven vol el/end' 
Want hoe wreed toch als men eenmaal 
't Licht der oogen heeft gekend. 

Sinds heeft Lena 't zicht verloren 
In een treurig ongeval. 
En zij voedt de hoop in 't harte 
Dat zij eens genezen zal. 

De jeugd van 't dorp zwiert in vroolijke kringen 
Dooreen, en men hoort in 't verschiet 
De stemmen weergalmen die roepen en zingen 
Bij 't lustige dansen en loopen en springen. 
En Lena alleen heeft verdriet. 

Ach! Zij is wel ongelukkig, 
Hoe verschrikkelijk niet te zien! 
Lena! Niemand kan u troosten 
Niets kan u verzachting bien. 

En toch blijft zij steeds geduldig, 
Nooit laat zij een enkele klacht 
Hoorbaar haren mond uitvallen, 
Schoon zij leeft in eeuwgen nacht. 

Langzaam stapt de droeve blinde 
Aan de jonge kinderhand 
En een traan van innig lijden, 
Rolt verloren in het zand. 



En het kleine kind bemerkt het, 
Dat de hand aan Lena leent, 
En het vraagt haar: 'Lieve zuster, 
Zeg, wat deert u, dat gij weent? 

Nog galmen de stemmen der spelende kinderen, 
Zij hoort het, zij luistert, God! 
Zij luistert naar 't stervend gerucht van het zingen 
Zij loost eenen zucht, dien zij niet kan bedwingen 
En zwijgend beweent zij haar lot. 

Van een heel andere aard is  Geneverlist (28 ju l i  1 874) waarin baas Steven zijn knecht 
Dries verbiedt ook nog maar één voet in de kantien te zetten . Als zijn baas op een keer 
weg is ,  haast Dries zich naar het geneverkot en bemerkt - helaas te laat - dat baas 
Steven binnen zitten, maar 

Wat deed de snaak? Hij zat al vlug, 
in schijn om niets bekreund 
op eenen stoel en met den rug 
op d' ingangdeur geleund. 

Daarop trok Steven de deur open en de dr inkebroer viel 

met stoel en al op zijnen kop 
al rollend langs den vloer. 

Rood aanlopend kreeg Dries een bolwassing van jewelste 

Maar wat Steven, schoon met recht, 
al dreigde en zei, niets gold: 
'Gij zijt er nevens, ' riep de knecht, 
'Ik ben erin gerold! ' 

En zo rolt de ene anekdote na de andere bij Wil lems uit de pen. Flauw is het verhaaltje 
van Kees die een paard wil lenen bij een buurman (maart 1 875) ,  en om Waar is de 
schup? zal men eens g l imlachen : 

Sien waar is de schup gebleven? 
Vroeg een meester aan zijn knecht. 
Hoe! Zei Stien, van heel mijn leven, 
Is de schup niet aan den hecht? 

Wel, waar is de hecht gevaren? 
Riep de meester, spot niet Stien! 
Nu, riep deze, wil bedaren, 
'k Heb hem bij de schup gezien. 

Domkop, riep de baas in woede, 
Schup en hecht waar zijn die heen? 
Meester, wordt niet gram te moede, 
sprak de knecht, zij zijn bijeen! l 1 73 



Orig i neel daarentegen is Amerika waarin de d ichter p robeert de emigratieplannen van 
een dorpsgenoot uit d iens hoofd te praten :  

Ha! Verdwaalde, weet gij  niet 
Dat ge 't vaderland der vrijheid 
't Land van waar geluk en blijheid 
't Zaligst oord der aard ontvliedt? 

Geen onderwerp,  of Wi l lems schrijft er een gedicht over. I n  mei 1 87 4 heeft h ij het over 
het nut van Het Vuur. 

Echter kan geen sterveling vatten 
Wat al nuts het vuur op de aard 
Aan geheel de Schepping baart; 
Maar wij weten 't best te schatten 
Bij de kachel of de haard! 

En op 27 jun i  1 875 kond igt h ij in een gedicht het Maldegems Muziekfeest aan: 

!tJALDEGEJ(S MUZIEKFEEST j 
('�1 Juni.) 

JJvrig is men aan. 'l \·er.sieren ; 
Wi mpel en festoen co ,· lag 
Jiomen \TlliYCnd voor den dng ; 
Mald�etn gaal feesle vieren, 

. 't Bloeiend dorp, d:.tt de ecrkroon spant 
Om zijne eeodracbL en iij o  vrede 
Jo de &treek \':lil Lieve en Eede, 
Jn 't b'ckoo rJijk  llectjcsland. 
't nliJde treügdel ièd zal scf1a!icn 
J n  hel recht :rnnminnig oord , 

Bat den w;mdc l aar hckoo rt 
llçt ve•·ru kkend 1''elgc\':1 l l c n .  
\'l:i:11nsche b u ren v:in n a b ij ,  
Noortlerbrocders, la 11dg-e11oo tcn �  
Gul d e  vriendenh:ind gestolen 
O.f\ c.lat .v rool ij k  fceslge 1 1j ! 
Ncderl a ndsche k u n 5l m i n n:i rc n ,  
Vr ienden o o k  u i l  Wes t e n  Oost,  
G ij ,  cl io  a l len onverpoosd 
't Schoonc a:in 't nu tl  i ge blijft pa ren 
.En n :i a r:.'t ilci l \':J O  l>e i d co .slrccfl, 
N uderl, w:i:i rdc A pol lo's zo nen , 

Tuigl i n  za n gen en i n  l onen 
l lal  uè kunsl i n  u he rl cefl ! 
]J vrig i:; men a a n  'l ver:> i ercn ; 
Wimpel  co festoen en v l:i g 
Komen zwierig \'Oor den û:ig • 

�l <1 ldegeU) i;aal î·�estç vtercn , 
't Wccl d rig dorp, á:i t rlc ccrkroon sp:i n l  
Om :.llJOe  cend rilcht en z ij n  \'rede 
to 't gewest \'D O  Ucvo en Eodc 
Jn � bck·,�rfijk Meetje� l:ind  ! C. W .  



Jeugdherinneringen worden aangehaald i n  Herinnering 
·
aan vrienden ( 1 0  februari 1 87 4) , 

in Naar buiten ( juni 1 877) heeft Wil lems het over de onrechtvaard ige behandel ing d ie 
den landman vanuit Brussel te beurt valt en waar men hem enkel kent om zijn duiten. 

Willems ontpopte zich ook tot een n iet onverd ienstelijk gelegenheidsdichter d ie ver
schi l lende literai re wedstrijden prijzen in de wacht s leepte. In Izegem ontving hij in 
februari 1 879 1 00 fr. voor zi jn gedicht ' Leopold I herdacht- 1865'. De wedstrijd a ldaar 
was uitgeschreven door het Letterkundig Gezelschap door Tael VerenigcfB. Ook in 
Brugge viel  hij in de prijzen .  

We eindigen deze beschouwingen over het d ichterschap van Wi l lems met een gedicht 
dat in december 1 875 verscheen in  het Weekblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Westelijk 
deel en dat gewijd was aan de verstandhouding tussen Maldegem en Aardenburg. 

Maldegem en Aardenburg 

Gestrengeld in een broederband, 
Door tijd noch lot meer te verlammen, 
Zoo leven twee broemde stammen: 
't Is België met Nederland! 
Gezegende oorden, dierbre grond, 
Schoon gij in grootheid ver moet wijken 
Voor machtige, uitgestrekter rijken, 
Toch blijft gij immer glanzend prijken 
Aan 't wereldrond 

Gij pronkt niet met een wijd gebied: 
Op meerder goeds kunt gij u roemen. 
Uw schatten zijn niet op te noemen, 
Gij telt uw groote mannen niet. 
Uw trouw aan koning, wet en land, 
Die steeds uw volk deed onderscheiden, 
En de eendracht, die u blijft geleiden, 
Dit alles is 't waarin gij beiden 
De krone spant. 

De storm heeft nog niet uitgewoed 
In 't buitenland, en nog blijft duren 
De burgerkrijg der zuiderburen, 
Die heel Europa siddren doet; 
En gij, die 't voorbeeld geeft aan de aard, 
0 Nederlanden, vindt in stede 
Uw heil en welvaart in den vrede, 
Dien gij, verknocht aan plicht en rede, 
Zoo trouw bewaart. 

Die broederband van zuid en noord, 
Maar 't meest van Vlamingen en 
Zeeuwen, 
Ondanks de wisseling der eeuwen, 
Leve ongeschonden in ons voort! 
Neen, Maldegem en Aardenburg! 
Die band mag nimmer zich onthechten, 
Schoon vreemde volken tronen slechten, 
En men bij 't zinloos kroonbevechten 
Elkander wurg'! 

0, moogt de spoorbaan, zoo verbeid, 
Die zusterplaatsen dra verbinden, 
Opdat we vlug, gelijk de winden, 
Door d'afstand stoomen die ons scheidt! 
Wie weet? . . .  Men zal in 't eind misschien, 
Eer luttel tijds nog is geweken, 
De spoorbaan die ons bleef ontbreken, 
Deze al te lang miskende streken 
Doorkronklen zien! . . . 79 

I n  het gedicht al ludeert Wil lems op de nakende aanleg van een spoorweg die 
Aardenburg met Maldegem zou verbinden. De d ichter toont zich hier wel zeer optimis
tisch,  want de tramlijn tussen beide lokaliteiten werd pas op zondag 1 5  mei 1 887 plech
tig ingehuldigd. Maar, misschien was er in 1 875 reeds ernstig sprake van de aan leg 
ervan, vandaar dat de nog jonge dichter zich er alvast op verheugde. l 175 



De gedichten van Wi l lems werden ,  voor zover wij weten ,  nooit gebundeld .  Zijn ontboe
zemingen verschenen in weekbladen uit de streek. U iteraard eerst en vooral in De 
Volksbode van Maldeghem en De Brugsche Beiaard maar ook in De Gazette van 
Eecloo. 

c. Proza: Rubens, de roem van Antwerpen 

Wil lems schreef s lechts één enkel p rozawerk, een b iografie van Rubens. Hij schreef het 
boek in 1 877 toen h ij b ij zijn b roer Victor in Brugge verbleef. Rubens, de roem van 
Antwerpen werd in  Antwerpen bekroond door het kathol ieke Van R ijswijckgenootschap 
en bij die gelegenheid ' werd hem groote eer door den Vlaamschen Broederband, waar
van hij lid was, in samenwerking met onze muzijkmaatschappijen en andere kringen der 
stad, toegebracht00• Het boek verscheen als n r. 97 b ij het Davidsfonds en werd nog in 
1 896 herdrukt i n  Antwerpen b ij H&L Kennes uit de Markgravestraat. 

r1E:TU·PAUWEI. RUBENS. 

RUB ENSI 
de  Roem van Antwerpen, 

CAMIEL WILLEMS. 

.\"T\\ l':Ml't:"!'1. l>ruU:�rii ll. .S. L. K�"""' op' �"" 1 .. c;..,.rih, :.hrkf!UU•lrHt. 17 18')0. 

Titelpagina van Rubens, de Roem van Antwerpen. 

Met zijn volksgeschiedenis van Rubens wou Wil lems ' eene schets geven van de voor
beeldige en glansrijke levensbaan van den Meester der Vlaamsche schilderschool; wij 
willen getrouw zijne voetstappen volgen, niet alleen als kunstenaar, maar ook als burger 
en als christen, en de voornaamste meesterstukken gaan bewonderen die de koning 
van het penseel heeft voortgebracht en die voor den alles vernielenden vloed des tijds 
bewaard zijn gebleven' . Een tweede bedoel ing was het bijbrengen b ij de lezer van wat 
meer vaderlandsl iefde want 'in het geschiedboek van ons vaderland rijzen een aantal 
mannen op, schrijvers en denkers, met buitengewone geestesgaven bedeeld, die moe
dertaal en vaderland verdedigden tegen dwingelandij en overheersching, en met hunne 
grondige wetenschappen de tijdgenooten opvoerden naar hoger licht en beschaving. ' 
Voegen we daarbij de onafzienbare rij van kunstenaars die 'met bezielende hand, op 
doek, uit marmer of op woelige pleinen onzer bloeiende steden, wonderen hebben 
geschapen die den vreemden aanschouwer in opgetogenheid brengen, en voor den 
vaderlander als zoo vele gedenkstukken zijn van Vlaanderens voormalige grootheid. · 
Natuur l ijk sch ittert Rubens daarbij boven al le andere. 

De stud ie over Rubens brengt n iets n ieuws aan het l icht en is geschreven in de trant van 
de 1 9de eeuw, volkomen kritiekloos: n iet de echte Rubens, maar een 1 9de eeuwse 
Rubens wordt ons afgeschi lderd : u iterst rel ig ieus en een echte vaderlander, een Belg 



avant la lettre en een hei l ige in spé. Toch was het dit soort proza waarvan de mensen 
een eeuw geleden hie lden: voor God, voor vaderland ,  voor taal .  I n  die zin is het werk 
voorzeker n iet onverd ienstel ijk te noemen. 

V. BESLUIT 

Camiel Wil lems was een typisch product van zijn tijd :  Vlaamsgezind,  l iberaal , vooruit
strevend ,  humanist én ondernemend.  Deze jonge intel lectueel spande zich op vele 
gebieden in  om het Vlaamse volk te verheffen:  via de pol itiek, via weekbladen en via l ite
ratuur  d ie h ijzelf ook beoefende en erg stimuleerde door het verspreiden van waarde
volle boeken. In Maldegem l iet h ij diepe sporen na in zowel het i ntel lectuele als pol itie
ke leven ,  waarbij zijn voortvarendheid hem d ikwij ls parten speelde en hem zelfs de 
vriendschap van mevrouw Courtmans kostte. Bijzonder jammer is wel dat deze talent
volle en idealistische jongeman op zeer jeugdige leeftijd geveld werd door tubercu lose. 
Conservatief Maldegem haalde waarsch i jn l ijk opgelucht adem, voor prog ressief 
Maldegem betekende het een zware s lag die pas met de komst van de eerder kritisch 
ingestelde Victor De Li l le enigszins hersteld werd . 

Noten : 
1 .  GAM-M, nr. 1 757, Bewijsstukken bij de gemeenterekening , 1 883. 
2. GAM-M, nr. 282, Register van geboorten, 1 85 1 - 1 854. 
3 GAM-M, nr. 698, Tel l ing van 1 866, boek 1 ,  f0 1 32 r0. 
4 GAM-M, nr. 2482, Lijsten van de leerlingen die recht hebben op kosteloos onderwijs, 1 843- 1 939. 
5 GAM-M, nr. 2482, Lijsten van leerlingen die recht hebben op kosteloos onderwijs, 1 843- 1 939. 
6. GAM-M, nr. 1 753, Bewijsstukken bij de gemeenterekening, 1 979. 
7. 't Getrouwe Maldeghem, 1 7  januari 1 904. 
8. J.  DE LILLE, Oe politieke Dynastieën te Maldegem in de 19e eeuw, 

(onuitgegeven l icentiaatsthesis) p. 37 
9. 't Getrouwe Maldeghem, 1 4  september 1 890. 
10. GAM-M, nr. 2536, Prijskampen en prijsuitdeling tekenschool: briefwissel ing, uitslagen, 1 864- 1 947. 
1 1 .  GAM-M, nr.  2539, Schoolbijwoning: aanwezigheidsregisters, 1 865-1 929. 
1 2. 't Getrouwe Maldeghem, 1 4  september 1 840. 
1 3. GAM-M, nr. 698, Tel l ing van 1 866, boek 1 , f0 1 2  r0. 
1 4. GAM-M, nr. 4 1 7, Register van huwelijken, 1 88 1 - 1 885. 
1 5 .  GAM-M, nr. 709, Tell ing van 1 88 1 , boek 1 , f0 1 46 r0. 
1 6. GAM-M, nr. 1 753, Bewijsstukken bij de gemeenterekening, 1 879. 
1 7. AMVC. Brieven Courtmans, Maldegem, 26 januari 1 883. 
1 8. GAM, nr. 529, Register van overlijdens, 1 88 1 - 1 885. 
1 9. AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 19 april 1 883. 
20. De Vlaamsche Wacht verscheen te Gent van 1 878 tot 1 886 onder hoofdredactie van Frans de Potter. 

Het wordt een eerder futloze katholieke publikatie genoemd. Zie Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, p. 1 864. 

2 1 .  De Vlaamsche Wacht, 20 mei 1 883, 5de jaar, p .  1 88.  
22.  De Zweep, 29 april 1 883. 
23. De Brugsche Beiaard, 21 april 1 883. 
24. De Brugsche Beiaard, 28 april 1 883. 
25. GAM-M, nr. 4 1 7, Register van huwelijken, 1 88 1 - 1 885. 
26. AMVC, Brieven Courtmans, 16 juli 1 884. 
27. AMVC, Brieven Courtmans, Maldeghem 24 april 1 885. 
28. 't Getrouwe Maldeghem, 14 september 1 880. 
29. GAM-M, nrs. 1 753-1 757, Bewijzen bij de rekeningen, 1 879-1 883. 

Idem, Collectie affiches. 
30. Thomas Mayne-Reid (Eng" 1 8 1 8- 1 883) was voorbestemd voor het ambt van dominee. Hij keerde de 

theologie echter de rug toe, werd trapper en nam als kapitein deel aan een aantal expedities. Hij 
schreef een aantal avontuurlijke romans met wetenschappelijke inslag, soms iets te fantastisch. 

3 1 .  De Brugsche Beiaard, 30 december 1 882. 
32. F. DE POTIER, Vlaamsche Bibl/ografle, Gent, 1 893, p .  762. Volgens De Potter verscheen het week-

blad voor het eerst in 1 879 en hield het in 1 890 op te verschijnen. / 33. AMVC, 79732/3. Brief van Camiel Willems aan Julia Courtmans, s .d" maar waarschijnlijk van mei 1 882. 1 77 



34. AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 28 mei 1 882. 
35. Onderwijzer die in Adegem ter beschikking werd gesteld. 
36. AMVC , Brieven Courtmans, Maldegem, 5 juni 1 882. 
37. AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 5 juni 1 882. 
38. AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 28 mei 1 882. 
39. AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 14 juni 1 882. 
40. De Volksbode van Maldeghem, 4 februari 1 883. 
4 1 .  De Vol ksbode van Maldeghem, 25 februari 1 883. 

42. ROMAIN VAN EENOO, De Brugsche Beiaard in :  Encyclopedie van de Vlaamsche Beweging, Tielt, 
1 973, d l .  1 , p. 238-239. Volgens Van Eenoo werd het blad gedrukt bij de familie Cabuy. In het eer
ste nummer van zaterdag 1 3  augustus staat nochtans Wil lems als drukker vermeld. 

43. De Brugsche Beiaard, 13 augustus 1 88 1  
4 4 .  D e  Brugsche Beiaard, 27 augustus 1 88 1 . 
45. De Brugsche Beiaard, 1 0  september 1 88 1 . 
46. De Brugsche Beiaard, nrs. van 8 en 1 5  oktober. 
47. De Brugsche Beiaard, 22 oktober 1 88 1 . 
48. MARCEL BOEY, Vlaamsche Broederband in :  Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1 973, d l .  

I l ,  p .  1 843- 1 844. 
49. De Brugsche Beiaard, 3 september 1 88 1 .  
50. De Brugsche Beiaard, 23 september 1 882 
5 1 .  De Brugsche Beiaard, 22 oktober 1 88 1 . 
52. De Brugsche Beiaard, 20 augustus 1 88 1 . 
53. De Brugsche Beiaard, 1 9  november 1 88 1 . 
54. De Brugsche Beiaard, 1 7  december 1 88 1  en 30 september 1 882. 
55. De Brugsche Beiaard, nrs. van 3 en 24 februari, 3 en 10 maart 1 883. 
56. De Brugsche Beiaard, nrs . van 5, 1 4, 19 en 26 mei 1 883. 
57. De Brugsche Beiaard, 21 apri l 1 883. 
58. 't  Getrouwe Maldeghem, 14 september 1 890. 
59. Tenzij anders aangegeven komen deze gegevens uit: AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 1 en 29 

augustus 1 883. 
Idem, C384B/1 095, Brief van Courtmans aan Lodewijk De Vriese, Maldegem, 17 jul i  1 883. 

60. AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 5 april 1 882. 
61 . Dr. Amand De Vos werd in 1 840 geboren te Eksaarde, in het Land van Waas, vandaar zijn pseudo

niem Wazenaar. Geneesheer, dichter, romancier en polemist. Was 'schatmeester' van het 
' ln richtingscomiteit' van het 'Vrouwe Courtmans Jubelfeest'. Zie Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, p. 1 965- 1 966. 

62. AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 1 3  december 1 882. 
63. AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 20 februari 1 883. 
64. Rijksuniversiteit, Centrale Bibl iotheek, (RUG),  Vliegende Bladen, Fonds 1 , C345, Brief van Camiel 

Willems aan Lodewijk De Vriese, 1 5  februari 1 883. 
65. Zijn naam komt althans niet voor bij het voorloopig comiteit waarvan de namen o.a. in De Volksbode 

van 25 februari 1 883 werden gepubl iceerd. 
66. De Meetjeslander, weekblad toegewijd aan de belangen van het Meetjesland, verscheen voor het 

eerst op zondag 27 december 1 874. Het werd uitgegeven door Lodewijk De Vriese uit Gent. 
67. De Meetjeslander, nrs . van 1 7  januari, 6 en 21 februari 1 875. 
68. AMVC, Brieven Courtmans, Maldegem, 14 juni 1 882. 
69. GAM-M, nr. 1 27 ,  Gemeenteontvanger: vacature, plaatsaanvragen, enz. 1 794 - 1 934. Brieven van de 

kandidaten, o.a. van Camiel Wil lems, 8 oktober 1 880. 
70. GAM-M, nr. 70, Gemeenteraad: register van de beraadslagingen, 02. 1 2. 1 873 - 06.05 . 1 884. 

Gemeenteraad van 13 oktober 1 880, f .  1 1 9 v - 1 20 r. 
7 1 .  GAM-M, nr. 1 27,  Gemeenteontvanger: vacature, plaatsaanvragen, enz. ,  1 794 - 1 934 
72. GAM-M, nr. 206, Register van uitgaande briefwissel ing, 23. 1 1 . 1 875 - 31 .07. 1 884, Brief nr. 1 627 van 

23 oktober 1 880. 
73. GAM-M, nr. 70, Gemeenteraad: register van de beraadslagingen, 02. 1 2. 1 873 . 06.05 . 1 884, f. 1 20 r. 
74. RUG, Vliegende Bladen, Fonds 1 ,  C345, Brief van Courtmans aan Lodewijk De Vriese, 3 1  jul i  1 883. 
75. De Gazette van Eecloo, 3 december 1 876. 
76. 't Getrouwe Maldeghem, 1 4  september 1 890. 
77. De Brugsche Beiaard, 5 januari 1 884. 
78. De Gazette van Eecloo, 9 februari 1 879. 
79. Weekblad voor Zeeuwsch-Vlaanderens Westelijk deel ,  nr. 25, maandag 20 december 1 875. Met dank 

aan Georges De Vogelaere die mij de tekst van dit gedicht bezorgde. 
80 't Getrouwe Maldeghem , 1 4  september 1 890. 



MIDDELBURGS GROEPSPORTRET 

bij een 

SCHENKING VAN HET SCAPULIER C l )  
Marc Martens 

Devotiestuk en groepsportret. 

Een van de meest belangwekkende schi lderijen uit het patr imonium van de kerk te 
Middelburg is het g rote doek 'Onze Lieve Vrouw van de Karmel schenkt het Scapul ier 
aan Simon Stock' t2>. Hoewel een verd ienstelijk werk, geldt dit belang n iet zozeer de artis
tieke dan wel de h istorische waarde : behalve een devotietafereel is het als het ware ook 
een i l lustratie b ij een passage uit de geschiedenis van Middelburg-in-Vlaanderen.  
Gemakshalve zu l len we het h ier  verder kortweg als ' De Schenking van het Scapul ier' 
omschrijven. 

De enscenering van dit rel ig ieuze tafereel is vrij eenvoud ig ,  en omvat eigen l ijk twee 
reg isters. I n  de bovenste zone reikt een madonna met Christuskind op de schoot, het 
scapulier toe aan een orde-geestel ijke ,  i . c .  een karmel iet. Voorgesteld zijn derhalve de 
Lieve Vrouw van de Karmel en de hei l ige Simon Stock. Beiden zijn omringd door engel
tjes. 
Simon Stock, die leefde in de 1 3de eeuw en van 1 242 tot aan zijn dood in 1 265 gene
raal overste van de karmel ietenorde was, verbleef meest in het klooster te Aylesford in 
het g raafschap Kent, Engeland, waar hem op 16 ju l i  1 25 1  de Moeder Gods zou ver
schenen zijn ;  de feestdag van O.L .Vrouw van het Scapul ier valt dan ook op 1 6  ju l i .  
Simon Stock overleed te  Bordeaux ,  Frankrijk. 

Het scapul ier is  van oorsprong een schouderkleed , dat als dusdanig nog tot het habijt 
van sommige rel ig ieuze orden behoort; in gereduceerde vorm zijn het een paar lapjes 
weefsel ,  verbonden door l inten .  Vanaf de 1 5de eeuw raakte d it algemeen verspreid , en 
nog steeds wordt bij dopel ingen in  de Rooms-katholieke ritus het scapul ier opgelegd t3>_ 

I n  het benedenregister van het schi lderij f igureren een zevental personages : rechts een 
groep van vier lagere geestel ijken , l inks een paus, een burgerl ijke hoogwaard igheids
bekleder en een bisschop. 
Van minstens een aantal van deze personages mag verondersteld worden dat ze schen
kers of opdrachtgevers zijn .  
Gewone f iguren u i t  het volk zijn er  niet aan te pas gekomen .  

Devotievoorstel l ingen zoals deze 'Schenking van het Scapul ier' waren in de 1 7de en 
1 8de eeuw erg populair en h ielden veelal verband met de godvruchtige genootschap
pen uit die tijd ,  zoals ze in  tal van parochies onder het impuls van karmel ietenpaters-pre
dikanten en assistenten zijn ontstaan. 
Hier reeds zi j  vermeld ,  dat er te Middelburg i n  1 680 een Confrerie van het Scapu l ier 
werd opgericht <4>; i n  de meeste publ icaties die deze 'Schenking van het Scapu l ier '  cite-
ren ,  wordt dit doek dan ook rond die tijd gesitueerd <5>. l 1 79 
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Onze Lieve Vrouw van de Karmel schenkt het Scapulier aan Simon Stock. 
(Parochiekerk van Middelburg in Vlaanderen). 

Het Middelburgse schi lderij is echter méér dan een devotiestuk, het is immers ook een 
groepsportret. Simon Stock is du idel ijk voorgesteld  als tussenpersoon tussen Maria en 
de zeven f iguranten ,  die straks het scapul ier zul len ontvangen waarmee een engeltje, 
rechts van de hei l ige,  komt aanvl iegen . Het kan nauwel ijks anders of de personages op 
de voorgrond ,  d ie niet tot de hemelse sferen behoren, zijn " naar den l i jve" geportret
teerd . Sommigen kijken trouwens de toeschouwer aan , in plaats van de bl ik te richten 
naar het hei l ige gebeu ren hogerop. 

De vragen d ie h ierbij rijzen z i jn dan : wie z i jn hier voorgesteld ,  was d it schi lderij om
streeks 1 680 al te Middelburg, en wie is de auteur ervan ? 



Onbetamelijk 

Het doek is  noch gesigneerd , noch gedateerd . Sti l istisch vertoont het echter een u itge
sproken verwantschap met het werk van Jacob 1 van Oost ( 1 60 1  - 1 67 1  ) ,  in de 1 7de 
eeuw de belangrijkste schi lder van rel ig ieuze taferelen,  i nzonderheid altaarstukken,  te 
Brugge. We gaan van de voorlopige veronderste l l ing uit dat het doek zoniet door hem 
geborsteld, dan toch uit zijn omgeving is voortgekomen. 
Voor de identificatie van enkele personages zi jn we in  de gelukkige omstandigheid 
archiefbronnen ter hulp te kunnen roepen . 

In het verslag over zijn visitatie aan de kerk te Middelburg op 1 6  mei 1 69 1 , rapporteert 
deken Kerremans -in het Latijn- o .m .  het volgende (s) : "Oe kerk is voldoende ruim en 
comfortabel . . .  Er zijn drie altaren; " .  het schilderij van het hoofdaltaar, dat is toegewijd 
aan de heiligen Petrus en Paulus, stelt de geboorte voor van onze Heer Jezus Christus, 
en bevat het portret van de kerkstichter". Hiermee doelt deken Kerremans op de kopie 
van de Bladel intriptiek, geschi lderd door Jan R icx van Brugge rond 1 630 (7). 
"Een tweede altaar", zo gaat de landsdeken van het d istrict Aardenburg verder, "staat 
buiten het koor, aan de noordkant van de kerk. Het is indrukwekkend en in de hoogte 
opgebouwd uit gemarmerd hout . . .  Het staat onder de aanroeping van de heilige Maagd 
Maria, die voorgesteld is op het altaarschilderij. Daarop staan ook de portretten (beel
tenissen) van enkele personen, waaronder de doorluchtige heer (bisschop) de 
Baillencourt, pater-karmeliet Keijser en heer van Geet, die cantor was van deze kerk, 
benevens enkele kanunniken van zelfde kerk. Sommigen van hen zijn nog in leven; dit 
is strijdig met het decreet van de synode van Mechelen, titel 14 cap. /" (s). 
Een ongeoorloofde voorste l l ing dus !  Levende personen mochten zich n iet laten afbeel
den op altaarschi lderijen : hen komt immers de eerbetuig ing van (goed)gelovigen n iet 
toe ! 

Bisschop en pater, . . .  

Met het relaas van deken Kerremans z i jn  dr ie f iguranten van het schi lderij geïdentifi
ceerd, met 1 69 1  hebben we een datum ante quem voor het ontstaan van het altaartuk. 
Van Monseigneur de Bai l lencourt, elfde bisschop van Brugge en in ambt van 1 67 1  tot 
aan zijn overlijden in 1 68 1 , zijn nog andere portretten bekend;  de gel ijken is met d it op 
het Middelburgse sch i lderij is sprekend .  
De aanwezigheid van d e  prelaat o p  dit doek levert ons een datum post quem : 1 67 1 . 
Met 1 68 1  is enige voorzichtigheid geboden , omdat het n iet a priori uit te s lu iten is dat 
het om een posthuum portret zou gaan , hoewel d it toch n iet erg waarschijn l ijk is .  

Pater Keijser acteert hier ongetwijfeld in de ro l  van de Karmelietenhei l ige Simon Stock ,  
voorgesteld zonder n imbus .  Een manuscript, bewaard in het karmelietenklooster te 
Brugge, vermeldt het overl ijden van deze pater Keijser, b iechtvader en predikant. op 2 
mei 1 694; h ij bereikte de leeftijd van 77 jaar (9l_ Daarmee is h ij een eerste, van wie de 
deken mocht beweren dat h ij te dien t i jde nog in  leven was . 
Het is in verband met Middelburg wel l icht interessant hierbij te vermelden, dat de oude 
kerkrekeningen regelmatig meld ing maken van Brugse karmel ieten d ie er kwamen pre
ken ,  en voorts dat na een periode waarin Franciscanen-recol lecten vanuit Middelburg 
de katholieke missie in Staats gebied verrichtten ,  deze taak van 1 7 1 O tot 1 734 door 
paters Karmelieten werd waargenomen, en naderhand door één van de Middelburgse 
kanunniken "0'. l 1s1 



Monseigneur de Bail lencourt naar de gravure in Sanderus' Verheerlijkt Vlaandre, 1 735 . 

. " KANUNNIKEN, . . .  

Pastoor-cantor van Geet moeten we herkennen in één van de twee figuren op het voor
p lan van de rechtse groep .  Als hoofd van het college van kanunniken zou men hem als 
voorste van de beide geestel ij ken verwachten, maar in feite is er geen enkel attribuut dat 
hem als dusdanig identificeert, tenzij misschien de goudkleurige boord van de toga. 
Raas (Erasmus) van Geet was te Middelburg in ambt van 1 666 tot eind 1 675; h ij ver
hu isde naar Gent op 31 januari 1 676 (1 1 l . 

Dat een pastoor-kanunnik zich na zijn vertrek uit Middelburg daar nog zou laten portret
teren is wein ig waarschijn l ijk .  Strikt beschouwd is met de bovenstaande gegeven liet 
schi lderij al te dateren tussen 1 67 1  en 1 675, maar er is meer. 



Detail: de groep van de Middelburgse kanunniken. 

Sinds 1 670 waren er te Middelburg,  na de reorganisatie van het kapittel en op voor
dracht van gravin Margaretha de Merode, vier kanunniken in d ienst. Naast van Geet 
waren dat Jacob Nolf, Jozef van Wervycke en Boudewijn Bu ltynck (12>; in de loop van 
1 67 1  kwam Francis Coppenholle in de p laats van Van Wervycke, in 1 672 zou een 
Andreas Denys tot kanunnik benoemd zijn ,  echter "zonder verblijf" ( 13> .  

Kanunnik Bultynck behoort zeker tot degenen van wie deken Kerremans in 1 69 1  kon 
zeggen dat ze nog in  leven waren . Hij werd te Middelburg benoemd op 28 juni 1 669 P4> , 
en we vinden hem nog vermeld in het verslag van een eendere kerkvisitatie in 1 695 ( 15> . 
Nadien raken we zijn spoor bijster. Vast staat toch dat h ij gedurende minstens 25 jaar te 
Middelburg in ambt was. Binnen die tijd ontmoeten we hem ook een paar keren bij een 
proces voor de Raad van Vlaanderen (10>, waarbij we vernemen dat h ij van Brugge 
afkomstig was. 

Kanunnik Nolf was gewis een Middelburgnaar : we treffen er hem aan in  de parochiere
gisters als zoon van Jacobus en Catherina Wambeke, geboren en gedoopt op 1 7  janu
ari 1 654 <111• Met zekerheid kunnen we stel len dat hij één van de beide jonge geestelij
ken is op het tweede plan van de groep kanunniken,  waarschijnl i jk zelfs degene die l inks 
zit. l 1s3 



We treffen hem voor het eerst als "reverendus", "eerwaarde" vermeld waar h ij samen 
met kanunn ik  Bu ltynck getu ige is bij het huwelijk van zijn oom Jacobus Wambeke met 
H idelberga de Gandt in de kerk van Middelburg op 22 oktober 1 672 (la>, op 1 8-jarige 
leeftijd dus.  H ij moet echter de titel van kanunnik al in 1 670 gehad hebben,  b ij de her
inrichting van het kapittel namelijk. Zo u itzonderl ijk was dat n iet i n  d ie tijd : met het oog 
op de zekerheid van een inkomen,  was het voor een geestelijke zelfs aangewezen 
benoemd te zijn alvorens de hogere wijd ingen te ontvangen. Overigens zul len ook de 
fami l iere laties en het aanzien dat vader Nolf als schepen van de stad Middelburg 
genoot, er n iet vreemd aan geweest zijn dat Jacob jun ior een dergel ijke post kon bekle
den ' 19l . Het hoeft derhalve ook n iet te verwonderen dat kanunnik Nolf in de troebele tij
den vanaf half apr i l  1 678, de enige was d ie met pastoor de Ruddere te Middelburg 
b leef; ambtgenoot Bu ltynck g ing in  d ie tijd in Staats gebied toezicht houden op de kerk
eigendommen '20l. 
Jacob Nolf stierf te Middelburg en werd er op 6 maart 1 679 begraven, amper 25 jaar 
oud '21 l. 

Wat betreft hun aanwezigheid op het schi lderij , b l ijft er slechts enige twijfel omtrent de 
kanunn iken van Wervycke, Coppenhol le en Denys. 
Als eerder gezegd,  verbleef van Wervycke slechts heel kortstondig te M iddelburg, in de 
periode 1 670-7 1 . Nadere gegevens hem aangaande zijn ons n iet bekend ,  en hetzelfde 
geldt voor Denys, wiens aanste l l ing "zonder verbl ijf" laat veronderstel len dat h ij wein ig 
met Middelburg te maken had. 
Franciscus (van) Coppenhol le echter resideerde er van 1 67 1  tot 1 676; in 1 677 treffen we 
hem aan als kanunnik van het Sint-E looiskapittel te Eine bij Oudenaarde. H ij bezette er 
de vijfde prebende, was tevens ontvanger van d it kapittel ,  en als eiser of verweerder 
betrokken in een hele reeks processen inzake pachten , renten,  nalatenschappen e.a. H ij 
stierf op 30 augustus 1 700 '22l. I ndien hij ,  zoals wij veronderstel len,  ook werkel ijk  op d it 
schi lderij staat geportretteerd , dan is h i j ,  naast pater Keijser en kanunnik Bultynck, een 
derde figu rant van wie de deken in 1 69 1  kon stel len dat h ij nog in leven was. 

De vier kanunn iken ondersteunen perfect de datering 1 67 1 - 1 675, vermits bekend is dat 
er vanaf 1 676 alweer geen regelmaat meer was in de samenste l l ing van het kapittel, wat 
overigens b l ijkt uit het vertrek van Raas van Geet en Francis Coppenholle. 
Na de dood van Jacob Nolf staat pastoor de Ruddere er al leen voor te Middelburg, 
reden waarom h ij de hulp in roept van de paters Recol lecten van Brugge. Het zou tot 
1 685 duren eer het kapittel opn ieuw werd aangevu ld '23l. Mag het in die omstandigheden 
al verwonderl ijk zijn dat er in 1 680 een Confrerie van het Scapul ier wordt gesticht, het is 
nagenoeg u itgesloten dat in  dat jaar een sch i lderij zou geschonken zijn met daarop als 
figu ranten vier kanunniken, terwijl er feitel i jk geen waren. Het ziet er immers naar uit dat 
ook kanunnik Bu ltynck voor langere tijd van Middelburg weg was . 

. . .  paus . . .  

Resten nog twee personages, l inks op het sch i lderij . 

De pausfiguur  op de voorgrond is problematisch ,  want nauwel ijks met één der kerkvor

sten uit de periode 1 660- 1 700 te vereenzelvigen. Die droegen immers allen, net al 

Monseigneur de Bail lencourt op d it sch i lderij , een modieuze snor en puntbaard. I n  de 

periode die met de andere identificaties concordeert, 1 67 1 - 1 676, was Clemens pau : 

het kerkbestuur l iet h ij echter g rotendeels over aan een neef. Verruimen we echter tot 



Detail: paus, baljuw Lambrechts en bisschop de Baillencourt. 

heel de 1 7de eeuw, dan is er wél gel ijkenis met U rbanus VI I I ,  paus van 1 623 tot 1 644. 
Zo het schi lderij , als eerder geste ld ,  i nderdaad uit de omgeving van Van Oost komt , dan 
mogen we deze figuur eigenl i jk n iet u itsluiten : Jacob 1 van Oost kan hem gezien heb
ben tijdens zijn verbl ijf in Ital ië van 1 622 tot 1 628; behalve tekeningen waren er i n  het 
atelier ongetwijfeld ook gravures met werk van andere kunstenaars aanwezig ,  waaron
der portretten.  We veronderstel len echter, ook al omdat deken Kerremans die paus n iet 
schijnt te kennen en hem niet b ij de levenden vernoemt, dat het portret eerder voor een 
paus of het pausschap in het algemeen staat. Het u itdrukkelijkst van a l le zeven de f igu
ranten l ijkt h ij met bl ik en handgebaren de toeschouwer uit te nodigen zich tot de 
Moeder Gods van het Scapul ier als schutsvrouwe te wenden . 

. . .  en baljuw. 

En dan de burgerlijke hoogwaard igheidsbekleder, een beetje gedrongen tussen de 
paus en de bisschop in, heeft die enig u itstaans met Middelburg ? 
Indien zo, dan zou men eerst en vooral denken aan de toenmalige heer of g raaf. 
Rond 1 670 had Middelburg eigenl ijk geen graaf : Phi l ippe Lamoral Vi lain van Gent was 
al in 1 630 gestorven; zijn vrouw Margaretha de Merode was tot 1 679 gravin ,  hun zoon l 1 ss 



Balthazar volgde in dat jaar op '24l , Het is echter zeer onwaarschijnl ijk  dat deze zich zou 
l aten portretteren zonder de kett ing van het Gu lden Vl ies om de hals, orde waarvan h ij 
s inds 1 643 r idder was. Feit is ,  dat de Vi lains n iet veel te Middelburg vertoefden. Wie 
daar s inds mei 1 666 wél op het kasteel woonde, dat was baljuw Lambrechts <25>. H ij 
kwam van Brugge en keerde daarheen terug in maart 1 672; toch bleef hij vermoedelijk 
tot i n  1 675 zijn funktie van baljuw u itoefenen. 

Jan Lambrechts is  a ls  het ware u i t  M idde lburg weggevlucht ,  "zeer vermoeid ende 
misnougt over alle de valschheid ende schelmstreken de welcke daer ommegingen 
in dat goddeloos ende verdoemelijk nest van middelburgh " '26> . De baljuw kon er 
geenszi ns  aarden ,  gesard a ls  h ij werd door de lokale gezagsdragers en door het volk, 
dat " ". nydigh boos van herten 
nogh Godt nogh duyvel vreest, dat quaed end'onbeleefd 
schier om den hemel nogh om d'helle niet en geeft 
. . .  al hun snoode list gheweld, moetwilligheid 

en onrecht my ghedaen en can niet syn gheseyd " . " '21> . 

Middelburg was een kwel l ing voor deze man wiens l ijfspreuk "Quaerite Pacem", "Soeckt 
Vrede " was. 
Behalve d ichterl ijk  en muzikaal-kunstzinn ig ,  was baljuw Lambrechts ook vrijgevig : vanaf 
1 654 schonk hi j ,  ter nagedachtenis van zijn ouders en van andere fami l ieleden , meerde
re schi lderijen aan de kerk van zijn geboortedorp Pol l inkhove, en in 1 663 een doek van 
Jacob van Oost aan de kerk van N ieuwpoort, waar zijn broer Adriaan begraven lag '28>. 
Met d it voor ogen is het ook ruimschoots aannemel ijk dat Jan Lambrechts, ondanks het 
getreiter van de Middelburgnaren ,  de kerk daar toch wel begunstigde, temeer daar twee 
van zijn k inderen ,  Hendrik en Kare l ,  er in dezelfde maand september van 1 666 begra
ven werden '29>. 

Van Jan Lambrechts weten we ook dat h ij een b ijzonder grote devotie had voor de 
Moeder Gods. Zo schrijft h i j ,  nadat boze l ieden uit Middelburg eerst de vissen in de kas
teelgracht hadden vergift igd en daarna, bij het verversen van het water, met opzet gans 
het kasteel l ieten overstromen,  dat 
" . . .  door Godts schicking quam 
ghedreven lisch en riet, 't geen als een vasten dam 
ghemaect heeft voor het gat daar 't water deur quam stroomen 
. . .  ghebenedyde maegd en moeder gods uwe name 

sy daer van langh hoe meer ghelooft, voorwaer ik schame 
my van soa vele hulp en troost van u t 'ontfaen 
en ick t'uwer eer niet meer en hebb 'gedaen 
SULCks heeft Mii saterDaghs Voor pllngster gaen ghebeUren 
dat zonder uwe hulp ick nu noch sou betreuren " '30>, 

Naast de genezingen die er gebeurden door toedoen van de Kruisrelikwie en de wonder
l ijke gebeurtenissen in het Clarissenklooster, andermaal een mirakel in Middelburg <3•> ! 

De baljuw "schrijft zijne behoudenisse toe aan de alderheiligste maagd Maria aan 

dewelke hij naderhand te weten in het jaar 1684 zijne bezondere dankbaarheid bet

hoonde aan haar op offerende eenen boek van alle de wonderwercken de welcke Godt 

door hare voorsprake tot ha/Ie aan de menschen had bewezen" '32>, Jan Lambrecht is 

deze ged ichtenbundel , een bewerking van Justus Upsius'  De Diva Virgo Hallen i daar 

inderdaad zelf gaan opdragen , nadat de Jezu'ieten ter p laatse dit hadden verzuimd. 



Trtelblad van Jan Lambrechts' "Onstervelicke Lof van de Reden-rijcke Dicht-conste", 1 661 . Gravure van C. van 
Caucercken naar een tekening van A. Diepenbeeck. 
De dichter in  zijn werkkamer bezocht door de muze, en omringd door zijn bundels: op de boekenplank "Rachel" 
en "Goevrydagh", op tafel "Vlaemsche Vredevreuchr en "Schoonheyts Ramplor. 

Hij vond zijn werk terug op het stadhuis van Hal le en bracht het naar de kerk, maar b ij 
zijn vertrek uit de bedevaartplaats was het alweer verdwenen: er moest eerst nagezien 
worden of er n iets in stond , dat strijd ig met de waarheid was <33l. 

In het voorgaande, Lambrechts' kunstmecenaat, het feit dat twee van zijn zoontjes te 
Middelburg hun laatste rustplaats kregen,  dat h ij er op mi raculeuze wijze gevrijwaard 
werd van overstroming of erger, en zijn b ijzondere devotie voor de Moeder Gods, menen 
we ruimschoots reden te vinden om in de burger, u itgedost in rood ambtsgewaad , bal
juw Lambrechts te mogen herkennen als schenker of minstens mede-sponsor van het 
schilderij <34>, Ook de lange roede staat symbool voor zijn ambt. Laten we er nog op wij
zen dat één van de sch i lderijen die hij aan de kerk van Pol l i nkhove schonk trouwens een 
scapul ier-madonna was, na de middeleeuwse mantel-madonna het type bij u itstek om 
Maria als behoedster voor te stel len 135). l 1 87 
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Omstreeks d ie tij d ,  b innen de datering 1 67 1  à 1 675 d ie we voorlopig aannamen,  was 
Jan Lambrechts 45 à 50 jaar, wat heel wel in overeenstemming is met de fysionomie op 
d it portret. Ook in  d it geval wordt een datering  als genoemd (we zijn ,gezien het vertrek 
van Lambrechts uit Midde lburg in maart 1 672,  zelfs in de verleid ing te stel len 1 67 1 -'72) 
dus ondersteund.  
Er  is trouwens nog een ander 'portret'van Jan Lambrechts overgeleverd , een gravure 
nameli jk op het t ite lb lad van zijn Onstervelicke Lof vande Reden-rijcke Oicht-conste, 
waar we de d ichter, modieus u itgedost, in zijn werkkamer zien zitten, terwijl de muze 
komt aanvl iegen met papier, inkt- en pennenkoker. 

LIEVEVROUWE-ALTAAR EN -KAPEL. 

Uitgaande van deken Kerremans' verslag over zijn bezoek aan de kerk te Middelburg in  
1 69 1 , waarin h ij b isschop de Bai l lencourt ,  pater Keijser en vooral pastoor-cantor van 
Geet als f iguranten op deze 'Schenking van het Scapu l ier' vernoemt, is het dus moge
l i jk ook de andere personages thuis te wijzen ,  met u itzondering van de pausfiguur en 
met enig voorbehoud voor wat betreft de kanunniken van Wervycke en Coppenholle. 
Met de concordantie van jaartal len l ijkt al les er op te wijzen dat het sch i lderij tussen 1 67 1  
en 1 675 tot stand kwam; vier kanunn iken e n  hoogstwaarschijn l i jk , o m  niet te zeggen 
voora l ,  baljuw Lambrechts waren de opdrachtgevers, de kerk van Middelburg de expli
ciete bestemming van het doek. 
In zekere zin mogen we daarom ook het landschap met kerktoren tussen de twee groe
pen f iguranten op het voorp lan ,  a ls een suggestieve voorste l l ing van Middelburg-in
Vlaanderen beschouwen. 
Het doek hangt nog steeds nabij z i jn oorspronkel ijke plaats i n  de noordel ijke tran
septarm van de kerk, zij het n iet meer als altaarstuk sinds daar rond 1 900 een nieuw 
neogotisch Lievevrouwe-altaar werd geplaatst (35l. 

Over het lot van het vroegere altaar waartoe het schi lderstuk behoorde, is niets bekend; 
we l l icht werd het eenvoudigweg gesloopt. Een summiere indruk ervan krijgen we uit  
deken Kerremans' hoger geciteerd verslag; uit het gegeven van Verschelde dat in 1 867 
" . . .  de drie autaeren die er tegenwoordig staan, behooren tot de tweede helft der 1 7e 
eeuw . . .  " (37l, mogen we wel l icht beslu iten dat het vroegere Lievevrouwe-altaar ook 
omtrent 1 670- 1 675 werd opgericht, mogeli jk ook weer als schenking vanwege de toen
mal ige clerus en de baljuw, en dat daarin de 'Schenking van het Scapu l ier' zijn onmid
del l ijke bestemming kreeg of zelfs daarvoor werd geconcip ieerd . Uit een combinatie van 
gegevens mag worden afgeleid dat het, naar de mode van die t ijd ,  om een barok por
tiekaltaar g ing ,  met zui len uit gemarmerd hout. 
H ieraan kunnen we als merkwaard igheid nog toevoegen dat in een verslag uit 1 746 over 
de toestand van de kerken in het bisdom Brugge, waartoe Middelburg toen nog 
behoorde, vermeld wordt dat dit altaar is toegewijd aan de Kon ingin der Engelen (3S). 

Hoewel deze betite l ing uit een foutieve interpretatie van het altaarsch i lderij kan voortko
men - er zweven inderdaad nogal wat engeltjes rond - is zij mogel ijk gegeven naar een 
opschrift op het altaar zelf of op het altaarkleed. 

In de oude kerkrekeningen en in teksten , o .m.  de akte van de herinrichting van het kapit
tel in 1 670, is er herhaaldel ijk sprake van de kapel en het altaar van Onze Lieve Vrouw. 
in g rafschriften van kapelmeesters van Onze Lieve Vrouw of Lievevrouwemeesters; de 
paroch ieregisters spreken van begravingen in de kapel ( "in sacello') van Onze Lieve 
Vrouw. 



Cartouche op de biechtstoel die in 1 676 werd geplaatst in de Lievevrouwekapel .  

Well icht was die kapel min of meer afgesloten van de rest van de kerkruimte. Dat b l ijkt 
uit een commentaar die deken Kerremans geeft b ij de kerkrekening over de jaren 1 689-
1 690 1391: de kerk had van de armendis een som van 304 ponden groten ( ! )  geleend "tot 
het maecken van een neeuwe cape/Ie aen de kercke, in de welcke staet den autaer van 
onse live vrauwe vant broederschap van den scapulier". Daar waar men zou verwach
ten "in de kercke", kan "aen de kercke" er op wijzen dat de kapel zich in een aanbouw 
van de kerk bevond ,  gevat tussen de noordel ijke kruisarm en het koor, waar nu de 
dienstruimte is met de toegang tot de traptoren.  Dat is lang n iet uitgesloten ;  ook de eer
der aangehaalde traze, "een tweede altaar staat buiten het koor, aan de noordkant van 
de kerk'', laat een interpretatie in die zin toe . De toegang tot of doorgang naar d ie kapel 
kan in dat geval in het transept geweest zijn .  Moeil ijk wordt het als men zich daarbij voor
stelt dat in die ruimte behalve een altaar ook nog een biechtstoel en zitbanken stonden 
zoals hierna bl ijken zal; helemaal ingewikkeld wordt het, waar deken Kerremans in zijn 
verslag van 1 69 1  nog vermeldt, dat er zich achter het Lievevrouwe-altaar, in  een du is
tere kapel ,  nog een derde altaar bevond 1401 • Dat zou dan ter hoogte van de hu id ige zoge
naamde grafkapel van Bladel in moeten zijn .  Wél stemt dat overeen met wat Karel 
Verschelde op zijn plan van de kerk van Middelburg aanduidt als "gewezen kapelle " 14' ). 

Dergelijke modaliteit bestond mogeli jk ook aan de zuidkant van de kerk : voor de hu idi
ge sacristie een vijftal jaren geleden herpleisterd werd , waren in de westeli jke wand de 
sporen te zien van vroegere wijde doorbrekingen. Laat er ons in d it verband nog op wij
zen, dat de aanbouwen ter weerszijden van het koor, in hun hu id ige vorm,  dateren van 
omstreeks 1 760, en dat op de Pourbuskaart van 1 57 1  en haar kopie van 1 597- 1 60 1 , aan 
de zuidkant van de kerk twee puntgevels te ontwaren zijn .  De rechtse daarvan mag wij-
zen op dergelijke kapel 1421• l 1 s9 



I n  zijn vis itatieverslag van 1 696 noteert de deken dan weer een gegeven , dat uitermate 
interessant is m .b . t .  d ie kapel én het mooiste meubel in de kerk van Middelburg, met 
name de biechtstoel in de noordel i jke transeptarm.  I n  verta l ing l u idt het: ''Tot hiertoe is 
de rekening van het Maria-altaar nog niet overgemaakt; eertijds werd aan dit altaar door 
Joh. Van den Neste een stuk land gelegateerd van omtrent een gemet en 100 roeden, 
waarvan de opbrengst, aldus burgemeeser Nicolaas Schaep, moest dienen om iets te 
maken voor dat altaar (h ier te verstaan als "voor deze kapel " ) ,  namelijk een biechtstoel 
en zitbanken, als vermeld op het front van die biechtstoel" (43l. Met dit laatste wordt ver
wezen naar de cartouche, waarop inderdaad te lezen staat dat de b iechtstoel bekostigd 
is u it schenkingen van Johannes van de Neste , G i l l is Minnaert en "uyt de gemeene a/e
moesen tot syraet van dese kape//e. 1676". 

STIJL VAN OOST. 

Rest nog de vraag naar het auteurschap van deze 'Schenking van het Scapul ier' . 
Eerder al suggereerden we dat dit doek geheel verwijst naar de stij l van Jacob van Oost 
van Brugge. Jan Lambrechts, die o . i .  zo goed als zeker een van de schenkers is ,  had 
met deze schi lder a l leszins connecties, b l ijkens de schenking van een van Oost aan de 
kerk van N ieuwpoort in 1 663. 

Behalve thuis in Brugse kunstenaarskringen ,  was h ij ook in contact met Antwerpse schi l
ders en graveurs. Zo werd zijn portret in de Onstervelicke Lof vande Reden-rijcke Dicht
conste gemaakt door Cornel is van Caucercken naar een tekening van Abraham van 
Diepenbeeck; deze beide kunstenaars stonden ook in voor de verluchting van de d icht
bundels V/aemsche Vredevreucht en Schoonheydts Ramp/at. Dit l i jkt ons vermeldens
waard , omdat we missch ien in die richting en via baljuw Lambrechts de herkomst van 
nog andere sch i lderijen in de kerk van Middelburg moeten zoeken.  Dit zou bv. het geval 
kunnen zijn met de 'Aanbidding door de Herders ' ,  een spiegelbeeld-kopie naar Rubens 
op basis van een ets van Lucas Vorsterman (44l, en met de 'Kruisdraging '  naar of u it het 
atel ier van Pieter 1 1  Bruege l .  

De datering 1 67 1 - 1 675 d ie we voor deze 'Schenking van het Scapul ier' vooropstel len, 
brengt nochtans een toeschrijving aan Jacob 1 van Oost wel erg in het gedrang, ver
mits deze meester stierf in januari of februari 1 67 1  (45l; bovendien is van Oost doorgaans 
toch vi rtuozer in het weergeven van anatomie en draperingen dan hetgeen we op het 
Middelburgse schi lderij te zien krijgen. 

De sch i ldertrant van Jacob 1 1  van Oost (Brugge 1 639- 1 7 1 3) is ,  zeker voor wat betreft zijn 
werk van voor 1 690, nauwel ijks van die van zijn vader te onderscheiden. Ook h ij zou in  
aanmerking komen a ls  auteur van d it schi lderij . maar daarbij hoort toch de bedenking 
dat Jacob de Jongere vanaf 1 670 tot 1 697 overwegend te R ijsel verbleef, wat echter n iet 
belet heeft dat h ij nog werk in het Brugse afleverde. 

Bij het ontbreken van enige signatuur  of document is het welhaast onmogel ijk  deze 
'Schenking van het Scapu l ier' aan een leerl ing of atel ier-medewerker van Jacob 1 van 
Oost toe te schrijven op louter g rond van stij lkenmerken;  toch bl ijft een attributie aan het 
atel ier of de school van Van Oost ruim plausibel .  

Als eventuele sch i lder van het doek wi l len we hier toch Jan Maes (Brugge ca. 1 620 -

1 677) suggereren ,  een productief kunstenaar van wie wel verondersteld maar nog niet 



bewezen is dat h ij een leerl ing was van Jacob 1 van Oost !45l, Naast de stij l ,  doet vooral 
de uitgesproken gel ijkenis van de madonna op de Middelburgse 'Schenking van het 
Scapul ier' met madonna-types van Jan Maes, o .m.  op zijn 'Tenhemelopneming van 
Maria' in de Lievevrouwekerk te Damme, ons in d ie r ichting denken . In dat geval zou het 
hier gaan om een van de beste werken van Jan Maes. 

Zolang een geschreven, l iefst eigentijdse bron d ie de sch i lder b ij name noemt n iet 
gevonden wordt, zal men het voor een toeschrijving van het doek moeten houden bij 
'school' of 'omgeving van Jacob van Oost van Brugge' ;  Dit doet wein ig of geen afbreuk 
aan de kwaliteiten die dit schi lderij onmiskenbaar heeft. Daar komt, voor wat M iddelburg 
aangaat, een meer dan gewoon belang b ij voor de lokale geschieden is ,  bij zoverre dat 
deze 'Schenking van het Scapu l ier '  vanu it dat oogpunt, na de B ladel in-triptiek wel l icht 
het interessantste schi lderij uit het Middelburgse erfgoed is. 

BROEDERSCHAP. 

"Mei 1680 - In de collegiale en parochiale kerk van Middelburg-in-Vlaanderen is een 
Broederschap van het Scapulier van de heilige Maagd Maria opgericht". Zo l u idt, ver
taald ,  in de b isschoppel ijke akten de nuchtere aankondig ing van een nieuw godvruch
tig genootschap te Middelburg !47l .  
Over deze confrerie is voor de rest b ijzonder wein ig geweten. De sticht ing ,  die gebeur
de onder het ambt van pastoor de Ruddere, te Middelburg van 1 676 tot 1 689, is wel
l icht in de Franse Tijd ,  rond 1 794, te n iet gegaan !45l, Merkwaard ig is toch wel dat pas
toor De Corte , opvolger van de Ruddere, daar in 1 69 1  maar wein ig  weet over te 
vertellen aan deken Kerremans : er is een aparte reken ing ,  er wordt wel een d ienst van 
de confrerie gedaan aan dat altaar, maar er is hem geen sticht ingsakte bekend,  er wor
den geen verslagen b ijgehouden " . !49l. Ongeveer eender l u idt het in het verslag over 
kerkvisitatie van 1 692, waaruit we ook vernemen dat er veel volk aanwezig is op de ver
gadering van het genootschap,  de tweede zondag van e lke maand !50l, In 1 698 bl ijkt 
dat er nota wordt genomen van de opbrengst van de col lecten of offerb lokken bij het 
Lievevrouwe-altaar, maar de deken heeft die reken ing n iet kunnen inki jken ; het jaar 
daarop was dat in orde !5• l .  

Bij gebrek aan documenten valt n iet meer na te gaan hoe lang de broederschap echt 
gefloreerd heeft. Mogelijk leed ze al voor de Franse Tijd aan bloedarmoede, want in 
1 79 1  werd een nieuwe Mariale confrerie gesticht, van de Rozenkrans nameli jk, die tot 
kort na de Tweede Wereldoorlog is b l ijven bestaan. Ook dit genootschap had zijn devo
tieschilderij , de 'Schenking van de Rozenkrans aan Domin icus ' ,  dat nog steeds in de 
kerk bewaard wordt. Het initiatief tot de oprichting ervan is ,  behalve aan de paters domi
nicanen, wel l icht veeleer aan de Middelburgse rederijker en fantast Francis van 
Hollebeke dan wel aan de toenmalige pastoor Michiel Ghesqui re toe te schrijven .  

Hoe dan ook, tussen 1 680 en  tot ca. 1 790 was de broederschap van het Scapul ier de  
enige confrerie op  de parochie Middelburg. Het sch i lderij met 'De Schenking van het 
Scapul ier' is daarvan het boeiende getuigenis.  

Marc Martens. 
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Noten : 

( 1 )  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

Deze bijdrage is een bewerking en uitgebreide versie van een artikel dat onder de titel De 
Schenking van het Scapulier in de Kerk van Middelburg, en de Broederschap daarbij opgericht, 
verscheen in Rond onze Toren, parochieblad van Middelburg, 1 6de jg. ,  1 989, nrs. 36-45. 
Voor de restauratie, op initiatief van pastoor De Smet en de Kerkfabriek van Middelburg in 1 985 uit
gevoerd door de heer Daniël Cru! van Ruddervoorde, verkeerde dit doek o.m. ingevolge schade 
opgelopen bij de beschieting van Middelburg in 1 944, in zo'n belabberde toestand dat het bij de 
inventarisatie door het Nationaal Instituut voor het Kunstpatrimonium in 1 973 niet voor fotografische 
opnamen in aanmerking kwam . In de desbetreffende publ ikatie (H .  VERSCHRAEG EN : 
Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen - Provincie Oost-Vlaanderen -
Kanton Eeklo. Ui tg .  Min isterie van Nederlandse Cultuur, Konink l ijk I nstituut voor het 
Kunstpatrimonium, Brussel, 1 977, p .5 1 )  vinden we de vermelding : " 0. -L . -Vrouw door heiligen ver
eerd, erg beschadigd (niet gefotografeerd)". I n  de Dagklapper van het Parochieblad vah Brugge, 
jg.  1 7  nr. 1 1 van 1 8  maart 1 962 ( = Dagklapper, Deel V, Brugge, 1 986, p .  4 1 0-41 1 )  ergert M .  ENG
LISH zich over de verregaande verwaarlozing van het Middelburgse kerkpatrimonium : " Veel 
schoon geld vergooid (aan het neogotische meubilair van omstreeks 1 900: van dat korrekt en koud 
archeologisch gedoe); terwijl men het vertikte de schilderijen te herstellen die nog altijd, als waren 
ze er teveel, op de grond staan, bestofd, gatig en verkleurd. Er zijn nochtans interessante stukken 
bij. Op een, dat de instelling van de broederschap van 't Skapulier voorstelt ( 1680), staat. onder de 
personages, onze bisschop de Baillencourt in portret. Alleen daarom zou het stuk in ere mogen 
gebracht worden. Is 't misschien omdat ze nu onder Gent horen, dat ze daar te Middelburg zo wei
nig "cas" maken van onze Brugse bisschoppen? Waarschijnlijk niet; want van 't grafkapelleke van 
Bladelin hebben ze ook een pover ding gemaakt. Sticht gij dan kerken! . . .  En anderzijds, verdient 
Middelburg wel deze restitutie (van haar kruisrelikwie, die in de Sint-Goedele te Brussel terecht 
gekomen is)? Als ge ziet wat er daar gebeurd is met het schilderij van Van der Weyden, het portret 
van de Baillencourt, en 't graf van de stichter?" 
Een rite die ook op latere leeftijd kan herhaald worden. Voor wat Middelburg betreft vinden we ze 
het laatst vermeld in Rond onze Toren, parochieblad van Middelburg, 6de jg . ,  1 979, nr. 25, voor 
zondag 1 6  juni : "15.00 u. mis ter ere van O.L. V en opleggen van het SCAPULIER". De plechtigheid 
werd geleid door een pater karmeliet. 
Brugge, Archief van het Bisdom, Acta Episcopatus, Reg. 38, f044 : "maius 1680 - Erectio confra
ter: scapularis. Erecta confraternitas scapularis B.M. V in ecclia. collegiata et parochiale oppidi 
Middelburgh. in flandria ". 
K. VERSCHELDE : Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen, Brugge, 1 867, p. 1 58-1 59 : "De 
schilderij in den O.L. Vrouwen autaer is nog al merkweerdig: zy verbeeldt O.L. Vrouwe die het 
Scapulier in handen geeft van Sint Simon Stock; zy werd waerschynlyk geschilderd in 1680, jaer dat 
het broederschap van 't Scapulier te Middelburg is ingesteld". 
In eigen publ icaties, m.n.  de eerste versie van onderhavige bijdrage (zie voetnoot 1 ), in Op 

Verkenning door het Grensgebied, een uitgave t .g .v. het bezoek van het Heemkundig Genootschap 

van het Meetjesland op 20 aug. 1 989 (= Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, jg. 3, 1 989, 

nr. 3, p .  1 46- 1 47 en afb. p. 1 36); in De Parochiekerk van Sint-Petrus en Sint-Paulus te Middelburg

in-Vlaanderen, Middelburg, 1 994, p .  23-24, en in Pieter Bladelin, ca. 14 10- 1472, en Middelburg in 

Vlaanderen, 1444- 1994. Een biografie van Pieter Bladelin . . .  Catalogus bij de tentoonstelling 550 jaar 

Middelburg . . . , Middelburg, 1 994, p .  47, wordt vanzelfsprekend de datering 1 67 1 -75 bepleit. 

Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkarchief nr. 388, f0 1 r0-v0• 

Dit is dan ook de oudste vermelding waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat de knielende figuur op 

de voorgrond van dit schilderij Pieter Bladelin is, een uitspraak die vanzelfsprekend ook het origi

neel geldt, thans in de Staatl iche Museen Preussischer Kulturbesitz te Berlijn. Over kopie en origi

neel ,  zie : M. MARTENS : Over de Bladelintriptiek. In  : Pieter Bladelin, ca. 14 10- 1472, en Middelburg 

in Vlaanderen, 1444- 1994. Een biografie van Pieter Bladelin . . .  Catalogus b1ï de tentoonstelling 550 

jaar Middelburg . . .  Middelburg, 1 994, p. 1 6-20, met de daar opgegeven bibl iografie. 

Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkrchief nr. 388, f0 1 v0: "Secundum altare stat extra chorum a latere 

septentrionali ecclesiae, quad insigne est et constructum in altum ex ligno marmorisato, consecra

tum est sub invocatione St.ae Mariae Virginis, qua representatur in pictura ejus, in qua etiam depio

tae sunt effigies aliquarum personarum, quarum aliquae adhuc vivunt, scilicet //lust.mi D.ni de 

Baillencourt, patris Keijser carmelite, d.ni van Geete qui cantor tuit huius eccl.iae, et aliquot 

Canonicorum ejusdem ecclesiae, quod est contra decretum Sijnodi mechliniensis titulo 14:cap /". 

Het bewuste decretum, Titulus XIV Caput 1. De imaginibus et Sanctorum Reliqwïs in da Oecreta et 

Statua Synodi Mechliniensis, Antwerpen, 1 634, p. 64, lu idt (in vertaling) als volgt : • ". zu!len de bis

schoppen er zorgvuldig op toezien dat op de voorstellingen, gebeeldhouwde of ge ch1/derde. d1 

zich in gewijde plaatsen bevinden of er eerlang zullen binnengebracht worden. niets ongeoorloofd . 
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niets profaans of oneerbaars voorkomt, en dat op altaarschilderijen geen afbeeldingen voorkomen 
van personen die nog in leven zijn". 
Karmelietenklooster Brugge : Series priorum Carmeli Brugensis. Manuscript in boekvorm, inv.nr. E 
0009, p. 67: "2 maii 1694: P Cyrillus a Nativitate B.M. V., Keijser, Aetas 77, prof. 57, sac. 52. Confess. 
et concion. •. Pater Keijser hoorde tot de 'geschoeide karmelieten', een orde die in 1 794 Brugge 
moest verlaten. Met dank aan E .P. C .  NOYEN, archivaris van het Karmelietenklooster te Brugge, die 
ons deze gegevens betreffende pater Keijser bezorgde. 
Daarover is uitvoerig geschreven door G.A.C.  VAN VOOREN : Middelburg in Vlaanderen toe
vluchtsoord voor Staatse katholieken (1666- 1678). I n  : Appeltjes van het Meetjesland, nr. 1 5 , 1 964, 
p .  5-44; Middelburg in Vlaanderen en de Hollandse Missie ( 1678- 1 700). In : Idem, nr. 1 6 , 1 965, p. 
5-58; De missionering vanuit Middelburg in Vlaanderen ( 1 700- 1 737). In  : Idem, nr. 1 7 ,  1 966, p. 34-
68; Geschillen over de Middelburgse Missie gedurende de 18de eeuw. In : Idem. nr. 1 8, 1 967, p. 
1 89-21 8. 
K. VERSCHELDE : o .c . ,  p. 1 80 .  
Zij worden vernoemd in de ordonnanties en statuten voor het kapittel, in 1 670 door de gravin van 
Middelburg uitgevaardigd. Deze zijn in extenso weergegven bij K. DE POTIER en J. BROECKAERT 
: Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement Eekloo - Deel 
/Il - Middelburg. Gent, 1 870, en anastatische herdruk, Handzame, 1 973, p. 1 73- 1 87;  zie ook K .  
VERSCHELDE : o . c "  p .  1 69. 
K .  VERSCHELDE, o .c . ,  p .  1 72, voetnoot 1 .  
Ibidem, p.  1 69 voetnoot, 2 .  
Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkarchief nr. 388, f 0  1 1  r0-v0; daar lu idt het dat kanunnik Bultynck a l  te 
veel in de herbergen zat, soms tot na middernacht, zelfs als hij de vroegmis moest doen, en dat hij 
door zijn levensstijl schandaal wekte. 
Dezelfde bron, f0 4 v0, met het verslag over de visitatie van 1 691 , vermeldt de Ondervraegh. ghe
daen van d'heer Bultinck Bailliu, mitsg. rs " . Zo dit gegeven klopt, zou te dien tijde ook de baljuw 
van Middelburg een Bultinck geweest zijn, die mogelijk, zoniet waarschijnlijk, verwant was met 
kanunnik Bultynck. De opeenvolging van de baljuws van Middelburg over de periode 1 683- 1 704 
blijkt nog enkele duistere punten te bevatten. Volgens K. VERSCHELDE, o.c .  p. 1 47,  werd met 
ingang van 7 september 1 684 Jan Faignaert tot baljuw aangesteld,  en dit voor een periode van 20 
jaar. Zou hij eerder sterven, dan mocht zijn weduwe, Isabella Bultynck, naar wil lekeur een opvolger 
aanduiden. Dit zou gebeurd zijn eind 1 703, toen ze haar neef Boudewijn Dominicus De Smet voor 
het ambt aanduidde. De voornaam Boudewijn kan al duiden op de verwantschap met kanunnik 
Bultynck. In elk geval ziet het er naar uit, dat Jan Faignaert bij leven aan iemand anders, i .c .  zijn 
schoonbroer, tijdelijk zijn ambt overdroeg .  In de parochieregisters van Middelburg, bewaard in het 
Rijksarchief te Beveren-Waas, Boeken 8, Doopsels 1 676- 1 70 1 - 1 7 1 1 ,  p. 24/25 - Bewerking LA 
LUTEIJN en E.A. LUTEIJN-EEKHOUTE : Parochieregisters van Middelburg in Vlaanderen. Uitg. 
Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, z .d . ,  Band I l ,  p .  69 , wordt Boudewijn Bultynck, zon
der de explicitie vermelding dat het om de kanunnik gaat, op 1 4.4 . 1 689 vernoemd als peter van 
Carolus Boromeus Faignaert, zoon van Jan en Isabella Bultynck, en dit in naam van Michaël 
Faignaert. 
zie J. BUNTINCX : Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, Deel 1 1 1 ,  Brussel ,  1 966, 
p .  255 nr. 1 7 1 1 9; Deel VI, Brussel, 1 973, p .  86, nr. 28768. 
Rijksarchief Beveren-Waas, Parochieregisters van Middelburg in Vlaanderen. Boek 2.  Doopsels 
1 639-1 666, p .  37 - Bewerking, cfr. supra, Band 1, p.  82. 
Rijksarchief Beveren-Waas, Parochieregisters van Middelburg in Vlaanderen, Boek 5.  Huwelijken 
1 666-1 676, p. 9 - Bewerking cfr. supra, Band 1, p. 1 97.  Dit was een huwelijk "cum dispensatione 
trium bannorum", zonder de "drie bannen"of afkondigingen in de kerk. Vier dagen voordien, op 1 8  
oktober, was hun dochter Maria Catharina geboren, ze zou daags na het huwelijk van haar ouders 
gedoopt worden (cfr. Rijksarchief Beveren-Waas, Parochieregisters van Middelburg in Vlaanderen. 
Boek 7. Doopsels 1 666-1 676, p.  22 - Bewerking, cfr. supra, Band I l ,  p. 38). 
Volgens K. VERSCHELDE, o.c. p .  1 69, zou hij reeds in 1 660 benoemd zijn; hij verwijst daarvoor naar 
de Pastorelen boek, f0 30-32. Dit document is thans niet terug te vinden. 
Zowel K.  VERSCHELDE, o .c . ,  p. 1 59, als DE POTIER en BROECKAERT, o.c" p .  1 27,  geven het graf
schrift van de ouders van kanunnik Nolf : "Sepulture van d'heer Jaecques No/f, schepen der stede 
en graefschepe van Middelb. in Vlaenderen en Catharina Fa d'heer Jaecques van Wambeke in syne 
tyde greffier van Middelb. in Vlaenderen, huisvr. van voorseyden No/f, overleed den 3 1  Lauwe 
1638". 
K. VERSCHELDE : o.c. , p. 1 70.  
Rijksarchief Beveren-Waas, Parochieregisters van Middelburg in Vlaanderen, Boek 8,  p .  65.  -
Bewerking, cfr. supra, Band I l ,  deel 2, p. 1 1 5. 
K.  VERSCHELDE : o.c. , p. 1 70. De gegevens betreffende kanunnik van Coppenholles ambt te Eine 
zijn ontleend aan R .  VAN DER DONCKT : Inventaris van het Archief van de Sint-Elooiskapittelkerk te 



Eine (Oudenaarde).Brussel ,  1 967, p. V I I  en p. 26. In een schriftelijke mededeling meldt Dr. H. VAN 
ISTERDAEL van het Rijksarchief te Ronse ons, dat Frans Coppenholle poorter was van Oudenaarde, 
en vermoedelijk daar werd geboren; volgens een aantekening in het overlijdensregister van Eine 
stierf hij te Mechelen, waar hij ook begraven werd. 

(23) K .  VERSCHELDE : o .c . ,  p .  1 72 .  
(24) I bidem, p .  1 23 ,  1 29. 
(25) Over Johannes of Jan Lambrechts zie : C. C(ARTON) : Lambrechts (Jean). in : Biographie des hom

mes remarquables de la Flandre occidentale. Brugge, 1 843, T. 1, p. 271 -275; K. VERSCHELDE, o.c. ,  
p .  1 43- 1 47; F. DE POTIER en J .  BROECKAERT, o.c. ,  p .  1 6 1 - 1 69; M. ROOSES: Lambrecht (Jean), 
in :  Biographie Nationale, T. XI ,  Brussel ,  1 890-9 1 ,  kol . 1 98-203. 
C. Carton zou zijn gegevens geput hebben uit een manuscript van Jan Lambrechts, zijn 
Gedachtenis-boeck van het gheslachte van Jan Lambrechts. dat toen in het bezit was van M.C.P. 
Serrure. Als autobiografie, gevolgd door enkele onuitgegeven gedichten, kwam dit voor als nr. xx in 
de catalogus voor de veil ing van manuscripten uit de collectie Serrure, gehouden te Brussel op 19 
november e.v. 1 872. I n  latere verwijzingen naar dit manuscript, o .m. b i j  ROOSES, o.c. ,  wordt 
gesteld dat het zich in de bibl iotheek (van de Rijksuniversiteit) te Gent zou bevinden. Daar worden 
inderdaad enkele nummers uit de vei l ing Serrure bewaard, evenwel niet Lambrechts' memorialen. 
Naast de hierboven genoemde publ icaties, is de belangrijkste bron over Lambrechts door ons 
geraadpleegd J. VAN MALE: Pronckzae/ der doorluchtige ende ghe/eerde mannen de welcke tot 
Brugghe als in het land van Vryen hebben ghebloeyt, Hs. nr. 639 in de Stadsbibliotheek te Brugge. 
Dit manuscript is een kopie van Codex 1 77 in de Stadsbibl iotheek te Kortrijk, Fonds Goethals
Vercruysse, met de wat kortere titel Gheleerde Mannen ende Constenaeren van Brugghe. Het 
dateert van ca. 1 7 1 3- 1 7 1 7. 

(26) uit VAN MALE, o.c. 
(27) I bidem. 
(28) C. C(ARTON), o .c .  p. 273, vermeldt deze schilderijen; op de Van Oost te Nieuwpoort stond volgens 

de auteur bovenaan het opschrift "Beati qui in Domino moriuntur": "zalig zij die sterven in de Heer", 
en onderaan een in memoriam voor zijn broer. Ook DE POTIER en BROECKAERT, o.c. ,  p. 1 6 1 - 1 62,  
en M.  ROOSES, o .c . ,  vernoemen deze werken. 

(29) Rijksarchief Beveren-Waas, Parochieregisters van Middelburg in Vlaanderen, Boek 6, p. 2 -
Bewerking, cfr. supra, Band 1 ,  p. 2 1 4. 

(30) uit  J .  VAN MALE, o.c.  Het jaarschrift in een van deze versregels vervat, geeft ons 1 669; de fraze 
"ghebenedyde maegd en moeder gods uwe name sy daer van Jangh hoe meer ghelooft, . . . " kan 
geïnterpreteerd worden als een intentie van Lambrechts tot een bijzonder eerbetoon aan de Moeder 
Gods. Het schenken of medebekostigen van een schilderij voor de kerk van Middelburg zou daar
in passen. 

(3 1 )  De wonderbare genezingen, bewerkt door de relikwie van het Hei l ig Kruis, zijn het uitvoerigst 
beschreven in P. DUFAY : De pretiosissimo sanguine salvatoris nostri Jesu Christi, Brugge, 1 633, en 
(VAN CALOEN) : Triumphe van het heilig Kruise Christi Jesu, dat is de geschiedenisse van de vier 
kruisreliquien die vereerd worden of destijds vereerd wierden te . . .  , te Middelburg in Vlaanderen, . . . 
Brugge, 1 87 1 . Over de mirakels rond het klooster te Middelburg: M. MARTENS : Wonderlijke 
gebeurtenissen in en rond het Clarissenklooster te Middelburg-in-Vlaanderen, in: Heemkundige 
Bijdragen uit het Meetjesland, jg. 8, 1 994, nr. 1 ,  p. 1 - 1 0 .  

(32) Uit  J .  VAN MALE, o.c. 
(33) De bundel ,  gedrukt te Brugge in 1 684, was getiteld: De Wonderen van onze Lieve Vrouwe van Halle. 

Over het verzuim van de jezuïeten en Lambrechts' bedevaart naar Halle, zie C. C(ARTON) ,  o.c. p. 
274. 

(34) D.  VERSTRAETE, die in Dorpspolitiek in de 1 le eeuw te Middelburg, verschenen in Vrij Maldegem, 
jg. 1 8, nr. 1 2  d.d .  25.3.6 1 , een schets van baljuw Lambrechts' onzalige tijd in Middelburg tekent, 
vernoemt daarin het schilderij De Schenking van het Scapulier, en suggereert daarbij ook dat dit 
schilderij mogelijk door Jan Lambrechts geschonken kan zijn. 

(35) M. ROOSES, o .c . ,  kol . 1 99-200. 
(36} De vervanging van het 'oude' altaar was al omstreeks 1 890 aan de orde: op de gemeenteraad, in 

zitting op 23 september 1 891 , komt vanwege de kerkfabriek van Middelburg de vraag tot machti
ging voor het vernieuwen van altaren, orgelkast en boiserie; de zij-altaren, zonder nadere specifi
catie, zijn begroot op 3780 en 3475,50 Fr. (Gemeente-archief Maldegem, afd. Middelburg, Register 
van de processen-verbaal van de Gemeenteraad - 1876 e. v.,  p. 92 r0-v0). Voor zover ons bekend is 
het nieuwe, neogotische Lievevrouwe-altaaar er pas gekomen na de verbouwing van de kerk in 
1 889- 1 895. De architect van deze werken, François Van Wassenhove uit Eeklo, ontwierp in 1 89 1  ook 
een nagenoeg compleet nieuw meubi lair, w.o. een Lievevrouwe-altaar, dat uiteindelijk toch niet 
geheel naar zijn plannen is uitgevoerd. Zie daaromtrent: M.  MARTENS : Kerkmeubilaîr en interieur. 
In : Het Parochiale Leven. Deel 2 van In onze tijd . . . , Maldegem, 1 989, p. 1 87,  1 9 1 .  

(37} K .  VERSCHELDE : o.c . ,  p .  1 58. 



(38) Brugge, Archief van het Bisdom: (Bisschop de Casti l lon): Status ecclesiae et parochialis " .  die 15 
mensis junii anno 1 746: " . . .  quot . . .  sint altaria ? tria sunt . . .  alterum angelorum reginae inscriptum 
" .  ; ". est unica confraternitas . . .  ". 

(39) Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkarchief nr. 388, f0 8 v0. 
(40) Ibidem, f0 1 v0. 
(4 1 )  K. VERSCHELDE : o.c" grondplan tegenover p .  1 49. 
(42) Zie daaromtrent M.  MARTENS : Oe Sint-Petrus en Pauluskerk. I n : Het parochiale Leven. Deel 2 van 

In onze tijd .. " Maldegem, 1 989, p. 1 82-1 83, en IDEM : Oe parochiekerk van Sint-Petrus en Sint
Paulus te Middelburg-in-Vlaanderen. Middelburg, 1 994, p. 8-9. 

(43) Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkarchief nr. 388, f0 1 2  v0 : "6. Hactenus non est redditus computus 
altaris B. mariae. tuit antehac legata huic altari a Jo.e Van den Neste pars terrae scilicet mensura et 
100 virgae circiter terrae, qua tuit rendita, ut ait 0. Nicolaus Schaep burgim.s quodq. ex peccunijs 
inde redactis aliqua fuerint facta pro dicta altari . scilicet confessionalem et sedilias ut in frontispicio 
confessionalis notat. • 

(44) Over dat schilderij zal een korte bijdrage verschijnen in het Jaarboek 1 997. 
(45) De gegevens over Jacob 1 van Oost en zijn omgeving zijn gebaseerd op J .L .  MEULEMEESTER : 

Jacob van Oost de Oudere en het zeventiende-eeuwse Brugge. Brugge, 1 984. 
Restaurateur Daniël Crul van Ruddervoorde, die het doek in 1 985-86 onder handen had, meende 
het aan Jacob 1 van Oost te kunnen toeschrijven. Op aanwijzen van de heer Crul en op basis van 
onze historische studie omtrent het schilderij. meer bepaald de eerste tekstversie zoals verschenen 
in het parochieblad van Middelburg (zie voetnoot 1 ), wijdde J . L. Meulemeester, in het verlengde van 
zijn monografie over Jacob 1 van Oost, ook enkele lijnen aan deze Schenking van het Scapulier: J . L. 
MEULEMEESTER : Enkele nieuwe gegevens betreffende het oeuvre van de Brugse kunstschilder 
Jacob van Oost de Oudere ( 1603- 1671). In : Oe Gidsenkring, uitg. de Westvlaamse Gidsenkring 
v.z.w" jg. 32, 1 994, nr. 2 ,  p. 1 4- 1 5  en voetnoot 44. Een toeschrijving aan Jacob 1 van Oost, h isto
risch niet houdbaar. lijkt hem ook op stilistische gronden weinig aannemelijk; ook volgens deze 
auteur zou Jan Maes als schi lder in aanmerking kunnen komen. 

(46) Over Jan Maes, zie : Baron J. BETHUNE : MAES (Jean). In  : Biographie Nationale, T. XI I I ,  Brussel, 
1 894-95, kol. 1 38- 1 39; J . L. MEULEMEESTER : Jacob van Oost de Oudere en het zeventiende-eeuw
se Brugge. Brugge, 1 984, p. 209-21 5;  IDEM : Jan Maes: een minder bekende Brugse schilder uit 
de zeventiende eeuw. In : Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - 1993, 
Antwerpen,  1 993, p. 31 3-355. 

(47) zie hoger, voetnoot (4). 
(48) K .  VERSCHELDE, o.c. p .  1 89. 
(49) Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkarchief nr: 388, f0 2 v0" 6r0• 
(50) Ibidem, F 6 r0• 
(5 1 )  Ibidem, F 12 v0. 
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LEOPOLD FRANCIS DEMEYER, 

KONGOPIONIER 
Marc Martens 

Koloniale held is hi j genoemd ,  en pionier van het beschavingswerk: Leopold Francis 
Demeyer, geboren te M iddelburg op 9 apri l  1 863 en ruim honderd jaar geleden , op 6 
augustus 1 893, overleden te Bumba in  Zaïre, toen Kongo-Vrijstaat. Een i l lustere telg 
onder Middelburgs zonen, zo zou men aannemen, maar . . .  in z i jn geboortedorp een vol
slagen onbekende,  ondanks het her inneringsplaket dat l inks van de toegangspoort van 
de kerk van M iddelburg tegen de muur  is aangebracht. 

Reden genoeg vonden we, om eens na te gaan wie deze Leopold Demeyer eigenlijk 
was. Maar hier al moeten we bekennen dat de speurtocht nogal tegenvie l .  Twee gege
vens zijn daarvan de oorzaak. Vooreerst is er het feit dat Leopold Demeyer opgroeide in 
een vri j  ingewikkelde en wein ig honkvaste gezinssituatie. Dit leent zich weliswaar tot 
anecdoten,  maar brengt wein ig gegevens aan over hem zelf. H ij b leef ongehuwd , nabe
staanden van zijn verwanten hebben we, zelfs na een oproep in de pers, niet terugge
vonden.  Ten tweede is er het gegeven dat Leopold Demeyer slechts een tiental maan
den in 'de Kongo' verbleef; over zijn activiteiten daar zijn we enkel ind i rect ingel icht, o .m. 
door rapporten van z i jn oversten aldaar. Ook brieven met z i jn wedervaren die h ij even
tueel naar zijn fami l ie stuu rde, hebben we niet kunnen opsporen. 
Toch wi l len we n iet nalaten de resultaten van onze magere oogst kenbaar te maken. We 
zijn het o .m.  de vele personen en instanties die ons bij de zoektocht geholpen hebben , 
verp l icht. 

Kinderjaren te M iddelburg en te Adegem. 

Leopold Francis Demeyer was een douan ierszoon .  Vader Pieter Leopold was afkomstig 
van Mariakerke bij Gent, en was vanzelfsprekend wegens zijn beroep in het grensdorp 
Middelburg terecht gekomen . Daar woonden toen veel douaniers, veelal op logement; 
ze hadden hun bezigheid goeddeels met de declaratie van vee en met veldwerk in deze 
beruchte smokkelaarsstreek. 
Op 48-jarige leeftijd huwde "jongman" Pieter Demeyer met Joanna Carol ina Quaetaert, 
de toen 22-jarige dochter van Ferd inand en van Barbara van Kerschaever, landbouwers 
op het Vossenhol te Maldegem. B ij het burgerl ijk huwelijk, op 1 4  augustus 1 862, traden 
vier col lega's-douaniers als getu igen op. Een week later werd hun verbintenis ingeze
gend door pastoor De Clercq . Getu igen daarbij waren Sabine, zuster van de bruid, en 
Jacob Amant, douan ier. 

Waarschijn l ijk  heeft dat huwelijk enige opspraak verwekt: er was niet al leen het aan
zien l i jk leeftijdsversch i l  tussen de beide echtel ieden , maar b l ijkens de huwel ijksakte 
woonde Joanna Quaetaert toen al langer te Middelburg, waar ze ingeschreven stond als 
landbouwster. Ook was er wel enige haast bij .  Het koppel heeft al leszins niet al te lang 
gewacht om kinderen te kopen : op 9 april het jaar nadien werd Leopold Francis gebo
ren ,  en nog dezelfde dag boven de doopvont gehouden. Douan ier Ludovicus Bauwen 
was peter, grootmoeder van Kerschaever meter. 
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Doopakte van L. Demeyer, in het parochiearchief te Middelburg. 

Niet veel later verhuisde het gezin van Middelburg naar de Dorpsstraat n r. 50 in de 
Kerkwijk te Adegem. Daar verrijkte het op 7 februari 1 865 nog met een dochter, Leonie 
Ulal ie. Begin december 1 87 1  rui lden ze alweer Adegem voor Middelburg ,  waar ze zich 
vestigden in de Kerkstraat nr. 1 2 . Anderhalf jaar nadien, op 25 mei 1 873, stierf daar 
vader Pieter Demeyer, 59 jaar oud . Aangifte van dit overl i jden werd gedaan door col le
ga-douanebrigadier Gustaaf Ghuys en door gemeentesecretaris Dumonceau . 
Ghuys was in datzelfde jaar 1 873 uit Wijtschate, tussen leper en de Franse g rens, naar 
Middelburg overgekomen.  Eerst woonde h ij een klein eindje van het gezin Demeyer van
daan, in het stadhu is namelijk, destijds op het nr. 3 in de Kerkstraat. 
Het ziet er naar uit dat deze Gustaaf Ghuys, geboren te Ronse in 1 832, in d ie korte tijd 
reeds vriend ten huize was geworden:  met hem hertrouwde Joanna Ouaetaert, d ie toen 
ingeschreven stond als "gepensioneerde van den Staat" op 26 maart 1 87 4 voor de wet. 
Meteen werd een zoon, waarvan de geboorte vijf dagen voord ien al  was aangegeven ,  
erkend en gewettigd .  Het k ind heette zoals zijn vader, Gustaaf. Op 27 maart, in  vasten
tijd ,  volgde het kerkelijk huwel ijk .  
Eens te meer zal daar in  het landel ijke Middelburg, dat toentertijd ru im 900 inmwoners 
telde, schandaal van gesproken zijn ,  want de weduwe is besl ist n iet bijster lang in diepe 
rouw geweest. Of dit al les er mee te maken had dat het gez in ,  waar in ondertussen ook 
de moeder van brigad ier Ghuys , Melanie Vanhyfte, haar intrek had genomen , op 23 
november 1 874 naar Antwerpen verhuisde, dan wel of een ambtel ijke overplaats ing ,  
mogelijk op aanvraag van Ghuys zelf daaraan ten grondslag l igt ,  weten we n iet. I n  e lk 
geval, i n  Antwerpen woonden twee broers van Gustaaf Ghuys, d ie b ij het burger l ijk 
huwelijk te Middelburg getuigen waren geweest. Eén van hen was eveneens douan ier, 
de andere was ambtenaar bij de Spoorwegen. 

Voor wat Leopold Francis aangaat, d ie i n  d it omslachtige fami l ie-epos bijna verloren 
dreigt te lopen, betekent het dat h ij op 1 1 -jarige leeftijd voor de tweede keer zijn geboor
tedorp verliet. Als jongen u it de burgerij heeft h ij ongetwijfe ld regelmatig school gelopen,  
zowel in Adegem als in Middelburg. Hoewel we daaromtrent geen documenten terug
vonden (over het onderwijs te Middelburg in vorige eeuw, meer bepaald voor 1 894, is 
trouwens weinig of niets gepubl iceerd) ,  veronderstel len we dat hi j te Middelburg een 
paar jaren in  de gemeenteschool bij meester August Sch ietse heeft gezeten. l 197 
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Foto uit "Aan onze Koloniale Helden, die stierven voor d e  beschaving, 1 876-1 908". 

Directe verwanten van hem zijn er voor zover we konden nagaan,  in Middelburg of i n  
Adegem n iet , noch Demeyers, noch met de naam Ghuys. I n  Maldegem wonen ook geen 
Ouaetaerts meer. 

M il itaire carriere 

Gezien zijn afkomst en verdere levensloop,  l ijkt het voor de hand te l iggen dat Leopold 
Demeyer in Antwerpen verder studeerde; in welke school of instel l ing dat was, of welke 
opleid ing h ij er volgde, hebben we alweer n iet kunnen achterhalen . Hoe dan ook, op 1 6-
jarige leeftijd begon h ij zijn mi l itaire carrière:  onder stamboeknummer 1 1 549 werd h ij op 
28 apri l 1 879 als vrijwi l l iger ingel ijfd b ij het Tweede Regiment Jagers-te-Voet. Geen twee 
maanden later, op 2 1  jun i ,  werd h ij tot korporaal bevorderd. 
In de daaropvolgende jaren wordt h ij achtereenvolgens sergeant op 1 augustus 1 880, 
sergeant-fourrier per 1 januari 1 88 1 , en prec ies vier jaar later sergeant-majoor. Na een 
eerste achtjarige d ienstperiode als onderofficier, verlengt hij op 1 3  mei 1 887 zijn enga
gement b ij het leger. Op 1 ju l i  van dat jaar wordt hij adjudant-onderofficier. Bij Koninklijk 
Besluit van 30 maart 1 889 ziet h ij zich bevorderd tot onderlu itenant, om onmiddellijk 
daarop, b ij min isteriële besch ikking ,  aangewezen te worden voor het Eerste Regiment 
Jagers-te-Voet. 
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Naar Kongo 
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Stamboekfiche van Leopold Demeyer. 

Zeer waarschijnl ijk had Leopold Demeyer een part avonturiersb loed in de aderen stro
men: op 1 3  augustus 1 892 wordt h ij gedetacheerd naar het Mi l itair Geografisch I nstituut, 
de gebruikel ijke gang van zaken voor Belgische mi l itairen d ie naar 'de Kongo' wensten 
te gaan. Hun aanvraag daartoe d ienden ze te richten aan de Admin istratie van de Etat 
lndépendant du Congo of Onafhankel ijke Kongostaat te Brusse l .  I ndien aangenomen,  
dan volgden ze een soort stage bi j  het Cartografisch I nstituut . en dit met het oog op in l ij
ving bij de Force Publique of Openbare Weermacht in Kongo-Vrijstaat. 
Leopold Demeyer kreeg bij de administratie het stamboeknummer 962. U it zijn dossier 
bl ijkt dat h ij het examen voor de graad van lu itenant had afgelegd ,  de beide landstalen 
beheerste en goed stond aangeschreven bij zijn mi l itaire oversten .  / 199 
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Het voorgaande vraagt wel l icht enige uit leg. Daarbij is een beetje koloniale geschiede
nis onvermijdel i jk. 

Tot omstreeks 1 860 was het binnen land van Centraal-Afrika voor de blanken nagenoeg 
onbekend gebied, dat echter door de Europese landen begerig werd bekeken ter wil le 
van de vermoede rijkdommen. 
In september 1 876 werd er ,  op in it iatief van kon ing Leopold 1 1  van België, een interna
tionale geografische conferentie gehouden , kaderend in de koloniale aspi raties van 
deze vorst. Daar werd besloten tot de oprichting van een I nternationale Afrika
Veren ig ing ,  de Association I nternationale Africaine, waarvan de kon ing voorzitter werd . 
De doelste l l i ngen waren f i lanthropisch of a lthans toch zo geformuleerd , met voorop de 
bestrijd ing van de s lavernij en de s lavenhande l .  
I n  opdracht van Leopold  1 1  ondernam Stanley in 1 879-84, met de ervaring van twee eer
dere , beroemde Afr ika-expedities, nog twee exploratietochten naar Kongo, waarbij ook 
nederzett ingen werden gepland en onderhandel ingen aangeknoopt met lokale stam
hoofden.  
Het is  de t i jd dat de Europese mogendheden Afrika onder e lkaar verdelen . Koning 
Leopold kon bewerken dat ,  ge l ijk lopend met en in de marge van de Conferentie van 
Berl i jn ,  in februari 1 885 de Etat l ndépendant du Congo, de Onafhankelijke Kongostaat 
of Kongo-Vrijstaat werd erkend ,  met hemzelf als soeverein .  De noordgrens werd 
bepaald op 4° N .B .  Later zou dat, in samenspraak met Frankrijk, de loop van de Ubangi 
stroomafwaarts van Yakoma worden . 
I n  1 887-90 ondernam Stan ley een laatste Kongo-reis, waarbij h ij stroomopwaarts langs 
de Aruwimi  voer; een expeditie van de Belg Vangele toonde aan dat de Uele een bijr i
vier van de Ubangi is .  
In  1 89 1  werd het internationaal fe l  omstreden " rubberstelse l "  opgelegd ,  waardoor de 
inboor l ingen verpl icht werden rubber en ivoor te leveren .  

Rond de eeuwwissel ing l iggen de grenzen van de Afrikaanse kolonielanden vast. 
In 1 908 neemt België de Onafhankel ijke Kongostaat over, die daarmeé Belgisch Kongo 
wordt. België exploiteert mijnen en plantages en missioneert ijver ig.  Op 30 jun i  1 960 
wordt Kongo onafhankel ijk; in 1 966 krijgen de meeste grote steden hun vroegere naam 
terug ,  vanaf 1 969 zal Kongo Zaïre heten.  

Bij de Force Publ ique 

Kort na de erkenning van de Kongo-Vrijstaat, voorzag Leopold I l  in de bestuur l ijke orga
nisatie en de inrichting ervan. Vanaf dan zou ook de exploratie van het immense gebied 
pas goed op gang komen. Tot dan toe waren enkel de grote rivieNalleien min of meer 
bekend terre in .  Het land werd ingedeeld in districten, waarbinnen verscheidene posten 
de bases vormden van waaruit de operaties werden geleid en gevoerd . 

B ij decreet van 30 oktober 1 885 werd een gouverneur-generaal aangesteld. Het jaar 
nadien werd de al genoemde Force Publ ique of Openbare Weermacht in het leven 
geroepen met standplaats te Bama aan de monding van de Kongostroom. De eerste 
commandant van dit korps was kapitein Leon Roget. Het was de bedoeling rond een 
blank, overwegend Belg isch kader een troepenmacht van in landse soldaten te verza
melen. Mettertijd zouden er eenheden gevestigd worden in de verschi l lende district -
hoofdp laatsen en -posten. Bama was het basiskamp van waaruit opleid ing, bevoorra
d ing en administratie gebeurden.  



I n  de Force Publ ique d ienden omstreeks 1 892 een 1 30-tal Belg ische officieren en onder
officieren .  Eén daarvan was Leopold Francis Demeyer. 
Na de korte stage aan het Mi l itair Geografisch I nstituut, voer Leopold Demeyer op 6 sep
tember 1 892 aan boord van de stomer Lulu Bohlen uit Antwerpen af. Als medepassa
g iers die in de Kongostaat enige naam gemaakt hebben, waren er o .m .  kapitein-com
mandant August van Calster en de lu itenanten G i l la in en Buret 
Een maand later, op 5 oktober, werd er te Boma ontscheept. Daar was een korte perio
de van accl imatisatie en opleid ing voorzien .  

Demeyer zou ingezet worden bij de exploratie- en bezett ingscampagnes in  de streek 
ten noorden en noordoosten van de Kongostroom , meer bepaald in het gebied van 
Bomu en Uele. Als belangrijkste basis was daar Yakoma, een post aan de samenvloei
ing van beide rivieren,  nabij de 4° N . B .-g rens. Voorwaar geen gemakkel i jk gebied: hoe
wel in  1 887 de loop van de Ubangi als natuurl ijke scheid ing tussen Belgisch en Frans 
gebied was aangenomen , betwistten de Fransen , die eendere aspi raties koesterden als 
Leopold I l  aangaande het bereiken van de Ni j l ,  er nog bepaalde afg renzingen;  de s la
venhandel van gearabiseerde buurvolkeren floreerde er nog volop , in Soedan was er de 
opstand van de zgn.  Mahdisten . Bovendien bereikten in d ie tijd verhalen Europa over 
bevrijde slaven,  de l ibérés, die in dienst van de Weermacht een even erbarmelijk 
bestaan te l ijden hadden als voord ien;  verhalen ook over moordpartijen door de kolo
n isten onder de inlanders aangericht, a l  dan n iet in verband met het in leveren van ivoor 
of rubber, evengoed als verhalen over wi lden die n iet verlegen waren b lanken te veror
beren. 

Op 10 november 1 892 vertrok vanuit Boma de kolonne waarvan behalve Leopold 
Demeyer, ook kapitein van Calster en lu itenant Stroobant deel u itmaakten.  Men vorder
de op en langs de Kongostroom, deels per stoomboot en in prauwen,  deels te voet. Op 
8 februari van het volgende jaar bereikten ze, na een laatste etappe aan boord van de 
stoomsloep En Avant, die eerder ook door Stanley veelvu ld ig was gebru ikt, de post 
Banzyvi l le op de Ubangirivier. Het diensthoofd van d ie post, Masu i ,  lag er ziek; kapitein
commandant Christiaens verbleef er, nog herstel lende van een wond aan de di j ,  opge
lopen bij een treffen met inboorl ingen. Voorwaar n iet onmiddel l ijk een opbeurende ont
moeting. Bovendien kwamen toen op de post k lachten b innen over provocerende 
Franse soldaten die de rivier waren overgestoken , hutten hadden platgebrand en kip
pen en geiten van de inboorl ingen geroofd . Klachten d ie ,  zoals Stroobant en Christiaens 
konden vaststel len,  gegrond waren.  

Op 1 7  februari 1 893 komen Demeyer, van Calster en Stroobant aan te Yakoma. Ook op 
die post, waar Georges Hennebert toen overste was met als adjuncten Alexander 
Dumoul in  en Pierre Buret, b l ijkt dat er een zenuwenoorlog aan de gang is tussen Belgen 
en Fransen. Een vijftal ki lometer verderop, op de rechteroever van de Ubang i ,  b ij de post 
van Abiras, was de Franse graaf d'Uzes gelegerd . Van de privé-exped itie die h ij onder
nomen had richting Nijl , maakten ook Liotard, Fresse en Pottier deel uit. De opdracht van 
de manschappen in Yakoma bestond dan ook hoofdzakel ijk uit het controleren van de 
Franse bewegingen, en het verhinderen dat de Franse vlag zou geplant worden op voor 
de Kongostaat bezet gebied. Op 6 maart verl iet Stroobant Yakoma, r ichting Bangasso; 
enkele dagen later zul len ook Hennebert, Buret en Dumoul in  daarheen afreizen.  Het 
conflict bereikte een hoogtepunt op 1 6  maart 1 893, toen Franse troepen onder de lei
ding van Liotard, en Belgen met aan het hoofd Mathieu, resident te Bangasso, daar met 
schietklare wapens tegenover elkaar stonden. Het incident werd uiteindel ijk toch langs 
diplomatieke weg geregeld .  l 201 
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Het noordelijk deel van Kongo, met situering van de plaatsen waar L. Demeyer aktief was. 

En Leopold Demeyer ? Die komt n iet voor in het relaas dat zowel Stroobant als 
Hennebert over het treffen b ij Bangasso hebben nagelaten.  Ongetwijfeld was h ij te 
Yakoma gebleven ,  de post waarvoor hi j overigens was aangewezen en waar h ij enkele 
maanden zou werken.  Hoelang precies is n iet terug te vinden. Ook is n iet bekend wan
neer h ij overgeplaatst werd naar Djabir, een post genoemd naar de invloedrijke lokale 
Band ia-hoofdman,  d ie er als 'sultan ' res ideerde en goede betrekkingen onderhield met 
de vertegenwoordigers van de Kongo-staat. We veronderstel len dat Demeyer reeds te 
Djab i r  resideerde toen daar op 2 jun i  1 893 Ernest Baert arriveerde, die na de dood van 
de fameuze en beruchte Van Kerckhoven d iens expeditie richting N ij l  zou verderzetten .  
Het is in Djabir dat Leopold Demeyer ziek werd . I n  d ie omstandigheden werd h ij over
gebracht naar Bumba op de Kongostroom, een post waar o .m.  magazijnen voor de 
opslag van ivoor waren.  Wel l icht had men hem van daaruit wi l len repatriêren, maar h ij 
deelde het lot van zowat één op dr ie blanken d ie i n  d ie tijd i n  Kongo verbleven: h ij 
bezweek er op 6 augustus 1 893, en werd te Bumba begraven.  

Op zondag 6 oktober 1 957 werd in  zijn geboortedorp Middelburg een herdenkingspla
ket ingehuld igd.  Merkwaard ig :  ook in het verslag dat daarover verscheen in het week
blad Vrij Maldegem en dat we h ierbij reproduceren, is nergens sprake van naasten of 
verwanten van onze koloniale held. Missch ien waren ze toen al n iet meer te vinden. 



M I D D E L B U R G  
In de kleine poldergemeente Mid

delburg (Vl> verdoken tussen de 
Schipdonkvaart en de Nederlandse 
grens. staken zondag ook eens de 
vlaggen uit tergelegenheid van de 
hulde die gebracht werd aan de 
Kongo-pionier, wijlen Leopold De
meyer. onderluitenant, geboren te 
Middelburg op 9e april 1863 m over
leden te Bumba op 6 aug. 1893. 

Te 14.30 u. kwamen aan het ge
meentehuis samen, de h.  Faure, Ar
rondissementscommisaris. provincie
commandant Deroulez ; het provin
ciaal Comité van de Kongolese Her
denkingsbond uit Gent met de he
ren Mast, Corteyn, Cheyns Nicase 
en Verloove. De Koloniale Kring uit 
Gent, o.l.v. de h. R. Verrijden. de 
Mutuelle Congolaise uit Gent o.l.v. 
de h. Boccard en een afvaardiging 
der Koloniale School uit Antwerpen. 

Al deze personaliteiten werden er 
opgewacht door burgemeester Van 
Poucke G. aan het hoofd van zijn 
schepencollege, met de rijkswacht uit 
Maldegem. de j ongens- en meisjes
scholen en de plaatselijke fanfare 
werd een korte stoet gevormd die 
door de straten van het dorpje ker
kewaarts trok om de gedenksteen te 
onthullen die in de voorgevel der 
kerk werd gemetseld. 

Na het « geef acht » uitgevoerd 
door àe ianfare. nam de h. Mast, 
voorzitter van de Kongolese Her
denkingsbond het woord en schetste 
de heldhaftige loopbaan van Mid
delburgs Kongo-pionier ; vrijwillige 
dienstnemer op 16-jarige leeftijd bij 
het 2e Jagers om 6 jaar later te 
Ubangi reeds zijn eerste officiersster 
te verdienen. Hierbij legde de voor
zitter de plechtige eed af, zijn ge
dachtenis in ere te houden. 

Toen de fanfare het Te Velde 
blies werd de gedenksteen onthuld 
door Kommandant Deroulez en wer
den bloemen neergelegd door de 
Xongoleze Herdenkingsbond en door 
burgemeester Van Poucke in naam 
der bevolking. 

Hierna werd de gedenksteen ge
wijd door Z.E.H. Pastoor De Sutter 
en zongen de schoolkinderen het 
tweestemmig Nzembolied in de Lin
gala-taal en het Naar Wijd en Zijd. 
Vervolgens dankte burgemeester V. 
Poucke voor de eer die een zoon van 
zijn gemeente te beurt mocht vallen 
en gaf aan de Kongolese Herden
kingsbond de zekerheid dat de roem
rijke gedachtenis van Leopold De 
Meyer bij de bevolking in ere zou 
gehouden worden. De herdenkings
plechtigheid besloot met het volks
lied uitgevoerd door de flinke fan
fare en een ontvangst der personali
teiten op het gemeentehuis 

Gedenksteen aan de kerk te Middelburg. l 203 



De gedenksteen draagt onderstaande tekst : 

* HULDE AAN DE P ION IER 
VAN H ET AFR I KAANS 
BESCHAVINGSWER K  
DEMEYER LEOPOLD 
ONDERLU ITENANT 
GEBOREN TE M I DDELBURG 9-4- 1 863 
OVERLEDEN TE BUMBA 6-8- 1 893 
KONGOLESE HERDENKINGSBOND 1 957. 

Bijzondere dank willen we betuigen aan de heer William Blondeel uit Adegem, die ons 
belangrijke aanwijzingen bezorgde betreffende de te raadplegen bronnen en instanties; 
aan Dr. R. Boijen, titularis van het Documentatiecentrum bij het Koninklijk Museum van 
het Leger en van de Krijgsgeschiedenis te Brussel; aan Kolonel S.B.H. Paulissen, 
Diensthoofd bij het Centrum voor Historische Documentatie van de Belgische 
Krijgsmacht te Brussel, die ons zeer behulpzaam was en ons gegevens bezorgde aan
gaande de militaire carrière van Leopold Demeyer en over de Force Publique; aan 
mevrouw C. Dekais, bestuurssecretaris bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking - Departement Afrikaans Archief. 

Bronnen:  

Gemeente-archief Maldegem, bevolkingsregisters van Adegem, Maldegem en  Middelburg over de  jaren 
1 860 tot 1 880. 
Archief van de parochie St.-Petrus en St.-Paulus te Middelburg, doop-, huwelijks- en overlijdensregisters 
over de jaren 1 862- 1 873. 
A .M.  DELATHUY : De Kongostaat van Leopold ll. Het verloren paradijs. 1876- 1900. Antwerpen, 1 988. 
E. JANSSENS, Generaal : Histoire de la Force Publique, passim. 
L. LOTAR, R .P. : La Grande Chronique du Bomu. ( l nstitut royal colonial beige - Koninklijk Belgisch 
Koloniaal I nstituut - Mémoires - Verhandelingen), Brussel, 1 940, p. 5 1 -52, 1 4 1 . 
Belgische Koloniale Bibliografie, Deel 1, Brussel, 1 948, kol .  54-57, 234-237, 924-926; Deel I l ,  Brussel, 
1 95 1 ,  kol. 1 30- 1 3 1 , 309-3 1 0, 635-637; Deel V, Brussel, 1 958, kol .  232-233, 4 1 0-41 3. 
Le Mouvement géographique, jg.  IX nr. 20 d.d.  4 sept. 1 892, p. 89 kol. b, en jg .  X nr. 23 d .d .  29 okt. 1 893, 
p. 98 kol . a .  
A nos Héros Coloniaux, morts pour la Civilisation - 1876- 1908. Brussel, 1 93 1  (Aan onze Koloniale Helden 
die stierven voor de beschaving - 1876- 1908. Brussel, 1 932), p. 257, 275, 280, en foto van Leopold 
Demeyer tgno. p. 1 1 3 .  
Weekblad "Vrij Maldegem", jg .  1 4, nr. 39 dd.  29 september en nr. 41 dd. 1 3  oktober 1 957. 



DE LANDELIJKE GILDE VAN DONK 

EEN KRONIEK 
Paul De Ceuninck 

"Geen provincie ken ik,  welke zoo veel werkzaeme en iverige Landslieden In zig bevat, dan Vlaanderen; geen 
Provincie weet Ik, waer den Landbouw zoo ten toppunt van zyn volmaektheyd schynt te naderen, dan in het zelve; 
want de kwaedste en onvrugtbaerste Gronden worden door den onvermoellyken lver tot zeer vrugtbaere Landen 
Gebragt ."· 

( Uit Academische Verhandelingen door P.J. Van Bavegem, geneesheer, 1 788) l 20s 



INLEIDING 

De Landel ijke bewegingen,  Landel ijke Gi lde en Kathol iek Vormingswerk voor Landel ijke 
Vrouwen (K .V. L.V. ) ,  hebben door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld in het maat
schappel i jk leven van onze parochie Donk. Wij achten het daarom n iet meer dan b i l l ijk 
deze zeer verd ienstel ijke veren ig ingen eens in  het l icht te p laatsen . 
Wij zu l len ons h ier beperken tot een h istorische duid ing van de Landel ijke Gi lde omdat 
deze, van de twee genoemde organ isaties, de oudste is, waarin tevens het oorzakel ijk 
verband te vinden is om rond de jaren twintig te Donk eveneens de Boerinnengi lde op 
te richten .  In een volgende b ijdrage hopen wij deze typische vrouwenbeweging even
eens aan bod te laten komen, omdat ook zij steeds als een belangrijke actiegroep heeft 
gefungeerd en zeker n iet zonder invloed is geweest op ons landel ijke dorpsleven . 

Men kan het bezwaarl i jk over de Donkse dorpsgeschiedenis hebben zonder de 
Landel ijke Gi lde ,  begonnen als homogene landbouwersorganisatie onder de naam 
' Boereng i lde ' ,  de  ru ime p laats voor te behouden die deze beweging ontegensprekelijk 
verd ient. Mede dank zij de aanwezigheid van de Landel ijke Gi lde ,  waarvan de gesch ie
denis inn ig verweven is met de vele kleine en grote gebeurtenissen die zich enerzijds 
op parochiaal en anderzijds op het gemeentelijk vlak afspeelden, werd een mens- en 
tijdsbeeld gecreëerd waarvan de sporen nu nog du idel ijk te herkennen zijn .  Plaatsel ijke 
gebru iken en vooral kerkel i jke vieringen, gegrondvest op eeuwenoude tradities eigen 
aan het leven op het p latteland , bepaalden lange tijd het levenspatroon van onze voor
ouders. Ontleend aan dit  rijke patr imonium zijn sommige daarvan in onze leefwereld ver
ankerd geb leven .  
Wat i n  vroeger tijden door mensen werd gereal iseerd en wat er is geweest aan onver
wachte voorval len ,  soms van aard om het leven te tekenen of te hertekenen, vormt her
inner ingen d ie wij n iet zomaar wi l len laten verloren gaan . Vergeten wij vooral n iet, al bou
wend aan de dag van morgen,  dat we vandaag nog altijd genieten van de 
verworvenheden van al degenen die ons zijn voorgegaan. Verleden , heden en toekomst 
zijn immers on losmake l ijk  met e l kaar verbonden. 

De moderne gesofisticeerde media, pers,  rad io en televisie, zelfs de computer, bieden 
een breed venster op de were ld van vandaag en zijn in staat het n ieuws, alom ter 
were ld ,  zonder moeite in onze hu iskamer te brengen. Zij verschaffen ons de mogel ijk
heid om effectief getu ige te zijn van de meest u iteenlopende gebeurtenissen terwijl deze 
zich nog afspelen. Zelfs de ruimte is n iet langer meer een onontsloten domein en kan 
zeker, voor een goed deel ,  n iet meer aan ons oog onttrokken worden. 
In een t i jd dat de wereld , via die media, één groot dorp is geworden ,  moeten we echter, 
jammer genoeg, vastste l len dat velen wel weten wat heel ver van huis is gebeurd, maar 
onwetend zijn over ons eigen heemkundig erfgoed . Met de spijtige vaststel l ing dat er 
reeds zoveel van ons patrimonium verloren g ing ,  hebben wij de taak er over te waken 
dat het waardevol le dat ons nog rest uit het verleden, niet verder in de vergetelheid 
raakt. 
Men kan n iet ontkennen dat het maatschappijbeeld,  vooral sedert het einde van de 
Tweede Wereldoorlog , een ontzagl ijke verandering heeft ondergaan . De wetenschap is 
fantastisch geëvolueerd en nog steeds in opmars, zodat de techniek die een onmiddel
l ijke toepassing is van die wetenschap, ook een zeer hoge vlucht heeft genomen en in 
vo l le ,  n iet meer te stuiten expansie is. Algemeen en op wereldvlak zijn daarmee n ieuwe 
markten ontstaan; n iet a l leen worden daarop nieuwe producten aangeboden, maar ook 
op fi losofisch vlak komen er eigentijdse, vaak controversiêle ideeên. Men kan zelf spre
ken van een stroomversnel l ing en in bepaalde geval len van een totale ommezwaai. 



De 'boerenstiel' is n iet meer deze van de tijd waarin onze G i lde werd gesticht. Wel i nte
gendeel, waar de boer destijds werd aangezien als de medeboetseerder van de natuur, 
en d it ook werkelijk was, en de producent van onze zo noodzakel ijke levensmiddelen, 
voelt h ij zich nu meer en meer in de rol van de verded ig ing terechtgekomen, om n iet te 
spreken van verdrukking .  I nderdaad worden landbouw en platteland in vraag gesteld en 
duidelijk aangevreten .  

'Maar de boer. h ij ploegde voort' . . . en  p loegt nog voort. a l  is  de toekomst onvoorspel
baar. 
Het mag ons n iet ontgaan dat de boerenstand,  die op d it ogenb l ik  geen 3 procent meer 
vertegenwoordigt van de actieve bevolking in ons land, veel te danken heeft aan zijn 
Landelijke G i lden en aan de inspanningen van de pion iers van het eerste uur. 
Het verhaal over de stichting en de werking van de Donkse Landel ijke Gi lde is gesteund 
op reële feiten ,  bestaande toestanden en e igen beleven issen . Bovendien konden we, 
voor het opstellen ervan , een beroep doen op de d iensten van de Belg ische 
Boerenbond te Leuven,  en steunen op het ter p laatse nauwkeurig b ijgehouden archief. 
Maar het zijn vooral de mondel inge getuigen issen van oudere personen ,  onder wie 
Triphon De Brabander en André Verleye, respectievel i jk oud-voorzitter en oud-onder
voorzitter van de Gi lde,  die ons toelieten tot een slu itend geheel te komen. Aan de hand 
van de verschi l lende en opeenvolgende gi lde-activiteiten d ie te Donk werden georgani
seerd, kunnen wij een aantal evoluties op de voet volgen en krijgen we zodoende een 
totaalbeeld van het veranderende plattelandsleven.  

De drijfveer tot deze b ijdrage is de intense gehechtheid aan het p latteland en z i jn bevol
king, onze geboortegrond en het verre verleden waarin we onze wortels terugvinden. Ze 
wil tevens een u it ing zijn van waardering voor de boerenstand waarmee we van kinds
been af zijn opgegroeid .  Het is vooral het grote hart . de l iefde voor volk en eigen bodem 
in verleden en heden, en n iet zozeer de h istorische accuratesse - hoewel daar nauw
gezet naar gestreefd is - die in deze bijdrage het belangrijkste zijn .  Met dit overzicht 
beogen we n iet meer dan een bl ik te werpen op mensen en gebeurtenissen die aan de 
basis l iggen van wat eens, met onverdroten dynamisme, en tot op onze dagen werd tot 
stand gebracht. 

1 .  DE PIONIERSTIJD 

Om de handel ingen uit de beginperiode van de Donkse Landel ijke Gi lde te begrijpen , 
lijkt het ons onontbeerlijk een situatieschets te geven van de tijd d ie de eeuwwissel ing 
onmiddell ijk voorafging.  

A. Op het industriële vlak. 

Het einde van de 1 9de eeuw werd gekenmerkt door een doorgedreven industrial isatie 
en de daaruit voortvloeiende langzame bewustword ing van het proletariaat om zich te 
organiseren. Een eerste versnelde ontwikkel ing op technisch en economisch gebied 
kon in West-Europa reeds worden waargenomen rond 1 760. Vóór die tijd werden al ler
hande producten vervaard igd in kleine ambachtelijke ondernemingen. I n  die bedrijven 
domineerde het handwerk, terwijl het werktuig als hu lpmiddel voor de menselijke arbeid 
werd aangewend. 
De belangrijkste stimulans voor de automatisering ging uit van de Engelse textie l indus-
trie. In ons land maakte vooral de metaalnijverheid ,  beïnvloed en in de hand gewerkt l 207 
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door de aanwezigheid en de ontg inn ing van grondstoffen zoals steenkool en ijzererts, 
een belangri jk ontwikke l ingsproces door. Van het g rootste gewicht was ongetwijfeld de 
uitvind ing van de stoommachine d ie de p laats van vestig ing en g rootte van het bedrijf 
onafhankel i jk ste lde van de aanwezigheid en capaciteit van natuur l ijke energiebronnen 
zoals water- en windkracht. De fabrieken rezen als paddestoelen uit de g rond. Men 
spreekt terecht van een eerste industriële revolutie. Een tweede zou zich aandienen en 
voltrekken rond 1 950 met het invoeren van de automatisering in het p roductieproces; 
de tijd waarin we nu leven wordt wel eens het post-industrieel tijdperk genoemd . 
De hoogconjunctuur  en het kapita l isme dat daarmee gepaard g ing ,  was één van de oor
zaken dat de kloof tussen werkgever en werknemer alsmaar groter werd . Vooral in de 
g rote centra ontstond een klasse van bezitloze arbeiders, die vaak onder u iterst ongun
stige omstandigheden leefden en werkten .  
Pas later kwam men  tot het inzicht dat de industria l isering ,  waarmee wel iswaar groot 
kapitaal gemoeid was , n iet enkel vooruitgang betekende maar ook een keerzijde ver
toonde. De mens die het a ls werknemer metterdaad moest waarmaken werd veelal het 
slachtoffer van de mechanisering van d it productieproces. Lange werktijden in meestal 
ongezonde lokalen,  lage lonen en vrouwen- en kinderarbeid ,  maakten van de arbeider 
een verlengstuk van de machine,  waarbij de mens nog wein ig van tel was . Door het feit 
dat de machines in veel geval len mensenhanden overbodig maakten,  stak ook de werk
loosheid de kop op.  
Toen de arbeiders z ich g ingen veren.igen om o.a.  col lectief voor hun meest primai re 
behoeften op te komen,  werd een begin gemaakt van een sociale wetgeving d ie i n  eer
ste instantie verbetering moest brengen in de arbeidsvoorwaarden binnen de industrie. 

B. Op het vlak van de landbouw 

De Belg ische landbouw was aan het eind van de 1 9de eeuw en meer bepaald tussen 
1 880 en 1 895, in  een ernstige crisis verzei ld geraakt. Door de snel le aangroei van de 
bevolking waren sedert enige tijd de landbouwers verp l icht geweest naar middelen te 
zoeken om de landbouwopbrengsten te verhogen . Tot zowat 1 860 slaagden zij erin , 
door het ontg innen van braak l iggende gronden en het aanwenden van de toen geken
de cu ltuurtechn ische ingrepen de voedselbehoeften op te vangen.  Weldra moest men 
echter een beroep doen op het bu itenland met het gevolg dat de Verenigde Staten ,  
Canada, Rus land ,  I nd ia en Austral ië op betrekkelijk korte tijd de Westeuropese markten 
met kolossale voedselhoeveelheden overspoelden. Snel en goedkoop werden hun pro
ducten hier afgeleverd , zodat de b innenlandse landbouwprijzen logischerwijze ineen
stortten .  Beschermingsmaatregelen als het heffen van hoge invoerrechten, werden door 
de Belg ische overheid n iet getroffen , omdat lage voedselprijzen welkom waren bij de 
aangroeiende stadsbevolk ing en vooral bij de arbeiders in de uitbreidende industrie
centra. 
Kleine én grote g raanboeren kregen het hard te verduren, b ij zoverre dat velen de boe
renstiel verl ieten om de arbeidersgemeenschap te gaan vervoegen, terwijl anderen naar 
Frankrijk of zelfs Amerika trokken om g inds hun geluk te beproeven. 

Eerst omtrent de jaren tachtig erkende de Belg ische landbouwwetenschap ook de theo
rie van de chemicus Justus van Liebig inzake het gebruik van scheikundige meststof
fen . Deze Du itse geleerde, hoogleraar te Giessen en München, ontzenuwde de theorie 
dat de p lanten rechtstreeks organische stoffen uit de bodem opnemen. 
Proefondervindel i jk bewees hij reeds in 1 840 dat ze zich , b ij voldoende vocht en warm
te, voeden met m ineralen zoals stikstof, fosfor en kal ium. Daarmee trok h ij de klassieke 
bemesting met humus, stalmest, g ier en guano - die onontbeer l ijk  b l ijven als g rondver-



Portret van priester Mellaerts, 1 897. 

beteraar en zorgen voor een evenwichtig micro-organ isch leven in de grond - op zijn 
minst in twijfel .  Liebig wordt dan ook als de grond legger van de landbouwchemie aan
gezien. 
Voor de industrie was die ommezwaai eveneens belangrijk, vermits er scheikundige 
meststoffen konden vervaard igd worden uit afvalstoffen van de steenkool- en staalnij
verheid .  

Deze nieuwe vorm van landbouw bedrijven vond tamelijk v lug zijn weg naar d e  gewone 
boer. Parallel daarmee werd echter het vervalsen van meststoffen ,  veevoeders en ande
re voedingswaren een echte plaag , zodan ig zelfs dat de overheid maatregelen diende 
te treffen om de boeren tegen deze praktijken te beschermen . Er werden tussen de staat 
en menig meststoffen- en veevoederfabrikant overeenkomsten gesloten die erop neer
kwamen dat, wanneer grote hoeveelheden van deze producten werden aangekocht, 
men het recht had deze te laten analyseren in één van de staatslaboratoria. 

Het was priester Jacob-Ferd inand Mellaerts die in 1 887 de kat de bel aanbond .  
Gedreven e n  bewogen door d e  vele problemen waarmee vooral d e  kleine boer van de 
Kempense zandbodem te kampen had , ging Mel laerts, pastoor van de parochie Sint
Alfons-Goor (een gehucht van Heist-op-den-Berg) op zoek naar een middel om de 
maatschappelijke toestand van de landman enigszins te verbeteren. N iet al leen het zie-
leheil van zijn parochianen , maar ook hun materiêle noden g ingen hem ter harte . l 209 
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Grondkeure van de Boerenbond. 1 890. 
Vooral pastoors, provincieraadsleden, burgemeesters en kleinere landadel waren aanwezig op de stichtingsver
gadering. Zij hadden het meest voeling met de noden van de boerenstand. 

Op de keper beschouwd waren het hooguit de gewassen rogge en aardappelen d ie met 
enig succes op de magere Kempense gronden van zijn parochie en omliggende kon
den worden getee ld ,  waarbij de aardappelteelt de voornaamste bron van inkomsten 
was. Vele boeren hadden enkele koeien, anderen moesten d ie in sommige geval len, als 
trekd ier voor p loeg of wagen,  tegen woekerprijzen huren.  

Met enkele bestuu rsleden u it het l iefdadigheidsgenootschap van S int-Alfons-Goor richt
te pastoor Mel laerts in zijn eigen parochie de 'Christene G i ldebond der Landbouwers' 
op,  met als doel eene godsdienstige broederschap en tevens eene genootschap tot 
stoffelijk nut, door de landbouwers-gezinnen onder elkander, te vormen. 

I n  het voorjaar van 1 888 kreeg priester Mel laerts steun van professor Joris Hel leputte, 
een vooraanstaand katholiek. Deze vreesde vooral de groeiende aanhang van het 'god
deloze l iberal isme en social isme' in de steden en de penetratie erven naar de buiten toe. 
De boerenstand die nog gelovig en zedel ijk gaaf was gebleven, moest h iertegen wor
den beschermd. 
Na herhaaldel ijke gedachtenwisse l ingen kwamen Mel laerts, Hel leputte en d iens 
schoonbroer Franz Schol laert op de idee een beroepsvereniging op de been te brengen 
naar het model van de middeleeuwse g i lden. Dit was trouwens in Duitsland, onder druk 
van de landbouwcrisis, al beproefd door meerdere grootgrondbezitters, boeren-eige
naars, pachters en landarbeiders. Zij waren er u iteindel ijk in geslaagd zich te verenigen 



Gravure van het Minderbroederklooster 1 772. De woning op het binnenplein van het Sint-Franciscushof werd in 
1891 betrokken door E.H.  Mellaerts die er het secretariaat van de Boerenbond vestigde. Door de uitbreiding van 
zijn diensten en door de oprichting van de N.V. Aan- en Verkoopvennootschap werd het de Boerenbond mogelijk 
het hele complex in 1 901 van de Gilde af te kopen. 

i n  de zogenaamde Rijnlandse Boerenbond.  Deze organ isatie veren igde op korte tijd tal 
van plaatselijke gi lden.  Aangezien de pas opgerichte Boereng i lde van Mel laerts naar de 
geest nogal aanleunde bij de R ijnlandse Boerenbond, kon Hel leputte er van in  komen 
dat deze Duitse landbouwvereniging ook voor ons land model zou staan . 

I n  1 889 werd Joris Hel leputte tot volksvertegenwoord iger gekozen voor het arrond isse
ment Maaseik, één van de meest landel ijke gebieden van België;  Franz Schollaert werd 
op zijn beurt volksvertegenwoordiger voor het arrond issement Leuven .  
Na maandenlange besprekingen tussen de drie voorname in itiatiefnemers, werd op 20 
ju l i  1 890 dan eindel ijk, met de goedkeuring van de Belgische bisschoppen, overgegaan 
tot de stichting van de Belg ische Boerenbond .  

Met d e  medewerking van d e  dorpspastoors werden overal te lande gi lden gesticht met 
de u itdrukkelijke boodschap: " I n  de vereniging ligt de macht ! " .  
Dorpsnotabelen e n  grootgrondbezitters werden n iet zelden erevoorzitters, terwijl de 
onderwijzers en de grotere boeren het bestuur van die gi l den in  handen kregen.  Er werd 
een 'Grondkeure' opgesteld met de l ijfspreuk " leder voor Al len, Al len voor leder" .  
Priester Mellaerts begon van meetaf aan te Leuven ijverig werk te maken van de u itbouw 
van zijn Boerenbond.  Hij bemande zelf het secretariaat en nam daarvoor zijn intrek in het 
vrijgekomen huis op de binnenkoer van het Sin-Franciscushof, dat oorspronkelijk deel 
uitmaakte van het in de 1 3de eeuw gestichte Minderbroederklooster. l 21 1 



Vlag van de Belgische Boerenbond, gemaakt ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de bond, 1 926. 

Door de snel le uitbre id ing van de onderscheiden d iensten kocht de Boerenbond in 1 90 1  
het hele complex ,  dat recent nog had gediend a l s  'Hu is de r  Ambachten en  Neringen ' .  
I n  datzelfde jaar werd de N .V. Aan- en Verkoopgenootschap opgericht, waarbij de 
samenaankoop van meststoffen ,  veevoeders, zaai- en p lantgoed, landbouwmachines 
en melkerijtoeste l len mogeli jk werd . Grond werd aangekocht om er magazijnen en vee
voederfabrieken (Leuven ,  Merksem , Aalter " . )  te bouwen . Samenwerkende melkerijen 
ontstonden in de schoot van de boereng i lden en evolueerden tot g rote coöperatieve zui
velfabrieken .  Speciaal voor de fru itkwekers kwamen 'hoven iersg i lden' tot stand ,  d ie 
voornameli jk in het Haspengouwse snel tot b loei kwamen. 
Men nam jur id ische adviseurs in d ienst, onder wie Emiel Vl iebergh ,  om de leden b ij te 
staan en als waarborg om zich b ij het expansieproces van de grote boerenorganisatie 
op elk gebied vei l ig  te weten. 

Naar een systeem dat Wi lhelm Friedrich Raiffeisen in 1 888 in Duitsland had ontwikkeld ,  
werd h ier  v ia  de Spaar- en Leeng i lden,  de Centrale Middenkred ietkas (nu Cera) opge
richt. 
Reeds bij het beg in  van deze eeuw werd ook een eigen verzekeringsmaatschappij ,  de 
'Onderl inge Belg ische Boerenverzekering '  (O.B .B . ,  nu A .B .B . )  in het leven geroepen. 
Veebonden en -verzekeringen deden via stamboekwerking ,  selectie en efficiênter fok
methoden , inspanningen om de kwaliteit van dieren,  vlees en melk te verhogen. 
E ind 1 890 waren er reeds 20 boerengi lden gesticht met samen niet minder dan 1 000 
leden. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog telden de Belgische Boerenbond en de 
pas opgerichte Boerinnenbond meer dan 70.000 leden . 

Wij zouden nog verder kunnen u itweiden over de metamorfose die boer en platteland in 
de loop der t i jden hebben ondergaan, maar het zou ons te ver leiden. Het is er ons om 
te doen context en kader te schetsen waarbinnen onze plaatselijke Boerengi lde tot 
stand is gekomen.  



1 1 .  ONTSTAAN VAN DE BOERENGILDE TE DON K  

Als voorlopers van d e  boerengi lden, in  d e  volksmond d e  'boerenbonden' ,  d ie later zou
den ontstaan, waren er op veel p laatsen veeverzekeringen tot stand gekomen . De boe
ren wapenden zich aldus tegen mogel ijke sterfte van hun  dieren door een groepsverze
kering. Elke boer betaalde een b ijdrage volgens het aantal en de soort van dieren d ie 
h ij bezat. 
Te Donk gebeurde dit enigszins anders; de omstandigheden waarin de Boerengi lde er 
werd opgericht, zul len wij trachten te reconstrueren aan de hand van arch iefstukken en 
mondel inge getuigenissen.  

I n  het jaar 1 91 2  besloten de kerkzangers van Donk z ich te verenigen in  een koorzang
maatschappij ,  en kozen meteen Alfons Martens als voorzitter. Deze was in het beroeps
leven landbouwer en bewoonde het Hof van Donk, ook het G root Hof van Sint-Jan 
genoemd omdat het eertijds een pachthof was van het O .C .M .W. van Brugge. 
Tegel ijkertijd stelden de kerkzangers een reg lement op met de bedoel ing een regelma
tiger aanwezigheid bij l i turg ische en andere p lechtigheden te waarborgen .  
De bevestiging van deze stichting zou haar beslag vinden op 22 november 1 9 1 2 , feest 
van Sint-Ceci l ia ,  Romeinse maagd en martelares uit de 3de eeuw, en patrones van de 
muziek. De plechtigheid begon met een eucharistieviering ,  gecelebreerd door pastoor 
Aloïs van Steenberghe en muzikaal opglu isterd door koster-organist meester Camiel De 
Sutter, samen met het zangkoor. 
Tot deze zanggroep behoorden o.a .  voorzitter Alfons Martens, Frans en Astère De Sutter, 
Petrus Cabooter, August en Jozef De Deyne, René Longuevi l le ,  Arthur Verleye, Prosper 
De Deyne, Prudent en Richard De Brabander en Gustaaf Van Loo. 
Onmiddell ijk na de eucharistieviering was er een rondgang waarbij de leden van het 
kerkkoor, samen met tal van dorpsgenoten , vele van de tien herbergen bezochten d ie 
Donk toen rijk was. Tegen de middag, b ij het kleppen van de angelusklok, zakte men af 
naar de hofstede van de fami l ie August Verleye-Lateste waar het gezelschap een lekker 
feestmaal wachtte. Met niet minder dan 54 mensen schoof men aan aan de stevige boe
rentafels,  en het hoeft nauwelijks gezegd dat het er in de ruime keuken l ustig aan toe 
ging. 
Tijdens de maaltijd h ie ld voorzitter Alfons Martens met g loed zi jn maiden-speech en 
beklemtoonde daarin het g root belang van het verenig ingsleven ,  dat er moest toe b ij
dragen een dorp te bouwen waar het goed was om in te wonen. Als voorbeeld ste lde h ij 
de goed werkende maatschappijen van de boogschutters, de krul- en gaaibolders en 
van de duivenmelkers, d ie er al le toe bi jdroegen het soc iaal leven meer kleur te geven . 
Hij achtte zich best tevreden dat ook bij de zangers een hechte band was gegroeid ,  d ie 
tot een volwaardige verenig ing had geleid .  Toch stelde voorzitter Martens vast dat er b ij 
een groot deel van de Donkse bevolking nog gebrek was aan onderl inge samenhang 
en sol idariteit. Hij bedoelde daarmee de boerenstand,  waar de zo noodzakel ijke b inding 
ontbrak, die de schakel kon zijn naar een nog soepeler d raaiend dorpsleven.  

De tafelgenoten die aandachtig hadden gelu isterd , hadden het meteen begrepen. Ook 
voor de landbouwers zou het inderdaad zeer waardevol zijn zich aaneen te slu iten om, 
in eerste instantie, sterk te staan bij het verdedigen van hun belangen . Zi j  hadden trou
wens redenen te over om alle middelen aan te wenden om te keer te kunnen gaan tegen 
de g roeiende wantoestanden waarvan de landbouwers het slachtoffer werden . 
Ergerlijke praktijken zoals de toenemende vervals ing van veevoeders en meststoffen 
waren de landbouwsector binnengedrongen . De stikstofmeststof, het salpeterzure 
Chil initraat, werd vermengd met goedkoop keukenzout, en de minerale potasmeststof, l 213 



Pastoor Alois Van Steenberge, pastoor te Donk van 1 898 tot 1 91 4, mede-oprichter en eerste proost van de 
Boerenbond te Donk. 

kaïn iet, kreeg er d ikwij ls  een hoeveelheid fijn zand bi j ,  zodat er van een doeltreffende 
bemesting van de landbouwgronden nog maar wein ig in huis kwam. Door de veelvu ldi
ge toevoeging van zwaarspaat, de zogenaamde barietaarde, aan de duur aangekoch
te veevoeders, verloren deze hun voedingswaarde en waren ze bovendien nog oorzaak 
van al ler lei ongemakken bij de hoeved ieren.  
Het g ing in  het commerciële c i rcuit in bepaalde geval len van kwaad naar erger, omdat 
een doelmatige controle door de landbouwers zelf onmogeli jk was. Als klap op de vuur
pi j l  maakten sommige geldsch ieters misbruik van de precaire situatie door de landbou
wers met leningen op te zadelen aan woekerintresten van 1 0  tot zelfs 1 2  procent. 

Het hoeft amper gezegd dat de toespraak van voorzitter Martens b ij het hele gezel
schap , dat na een herbergentocht en nu gezeten aan een smakel ijke feestdis volmaakt 
in de stemming was , aansloeg en zonder enige twijfel een vervolg zou kennen. Een boe
renbond zou er komen . . .  en l iefst zo haast mogel ijk ! Aanstonds vatte 'de koster' ,  mees
ter De Sutter, de koe bij de horens en begon de aanwezigen als l id  van de op te richten 
boereng i lde in te schrijven .  Van de 54 disgenoten l ieten er zich 48 op de lijst zetten . Van 
een succes gesproken ! 

De feestzitt ing duurde tot in de vooravond, waarna unaniem besloten werd deze heug
l ijke dag af te s lu iten met een tweede, maar korte herbergtocht. Het sein daartoe werd 
gegeven door H ippol iet De Brabander, die meteen het l iedje De mode van papier aan
h ief. Bij dit feestgebeuren, dat p laats greep op het Klein Hof van Sint-Jan, waren de 
gebroeders André en Prosper, zonen van de pachter August Verleye, zeer nauw betrok
ken . De tieners hadden de kermisdag helpen voorbereiden, en gedurende het feest 
waren ze druk in de weer geweest om de genodigden gu l  van b ier te voorzien. Veel 
later, in 1 935, huwde André Verleye met Marie, de dochter van voorzitter Alfons Marten . 
en vestigde zich als opvolger van zijn schoonvader op het Groot Hof van Sint-Jan. 
Vandaag de dag is het Wi l ly Verleye, zoon van André, die met zi jn echtgenote Rosanne 
De Vreese de hofstede runt en zo de fami l ietraditie verder zet. 
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Den �_:__ 1 9 1  +' ,  is door de zorgen van den Dienst voor 

Toe.zicht, ��ene Boerengilde l :�Me Aánkoopafdteling 

ingericht. 
Deze inrichting is regelmatig aangesloten bij den Dienst voor Toe:z:icht. 

Hel bc.sluur van de Boerengilde is samengesteld als volgt ; 

De feestel ijke gebeurtenis van 22 november 1 9 1 2  is zonder twijfel de eerste aanzet 
geweest tot een goed functionerende Boerengi lde.  
Voor wat de eerste contacten met de Belgische Boerenbond betreft, teneinde tot een 
statutaire regel ing te komen ,  tasten wij nog enigszins in het du ister. De oprichting en de 
beginnende werking van onze plaatstel ijke G i lde viel n iet noodzakel i jk samen met een 
onmiddell ijke aansluit ing bij de Belgische Boerenbond of met één van zijn d iensten ; 
evengoed kan ze een tijd lang onder een minder gestructureerde vorm van verenig ing 
hebben bestaan . Wel weten we met de grootste zekerheid dat de G i lde en haar aan
koopafdel ing er zich op 1 8  januari 1 9 1 4  schriftel ijk toe verbonden hebben aan te s lu iten 
bij de Dienst voor Toezicht van de Belgische Boerenbond .  Bovendien verklaarden de 
vertegenwoordigers van deze nieuwe beweging zich bereid de boekhouding , voorge
schreven door de Dienst voor Toezicht, te zul len volgen. Dit b l ijkt uit een bewaard geble
ven document dat ondertekend werd door Alfons Martens en Camiel De Sutter, respec
tievelijk deken en secretaris van de Boerengi lde.  
Hoogstwaarsch ijnlijk was dit de officiêle start van de Boerengi lde te Maldegem-Donk. In 
die richting wijst toch een verslag van de Dienst voor Toezicht, dat de samenste l l ing van 
het eerste bestuur weergeeft. Dit stuk is ondertekend door de heer Vanbeveren, opzie-
ner-voordrachtgever, en vermeldt volgende gegevens : l 215 



Alfons Martens, landbouwer, eerste voorzitter van de Boerengilde. 

Het bestuur van de Boerengi/de is samengesteld als volgt : 

Oeken : 
Proost : 
Schrijver : 
Raadslid : 

Martens Alfons; 
E.H. Van Steenberghe Aloïs; 
De Sutter Camiel, onderwijzer; 
Coene Charles; 
De Brabander Hippo/iet; 
Tamsyn Henri; 
Coppens Charles-Louis; 
Van Meenen August; 
De Oeyne Alfons-Camiel; 
De Prest Eduard. 

De Aankoopafdee/ing heeft haar eigen bestuur als volgt samengesteld : 
Voorzitter ) 
Zaakvoerder ) 't zelfde van de gilde 
Schrijver 
Raadslid 

) 
) 

Het bestuur  bestond dus uit 1 1  leden. Om de twee jaar was er verkiezing voor de helft 
van het aantal bestuursleden . Uit de verdere verslaggeving van de Gi lde bl ijkt dat de 
functie van onderdeken werd ingevu ld  door Charles Coene. 



Camiel De Sutter, schoolhoofd, land- en tuinbouwleraar, meetkundig schatter, koster-organist. 
Eerste secretaris en zaakvoerder van de Boerengilde. 

I n  een vertrouweli jk verslag,  opgemaakt door opziener Vanbeveren,  werd kort nadien, 
op 2 1  februari 1 9 1 4, nog gewag gemaakt van een vergadering welke b l ijkbaar in 
beperkte kr ing werd gehouden.  Dit rapport, bestemd voor de Dienst voor Toezicht, ver
meldt : Heden werd uitleg gegeven over 't boekhouden in gilde en aankoopafdeeling in 
't bijzijn van de zaakvoerder, voorzitter en nog een bestuurslid. Alhoewel op de stich
tingsvergadering eene bijdrage voor de Gildekas gestemd was van 1fr. , werd dat weer 
afgestemd op de volgende algemeene vergadering. Dat komt omdat de menschen uit 
den omtrek in hunne Gilde maar juist 1 fr. voor de Bondskas betalen. 'k Heb nog eens 
aan de aanwezige bestuursleden doen inzien hoe noodzakelijk die bijdrage is. Zij schij
nen thans overtuigd en belooven in die richting te werken. 
De zaakvoerder (onderwijzer) is ook landbouwleeraar en heeft de zaken goed voor, hij 
is zeer verstandig. 

Zo te zien werd een ledenbijdrage gevraagd van 2 fr. ; 1 fr. werd afgestaan aan de 
Centrale te Leuven en de rest kwam de g i ldenkas ten goede. De leden ontvingen regel
matig het vakblad "De Boer - Maandschrift van den Boerenbond" .  

Een verslag van 27 februari 1 9 1 4  geeft een elementair beeld van de agrarische toestand 
te Donk. Het vermeldt dat de parochie Donk op dat ogenbl ik ongeveer 840 inwoners 
telde die bijna allen tot de landbouwsector behoorden. Enkele leden van de Gi lde woon
den in het werkgebied van Sijsele, maar door het feit dat ze voor kerk en school ,  gezien 
de geografische l igging, meer aangewezen waren op het parochiaal leven van Donk, l 217 
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konden zij ook als volwaard ige leden van de Donkse Boerengi lde worden aangezien. 
Nog verder wordt vermeld dat de Boereng i lde van Donk de stand regelen van de 
Belg ische Boerenbond volgde,  doch dat ze nog n iet beschikte over de gebru ikel ijke 
hu ishoudel ijke verordeningen. De Gi lde en de Aankoopafdel ing telden toen elk 50 leden 
die door het p laatse l ijk  bestuu r  waren aangenomen. Op dat ogenb l ik betaalden de 
leden nog geen ' inkomgeld'  ten bate van de g i ldekas. Ze betaalden wel hun b ijdrage 
van 1 fr. die aan de centrale d iensten te Leuven werd afgedragen . D it a l les was besl ist 
op een n iet nader gespecificeerde algemene vergadering .  

D e  taak van d e  zaakvoerder, meester D e  Sutter, bestond erin d e  boekhouding nauw
keurig te verzorgen en de beste l l ingen van veevoeders en meststoffen regelmatig aan 
de centrale d iensten van de Boerenbond door te geven. Als vergoeding voor dit werk 
ontving hij toen 0, 1 0  fr. per 1 00 kgr. omzet. 
Tijdens de algemene vergaderingen werden de beste l l ingen opgenomen. Alle scheikun
dige meststoffen waaronder de zeer frequent gebruikte metaalslakken, werden in grote 
hoeveelheden - treinwagons van 1 O en 1 5  ton - per spoor naar Donk gebracht. De land
bouwers d ie door de zaakvoerder waren verwitt igd van de aankomst van de 'marchandi
se' (goederentrein) ,  kwamen met hun paardengespan naar het spoorwegstation om de 
vracht te lossen .  Vooraleer de meststoffen werden overgeladen, moesten monsters geno
men worden d ie aanstonds naar het laboratorium werden gezonden. Volgens het gehal
te, het aantal g raden aan stikstof, fosfor en kal ium werden dan later de betal ingen 
gedaan . Frauduleuze praktijken moesten immers zoveel mogel ijk worden voorkomen. 



Alle verrichtingen werden ter p laatse door meester De Sutter genoteerd . Voor de school
jeugd waren dit niet te versmaden gebeurtenissen,  want dan werd telkens u itzonderl i jk 
vrijaf afgekondigd .  De zaakvoerder l iet zich aan het station te Donk steeds door twee 
personen bijstaan . Dat waren Theofiel De Smet d ie samen met de boeren het manueel 
werk hielp verrichten, en Jacobus De Deyne d ie moest optreden als 'toezichter' . De 
Smet ontving als vergoeding 2 ,50 fr. per tien ton ,  terwij l De Deyne voor hetzelfde gewicht 
1 ,00 fr. opstreek. De algemene vergadering van de Gi lde had over deze vergoedingen,  
d ie noch in de standregelen, noch in  het  inspectieverslag waren voorzien, eenparig 
beslist. 
Later werd Theofiel De Smet als helper b ij het lossen der goederen opgevolgd door 
Aloïs Van Reybrouck. 

Het systeem van samenaankoop van landbouwmachines met het doel deze gemeen
schappeli jk te gebruiken , zoals dat i n  sommige andere g i lden volgens de coöperatieve 
werkwijze reeds werd toegepast, was in die tijd te Donk nog onbestaandde.  

DE EERSTE WERELDOORLOG 

Op het ogenbl ik  dat de Belgische Boerenbond zijn zi lveren jub i leum wi lde gaan vieren ,  
verscheen het monster van de Eerste Wereldoorlog . Duitse troepen staken op 4 augus
tus 1 91 4  de Belgische grens over en hadden tegen 1 5  oktober reeds het g rootste deel 
van ons land bezet. Het Belg isch leger trok zich terug achter de IJzer waar het vier jaar 
lang slag leverde tegen de vijand en er, samen met de geal l ieerden,  stand h ie ld .  De 
regering ,  waarin ook de Boerenbondstichters Hel leputte en Schol laert zetelden, was 
naar Frankrijk gevlucht en had nabij Le Havre een onderkomen gevonden. 

De Belgische landbouw kreeg het ,  net als de hele bevolking ,  weldra hard te verdu ren.  
Aangezien ons land voor een groot deel  van z i jn voedselvoorziening aangewezen was 
op het buitenland en die voedselstroom nu werd afgesneden, d reigde een bijna n iet 
meer te vermijden hongersnood . Broodgranen, veevoeders, veredelde zaden en ook 
meststoffen ,  kwamen België n iet langer b innen.  Door de voedselschaarste g ingen de 
prijzen de hoogte in ,  de zwarte markt b loeide op en vervals ing van g rondstoffen was 
schering en ins lag . 
De landbouwers moesten hun oogsten aan de bezetter afstaan. Ook paarden,  koeien, 
varkens en zelfs hooi en stro werden opgeëist of aangeslagen. 

Dank zi j  de oprichting van het Nationaal Hu lp- en Voedingscomité is de bevolking ,  voor 
een goed deel, aan de hongersnood ontsnapt. Met geld van de Belg ische regering in  
bal l ingschap en met Amerikaanse steun kon toch vier jaar lang voedsel ,  z i j  het i n  
beperkte mate, worden ingevoerd . 
De Belgische Boerenbond ,  d ie het in it iatief nam om meststoffen ,  veevoeders en zaden 
in te voeren,  kreeg echter wein ig greep op het toenmal ig economisch en bevoorra
dingsbeleid .  Vooral in het Etappengebied, dat ongeveer samenviel met de provincies 
West- en Oost-Vlaanderen ,  en waartoe ook wij dus behoorden ,  viel de 
Boerenbondwerking b ijna vol ledig sti l  en bleven de vakbladen ten behoeve van de 
leden achterwege. Door het toezenden van enkele omzendbrieven met o.a. enige infor
matie over maximumprijzen en rantsoenen , trachtte de Centrale te Leuven het contact 
met de bestuursleden van de plaatselijke afdel ingen te bewaren . 
Zolang de Duitsers met het beste vee aan de haal g ingen, hadden veekweeksynd icaten 
en veebonden weinig z in .  Een dalende melkproductie was daarvan één van de neven-
verschijnselen. l 219 
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M et de  verzeker ingsactiviteiten van de Boerenbond g ing  het goed en de 
Middenkred ietkas deed het  steeds beter. Het  spaargeld groeide, op vier jaar tijd ,  van 20 
tot 2 1 2  mi ljoen frank.  Er  werden inderdaad ongeloofl ijk hoge prijzen aan de boeren 
betaald voor voedsel dat vrij kon verkocht worden , en verder investeren was er toen voor 
de l andbouw n iet meer bi j .  Dit was dan weer een aan le id ing voor de social isten om na 
de oorlog fel van leer te trekken tegen de boerenstand.  Zij g repen immers 'de rijkdom' 
van de landbouwbevolk ing aan om sommige woekerpraktijken , die er i nderdaad ook wel 
waren geweest, aan de kaak te ste l len .  Eerl i jkheidshalve d ient in dit verband toch 
gezegd dat honderden boerenfami l ies zich hebben ingespannen om vluchtel ingen en 
kinderen uit arbeidersgezinnen op te vangen. 

Eens de oorlog beë ind igd ,  d raaiden de economische afde l ingen van de Boerenbond ,  
met  de f inanciële steun van de M iddenkred ietkas, weld ra weer op vol le toeren, terwijl de 
opzieners van de Dienst Voor Toezicht z ich inzetten om overal de plaatselijke g i ldewer
k ing opnieuw aan te zwengelen.  

Ook te Donk was er werk aan de winkel  ! 
Uit een verslag , opgemaakt op 1 5  oktober 1 92 1  door opziener Brugman van de Dienst 
Voor Toezicht, weten we dat de Aankoopafdeeling der Boerengi/de van Maldegem-Donk 
nog s lechts vier bestuursleden had.  Dat waren voorzitter Alfons Martens, zaakvoerder 
Camiel De Sutter en de raadsleden Charles-Louis Corthals en Camiel Jonckheere.  
Vers b loed en veel energie zouden nodig z i jn om de Donkse Boereng i lde tot n ieuw leven 
te wekken .  Maar geen nood , met veel goede wi l  s loeg men de handen in elkaar, de toe
komst tegemoet " .  

R ECESSIE EN CRISIS 

Ging het de boerengi lde van Donk aanvanke l ijk voor de wind , toch zouden er zich naar 
het einde van de twintiger jaren toe, onweerswolken aftekenen die de voorbode waren 
van een zeer turbu lent tijdperk. 
N iet a l leen de Boereng i lde kwam op het 'schouwtoneel '  terecht, de ganse parochie 
raakte verwikkeld i n  een onverbiddel ijke schoolstrijd .  Daarin zou ieder 'z i jn rol '  krijgen en 
'zijn deel' moeten spelen ". in  de meest letter l ijke zin van de u itdrukking .  

E lk  gezinshoofd van Donk werd voor de del icate keuze geplaatst aan welke school h ij 
zijn kinderen zou toevertrouwen.  Daarmee moest men ook openl i jk kleur bekennen en er 
consequent naar handelen. N iet zelden werd via g rondeigenaars en zelfs door dreige
menten zware d ruk u itgeoefend om de schoolkeuze van de ouders te beïnvloeden. De 
strijdb ij l was opgegraven en Donk werd , hoe ongelukkig ook, opgedeeld in twee groe
pen die zich in een mum van tijd d iametraal tegenover elkaar wisten. Zelfs b innen een
zelfde fami l ie kwam het in sommige geval len tot hevige spanningen, wat n iet zelden tot 
een echte breuk leidde. Een gr immige atmosfeer was in al le geledingen van de bevol
king te voelen. 

We kunnen deze onverkwikkel ijke zaak maar moei l ijk uit de weg gaan, aangezien alles 
rond één en dezelfde persoon draaide, namel ijk meester De Sutter, gewezen school
hoofd van Donk, maar nog altijd actief als schrijver-zaakvoerder van de Donkse 
Boereng i lde. 
Donk had reeds ,  zoals zovele andere dorpen , in 1 879-84 een eerste schoolstrijd 
gekend. Nu ,  amper een halve eeuw later, kondigde er zich een tweede aan die voor de 
hele bevolking n iet zonder kleerscheuren zou verlopen. 



DE TWEEDE SCHOOLOORLOG TE DONK 

Om de verzwakking en de u iteindel ijke ondergang van de gevestigde Boerengi lde te 
kunnen begrijpen, gaan we een eind terug in de tijd en zetten wij de gebeurten issen 
even op een rijtje. 
I n  de gemeenteraad van 1 oktober 1 886 werd Camiel De Sutter, geboren te Balegem op 
8 oktober 1 865, houder van het d iploma van onderwijzer en van het getuigschrift van 
landmeter en meetkundig schatter, benoemd tot onderwijzer en schoolhoofd aan de 
Aangenomen Vrije Jongensschool te Maldegem-Donk. 
I n  1 887 huwde h ij met Rosalie De Brabander, dochter uit een bekend Donks landbou
wersgezin.  Helaas, reeds in het jaar 1 9 1 1 stierf Rosal ie ,  amper 44 jaar oud , en bleef 'de 
koster' , zoals meester De Sutter in de volksmond werd genoemd ,  achter met twaalf k in
deren. Ook in zijn school stond h ij er al leen voor om het onderwijs en de opvoeding van 
zijn talrijke leerl ingen in goede banen te leiden. 
Dat meester De Sutter als dorpsonderwijzer en koster, en later meer nog als pol itieker 
zijn stempel heeft gedrukt op het Donkse dorpsleven , mag b l ijken uit wat verder in  deze 
kroniek volgen zal . 

Toen meester De Sutter op 1 5  september 1 927 ontslag nam als schoolhoofd om met 
pensioen te gaan, had h ij verwacht dat één van zijn vier zonen-onderwijzers hem zou 
kunnen opvolgen . Zijn ambt van koster-organ ist was niet zo belastend,  zodat h ij d it nog 
verder zou kunnen u itoefenen. 
Toen de hoop door een zoon opgevolgd te worden ijdel b leek en iemand anders, in de 
persoon van meester Maurits Himschoot , werd aangeste ld ,  kwam er van de kant van 
Camiel De Sutter begrijpeli jkerwijze een hevige reactie. 
De beslissing van het Schoolcomité was , in  de ogen van De Sutter, zoveel als om moei
lijkheden vragen. Het was immers reeds de tweede keer dat de meester zich gepas
seerd en miskend voelde. Een eerste ontgoochel ing was hem overkomen toen er in zijn 
school een tweede klas werd opgericht en niet Georges , één van zijn zonen , doch een 
derde voor deze betrekking van onderwijzer in aanmerking kwam. Dat was August De 
Ceuninck, onderwijzer aan de Broederschool te Maldegem en ook landbouwleraar. H ij 
was door de diocesane overheid naar Donk gezonden en er op 1 3  december 1 9 1 8  door 
het gemeentebestuur aangesteld .  
De gevolgen l ieten niet op zich wachten. Een verziekte verhouding tussen , enerzijds 
pastoor Van Laere en nadien zijn opvolger pastoor D'Haese, en anderzijds koster De 
Sutter, lag wel l icht aan de basis van heel wat moei l ijkheden. 

Op 3 maart 1 920 d iende Camiel De Sutter z i jn ontslag in als koster-organist ; hi j  werd in  
die funktie onmiddel l ijk vervangen door meester August De Ceuninck. Veel te vroeg ging 
deze man,  door de hele dorpsgemeenschap gekend en zeer gel iefd , van ons heen. H ij 
stierf op Witte Donderdag, 28 maart 1 929, tengevolge van een smartel i jk auto-ongeval 
in Maldegem. Zijn functie van koster-organist werd naderhand,  en met een zeker voor
behoud, opnieuw ingenomen door Camiel De Sutter. 

Maar die opvolging was slechts van korte duur. Meester De Sutter koesterde immers nog 
heel andere ambities " .  
Hij zou niet al leen andermaal ontslag nemen als koster-organist, maar zich ook politiek 
engageren om langs die weg te trachten zijn doel vooralsnog te bereiken. Het b leek voor 
hem de enige mogel ijkheid :  zijn kandidatuur stel len bij de Christen Vlaamse Volkspartij 
van Jozef De Lille voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, en het resultaat daar-
van afwachten. Bij een eventuele overwinning van de partij zou hij trachten het gemeen- l 221 



tel i jk onderwijs van weleer ( in  de periode 1 880- 1 885) te Donk opnieuw te organiseren.  
Qua i nfrastructuu r  zou d it wel l icht geen problemen opleveren gezien de schoollokalen 
waarin het vrij onderwijs was ondergebracht, eigendom waren van de gemeente en het 
aannemingscontract tussen het schoolcomité en het gemeentebestuu r  op 31 december 
1 935 een einde zou nemen. De benoeming van zijn zoon Georges tot onderwijzer en 
schoolhoofd aan de gemeenteschool zou dan,  zo nam hij zich voor, een volgende en 
minder moei l ijk te nemen stap z ij n .  

B ij de  gemeenteraadsverkiezingen van 1 .932 kreeg inderdaad de partij De  Li l le de  
macht in handen;  Camiel De  Sutter, gewezen schoolhoofd en koster van Donk, werd 
schepen van Onderwijs voor de gemeente Maldegem. 
Reeds bij een van de eerste raadsvergaderingen ste lde h ij voor het vr i j  kathol iek onder
wijs te Donk te vervangen door gemeentelijk onderwijs, maar daarmee moest gewacht 
worden tot e ind december 1 935, tot het contract van de aanneming van de vrije scho
len zou e ind igen.  

Op 1 januari 1 936 moest het vrij onderwijs de gemeentel ijke k laslokalen en het school
hu is  inderdaad ontruimen om p laats te maken voor het gemeentelijk onderwijs. 
Na heel wat pol itieke en admin istratieve verwikkel ingen werd meester Georges De 
Sutter, zoon van Camie l ,  aangesteld als schoolhoofd aan de Gemeentel i jke School te 
Maldegem-Donk. Het hoe en waarom daarvan zou ons binnen het bestek van deze b ij
d rage al te ver le iden;  e lders in d it jaarboek is daarover meer te vernemen . 
Pastoor Jozef D'Haese kreeg van de bisschoppel ijke overheid te Gent het bevel om, 
naast het n ieuw gevestigde gemeentel i jk onderwijs, ook een Aanneembare Vrije 
Jongensschool op te richten .  Daar werd onder de le iding van meester H imschoot 
onmiddel l ijk  gevolg aan gegeven.  

I n  verband met het  voorafgaande zijn we zo vrij h ieraan in  extenso, maar zonder daar
bij en ig standpunt in te nemen , een citaat toe te voegen uit het Familieboek De 
Brabander, u itgegeven in  september 1 989. De passage is van de hand van de heer 
Gabrië l  De Naegel , d ie gehuwd zijnde met Rosa De Sutter, dochter van Georges en dus 
kleindochter van Camiel De Sutter, als ins ider  kan worden aangezien: 

"Hoewel Camiel De Sutter als leerkracht zijn stempel heeft gedrukt op het Donkse dorps
leven, is hij dit toch echt gaan doen toen hij zich actief in de Maldegemse gemeente
politiek is gaan mengen, aan de zijde van Victor De Lille en in diens Kristen Vlaamsche 
Volkspartij. Dat hij die stap heeft gezet heeft uitsluitend te maken met zijn opvolging als 
onderwijzer in de Donkse Jongensschool toen voor hem de pensioengerechtigde leef
tijd aanbrak. 
Voordien had hij zich inderdaad nooit met gemeentepolitiek ingelaten. 
Toen voor hem de tijd gekomen was om zijn taak van onderwijzer aan anderen over te 
laten, rekende vader Camiel erop dat één van zijn vier zonen-onderwijzer hem zou kun
nen opvolgen. 
Frans en Astère die beiden onderwijzer waren te Eeklo, hadden geen belangstelling 
voor de Donkse dorpsschool maar Georges, die via een interim te Middelburg in 
Koewacht (Moerbeke-Waas) was terechtgekomen, zag er wel iets in om zijn vader op te 
volgen. 
Zoals van een goede vader kan verwacht worden, ging Camiel de leden van het school
comité persoonlijk gaan vinden om een goed woordje te doen voor zijn zoon. Tot dat 
comité behoorden ook de drie pastoors van de gemeente: die van Maldegem, die van 
Donk en die van Kleit. 



Alles leek naar wens te verlopen en vader Camiel had de stelligste overtuiging dat de 
drie pastoors op zijn hand waren. Op het ultieme moment bleek er evenwel een kink in 
de kabel te zijn gekomen en er werd een andere kandidaat verkozen. 
Spoedig bleek dat het uitgerekend de Donkse pastoor was die zijn eerder gedane belof
te 'vergeten ' was en die ervoor gezorgd had dat die andere kandidaat verkozen werd. 
De reden hiervan was nooit heel duidelijk. 
Voor vader Camiel was dat uiteraard een slag die hard aankwam en de pastoor moest 
dan ook op staande voet een andere koster gaan zoeken. 
Het toeval wou dat juist in die periode Victor De Lille en zijn weekblad '"t Getrouwe 
Maldeghem" volop in de belangstelling waren gekomen door de beruchte zaak van 
Beernem. 
Victor De Lille zocht dat in de gemeentepolitiek te verzilveren en in de ontgoochelde en 
enigszins verbitterde Donkse onderwijzer vond hij een overtuigd medestander. Zeker 
toen De Lille bereid bleek om in zijn programma de oprichting van een gemeenteschool 
te Donk op te nemen, was er bij Camiel geen aarzeling meer. Hierin zat een kans voor 
Georges om in die school hoofdonderwijzer te worden. 
De Katholieke Vlaamsche Volkspartij behaalde in 1932 nipt de meerderheid en onder 
impuls van de nieuwe schepen voor onderwijs Camiel De Sutter, werd onmiddellijk werk 
gemaakt van de oprichting van een gemeenteschool te Donk. 
Die school kwam er in 1 936 naast de aangenomen jongensschool 'van de pastoor'. 
Georges werd tot hoofdonderwijzer benoemd in de nieuwe school en vanaf dat ogen
blik bezat Donk, dat maar een voorschoot groot is, twee volwaardige jongensscho
len. 
Later zouden er ook nog twee volwaardige meisjesscholen komen. 
Door dit alles werd de Donkse bevolking in twee clans opgedeeld: de 'foto's '  en de 'buf
falo's'. Alleen al door zijn kinderen naar de ene of naar de andere school te sturen, 
bekende men zich tot één van beide clans. 
De oorlogsomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat bij het einde van de oorlog ook 
een einde werd gemaakt aan de Katholieke Vlaamsche Volkspartij en aan 't Getrouwe 
Maldeghem, maar ook aan de Donkse gemeenteschool. 
Camiel heeft het allemaal nog zelf beleefd. Hij overleed vlak voor nieuwjaar van het ten
toonstellingsjaar 1958, nadat hij zijn echtgenote bijna vijftig jaar had overleefd. Hij was 
toen 92 jaar". 

Tot zover dit getuigenis van Gabriêl De Naegel ,  dat we met zijn toestemming hebben 
overgenomen. Bij deze tekst wi l len we opmerken dat niet Victor, maar Jozef De Li l le 
aanvoerder was van de " Kristen Vlaamse Volksparti j " .  

EEN ANDERE WENDING 

Niet enkel aan de periferie van de Donkse leefgemeenschap werden wonden geslagen: 
de tweespalt d rong als een gevaarlijk virus ook de verenig ingen binnen. Eén van de eer
ste die als slachtoffer zou val len was de nog steeds groeiende Boerengi lde .  De twee 
totaal versch i l lende opvattingen inzake de schoolkwestie verdeelden immers ook de 
boerenstand in twee onderscheiden kampen. 

De beweegredenen die geleid hebben tot het ontketenen van d it schoolconfl ict met zijn 
nefaste gevolgen waren well icht zeer gecompl iceerd , hebben allerlei emoties losge
weekt en zijn u itgegroeid in een niet meer te stuiten escalatie. Het komt hoe dan ook ons 
niet toe een oordeel over de gebeurtenissen te vel len, laat staan iets of iemand ter ver-
antwoording te roepen. l 223 



Eén van de spilfiguren uit de "beroerdste tijd" die Donk ooit heeft gekend was E.H.  Jozef D'Haese. Op 1 6  jul i  1 922 
door het bisdom als pastoor naar Donk gezonden zag hij reeds in de dertiger jaren zijn mooie parochie dramatisch 
in twee gescheurd door de noodlottige gevolgen van een onverbiddellijke schoolstrijd. Amper een jaar na zijn gou
den priesterjubileum (8 jul i  1 945) verwisselde Pastoor D'Haese, vrij plots, het tijdelijke met het eeuwige leven (22 
mei 1 946). 

Vanzelfsprekend begon de werking van de Boerengi lde te tanen. Argwaan en twee
dracht namen hoe langer hoe meer de p laats in van vertrouwen en sol idariteit. Het werd 
du ide l ijk dat er maar wein ig meer nodig was om de vlam in de pan te doen slaan. En 
wat te vrezen was, gebeurde. 
In het najaar van 1 930 werd als naar gewoonte een algemene vergadering van de 
Boerengi lde gehouden. Deze had p laats, overeenkomstig de trad itie, in de herberg van 
de kinderen Cockhuyt ( later 'De Schuttersg i lde' ,  nu "t Pleintje ') .  
De leden waren ,  deels ook uit n ieuwsg ierigheid voor wat er mogel ijk zou te beleven z ijn ,  
in g roten getale opgekomen. Het werd , zoals verwacht, een zeer woel ige zitting met 
menig b itsig en kwetsend woord en wederwoord , gevoerd vanuit een zwaar politiek 
beladen achtergrond .  Het tumult werd op zeker ogenbl ik  zo groot dat één van de 

bestuursleden de kalmte verloor, naar de ijzeren pook nabij de Leuvense stoof g reep en 

er dreigend mee begon te zwaaien om zijn betoog nog meer kracht b ij te zetten .  

Het pub l iek scheen reeds du ide l ijk in twee kampen verdeeld .  Vanuit de vergaderin . 

waar nu a l le seren iteit zoek was geraakt, werd door sommige landbouwers geêist dat 
'de koster' zijn ontslag als schrijver-zaakvoerder van de Boerengi lde zou geven. Toen op 

een bepaald moment b leek dat elke hoop op verstandhouding ijdel was en de vergif-



tigde sfeer onhoudbaar werd , stelde 'de koster' voor het lokaal te verlaten om zich naar 
café 'De Vrede' ( ! ), b ij Frederik De Deyne, te begeven. Schrijver-zaakvoerder De Sutter 
voegde de daad bij het woord: h ij stapte als eerste op. De leden d ie zijn standpunt deel
den, konden hem desgeval lend volgen. 
Zo gebeurde het, terwijl een deel van de boeren d ie de zi jde van pastoor D'Haese had
den gekozen, als verweesd in de herberg van de kinderen Cockhuyt achterbleef. Nu 
was het hek helemaal van de dam ! 

Voortaan zou de Boerengi lde,  onder het voorlopig leiderschap van meester De Sutter, 
samenkomen in  herberg 'De Vrede ' .  De Gi lde van Donk zou b l ijven bestaan en verder 
werken,  maar er zou ook een n ieuw bestuu r  gekozen worden. Meester De Sutter werd , 
om zijn grote verdiensten,  door de plaatselijke g i lde en tevens door de centrale d iensten 
van de Belgische Boerenbond in zijn ambt van schrijver-zaakvoerder bevestigd .  
Pogingen om d rukking u i t  te oefenen bij de Boerenbondinstanties teneinde C .  De Sutter 
van rechtswege uit zijn functie te ontslaan waren tevergeefs geweest. 

Voor de boeren die zich om principiële en eth ische redenen d ie rechtstreeks verband 
h ielden met de bestaanszekerheid van het vrij kathol iek onderwijs tot het andere kamp 
bekenden, bleef er n iets anders over dan zich opnieuw te verenigen in  een degel ijke 
landbouwersorgan isatie. 

De 'Verenigde Landbouwers' 

Na de toestand te hebben verkend ,  waarbij her en der raadplegingen werden gehou
den, g ingen de boeren die zich zogezegd hadden afgescheurd van de Boerenbond ,  in 
het jaar 1 934 over tot het stichten van een n ieuwe veren ig ing ,  de 'Verenigde 
Landbouwers' .  Met als doelstel l ing zich op economisch v lak te kunnen handhaven en 
zich verzekerd te weten van de nodige ruggesteun ,  werd aangesloten b ij de 'E igenaars
en Landbouwersbond van het arrondissement Brugge'. 

Deze bond, van katholieke signatuur, bezat niet al leen een coöperatie maar ook een 
laboratorium voor analyse van meststoffen ,  proefvelden en een jurid ische d ienst. Tot de 
gangmakers en eminente voortrekkers van de Brugse Eigenaars- en Landbouwersbond 
behoorden o.m. Karel Beyaert, de later alom bekend geworden u itgever van godsdien
stige, l iturgische en wetenschappel ijke boekwerken, en R idder Léon André van Outryve 
d'Ydewalle, echtgenoot van dame Ghislaine de Schietere de Lophem . Hij was l icentiaat 
in de landbouwwetenschappen en secretaris van de Kon ink l ijke Maatschappij 
Eigenaars- en Landbouwersbond .  Op 2 1  apri l  1 996, is h ij te Sint-Andries, waar h ij op 1 8  
juni 1 906 was geboren, overleden. 

I n  tegenstel l ing tot de ' Landbouwersbond van Oost-Vlaanderen' ,  een in itiatief van katho
lieke politici en de Gentse bisschop, was de Brugse Eigenaars- en Landbouwersbond 
eerder een concurrent van de Belgische Boerenbond .  Daarbij kwam nog dat de Brugse 
Bond na de Eerste Wereldoorlog , i n  1 923, de daadwerkelijke steun kreeg van baron 
Ruzette, toenmalig Minister van Landbouw, dit tot groot ongenoegen van de Leuvense 
Boerenbond. Het kwam tussen deze twee groepen zelfs tot hoog oplopende ruzies, d ie 
tot i n  het bisdom werden uitgevochten.  De Belgische Boerenbond kreeg het verwijt aan 
puur commerciêle machtsuitbreiding te doen,  terwijl de Eigenaarsbond ervan beschul
digd werd de zo nodige katholieke eenheid in gevaar te brengen. U iteindeli jk werd ech
ter een bevredigende overeenkomst bereikt , met het gunstige gevolg dat veel West-
Vlaamse boeren l id werden van zowel de Boeren- als van de Eigenaarsbond . l 225 



Camiel Jonckheere, 
voorzitter van de 'Verenigde Landbouwers'. 

Aimé Fransoo, eerste en enige zaakvoerder van de 
'Verenigde Landbouwers' van Donk. 

Ook te Donk was men er van overtu igd dat het moeizaam opgebouwde en eertijds b loei
ende veren ig ingsleven van de landbouwers n iet mocht ten onder gaan. 
Een algemene vergadering ,  georgan iseerd door de boeren d ie zich aan de zijde van 
pastoor D'Haese hadden geschaard en d ie gehouden werd in het lokaal bij de kinderen 
Cockhuyt, resulteerde dan ook in de stichting van de 'Verenigde Landbouwers' .  

De trad it ionele Boerengi lde ,  met de opeenvolgende voorzitters Gustaaf Tamsyn en 
Charles Corthals en met hun zaakvoerder Camiel De Sutter, zou het voortaan zonder 
proost moeten ste l len ,  terwijl de 'Veren igde Landbouwers' wél konden rekenen op de 
sympath ie van parochieherder D 'Haese. (A. Martens had ontslag genomen als voorzit
ter). 
Het bestuur van de n ieuwe, de tweede plaatsel ijke boerenorgan isatie, bestond uit vor
zitter Camiel Jonckheere, ondervoorzitter André Verleye, secretaris meester Maurits 
H imschoot , zaakvoerder Aimé Fransoo (schoonbroer van M. H imschoot), en de raads
leden August Roels, Gustaaf Huyghe en Maurits De Deyne.  Beide landbouwersvereni
g ingen g ingen vanaf dat ogenbl ik  elk hun eigen weg ! 

Het polit iek geharrewar van ter p lekke, het falen van de Middenkred ietkas van de 
Belg ische Boerenbond in 1 934 en de oorlogsdreig ing d ie vanuit het Oosten kwam aan
zetten ,  waren er hoogstwaarschi jn l ijk de oorzaak van dat de werking van de Boerengi lde 
op een steeds lager p itje kwam te staan .  De groep van de Verenigde Landbouwers 
kreeg daarentegen van langsom meer aanhang en groter slagkracht. 



Maurits Himschoot, schoolhoofd, land- en tuinbouwleraar. Eerste en enige secretaris van de landbouwers-eige
naarsbond de 'Verenigde Landbouwers' van Maldegem-Donk. 

Meester H imschoot, d ie als le ider van de toneelbond 'Nooit Gedacht' meester August 
De Ceuninck was opgevolgd,  spande zich in om ook via de nieuwe boerenorganisatie 
aan de cu lturele verheff ing van onze bevolking verder te werken.  

Met de steun van de Verenigde Landbouwers richtte h ij landbouw-avond leergangen in .  
V ia lessenreeksen, gespreid over twee leerjaren ,  ste lde deze landbouwavondschool de 
boerenzonen en toekomstige bedrijfsleiders in staat zich voortdurend in hun vak te 
bekwamen. 

De cursus, waarin bodemkunde, k l imaat- en bemest ingsleer, flora en fauna, bijzondere 
teelten,  veeteelt, hu isvesting en gezondheid van de landbouwer, verfraai ing van het lan
del ijk  leven en lanbouwhuishoudkunde aan bod kwamen,  werd gesubsidieerd en geïn
specteerd door het Min isterie van Landbouw en door de Provinciale Landbouwkamer 
van Oost-Vlaanderen. De cyclus kreeg dan, voor de volhouders en meer geïnteresseer
den, nog een bovenbouw onder de vorm van de gewestelijke landbouwavondcursus te 
Maldegem. 

Het naschools landbouwonderwijs zoals dit heette, en dat ook door jonge of reeds 
gehuwde boeren werd bijgewoond, was de voorloper van de huidige landbouwscholen 
zoals die er  zijn te Tielt, Oudenaarde,  Sint-Nik laas, Oedelem, Eeklo en elders. 

Later werd meester H imschoot in  zijn opdracht aan de landbouwavondschool bijge
staan door meester Paul De Ceuninck die inmiddels, naast meester Lampo, eveneens 
als onderwijzer aan de Aangenomen Jongensschool te Donk was benoemd en ook over 
het vereiste landbouwdiploma beschikte. l 227 



DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Eerder dan gedacht, doch n iet als een complete verrassing,  kondigde zich de Tweede 
Were ldoorlog aan . 
Reeds van in 1 936 had onze regering maatregelen genomen om de voedselvoorziening 
in  oorlogstijd op pei l  te houden.  De landbouwers werden verpl icht aardappelen , tarwe, 
rogge en suikerbieten te verbouwen.  De strenge winter en het natte voorjaar van 1 940 
deden vele  teelten mis lukken .  

O p  27  augustus van het eerste oor logsjaar werd de Nat ionale Land- en 
Voedingscorporatie (N .L .V.C . )  opgericht door Emi le  De Winter, secretaris-generaal voor 
Landbouw. Aan het hoofd van deze instel l ing kwam Piet Meeussen te staan. De N . L.V.C.  
regelde de vol ledige productie ,  verwerking en handel  in landbouwproducten en voe
d ingswaren .  De boerenbevolking werd geconfronteerd met teeltplannen, opeisingen, 
maximumprijzen en rantsoenen. 
Naast Winterhu lp  werd ook Boeren hulp opgericht met als doel de stadskinderen,  d ie het 
meest te l ijden hadden van de voedseltekorten ,  op het p latteland weer op krachten te 
laten komen .  

De  Belg ische Boerenbond heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog getracht zo  goed 
mogel i jk stand te houden als vrije landbouworgan isatie, en uit de greep te bl ijven van 
het total itaristische reg ime van de Du itsers én de centraal geleide economie van de 
N .L.V.C .  De economische afdel ingen van de Boerenbond moesten echter op de duur 
worden ingeschakeld in  de d i r ig istische economie van de N .L.V.C.  en werden daarom 
statutair losgekoppeld van de soc iale organ isatie, waarvan de werking,  vooral als 
Kathol ieke Actie-beweging , min of meer kon worden verder gezet. 

De magazijnen van de Belg ische Boerenbond, erkend als kleinhandelaar en toch beho
rend tot de A.V.V. (fabrikant en groothandelaar), konden bl ijven leveren aan de boeren.  
Vanaf 1 940 kreeg de sociale afde l ing van de Boerenbond een n ieuw bestuur en werd 
de pol itieke werking opgeschort. Senator Mu l l ie nam ontslag als voorzitter en werd ad 
interim opgevolgd door ondervoorzitter Conix. Monseigneur Cruysberghs werd algeme
ne proost. 

Toch bleef de sociale Boerenbond een scherpe controle vanwege de bezetter onder
vinden. Al le landbouwers waren bovendien nog verpl icht lid te worden van de Nationale 
Boerencorporatie, die hun beroepsbelangen moest behart igen. 

Reeds in 1 94 1  werd de Boerenwacht opgericht, waarbij de landbouwers verpl icht wer
den zich te organ iseren om de velden en hoeven tegen d iefstal te bewaken. De leiding 
van de Maldegemse Boerenwacht was in handen van Jacques l nghelram. 

Tegen de geschetste achtergrond tekende zich te Donk een eerder bescheiden activi
teit van de Boereng i lde af. 

Op 1 6  september 1 942 begaf de heer J .  Van Kerckhoven, opziener O.V.T. bij de 
Belg ische Boerenbond,  zich op inspectie naar Donk. Een gedachtenwissel ing met het 
g i ldebestuur  zou plaats vinden ten hu ize van de schrijver-zaakvoerder Camiel De Sutter. 
U it het verslag over deze b ijeenkomst d isti l leren we, met betrekking tot de gi ldewerking. 
enkele gegevens. Al leen de voorzitter en de schrijver van de Boerengi lde waren aan
wezig b ij het overleg met de vertegenwoord iger van de Boerenbond .  Er bleek dat het 



ledenaantal van 48 in het jaar 1 94 1 , gezakt was naar 38 voor het lopende jaar 1 942. De 
leden betaalden toen als bijdrage de som van 1 68 Fr. De bestuurs- en algemene ver
gaderingen hadden nog enkel p laats ter gelegenheid van de 'beta l ingsdag der 
Aankoopafdel ing'  in café 'De Vrede' b ij Frederik De Deyne. Vastgesteld werd ook dat de 
proost niet meer werkdadig deelnam aan de vergaderingen en dat de jonge boeren 
geen interesse toonden voor de g i lde en haar werk ing .  

Het bestuur werd in  d ie tijd waargenomen door voorzitter Charles-Louis Corthals en 
schrijver Camiel De Sutter, en de leden August Wittoeck, Ju les Coppens, René 
Long uevi l le ,  Sebastiaan Van Deursen en Camiel Wittoeck. Pastoor D'Haese maakte 
geen deel meer uit van het g i ldebestuur. Daar zal de kwal ijke verstandhouding tussen 
pastoor D'Haese en meester De Sutter wel n iet vreemd aan geweest zijn .  

Stond de g i ldewerking slechts op waakvlam, de aankoopafdel ing werkte nog bevredi
gend. De kastoestand van de g i lde vertoonde bij het inspectiebezoek van 1 6  septem
ber 1 942, een batig saldo van 479, 1 5  fr. 

Een later inspectieverslag over een onderhoud tussen voorzitter en schrijver van de 
Donkse gi lde en de opziener van de Boerenbond, daterend van 13  september 1 943, 
geeft eerder een beeld van ontmoedig ing .  De precaire toestand van het g i ldeleven b l ijkt 
het onderwerp van het gesprek te zi jn geweest. Het ledenaantal was teruggeval len op 
2 1 , een batig kassaldo van 220,30 fr. werd genoteerd . 

Na dit  laatste rapport is er, met betrekking tot de werking van de plaatsel ijke 
Boerengi lde, geen geschreven document meer te vinden. Zonder twijfel was de perio
de van verval begonnen. Ontegensprekelijk was ze nog in de hand gewerkt door de oor
logssituatie in het algemeen, maar evenzeer en in het bijzonder door de leeftijd en het 
persoonl ijk  politiek engagement van meester De Sutter. 

Bijna geruisloos is de Boerengi lde van Donk, d ie toen dertig jaar bestond en een begrip 
was geworden, ter ziele gegaan. De leden die trouw wi lden bl ijven aan de moederorga
nisatie, de Belgische Boerenbond, s loten zich i n  stilte aan b ij één van de g i lden van de 
omliggende local iteiten Maldegem, Sijsele of Moerkerke. 

UIT DE AS HERREZEN 

Voorbereidend werk 

Op 29 mei 1 946 werd E .H .  Serafien van Avermaet, geboren te Eeklo op 1 3  augustus 
1 900 als zoon van Bernard en Clémence Bauwens, pastoor benoemd te Maldegem
Donk. 

Bij het begin van de na-oorlogse periode en met de komst van deze nieuwe herder, zou 
te Donk een nieuw tijdperk worden ingelu id .  Als onderwijzer en koster-organ ist en ook 
nog door de fami l ieverwantschap met pastoor Van Avermaet, hadden wij met laatstge
noemde vele en goede contacten. Eén van de raakpunten tijdens onze gesprekken situ
eerde zich wel eens op het maatschappelijk vlak, en betrof telkens,  zeer specifiek, het 
spijtige ontbreken van een degel ijke boerenorgan isatie .  Gezien de populatie van de 
parochie Donk toch uitgesproken agrarisch was, werd het mankeren van een echte en 
stevige band tussen de landbouwers als een gemis ervaren. Er bestond een b loeiende 
Boerinnengi lde, waarom kon een Boerengi lde n iet ? / 229 
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E.H. Serafien Van Avermaet, pastoor, eerste proost van de heropgerichte gilde. 

Het genootschap de 'Verenigde Landbouwers' ,  als afdel ing van de Eigenaarsbond van 
Brugge, was wel iswaar nog in leven maar presteerde als economische en sociale bewe
g ing steeds minder. Het ledenaantal was sterk geslonken en de samenhang van de boe
ren onder l ing was sti laan zoek geraakt. Halfweg de jaren vijftig was d ie verenig ing nog 
s lechts een commercië le inste l l i ng .  
Met groot respect voor de mensen die destijds met veel inspanningen en in moei l i jke 
omstandigheden de de 'Verenigde Landbouwers' hadden opgericht, d ient toch te wor
den vermeld dat ze e lk  houvast en onder l ing contact waren kwijt geraakt en aan hun ver
enig ing geen boodschap meer hadden. 
Op een ogenbl ik dat de arbeiders er dank zi j  de macht van de vakbonden in  geslaagd 
waren de slag om de vijfdaagse werkweek te winnen, moesten de landbouwers ervaren 
dat hun inkomen, vergeleken met tien jaar terug ,  voortdurend daalde. Tal van boeren,  
vooral dezen op k le ine bedrijven ,  gaven er de brui aan en verl ieten de boerenstiel . 
Dezen d ie zich wi lden handhaven werden er zich meer en meer van bewust dat het ook 
voor hen vijf voor twaalf was , dat ze zich moesten organ iseren om zo misschien de kans 
te krijgen lonende prijzen voor hun producten te bekomen. Ten overstaan van de rege
ring wi lden ook zij ,  door de macht van het aanta l ,  hun eisen voor een betere landbouw
pol itiek kracht bijzetten .  Wie overleven wil in de boerenstiel ,  slaat de handen in elkaar. 

Persoonl ijke gesprekken met pastoor Van Avermaet over deze materie leidden dan ook 
tot het omzichtig u itvoeren van de nod ige pei l ingen bij enkele van onze boeren.  Het was 
trouwens een zaak van de landbouwers en zij zelf zouden het heft moeten in handen 
nemen om in de mate van het mogel ijke hun toekomst en die van hun kinderen vei l ig te 
ste l len.  Ook was het aangewezen een voorzichtige strateg ie te volgen om, zonder 
tweespalt in de paroch ie te veroorzaken , het gestelde doel te bereiken. 



Triphon De Brabander, landbouwer. Eerste voorzitter van de heropgerichte Boerengilde van Maldegem-Donk. 

De landbouwers, onder wie Tri phon De Brabander, André Verleye, Maurits De Deyne, 
Edgar De Roo, Georges Huyghe en nog anderen ,  werden vooral door de pastoor bena
derd en geraadpleegd .  
Buiten verwachting ontwaarden we b ij onze boeren een zodanige belangstel l ing en 
spontaan enthousiasme,  dat we besloten verdere stappen te ondernemen. 

Op 16 december 1 958 had , i n  beperkte kr ing, een eerste vergadering plaats rond de 
gezel lig ronkende Leuvense stoof in de keuken van de pastorie. Tot deze b ijeenkomst 
was ook de heer J. Van Kerckhoven,  provinc iaal opziener O.V.T. bij de Belgische 
Boerenbond, uitgenodigd . 

Aan d it eerste verkennend gesprek namen,  naast de Boerenbondopziener, nog deel :  
pastoor Van Avermaet, meester Paul De Ceuninck en de zonet genoemde landbouwers, 
waarbij ook nog Marcel Kerkaert. Het doel van dit overleg was over te gaan tot de her
oprichting van de Boerengi lde te Donk. 

Naar aanleiding van een kritiek d ie ons van bu iten uit ter are kwam - zoiets valt n iet te 
vermijden bij het scheppen van een n ieuwe situatie - hadden pastoor Van Avermaet en 
meester De Ceuninck op 21 december 1 958 een vertrouwel ijk onderhoud met E .H .  De 
Saegher, d iocesaan proost b ij de Boerenbond, aangaande de vestiging van een boe
rengi lde. Besloten werd de voorbereidende werkzaamheden ti jdel i jk op te schorten .  
Overtuigd evenwel van de zin van het opzet, trok pastoor Van Avermaet op consu ltatie 
naar het b isdom te Gent. Daar kreeg hij van de bisschoppel ijke overheid te horen dat er 
op de ingeslagen weg rustig kon worden voortgegaan . Bovendien werd de pastoor ver-
zocht de initiatiefnemers van de boerenbeweging aan te moedigen en te steunen. l 231 



Meester Paul De Ceuninck, schoolhoofd, eerste secretaris van de heropgerichte Gilde. 

Vanaf dat ogenbl ik volgden de gesprekken ,  nog steeds in beperkte kr ing, e lkaar in ver
sneld tempo op. Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven ,  waren het dezelfde men
sen, die nu ook nog het gezelschap hadden gekregen van Etienne Geirnaert, d ie in a l le 
sereniteit aan de voorbereidende werkzaamheden deelnamen.  Met deze kerngroep 
werd in de pastorie verder vergaderd op 3 en 1 3  maart, 9 en 24 september en op 1 2  en 
1 5  oktober 1 959, om een voor l ichtings- en stichtingsvergadering uit te werken ,  waartoe 
a l le boeren van Donk zouden worden u itgenodigd .  

Eindel ijk was het dan zover. Op 27 oktober 1 959 vond in 'De Schuttersg i lde'  de voor
l ichtingsvergadering plaats. Er waren n iet minder dan 75 aanwezigen. De zitt ing werd 
ingeleid door meester De Ceuninck. Daarna volgde een spreekbeurt van provinciaal 
opziener Van Kerckhoven ,  waarin vooral de betekenis en het belang van de Boerenbond 
als organisatie werden toegel icht. Het godsdienstig en sociaal aspect omtrent de aan
s lu it ing bij de Belg ische Boerenbond werd deskundig behandeld door kanunnik 
Gyselbrecht. d iocesaan proost van de Boerenbond. Een slot- en dankwoord werd 
gesproken door pastoor Van Avermaet. 

Hoewel het niet de bedoel ing was reeds bij deze samenkomst daadwerkel ijk  met de 
boerengi lde te starten ,  l ieten zich toch 25 boeren van meetaf aan als l id inschrijven. 

Op 4 november 1 959 kwam de in itiatiefnemende groep, 'het Voorlopig Bewind' 
genoemd, weer bijeen.  De algemene voorl ichtingsvergadering werd er vanzelfsprekend 
als zeer geslaagd geëval ueerd ; meteen werd besloten over te gaan tot het organiseren 
van een echte stichtingsvergadering .  



André Ver1eye, eerste ondervoorzitter. Eric Martens, zaakvoerder AVEVE. 

De heroprichting 

Het initiatief zou dus concrete gestalte krijgen.  Op de stichtingsvergadering van 26 
november 1 959, gehouden in herberg 'De Schuttersg i lde ' ,  voortaan het vaste vergader
lokaal van onze Boerengi lde ,  l ieten zich 35 landbouwers als effectief l id inschrijven .  
Tijdens deze bijeenkomst werden grondkeure en statuten voorgelezen en door opziener 
Van Kerckhoven u itvoerig gecommentarieerd . Onmiddel l i jk daarna werd overgegaan tot 
de verkiezing van een bestuur. 
Alle hogergenoemden die via verscheidene samenkomsten het pion ierswerk hadden 
verricht, alsmede Richard De Backer, werden op democratische wijze , b ij geheime 
stemming, tot bestuursl id verkozen .  

Op 2 december 1 959 kwam dit bestuur, onder de le id ing van opziener Van Kerckhoven ,  
voor d e  eerste keer officieel bijeen ten hu ize van meester D e  Ceuninck o m  tot d e  ver
del ing van de onderscheiden bestuursfuncties over te gaan en de hu ishoudel ijke veror
deningen op te stel len.  
E .H .  Serafien Van Avermaet werd proost, terwijl de heren Triphon De Brabander en 
André Verleye respectievel ijk voorzitter en ondervoorzitter werden. Als secretaris-pen
ningmeester werd Paul De Ceuninck verkozen. De overige bestuursleden waren de 
heren Maurits De Deyne , Edgar De Roo, Marcel Kerkaert, Georges Huyghe, Etienne 
Geirnaert en Richard De Backer. 
Door het voltal l ig bestuur  werd van meetaf aan besl ist maandel ijks een betuursverga
dering te houden, telkens 's zondags na de hoogmis. De algemene vergaderingen zou
den in principe 's avonds in het lokaal van herberg 'De Schuttersgi lde' worden georga
n iseerd . De jaarlijkse gi lde-eucharistieviering werd reeds van bij de aanvang voorz ien 
op de zondag binnen de octaaf van het feest van Sint-Antonius-abt ( 1 7  januar i ) ,  terwijl 
de jaar- en feestvergadering zou plaats vinden de vrijdag daarop.  l 233 



Kort daarna werd op algemene vraag van de leden het oprichten van een Aan- en 
Verkoopgenootschap overwogen, en toen dit voorstel i n  de bestuursvergadering van 1 7  
december 1 959 l icht op groen kreeg , werd de procedure daaromtrent ingezet. Er werd 
contact opgenomen met de economische afdel ing van de Belg ische Boerenbond, een 
examen werd u itgeschreven en u iteindel ijk werd de heer Eric Martens op 29 februari 
1 960 tot zaakvoerder verkozen . 

Vanaf 27 maart en ten voorlopigen titel werden de beste l l ingen voor Donk samenge
voegd bij deze van Maldegem-centrum.  Prosper Van Rie ,  secretaris van de Boerengi lde 
aldaar, fungeerde ook a ls zaakvoerder van het Maldegemse Aan- en 
Verkoopgenootschap (A.V.V. ) .  Het vervoer werd toevertrouwd aan T. Van Landeghem. 

Besloten werd dat het bestuur van de Boerengi lde van Donk gedurende één jaar, het 
Donkse A.V.V. zou beheren.  I ntussen verwachtte men een zekere stabi l isatie in koop en 
verkoop , en kon er nadien worden overgegaan tot het kiezen van een afzonderl ijk 
bestuur. 

Vanaf dat moment kwamen, naast de specifieke landbouwvoorl ichting en d iverse ande
re onderwerpen, volgende punten herhaaldel ijk aan bod : de beweging van de rundvee
en varkensstapel in het werkgebied , kwal iteit en prijzen van de B .B . -voeders, p rijsver
gel ijkingen , beta l ingsfac i l iteiten ,  samenaankoop van p lantaardappelen, zaaigranen en 
meststoffen , samenaankoop van varkens. 

Een vakvereniging die zich aan de actualiteit weet aan te passen. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd door de Belg ische Boerenbond de 'Dienst voor het 
Herstel van West-Vlaanderen' opgericht met als doel de wederopbouw van het door de 
oorlog geteisterde gebied admin istratief en f inancieel te helpen bespoedigen. Steeds 
werd daarbij gestreefd naar een harmonische samenwerking met zusterafdel ingen in 
Wal lonië en in  de Oostkantons. 

Aparte jongerenafdel ingen voor jongens en meisjes kwamen in 1 927 tot stand onder de 
naam Boerenjeugdbond (B .J .B . )  enerzijds en Boerinnenjeugdbond (B .J .B . )  anderzijds. 
Het aantal leden ging in  stijgende l i jn; een absoluut hoogtepunt werd door de boeren
g i lden bereikt in 1 93 1  met 1 28 .000 leden, terwijl de Boerinnenbond er toen ongeveer 
1 20 .000 verenigde. 

Stilaan was de Boerenbond zich, om al ler le i  redenen, ook met de pol itiek gaan bemoei
en en had er zich in de schoot van de organisatie een 'Centraal Pol itiek Comité' 
gevormd.  

Maar ook de Belg ische Boerenbond kende perioden van verval en tegenslagen. Zo had
den de oorlogstoestanden en voornamelijk het falen van de Centrale Middenkredietkas 
in het jaar 1 934 heel wat rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen voor zijn werking. 
De goede faam stond op het spel .  
En de boer, ." h ij p loegde voort. 

Met als doel financ iële steun en voedselhu lp te verlenen aan Europa kwam Amerika's 
staatssecretaris G .  Marshal l  na de Tweede Wereldoorlog met zijn fameus 'Marshall-plan' 
op de proppen. In  rui l daarvoor moesten de Westeuropese landen ingeschakeld worden 
in het vrije-markt-systeem, een voorloper van de Gatt-akkoorden. 



I n  1 957 werd , door het Verdrag van Rome, de Europese Economische Gemeenschap 
van kracht, waardoor ook de Belg ische boeren zouden kunnen gen ieten van de bu iten
landse afzetmarkten.  In 1 968 was er  dan weer het 'Plan Mansholt' met als resu ltaat dat, 
tegen wi l en dank, een drastische structuurhervorming van de Europese landbouwbe
d rijven werd op touw gezet. Vanaf de jaren tachtig greep men, om de melk- en boter
overschotten weg te werken ,  naar het wapen van de productiequota en -drempels om 
een evenwicht te bekomen tussen vraag en aanbod . 

Een waaier van productie- en distributiecentra. 
Aalter : belangrijkste centrum voor onze regio. 

Enkele productie- en d istributiecentra zijn erg belangrijk wat de dienstverlen ing aan de 
landbouwers betreft. 

Te Poppe l ,  op het Proefstation "St . - ls idorushoeve" wordt veevoedkundig onderzoek u it
gevoerd . Bijzondere aandacht wordt besteed aan de voedingswaarde van de grond
stoffen en de behoeften van de versch i l lende d iersoorten .  
I n  het laboratorium Biotechnolog ie t e  Merksem wordt onderzoek verricht m . b.t .  de pro
ductie van enzymen en prob iotica. 

Het Proefbedrijf voor Huisvesting van varkens te Neerhespen b l ijft aandacht besteden 
aan vraagstukken rond stalopvatt ing en stalu itrusting bij varkens. 

I n  1 966 werd door de N.V. Aan- en Verkoopvennootschap van de Belg ische Boerenbond 
(AVEVE) begonnen met het bouwen van een tweede veevoederfabriek. De eerste was 
neergeplant te Merksem .  Op het industrieterrein van Aalter werd hiervoor 1 6  ha g rond 
aangekocht. Deze fabriek moet instaan voor de levering van veevoeders in Oost-en 
West-Vlaanderen ,  Merksem b l ijft de rest van het land bevoorraden .  Aanslu itend b ij de 
n ieuwe fabriek te Aalter werd aldaar in 1 967 ook een d istr ibutiemagazijn in gebruik 
genomen.  

Nadat het si logebouw op 12 mei 1 969 in  gebruik genomen werd , begon de eigenl ijke 
productie pas op 1 ju l i  van d itzelfde jaar. De grondstoffen worden er hoofdzakelijk per 
schip aangevoerd . Door de aanzien l ijke lengte van de loskade - ru im 250 m - kunnen er 
steeds drie l ichters van grote tonnemaat aan leggen, waarvan er tenminste twee gel ijk
tijd ig kunnen worden gelost. 

Aanvankelijk was het machinepark te Aalter gebouwd voor een productie van 250.000 
ton samengestelde veevoeders per jaar. Eind 1 976 was de productiecapaciteit reeds 
opgevoerd tot 400.000 ton samengestelde voeders per jaar. 
Het aantal boeren in ons land neemt echter gestad ig af. De Boerenbond zag zijn leden
aantal in  1 995 sl inken met 4,5 procent. 

Een dalende tendens in  de afname van veevoeders is een logisch gevolg . Heden ( 1 995-
1 996) hebben de ' Molens Aalter' nog een jaarl ijkse omzet van ± 420.000 ton . Om d it 
mogelijk te maken werken momenteel 80 arbeiders en bedienden in deze veevoederfa
briek. 

Naast de verschi l lende d istributiemagazijnen zijn er verder nog de dochterondernemin
gen van AVEVE, zoals de Naamloze Vennootschappen Zuive l ,  Food , Dibro ,  Ovofood , 
Varofruit, Conitec, l ndustrial Systems, Centrale Holding Cobela l ,  Covee en Simple.  l 235 



Een nieuwe koers 

I ngevolge maatschappijkrit ische tendenzen d ie i n  a l le geledingen van de samenleving 
aan de oppervlakte kwamen, werd in 1 97 1  ook in de Belg ische Boerenbond een zeke
re democratisering doorgevoerd ; ze viel samen met een grondige structuu rhervorming.  
Langs de versch i l lende echelons van provinciale en arrond issementele vertegenwoor
d ig ingen zouden de p laatsel ijke afdel ingen nu ook meer inspraak krijgen en werd de rol 
van de proosten beperkt tot de socia le en rel ig ieuze sfeer. 
De ledenbeweg ing werd ontdubbeld in een ruime landel ijke beweging van Landel ijke 
Gi lden en een beroepsorgan isatie met Bedrijfsg i lden,  Agra-kringen en Groene Kringen. 
Het werd immers meer en meer du idel i jk dat de land- en tu inbouwers een steeds g rote
re behoefte hadden aan hooggespecial iseerde vakople id ing en synd icale belangenver
ded ig ing ,  terwijl de p lattelandsbewoners (n iet-boeren) meer nood hadden aan een rui
mere socio-cu lture le beweging .  Vandaar de spl itsing in twee groepen,  ressorterend 
onder één centraal bestuur. 
Voor de Boerengi lde van Donk betekende het concreet dat al haar leden zonder uitzon
dering ,  l i d  werden van de Landel ijke G i lde d ie haar zetel te Donk behield.  De leden die 
effectief het beroep van land- of tu inbouwer u itoefenen,  werden bovendien ook nog l id 
van de Bedrijfsg i lde en vakgroepen met zete l te Maldegem. 
De eerste bestuu rsleden d ie de Landel ijke Gi lde in het bestuursapparaat van de 
Maldegemse Bedrijfsg i lde vertegenwoordigden,  waren Georges Cherlet, René De 
Deyne en Edgar De Roo. 

Onderlinge Bedrijfshulp 

Ru im 30 jaar geleden werd onder de bezielende le id ing van I r. J .  C laes, toenmalig d i rec
teur van de landbouwschool te Geel ,  later als missionaris werkzaam in Brazi l ië ,  en de 
heer J. de Serano, senator, de eerste Dienst voor Onder l inge Bedrijfshu lp  (0. B .H . )  opge
richt. De veren ig ing 'Onder l inge Bedrijfshu lp  Maldegem-Donk' werd op in itiatief van de 
Landel ijke Gi lde en als haar afdel ing gesticht aan het e ind van de zestiger jaren.  
Op 29 november 1 972 sloot de O .B .H .  van Donk aan bi j  het Verbond van Verenigingen 
voor Onder l inge Bed rijfshu lp ,  onder het statuut van een v.z .w. Dit overkoepelend ver
bond was en is een afdel ing van de Belg ische Boerenbond en heeft zijn maatschappe
l ijke zete l te Leuven .  

Deze d ienst komt hoofdzakelijk in nodgeval len in actie ,  wanneer het een bedrijfshoofd 
onmogeli jk is zelf het werk op zijn bedrijf uit te voeren . In de praktijk is het een van de 
volmaaktste vormen van echte sol idariteit en fijne naastenl iefde. Samenhorigheid is 
vaak het kenmerk van een kleine gemeenschap. Dit was en is voor Donk nog steeds het 
geval . Veel leden van onze verenig ing kunnen er inderdaad dankbaar over meespre
ken ,  en getuigen hoe ze op een efficiënte manier, als de nood het hoogst was, door hun 
col lega's-boeren bereidwi l l ig  en kosten loos werden geholpen. In een gemeenschap 
waar daadwerke l ijke b ijstand geen ijdel woord is, is het goed om leven. 

Waar oorspronkelijk u itgegaan werd van de idee, langs de Onderl inge Bedrijfshu lp een 
op lossing te vinden voor bepaalde noodsituaties waarin het éénmansbedrijf kan verzei ld 
geraken, zoals bij overl ijden of b ij tijdel ijke werkonbekwaamheid van het bedrijfshoofd , 
stijgt gele idel ijk de belangste l l ing om deze georgan iseerde samenwerkingsvorm nog 
verder uit te breiden. In het verlengde daarvan werden ook reeds 'machine- en arbeid -
r ingen' opgericht d ie in meerdere gemeenten en in sommige gevallen op een rationele 
manier redding brengen. 



Samenhorigheid is vaak het kenmerk van een kleine gemeenschap. Dit is ook voor Donk het geval. Ze heeft hier 
vaste vorm gekregen in de V.Z.W. Agrarische Bedrijfshulp. 
Wanneer een landbouwer door ziekte of tegenslag getroffen wordt, staan collega's paraat om daadwerkelijk te hel
pen, zoals hier bij voorzitter Wil ly Verleye himsell. 
Staand v.l.n.r. Gerard De Brabander, René Dedeyne, Gerard Huyghe, Georges De Deyne, Leopold De Deyne, 
Jacques De Brabander, Willy Verleye, Roger Van Rie, Triphon De Brabander, Roger Vanhecke, Robert De Naegel, 
Maria Gobeyn, Omer Mouton, Herman Mouton, Edgar De Roo, André Van Hauwenhuyse, Georges H uyghe, 
Gaston Hurtekant, Georges Lammens, Georges Cherlet en meester Paul De Ceuninck. 
Vooraan zittend : André Roels, Magda Andries, Cyriel Buysse, Marcel Hurtekant, Petra Grammens, Yvan De 
Clerck, Jaak Vannevel en Omer Jonckheere. 

In Donk beperkte de werking zich voorlopig tot het verlenen van onderl inge hu lp in a l le 
mogelijke noodsituaties . Na een maand kon het werk op de hoeve eventueel worden 
overgenomen door een vaste bed rijfsverzorger d ie  door de Ag rar ische 
Bedrijfsverzorgingsdienst te Leuven ter beschikking werd geste ld .  

Op de stichtingsvergadering van 29 november 1 972 werd door de 29 ingeschreven 
leden een bestuur verkozen. Voorzitter werd Wi l ly Verleye, ondervoorzitter Georges 
Cherlet, afgevaard igd bestuurder Paul De Ceun inck, bestuursleden Laurent De 
Brabander, Edgar De Roo en Roger De Deyne. 

Sedert mei 1 99 1  zijn de plaatsel ijke d iensten voor O .B .H .  van Maldegem-centrum en 
Donk gefusioneerd en is men tot één sterke dienst gekomen met twee kr ingen, onder de 
naam 'V.Z.W. Agrarische Bedrijfshulpd ienst Maldegem & Donk' .  Het bestuursorgaan 
bestaat uit voorzitter Johan Vanhecke, ondervoorzitter Eric Cuelenaere. gedelegeerd
bestuurder-kringsecretaris Ronny Dezittere, kringsecretaris Paul De Ceuninck, en als 
leden Geert Dalle, Laurent De Brabander, Johan De Cuyper, Lucien De Prest, Basiel De 
Roo, Frans Lambert, Marleen De Pre , Monique Van Poucke en Eric Van Hauwe. 
Beide kringen samen werken plaatselijk autonoom en hangen al leen af van de V.A.B .V. 
bij de Belgische Boerenbond.  l 237 
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De Landelijke Gilde: 'een plaats van ontmoeting en vorming'. 

Naast een rege lmatige deelname aan gewestel ijke en arrondissementele vergaderin
gen ,  l iet de Boerengi lde van Donk zich door bestuur en leden f l ink vertegenwoordigen 
telkens er  door de Belgische Boerenbond stud iedagen, werktu igendagen, tentoonstel
l i ngen en ook provincia le bedevaarten werden ingericht. 

Vol ledigheidshalve, maar toch in bescheiden vorm , brengen wij in bij lage een zeer alge
meen overzicht van wat de Boerengi lde in de loop der jaren voor haar leden program
meerde sinds jaar opricht ing in 1 959. 

De traditie wordt onderhouden dat t i jdens het octaaf van het feest van Sint-Antonius Abt, 
een plechtige H. M is opgedragen wordt door de proost d ie ,  vooral in het verleden, geas
sisteerd werd door een van de d iocesane Boerenbondproosten .  Zo mochten wij achter
eenvolgens de kanunn iken Gyselbrecht, Reynens, Claes, Hel lemans en de pastoors De 
Saert, l ngels en Maenhout als concelebranten begroeten .  

De vrijdag daaropvolgend volgt de jaar- en feestvergader ing. Naast de feestmaaltij d ,  het 
gebruike l ijke verslag en heel wat geze l l ighe id ,  werd steeds een interessant onderwerp 
behandeld door eminente gastsprekers onder wie senator en burgemeester Schei re uit 
Wachtebeke , inspecteur Ryserhove, ingenieur Maeseele, Senator en Boerenbond
ondervoorzitter Lagae, advokaat De Muyt , Boerenbondinspecteur  De Roo, burgemees
ter J. Rotsart de Hertain g ,  I nspecteur  B .B .  Brugge, R ijksingenieur Van de Woesteyne, 
Min ister en burgemeester Coens en de volksvertegenwoord igers Deweweire en De 
Wulf .  

Omstreeks half februari van elk jaar was en is er dan de kaart- en bi l jartavond met de 
daaraan verbonden naturaprijzen zoals de gekende verse hoeveprodukten .  
Zonder en ige onderbreking werden en worden nog steeds de kru isdagen en  meibede
vaarten door de Landel ijke Gi lde georgan iseerd en verzorgd en wordt zodoende levend 
getu igenis afgelegd van haar kristel ijk geïnspi reerde visie. 

Lange jaren had er i n  de vastentijd een deugddoende bezinningsavond plaats. 
N iettegenstaande er telkens veel aandacht aan de voorbereiding werd besteed, moest 
deze activiteit wegens een tanende belangste l l ing bij onze leden, worden opgeschort. 

Op regelmatige tijdstippen waren er vroeger ook de 'zitdagen' van de boerenbondop
zieners, waarop de leden werden b ijgestaan bij hun belastingsaangifte. 

Bu iten de g i ldeactiviteiten en de maandel ijkse bestuursvergaderingen welke op plaat
sel ijk v lak georgan iseerd werden , was er steeds nog en met de regelmaat van een klok 
de deelname (door de bestuursleden) aan de gewestel ijke bijeenkomsten met inbegrip 
van de Nationale Boerenbond-studiedagen , de provinciale bedevaarten en de Nationale 
Werktu igendagen. 
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Op 1 1  juli 1 961 bracht de Donkse Boerengilde een bezoek aan de Bloemmolens B.B. te Merksem. 
V.l.n.r. Zittend : Germain De Ceuninck, Christine De Ceuninck, Rachel De Backer, Edgar De Roo, Maurits Matthys, 
Marcel Martens, Victor Verstraete, Suzanne De Deyne, Angeline De Brabander, Christiane De Brabander en Laura 
De Zutter. 
1 ste rij staand : Richard Vannevel, Cecile De Ceuninck, Richard Dhaenens, Georges De Deyne, Prosper Verleye, 
Simone De Pauw, Alice Dhaenens, Bertha Clyncke, Valerie Vincke, Julia De Roose en Suzanne De Coussemaker. 
2de rij staand : Willem Baute, Leopold De Deyne, Julia De Backer, Georges De Prest, Gustaaf De Bleeker, Prosper 
De Deyne, Camiel De Naegel en Maurits De Deyne. 
3de rij staand : André Verleye, Paul De Ceuninck, Julia Lippens, Marcel Kerkaert, Henri De Zutter, Martha 
Verscheure, Malvina Mouton, Triphon De Brabander en Rachel De Deyne. 
Bovenste rij staand : Benoni Welvaart, Gerard Willems, Marcel Hurtekant, Omer Mouton, Gerard tamsyn, Eric 
Martens en André Deprest. 

Omtrent enkele voorname gildeactiviteiten. 

Z?. 10.59: 
26. 1 1 .59: 
2 1 . 1 2.60: 
21 .01 .60: 
26.02.60: 

1 5.03.60: 
26.06.60: 
05.07.60: 

01 .08.60: 
13. 1 0.60: 
09.1 1 .60: 

Algemene voorlichtingsvergadering. 
Stichtingsvergadering. 
Consulent l r  Maeseele - "Bedrijfsplanning" .  
Consulent B .B .  Ir. E .Dewulf - "De varkensteelt". 
Insp. Ir .  C. Beheyt - "Kan de landbouwer genieten van staats-en Provincietoelagen?" -
"Grondonderzoek en vergelingsziekte bij voederbieten" .  
Familiale filmavond B . B .  - "De wijdvertakte boom" .  
Oprichten van het "Sociaal Dienstbetoon". 
Gi ldereis: Antwerpen (G.M.)-Poppel (proefbedr. B .B. )-Retie (open loopstal . )-Oud-Heverlee 
(L.R.V.-ruiterschool) .  
Installatie "Sociaal Dienstbetoon" (voorloper van de O.B.H. ) .  
Technisch Assistent J .Kiekens - "Wisselbouwsysteem in de landbouw". 
Consulent Ir. L. De Wael - "Beoordeling van het vleesvarken" .  



08. 1 2.60: 
28. 1 2.60: 
1 1 .01 . 6 1 : 

1 6 .02.6 1 : 

08.03.6 1 :  
06.07 .6 1 :  

1 7.09.6 1 : 
1 8 . 1 0.61 : 
23. 1 1 .6 1 : 

20. 1 2.6 1 : 
07.03.62: 

22.04.62: 
05.07.62: 

25. 1 0.62: 
22. 1 1 .62: 
20. 1 2.62: 

1 0.01 .63: 
22.02.63: 

07.03.63: 

1 1 .07.63 :  

01 .09.63: 
24. 1 0.63: 
2 1 . 1 1 .63: 

1 9 . 1 2.63: 
06.0 1 .64: 
06.02.64 : 
05.03.64 : 

09.07.64 : 

1 9. 1 1 .64 : 
22. 1 2.64 : 
04.02.65 : 
04.03.65 : 
1 6.05.65 : 
08.07.65 : 

1 1 .07.65 : 
2 1 . 1 0 .65 : 
28. 1 1 .65 : 
2 1 . 1 2.65 : 
1 4 .02.66 : 
1 0.03.66 : 
22.03.66 : 
07.07.66 : 

25. 1 0.66 : 
24. 1 1 .66 : 
22. 1 2.66 : 
09.02.67 : 

240 1 09.03.67 : 

Meester P. De Ceuninck - "De toekomst van onze kinderen". 
Famil iale f i lmavond B .B .  - "De schoonste dag van mijn leven" .  
Inspecteur B .B .  F. Boeykens - "Raiffeisenwezen - leningen". 
Veearts P. Vermeulen - "Onvruchtbaarheid bij rundvee''. 
I r. J. Balloey - "De evolutie van de landbouw in de Euromarktlanden" - Film: "Produceren van 
metaalslakken". 
Meester A.  De Witte - "Huisvestingsproblemen bij mens en dier". 
Gi ldereis Middelburg (Zeeland) - Goes ( landbouwbedrijven) - lerseke - Merksem (veevoe
derfabriek B .B . )  - Breendonk (kamp) - Overmere. 
Bezoek aan de provinc.  rundveeprijskamp te Gent. 
Inspecteur B . B .  H. Kerkhofs - "De pensioenwetgeving voor zelfstandigen". 
I r. F. Pauwels - "De varkensteelt in België" - Fi lm Prov. Landbouwkamer "Het 
Piétrainvarkensras" .  
Meester L .  Vereecke- Huwelijks- en gezinsgeluk'' . 
Meester P. De Ceuninck - "De waarde van Fertiphos''. 
Veearts G.  Standaert - "Runder- en varkensbrucelose''. 
Deelname studiedag "Landel. elektrificatie" te Tielt. 
Gi ldereis: Zedelgem (New-Holland) - Lichtervelde ( K . 1 .-centrum) - Kortemark (Star) -
Diksmuide-Gassel-Duinkerke. 
I r. A.  Van Nevel - " Inkuilen op elk bedrijf" - Film: "Stikstof in de landbouw''. 
Consulent l rs .  Hendrickx & Bosmans - "Overschakeling van land- naar tuinbouw". 
Meester A. De Roo - "Vrijetijdsbesteding bij onze jeugd". 
I r. P. Overmeire - "Waarheen met onze melkwinning?''. 
Famil iale f i lmavond B .B .  - "Als de klokken rinkelen''. 
Meester A. De Witte - "Het gebruik van kalkcyanamide". 
Cons. B .B .  L .  Van Seghbroeck - "Voederkosten op het landbouwbedrijf". 
Veearts L. Van Suyt - "Aandoeningen van de uier'' . 
Meester P. De Ceuninck - "Gebruik van fosfor in de landbouw''. 
Gi ldereis: Oudenaarde - Lessen (steengroeven) - La Louvrière (scheepsl iften) - Chimay -
Givet - Beauring ( bedevaart) - Namen. 
Dhr. L. Van Landschoot - "De teelt van plantajuin" .  
Technisch Assistent J .  Kiekens - "Bedrijfsvoorlichting- kostprijsberekening" .  
I r. Bouquet - Afmesten van kalveren e n  jongvee". 
Prov. Landbouwkamer - Film: "Brandgevaar op de hoeve". 
E .H .  H .  Verwilst - "Help uw kinderen volwassen worden''. 
Fam. f i lmavond - "De wijde ruimte''. 
I r. P. Overmeire - "De rentabiliteit van de melkveehouderij''. 
Veearts P. Vermeulen - '"'Brucellose bij rundvee". 
Advocaat G. De Muyt - "Landelijk Recht: Afwatering van de landerijen". 
Gi ldereis: Zellik (expositie B .B . )  - Tienen (suikerfabriek) - St.-Truiden - Bokrijk (openluchtmus.) 
- Rotselaar ( Lacsoons). 
E.H. H. Verwilst - "Sexuele cultuur, bron van echtelijk geluk'' . 
Fam. filmavond - "De zeven huurl ingen''. 
Meester A. De Witte - "Weideverbetering'' .  
Veearts G.  Standaert - " Bestrijding van d e  runderbrucellose. 
Deelname aan het land- en tuinbouwcongres te Gent. 
Gi ldereis : Gent-Terneuzen (kanaalzone) - Antwerpen (n ieuwe zeesluizen) - Merksem 
(B.C.Welvaart) - Lichtaart - Lokeren. 
Voorbereiding eeuwfeest voor M. De Mey. 
I r. N. Van de Woesteyne - "Het landbouwinvesteringsfonds". 
Dr. A. Coelis - "Lichamelijke verzorging in dienst van de menselijke ontplooiing". 
Famil iale f i lmavond - "De lotgevallen van Sammy". 
Meester A. De Witte : "De goedkoopste zomervoeding voor het melkvee". 
Veearts L. Van Suyt - "Voedingsziekten''. 
Consulent B .B .  L. Van Seghbroeck - "Stallenbouw". 
Gi ldereis: Leuven (B .B . )  - St.-Truiden - Tongeren - Aachen - Monschau (stad) Eupen -
Brustem (mi l .  vliegbasis). 
Consulent B.B. G. De Smet - "Hoe meer ruwvoeder te winnen ?". 
Meester A. Depoortere - "Zeggen we wel alles aan elkaar ?". 
Familiale fi lmavond - "De jaarwerking van de Belg. Boerenbond''. 
E.B.E.S. - Documentaire fi lm: "Stalventilatie''. 
Veearts P. Vermeulen - "G rashoest en leverbotziekte". 
Industrieel Ingenieur R. Michiels - ""Saneren van waterzieke gronden". 



Op 1 3  en 1 4  juli 1 985 bracht de Landelijke Gilde een vriendschapsbezoek aan enkele Duitse families in Neder
Saksen (West-Duitsland) waar, tijdens de Tweede Wereldoorlog, vele van onze leden verplicht waren tewerkge
steld. 
Een zeer gul onthaal genoten we te Bodenwerder bij de familie advocaat Karl Schoppmeier Uachtbommenwer
perpiloot tijdens de laatste W.O.), afkomstig uit Eschershausen en bevriend met de familie Almer Cockhuyt. Deze 
tweedaagse excursie was een van de onvergetelijke "toppers". Een opname bij het standbeeld van de legendari
sche Baron von Münckhausen. 

06.07.67 : Gildereis: Brussel - Leuven - St. -Truiden - Luik - Pepinster - Spa - Cao - Durbuy - Hoei. 
26. 10.67 : Ir. P. Langouche - "Toegepaste elektriciteit in de landbouw". 

Politiecomm. Van Hoof - "Wegcode en vei l igheid". 
23. 1 1 .67 : Gezinsavond: E .H.  Weyn - " Echtelijke liefde en kinderzegen". 
2 1 . 1 2.67 : Familiale filmavond - "Zo moet het in de varkenshouderij " .  
08.02.68 : Inspecteur B.B.  G. De Roo : " De wetgeving bij overname". 

Consulent B.B. L. Van Seghbroeck - "Het belang van de coöperatie". 
07.03.68 : Veearts G. Standaert : "Varkensziekten en kopziekte bij rundvee". 
21 .03.68 : Inspecteur B.B.  G. De Roo - "Onderlinge bedrijfshulp" .  
08.04.68 : Occasionle uitstap: "Solatherm: Damme - Zeebrugge - Sluis - Oostburg" .  
04.07.68 : Gildereis: Brussel - Waterloo ( Leeuw) -Ronquières (hel i .  vlak) - Thuin (landbouwbedrijf) -

Beloeil (kasteel) - Doornik (kath.) .  
23. 10.68 : Industrieel Ing. R. Michiels - "Ruimtelijke ordening" .  
21 . 1 1 .68 : Gezinsavond: Meester A. Depoortere - "Waarmee hebben de ouders van groter wordende 

kinderen af te rekenen ?" . 
1 9. 1 2.68 : Consulent B.B.  L. Van Seghbroeck - "Het belang van de coöperatie". 
26. 1 2.68 : Familiale fi lmavond - "Shenandoha". 
1 3.02.69 : Ir. Balloey - "De teelt van suikerbieten". 
02.03.69 : Consulent B.B. G. De Smet - " De teelt van Italiaans raaigras" .  
13.03.69 : Veearts Bonne - "Veeselectie en kunstmatige inseminatie". 
28, 29 en 30.04. en 02.05.69 : British Petrol-Belgium : Tractor Service - Testbank. 
23. 10.69 : Technisch Assistent J. Kiekens - "Arbeidsmethoden en brdrijfsbeheer". 
20. 1 1 .69 : Gezinsavond: Meester A. De Roo - "Met grote kinderen leven in een welvaartsstaat" . 

Dhr. L. Ryckaert: Choreografie K.L.J. Waarschoot & Kaprijke. 
18 1 2.69 : R ijkswachtcomm. A. Lampaert - "Het verkeersreglement". j 23 1 2.69 : Familiale filmavond - "Het 25e uur". 241 



De traditionele fietstocht die elk jaar i .s.m. het Davidsfonds wordt georganiseerd leidde ons op 6 juli 1 986 naar 
Groot-Burkel. Aan het eind van de tocht wachtte ons op de hoeve van Gerard De Brabander-De Brabander een 
hartelijk onthaal, waarbij we ons tegoed deden aan een overvloed van ovenkoeken en versterkende Trappist. 

1 2.02.70 : Meester A. De Witte - "Eén- of méérjarig hooiland ?" . 
1 2 .03.70 : Veearts G. Van Hoorickx - "Runderbrucellose en chirurgisch ingrijpen in de diergeneeskun

de". 
09.07.70 : Gi ldereis: St.-Niklaas - Temse - Kampenhout (Covee) - H i lvarenbeek (safari) - Pastel (abdij

hoeve) - Zichem - Aarschot. 
28. 1 0 .70 : Inspeel. B .B .  M. Brugge - "B.T.W. en toepassing ervan in land- en tuinbouw". 
26. 1 1 .  70 : Gezinsavond: Mevr. Van Speybroeck - Film Dr. gynecoloog W. Flamée "Het wonder van de 

mens" .  
1 7  . 1 2. 7 0  : Volksvertegenwoordige De Wulf - "De nieuwe pachtwet en het recht van voorkoop". 
23. 1 2. 70 : Fami l iale fi lmavond - "De wet des Heren". 
1 0.01 . 71 : Inspecteur B .B .  G. De Roo - " B.T.W. - Speciale landbouwregeling'' .  
1 1 .02. 7 1  : Consulent B .B .  R. Fevery - "Bestrijd ing van parasitaire ziekten". 
1 4.02 .71  : Bezoek aan de Nat. Vakbeurs voor de varkenshouderij". 
1 7.02. en 1 1 .03 .71  : Consulent B .B .  L. Van Seghbroeck - "Afzetcoöperatie". 
23.03 .71  : Grote Boerenbetog ing te Brussel (60 deelnemers van Donk). 
08.07 . 7 1  : Gi ldereis: leper (Menenpoort) - Kemmel - Rode Berg - Cassel - Clairmarais - St.-Omer (Mont 
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1 9 .05.72 : 
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29.09.72 : 
26. 1 0.72 : 

24. 1 1 .72 : 
2 1 . 1 2.72 : 
28. 1 2.72 : 

Ventu; V- 1 -2-bunker). 
Technisch Assistent J. Kiekens: " lnvesterings- en saneringsfonds". 
Gezinsavond: Prof. E .  Van de Genachte - "Verdovingsmiddelen in het bereik van de jeugd". 
I r. Toye - " Het onderhoud van de landbouwtractor'' . 
Familiale fi lmavond - "De verklikker". 
Meester A. De Witte - "Groenvoederwinning; deegrijpe maïs''. 
Stichtingsvergadering van de Bedrijfsgi lde (Maldegem). 
Veearts P. Vermeulen - "Rundvee- en varkensziekten''. 
Kleinkunstavond met Maurits De Moor. 
Gi ldereis: Vlimmeren (Arab. volbloed) - Nijmegen - Mi l l ingen a.d. Rijn (Waiboerhoeve) -
Overloon (museum) - Lichtaart. 
Deelname aan de algemene vergadering van de B . B. te Leuven. 
Meester L. Vereecke - "O.B.H" een noodzaak''. 
Industrieel Ing.  R. Michiels - "Onze onbevaarbare waterlopen". 
Gezinsavond: Dr. J .P. Van Damme - "Praktische raadgevingen van de dokter". 
Familiale fi lmavond - "Buthle Griffin, de schrik van het Westen". 
I nspecteur B.B.  F. Mul l ie - "Formaliteiten bij een verkeersongeva l " . 
Rijkswachtkap. G. Vervust - "Het verkeersreglement bij het gebruik van landbouwtr ctoren". 



BOERENBETOGING TE BRUSSEL 
23 maart 1971 

BESTE, 
Betreft : Nationale Boerenbetoging te Brussel, op 23 maart 1 971 . 
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22.03.73 : 

21 .04.73 : 

1 2.07.73 : 

23. 1 1 .73 : 

20. 1 2.73 : 

28. 1 2.73 : 
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Wellicht hebt U langs radio. T.V. en pers reeds vernomen dat de leiders van dP 
&TOte landllouworonlsatles beslist hebben tot een 11:erneenschappellike akue over te 
pan en alle Bell[lsche BOEREN en TUINDERS op te roepen voor een massale b&
toll:lnll: te BRUSSEL, op 23 MAART eerstkomende. 

De land- en tulnbouwsektor maakt een zeer moe!Wke tijd door. 

Tel[en 1 april aanstaande dienen door de Europese Ministerraad een aantal be
sli.ss1nl[en Inzake de landbouwprijzen getroffen te worden. 

Deze besllMhl11:en over de prijsverhogingen door de Europese Raad van Ministers 
:rullen waarschijnlijk op 23 maart aanstaande genomen worden. Om aan de Europese 
Mlnl5terraad duidelijk te maken dat het ons ernst Is met Oll7.e eisen, roepen en lei
ders van de gerneenschappellike landbouwaktle op diezelfde dag al de Belgische Boeren en tuinders op naar de hoofdstad voor een massale betoging. 

23 MAART 1971 moet voor de Europese landbouwpolittt:k een onver11:etell.Jke da· tam worden. Het. moet de da&' worden waarop alle land- e n  tnlnbouwers Ie BRUS
SEL tonen dat zij, zoala de andere bevolld.npaToepen, willen delen In de �mene aühinr van de welvaart. Dit kan alleen maar een werkeUJkheld worden Indien ALLE 
land- en tulnbouwen de oproep van han leiders beantwoorden. 

OOK WU, BOEREN EN TUINDERS VAN MALDEGEM ZIJN SOLIDAIR EN 
WILLEN OP DE BETOGING TE BRUSSEL NIET ONTBREKEN l 

HET GAAT IMMERS OM ONZE BELANGEN ! 

Dhr. N. Ryheul - Film "Camera Obscura , Maldegem 1 en I l " .  
Notaris C.  Vanhyfte - "Huwelijkscontracten e n  gevolgen". 
Lic . D. Verstraete - "Boeren en hun hofsteden". 
Gi ldereis: Noorderwijk (carousselstal) - Aywail le - Erezée - Beffe (melkveebedrijf). 
Gezinsavond: Mevr. Temmerman - "Elkaar opnieuw ontdekken". 
Gesprek met het College van Burgemeester en Schepenen. 
Familiale fi lmavond - "Willy Boy". 
Lic.D.Verstraete - "De historiek van ons dorp" .  
Fietstocht: Damme en omliggende. 
Gildereis: Zeebrugge - Middelkerke - Nieuwpoort - Veurne - Diksmuide - Kemmel -Wevelgem. 
Mej. M.Van Cleemput & dhr.Theuninck - "Hoeveverfraaiing" .  
Inspecteur A. Ryserhove - "De moord van Beernem". 
Familiale filmavond - "El Cid".  
Mevr. R .Mouton - "Een school voor elk dorp" .  
I r. D'Haenens - "Melkveehouderij e n  melkkwaliteit". 
Fietstocht: Het "Blakkeveld" bij Tandarts M.  Haers. 
Gildereis: Geraardsbergen - Lessen - Mons - Avesnes - Anor - Valenciennes - Doornik. 
Gezinsuitstap: Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. 
Gezinsavond: Meester G. Goesaert - "Man, is je vrouw gelukkig?". 
Dhr. M.  De Moor - "Boer en cultuur" . 
Dhr.J. Van Maldeghem - Diamontage: "Ons Maldegems erfgoed".  
Minist. v.  Landbouw & Nat. Zuiveldienst - Serco: "De Belgische kaas- en wijnindustrie". 
lnspect.B.B.  Mullie & Politiecomm. D.  De Meyer - "Vei l igheid op de weg" .  
Studiereis: Stikstoffabriek "Het Klaverblad" te  Brussel. 
Ir. Beyers - "De rentabil iteit van het rundveebedrijf" . 
Fietstocht. 
Gildereis: I ndustriezone Gent - Terneuzen - Hulshout (kippenslachterij) - Tongerloo (abdij) -
Houthalen - Antwerpén. 
Gezinsuitstap: Zillebeke "Bellewaerde". 
Advocaat R .  De Jaeger - "Erfdienstbaarheden" .  l 243 



Week van de Landbouw 1 987 : het bezoek aan de hoeve van Willy en Rosanne Verleye - De Vreeze zal leerlin
gen en leerkrachten van de Basisschool nog lang geheugen; zij genoten er een zeer gastvrij en leerrijk onthaal. 

26. 1 1 .76 : 

23. 1 2.76 : 
1 7 .02.77 : 
05.04.77 : 
06.07.77 : 

07.08.77 : 
27. 1 0.77 : 

25. 1 1 . 77 : 
27. 1 2 .77 : 
1 6.02.78 : 

1 6 .03.78 : 
2 1 .03.78 : 
25.06.78 : 
1 4 .07.78 : 

1 6 .07.78 : 
30.07.78 : 
26. 1 0.78 : 

24. 1 1 . 78 : 

20.02.79 : 
22.02.79 : 
27.02.79 : 
02.03.79: 
1 5 .03.79: 
24.06.79: 

Gezinsavond: Meester G .  Schoorens - "Verwachtingen in je grote kinderen". 
Mej . A. De Zutter - De Belgische kaas". 
Familiale filmavond - "Het brein".  
E.H. A.  De Bleeker - "Christen zi jn met hart en daad" .  
Filmnamiddag voor d e  kinderen - "Tschetan, d e  jonge Indiaan. 
Gi ldereis: Brussel - Namen - Marche en Famenne - Rochefort - Lessive - Han-sur-Lesse -
Dinant - Hoeilaert. 
Gezinsuitstap: Ingelmunster "Aviflora". 
Dhr. G. De Bruykere - "Het dorpsleven, na de fusie" .  
Pater A.  De Bleeker - " De Fi l ippijnse eilanden".  
Gezinsavond: Mevr. Temmerman - "Met een eigen leven samenleven". 
Fam. f i lmavond - "Pall ieter" . 
E .H.  Apers - " Leven als vrije mensen". 
Meester P. De Ceuninck - "Samenwerken aan een solidaire wereld" .  
Industrieel Ing.  R. Michiels - "Voedsel betekent landbouw" . 
Inspeel. B .B .  Van Camp - "Arbeidsongevallen in de landbouw". 
Fietstocht. 
Gi ldereis: Duinkerke - Gravel ines - Calais - Cap Gris Nez - Boulogne - St.-Omer - Gassel -
Zwarte Berg. 
Deelname aan de verbroedering van L.G. & K.V. L.V.-Adegem. 
Gezinsuitstap: Dadizele (bedevaart & ontspanning). 
Meester A. De Witte - "Ons dorp leeft; wij doen er wat aan". 
Dhr. V. De Baere - Diamontage: "De schoonheid van ons dorp". 
Gezinsavond: Dhr. P. Van Acoleyen - "Een thuis maken . . .  " 
Dhren A. Willems & Pauwels - Diamontage: "De Smokkelroute". 
Bezoek aan de Minard-schouwburg te Gent - "Kom, Bompa". 
Consulent B.B. De Smet - " Inkuilen van groenvoeders". 
Familiale filmavond - "Het woeste land".  
Ing. R. Michiels - "Waterbeheersing en erfdienstbaarheid" .  
Inspeel. B. B. , A. Boon - "Sociaal statuut van de zelfstandigen". 
Fietstocht: Damme en omgeving. 



Naast de één- of tweedaagse zomeruitstap worden jaarlijks ook studiereizen georganiseerd. Zo ging de Gilde op 
7 januari 1 988 onder deskundige leiding een kijkje nemen in de Kerncentrale te Doel. Men kreeg er een zicht op 
de productie en de distributie van de elektriciteit, waarbij zowel de risico's als de veiligheidsvoorzieningen uitvoe
rig werden toegelicht. 
V.l.n.r. Elfriede Henicke, Henri Van Caeseele, Antoon Hermie, Marcel De Deyne, Robert De Clercq, Julia Lippens, 
André Verstringe, Magda Claeys, Maria Huyghe, Tatiana De Clercq, Frans Huyghe, Geert De Roo, Richard De 
Clercq, Herman Mouton, Cecile Van Rie, Maurits Verbeeke, Gerard De Brabander, Marc Pallet, Gerard Verbeeke, 
Regina Decoene, Annie Van Kerschaever, Gerarda Van de Kerckhove, Christine Huyghe, Georges De Prest, 
Esther Van Landuyt, Carine Vervynckt, Patrick Van Hauwenhuyse, Hedwige Van de Kerckhove, Marleen De Pré, 
Paula Laureyns, Jaak Vannevel, Omer Versluys, Paul De Ceuninck, Georges Serie!, ir. Luc Serreyn (Electrabel) .  
Namen ook deel aan deze uitstap : Georges Huyghe, Denise Goossens, Omer Mouton, Liliane De Neve, 
Jacqueline Vandenbon, Simonne De Brabander, André Roose, Lydie Van Loo, Véronique De Pauw en Marc Van 
Hecke. 
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Sport - e n  spelnamiddag L.  G.  voor d e  kinderen. 
Gi ldereis: Brussel (Parlementsgebouw) - Bokrijk (Prov. domein) - Tremelo (Damiaan) -
Antwerpen (havenuitbreiding). 
Rijkswachtkapitein G .  Vervust & Politiecomm. A. Wauters - "Het verkeersreglement voor de 
landbouwmachines". 
Gezinsavond:  Voordracht " Kip en ei" .  
0. De Baere - Diamontage: Maldegem, oud en nieuw. 
Gespreksavond voor de ingelanden van de Damse Polder. 
Z. E .  H.  J .  De Kesel - "Ons geloof in Jezus Christus". 
Advocaat R.  De Jaeger - "Personen- en familierecht" . 
Gildereis: Brussel - Maastricht - Aachen - Monschau - Hoge Venen - Banneux - Luik. 
Gezinsuitstap: Rijksdomein te Hofstade. 
De h.h. J .  Van den Driessche en A. Verstraete - "Het leven in Duitse concentratiekampen" .  
Gezinsavond: Mevr. Taghon - "Moeten wij voor onze ouders zorgen?". 
Inspeel. A. Ryserhove - "De zaken van Beernem" . 
Kinderfilmnamiddag - "De grote prijs van Smoreberg" .  
E. H. A. Van den Abeele - "Samen christen zijn". 
Familiale fi lmavond - "Een reuze boemel". 
Gildereis: Leuven (kunstpatrimonium & Artois, bierbrouwerij) - Ronquières (hellend vlak) -
Geraardsbergen - Oudenaarde. 
Inhuldiging van de vernieuwde landbouwwegen. 
Gildereis: Tweedaagse naar Parijs: Geleid (F. De Ceuninck) bezoek aan het kunstpatrimoni
um van de Lichtstad. 
Ir. P. Keereman - "Fosfor- en potasbemesting , start- en basisbemesting". 
Gezinsavond:  Lic. G .  Van den Berghe - " Erfrecht van de langstlevende echtgenoot". 
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Kleinkunsttheaterbureau Merlijn - " Een avond met Willem Vermandere". 
Kinderfilmnamiddag - "Grootmoeder en de acht kleinkinderen van de stad" .  
Familiale fi lmavond - " D e  Witte van Sichem".  
Klank- en diamontage - "Jezus van Nazareth" .  
Hoeve-fietstocht: Vossenhol - Oedelem - Sijsele - St.- Kruis. 
Gi ldereis: Zeebrugge (haven) - Koksijde ( luchtmachtbasis) - Veurne (stadhuis) - Dadizele. 
"Week van de landbouw" - Hoeve-fietstocht: Bezoek aan de bedrijven van E. De Deyne, G. 
Van Hul le en R .  Van Hecke - Breugheliaans feest. 
Bezoek aan de Adegemse landbouwbedrijven. 
Gezinsavond: Mevr. Temmerman-Molem - "Liefde en lichaam bij onze grotere kinderen". 
Familiale fi lmavond - "De zwarte Hengst" . 
Kinderfi lmnamiddag - "Boskaatje".  
Ing. D .  Van den Abeele - "Graslandvernieuwing".  
Zangavond met Miel Cools. 
Deelname aan het parochiaal Eeuwfeest. 
G i ldereis: Nederland: Deltawerken - Zierikszee - Renesse - Colijnsplaat - Kruiningen - Goes 
- Ysendijke. 
Gezinsavond: Meester van de Putte - " Liefde is wagen en . . .  winnen". 
Famil iale fi lmavond - "The electric Horseman" .  
Heemkundige avond: Dhr. J .  Van Maldeghem - "De abdij van Zoetendale". 
Fietstocht: De Smokkel route - Ie deel. 
Ing. P. Keereman - "Verzorging en bemesting van het grasland". 
Viering van het zi lveren jubileum - Groepsfoto van het bestuur. 
Auto- en fietszoektocht - " In  en rond Damme". 
G i ldereis: Frans-Vlaanderen: Duinkerke (haven) - Volckerinckhove - Watten (Eperlecques, 
Blockhaus) - St.- Omer - Clairmarais - Cassel - Catsberg - Rode Berg. 
Plechtige inwijding van de gi ldevlag. 
Familiaal avond- en jubi leumfeest, muzikaal verzorgd door R.  Morre - Barbecue. 
Kinderfi lmnamiddag - "De Koning en de Vogel " .  
Gezinsavond: Dhr. Orvat - "Liefde is wagen en winnen" .  
Fami l iale f i lmavond - "De Vlaschaard" .  
I r. D .  Balloey - "Groenvoederwinning". 
Fietstocht: De Smokkelroute - 2e deel.  
Tweedaagse g i ldereis naar Duitsland: Keulen - Hameln - Bodenwerder - Münchhausen -
Dielmissen - Eschershausen - Bad Driberg - Höxter - Paderborn. 
Fietstocht: "Open-deur" landbouwbedrijf F. Maenhout-Verheire. 
Klank- en diamontage: 
Meester Paul De Ceuninck - "Onze tweedaagse naar Duitsland". 
Dhr. L. Van Waeyenberghe - " De Normandische landingsplaatsen". 
Gezinsavond: Dhr. P. Van Acoleyen - "Hoe leven met en verwerken van stress in  het gezin". 
Politiecommissaris A.  Wauters - " Inbraakpreventie". 
Deelname aan de " ldeeênbeurs L.G."  in het Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. 
Fietstocht: De bossen van Groot-Burkel. 
Gi ldereis: Tongeren (stad) - Henri-Chapelle (mi l .  kerkhof) - Vaals (drielandenpunt) -
Valkenburg - Maastricht - Hasselt. 
Kinderfilmnamiddag - "Dunderklumpen".  
Volksmuziekavond met 't Kliekske. 
Gezinsavond: Mevr. Meerschaert - "Gezin.gezien". 
Gi ldereis: Brussel en omgeving: B.R.T.- Cofabel (tractoren John Deere te Erps-Kwerps). 
Fam. fi lmavond - "Country". 
De Gilde in "Café Chantant" met P. Remue, F. Geirnaert en Duo Valentini .  
Sport- en spelnamiddag voor de schooljeugd. 
Fietstocht: Het krekengebied in de omgeving van St.- Margriete. 
Gi ldereis: De Oostkantons: Eupen - Hoge Venen - Eifel - Botrange - Malmédy - Ligneuville -
Bütgenbach - Elsenborn. 
Grote boerenmarkt t .g .v. de "Week van de landbouw". 
Boeren bal. 
Geleid bezoek van de leerlingen van de Basisschool aan de Hoeve van W. Verleye (m.b.t .  
de "Week van de landbouw"). 
Gezinsavond: Meester A. De Roo - "Thuiszorg en huwelijksrelatie". 
Dhr. A. Defruit van de V.A.B. - "Autotechniek". (2 lesavonden). 
G i ldereis: De Kerncentrale te Doel - Kunstpatrimonium te Antwerpen. 
Klank- en diamontage over Londen. 
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Dit i s  één van d e  vijf kapelletjes van de 
Ommegang van Sint-Antonius Abt. Via het 
project "Kapelletjesbaan" van de Landelijke 
G ilden, de Stichting Monumenten- en 
Landschapszorg en V.T.B.-V.A.B. werden de 
kapelletjes van de Sint-Antonius-ommegang 
in 1 994 volledig gerestaureerd. 
Het project "Kapelletjesbaan" verleent onder 
bepaalde voorwaarden financiële steun aan 
de restauratie van kapelletjes in Vlaanderen. 
Er is inderdaad een trend merkbaar in onze 
samenleving om terug te gaan naar de 
"roots", de wortels van die samenleving. In 
het Vlaamse platteland zijn nog zoveel 
'tekens' van volksdevotie aanwezig : kruisen, 
boomkapelletjes, veldkapellen, ommegang
kapellen . . .  
Aan di t  herstellingswerk h ing een prijskaartje 
van 53.099 fr., doch door de bemoeiing van 
de Landelijke Gilde kon van hogergenoemde 
instanties een subsidie van 30.000 fr. beko
men worden. 
Het schrijnwerk werd keurig u itgevoerd door 
Marc Wittoeck; het herschilderen van het 
halfverheven beeldhouwwerk werd kunstvol 
en gratis verricht door Cecile De Ceuninck. 

Gildereis: Tweedaagse naar Londen en Canterbury. 
Fietstocht: Moerkerke - Hoeke - Oostkerke - Ramskapel le .  
Gezinsavond: Mevr. R .  Bonnaerens - "Televisie, video . . .  , sterke opvoeders?". 
Gildereis: De L.N.G.- terminal (van EBES & IMEWO ) te Zeebrugge - de stad Brugge. 
Algemene startvergadering - programmavoorstell ing. 
Fietstocht: De ronde van Maldegem. 
Gildereis: Frans-Vlaanderen: Duinkerke - Gravelines - Calais (Euotunnel) - Cap Blanc-Nez 
(Atlantik Wall} - Mimoyecque (V3) - St.- Omer-Bail leul. 
Algemene vergadering - bestuursverkiezing. 
Gezinsavond: Dhr. M.  Horvath - " Liefde is . . .  verschi l len, zonder geschi l len".  
Gildereis: De Thermische elektriciteitscentrale te Langerbrugge - bezoek Gent. 
Kwisavond i .s .m.  de andere parochiale verenigingen. 
Consulent B.B. M.  Van Poucke - "De fiscale hervorming" .  
Lentewandeling in "Het Zwin" . 
Fietstocht: Oedelem - St.- Joris - Beernem (Bulskampveld} - Maria-Aalter. 
Gi ldereis: Het Groot-Hertogdom Luxemburg: Esch-sur-Sûre - Echternach - Luxemburg. 
Bijwonen van het toneelstuk "Wortels" (m.b.t .  1 00 j. B .B . ) .  
Gezinsavond:  Meester P. De Ceuninck - Diamontage "Vlaanderen" .  
'n Avondje "bowl ing" voor de jongeren in de zaal Starlite t e  Eeklo. 
Gildereis: Studiereis naar de tentoonstel l ing "Honderd jaar Boerenbond" te Lummen. 
Deelname aan de kwis voor landbouwverenigingen te Maldegem. 
De heren A. Verstraete en J. Van den Driessche - "Leven en dood in een concentratiekamp".  
Fietstocht: Damme - Oostkerke - Hoeke - Sluis. 
Gildereis: De hydraulische elektriciteitscentrale van Electrabel-lmewo: Coo-Trois Ponts -
Grotten van Remouchamps. 
Deelname aan de "herfstontmoeting van de derde leeftijd" te Oudenaarde. 
Gezinsavond: Dhr. B. Druwé - "Creatief een thuis maken". 
Gildereis: De Koninkl ijke Rijkswachtschool en het Atomium te Brussel. l 247 



De Kruisdagen in ere hersteld. Vooral de Landelijke gilden van Maldegem en Donk hebben een impuls gegeven 
om dit oude gebruik te doen herleven. Deze bezinningstocht temidden van de prachtige natuur verenigt mensen 
van alle rangen en standen. 
Op de foto bemerken wij (v. l .n . r. )  o.a. voorzitter Gerard De Brabander, Greta Bode, Roger Depickere, Mieke 
Dhoore, Julia Lippens, secretaris Paul De Ceuninck, Gerarda Tamsyn, Simonne De Brabander, Els Geirnaert. 
Onder vele anderen herkennen wij nog : Simonne lde, Maria De Busschere, Astrid Vangaever, Georges Van 
Herzeele, Godelieve Haverbeke, Maria Van Belleghem, Yvonne De Bleeker, Marie-Rose Jonckheere en Triphon 
De Brabander. 

IDe "Week van de Landbouw 1 993" was weer aanleiding voor een bezoek aan de hoeve. De klnderan v n de 

Donkse Basisschool bezochten op 14 oktober 1 993 het gemengd bedrijf van de familie Walter en Mieke Huygh 

Dhoore. Om ziekten te voorkomen, primeren netheid en hygiêne: daarom het schoeisel ontsmetten vooral r h 

bezoek aanvangt ! 



Omdat gastvrouw Mieke het zo goed had uitgelegd wat er op het bedrijf allemaal gebeurt, werd ze in de bloemen 
gezet. Daarna viel er nog heerlijke chocomelk te proeven. Of dit geen leuk bezoek was ! 

Ook een bezoek aan het tuinbouwbedrijf André en Gerda Roose - Van Holm stond op het programma. 
Bedrijfshoofd André Roose had geen moeite om de leerlingen te boeien met zijn uitleg over het telen, het oogsten, 
het sorteren en verpakken van de met veel zorg gekweekte tomaten. Om hun grote aandacht werden de kinderen 
beloond met een lekker hapje fruit. j 249 
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Biblioorafie 

Feest van de Derde Leeftijd uit het landbouwmil ieu .  
Deelname aan de actie "Mi l ieuhangers". 
Gi ldereis: Kessenich (tingieterij) - Maaseik (stadswandeling) - Thorn (kunstpatrimonium). 
Geleid bezoek aan de champignonkwekerij van D. Van Canneyt-Wil lemarck te Middelburg ( in 
het kader van de "Week van de landbouw") .  
Gezinsavond met G .  Boullart als buikspreker. 
Gi ldereis: Het zuivelcentrum te Drongen en de Drukkerij van het dagblad Het Volk te Gent. 
Opmaken van het "Kapelletjesbaan-dossier" met het doel de kapelletjes van St.- Antonius
abt (aan de buitenmuur van de kerk) grondig te laten restaureren en de procedure in te zet
ten om voor die renovatie een rijkssubsidie te bekomen. 
Ontmoetingsdag voor gepensioneerde landbouwers te Oudenaarde. 
Fietstocht: Het polder- en krekengebied van St .- Margriete. 
Gi ldereis: De Mi l itaire Vliegbasis van de Belgische Luchtmacht te Kleine-Brogel en de oude 
steenkolenbekkens van Beringen en omgeving. 
Deelname aan het gewesteli jk gezinssportfeest te Adegem. 
Deelname aan de tractorenhappening te St.- Laureins. 
Geleid bezoek door de leerl ingen van de basisschool aan het landbouwbedrijf van W. 
Huyghe en het tuinbouwbedrijf van A. Roose (m.b.t .  de "Week van de Landbouw"). 
Gezinsavond: Dhr. R. Hessel - "Het leven van Tamboer, als volkszanger". 
Gi ldereis: De Groenten- en fruitveiling te Roeselaere en de (Belgische) Zeemachtbasis te 
Zeebrugge. 
Deelname aan de cursus " Lokaal landbouw- en mi l ieubeleid". 
'n Avondje "bowling" voor de jongeren in de zaal Starlite te Eeklo. 
Excursie voor het bestuur: Oostende - N ieuwpoort - Oostduinkerke - zeetrip met cruise schip 
"Seastar". 
Deelname van de 3 x 20 aan de "lenteontmoeting van de 3e leeftijd" te Oudenaarde. 
Deelname aan het provinciaal gezinsfeest in het Kasteel van Poeke te Aalter-Lotenhul le. 
Fietstocht: Het poldergebied van Damme, Dudzele en Lissewege. 
Gi ldereis: Bezoek aan de stad Doornik: stadhuis - kathedraal - bootrondvaart op de Schelde 
- museum van folklore. 
Deelname aan de "Vierde Gentse Buitenband".  
Startvergadering: Voorstellen van het jaarprogramma. 
Gezinsavond: Dhr. F. De Ceuninck - "Geldkwesties met je kinderen". 
Deelname aan de Variêté-avond B.B.  te Sleidinge. 
Gi ldereis: Bezoek aan het auto-assemblagebedrijf van Opel-Belgium te Antwerpen en de 
Mi l itaire School voor het Licht Vl iegwezen van de landmacht te Brasschaat. 
Deelname aan de K.W.B.- kwis te Maldegem-Donk. 
Bestuursverkiezing: meester P. De Ceuninck nam ontslag als gildesecretaris; een functie die 
hij vanaf de heroprichting van de gilde ( 1 959) ononderbroken stipt heeft vervuld. Hij werd 
opgevolgd door Ronny Dezittere. 
Almer Cockhuyt en Georges Cherlet bekwamen (op hun vraag) ook eervol ontslag. Zij wer
den als bestuurslid respectievelijk vervangen door Paul De Ceuninck en Benedict De Roo. 
Fietstocht: Bezoek aan het "Drongengoed" .  
Gi ldereis: Kortrijk: stadhuis - stadswandeling - Vlasmuseum - Jeneverstokerij St.- Pol. 
Gezinsuitstap naar het provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. 
Gezinsavond: Gesprek met als onderwerp: "Als mijn kind was zoals ik wou". - Ontspanning 
met Carmen Desclee van Waregem. 
Rijkswachtadjudant A. Pauwels - " Inbraakpreventie". 
Gi ldereis: Bezoek aan het constructiebedrijf voor zware landbouwmachines "New Holland 
Belgium" te Zedelgem en aan de Coöperatieve Zuivelfabriek "Belgomilk" te Langemark. 

- Archief, Landelijke Gi lde, Maldegem-Donk. 
- Archief, Belgische Boerenbond, Leuven. 
- P. Quaghebeur, L. Schokkaert en L. Van Molle, Honderd Jaar Boerenbond in Beeld �Uiig. �.B.) . 
- P. De Ceuninck, De Landelijke Gi lde (U itg . In Onze Tijd, 2e deel , p. 280, Heemkundige Kring 

Het Ambacht Maldegem 1 989. 
- L. Stockman, De Geschiedenis van Aalter, 1 980. 
- A. Geets en W. Vandepitte, Jaarverslag Beleid Groep Aveve 1 995 ( Uitg. 8.8.) .  



SLOTBESCHOUWING 

De Boerengi lde,  nu Landel ijke Gi lde ,  had van b ij de aanvang de wind in de zei len .  
Sedert de stichting is er inmiddels een kleine veertig jaar verlopen. Een opsomming 
geven van al le activiteiten die de Gi lde in  de loop van d ie jaren heeft ontwikke ld ,  is  
gewoon onbegonnen werk. Met de verslagen over het verenig ingsleven met z i jn  socio
culturele activiteiten en de permanente zorg voor het landbouwtech n isch aspect zou 
een l ijvig boekdeel te vul len zijn .  N iet al leen de aanwezigheid van de Gi lde als dusda
nig, maar vooral de dynamisch gevoerde, veelzi jdige en soms ing ri jpende actie ervan 
heeft haar i nvloed gehad en een onuitwisbare stempel ged rukt op ons paroch iaal beste l .  
Deze landel ijke beweging heeft ontegensprekeli jk bijgedragen tot de vorming van een 
hechte parochiale gemeenschap.  
B i j  de heroprichting van de Boerengi lde als socio-cu lturele en economische veren ig ing 
hebben wij consequent de doelste l l i ngen van de moederorganisatie tot de onze 
gemaakt. Onder de kenspreuk " leder voor a l len ,  a l len voor ieder" is er steeds de wi l  
geweest de godsdienstzin en de moral iteit onder de leden te bevorderen , hun algeme
ne ontwikkel ing en hun beroepsbekwaamheid ter harte te nemen en zeker ook hun 
maatschappelijke toestand te helpen verbeteren en hun materiële belangen te verded i
gen. Thans telt onze Gi lde 85 leden d ie hun vertrouwen aan de organisatie schenken. 
Op 26 november 1 984 werd het zi lveren jubi leum van de heroprichting met grote lu ister 
gevierd. 

Vooraleer afscheid te nemen van zijn parochie wilde E. H .  Serafien Van Avermaet, eerste proost en groot bezieler 
van de Landelijke Gilde, nog een foto laten maken van zijn bestuursploeg (1 984). Dit afscheid viel toevallig samen 
met het zilveren jubileum van de heroprichting van de Donkse Boerengilde. 
V.l.n.r. (zittend) : Eric Martens (zaakvoerder), Paul De Ceuninck (secretaris), Serafien Van Avermaet (proost) ,  
Georges Huyghe (voorzitter), André Van Hauwenhuyse. 
Staand : Georges Cherlet, Marcel Hurtekant, Laurent De Brabander, Gerard De Brabander, Lucien De Prest en 
Dany Dedeyne. 
Waren verontschuldigd : Robert De Clercq (ondervoorzitter), Almer Cockhuyt en Eric De Deyne. l 2s1 



Het huidige ( 1 995-1 996) bestuur van de Landelijke Gilde. 
V.l .n . r. :  zittend: Eric Martens, zaakvoerder - Robert De Clercq, ondervoorzitter - Ronny Dezittere, secretaris -
Gerard De Brabander, voorzitter - Paul De Ceuninck (oud-secretaris) - Georges Huyghe (oud-voorzitter) en 
Herman Mouton. 
Staand: Geert De Roo - E ric De Deyne - Lucien De Prest - Patrick Van Hauwenhuyse - Walter Huyghe - Benedict 
De Roo en Omer Mouton. 

Graag dragen we deze bescheiden h istorische kron iek op,  en brengen we meteen hulde 
aan de t iental len dorpsgenoten van het eerste uur. Als drijvende kracht achter de bewe
g ing hebben zij zonder enige twijfel vrijwi l l ig  en vaak onvergoed het beste van zichzelf 
gegeven voor het a lgemeen welzijn van de plattelandsbevolking. 

We laten h ier dan ook de indrukwekkende l ijst volgen van de leden d ie ,  vanaf de weder
oprichting van onze Boerengi lde,  als de trekpaarden deel u itmaakten van het plaatsel ijk  
bestuur  : 

Serafien van Avermaet, p roost; Triphon De Brabander, voorzitter; André Verleye, onder
voorzitter; Paul De Ceuninck, secretaris; Maurits De Deyne;  Edgar De Roo; Marcel 
Kerkaert; Georges Huyghe, voorzitter; Etienne Geirnaert; R ichard De Backer; Eric 
Martens, zaakvoerder; Laurent De Brabander; René Dedeyne; Marcel Hurtekant; André 
Van Hauwenhuyse; Hubert Verstr inghe; Georges Cherlet; Almer Cockhuyt; Gerard De 
Brabander, voorzitter; Eric De Deyne;  Robert De Clercq , ondervoorzitter; Dany Dedeyne;  
Lucien De Prest; Herman Mouton;  Omer Mouton; Arsène Buysse, proost; Karel 
Maenhout, proost; Patrick Van Hauwenhuyse; Geert De Roo, gewestvoorzitter; Walter 
Huyghe; Herman Vandewal le, p roost; Ronny Dezittere, secretaris; Benedict De Roo. 



Nieuw licht op onze Romeinse Geschiedenis 
HET ROMEINSE KAMP VAN 

MALDEGEM-VAKE 

Prof. Dr. Hugo THOEN 

Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa 

Een van de meest spectaculaire archeologische ontdekkingen in Vlaanderen door mid
del van luchtfotografie is ongetwijfeld het Romeinse kamp van Vake. Deze belangrijke 
archeologische site is letterlijk uit de lucht gevallen, want noch in de archeologische lite
ratuur, noch in musea of privé-verzamelingen was er enig spoor van een eventuele 
Romeinse aanwezigheid in Maldegem, laat staan van een Romeins kamp. 

DE ONTDEKKING (Fig . 1 )  

De eerste meldingen van de ontdekking van een archeologische site op Vake kl immen 
op tot het eind van de zeventiger jaren .  Het was p i loot J.  Semey (Evergem) d ie ons de 
eerste luchtfoto's toonde die h ij had genomen boven Vake. Duidel ijk  merkbaar was een 
d ubbel rechtl ijn ig spoor, dat zich als twee donkere strepen aftekende in de gewassen 
(maïs en g raan) .  In de archeolog ische l iteratuur is een dergel i jk fenomeen gekend onder 
de Engelse benaming crop-marks, d .w.z .  sporen in de gewassen .  Deze sporen wijzen 
op vergraving of verstoring van de bodem door de mens. In het geval van Vake werd 
gedacht aan een dubbele gracht, gezien de rechtl ijn igheid van de sporen .  Bij verdere 
vluchten in het begin van de jaren tachtig kwam nieuwe informatie te voorschi jn : het 
bleek te gaan om een vierkante structuur  van ca. 1 57 m zijde, hetgeen een areaal u it
maakt van nagenoeg 2 ,5 ha. 

Het zou echter nog duren tot 1 984 vooraleer enige zekerheid werd verkregen over de 
aard en de ouderdom van de structuur. B ij het onderzoek van een kleine proefsleuf werd 
het direct duidel i jk dat de twee donkere banden op de luchtfoto's in feite n iets anders 
waren dan door de mens gegraven grachten .  Deze grachten waren opgevu ld  met 
vruchtbare humusrijke grond ,  waarin de planten d ieper kunnen wortelen als erbuiten , 
waar de wortelgroei afgeremd wordt door de aanwezigheid van een onvruchtbare ijzer
rijke bodem. Vooral in d rogere periodes is het versch i l  in g roei het meest u itgesproken ,  
vermits de gedempte grachten zeer lang vochtig b l ijven en de gewassen boven de 
g rachten merkelijk beter zu l len groeien als erbu iten . Vandaar dat de vluchten tijdens de 
droge zomers van 1 990 en 1 995 het beste resultaat gaven1 •  

Romeinse potscherven gerecupereerd b i j  het onderzoek van de grachten wezen er op 
dat deze aangelegd waren tijdens de 2de eeuw van onze jaarte l l ing2. Daar het vermoe
den bestond dat het om een Romeins kamp zou kunnen gaan , werd door het toenmal i
ge Seminarie voor Archeolog ie van de R .U .G . - thans vakgroep Archeolog ie en Oude 
Geschiedenis van Europa en onder le id ing van ondergetekende - een project op touw 
gezet, waarbij het de bedoel ing was een gedee lte van de versterkte site systematisch 
op te graven ,  teneinde meer te weten te komen over de functie (wat?), bewoners (wie?) ,  
periode (wanneer?) ,  lokal isatie (waar?) en inplanting (hoe?) in de reg io. J 253 



Fig. 1 - Luchtfoto van het Romeinse kamp van Vake. De twee spitsgrachten tekenen zich duidelijk af op weiland 
(links), raaigras (midden) en maisveld (rechts). Opname J. Semey (24.07.90) tijdens opgravingen van de verdedi
gingswal in de noordoostelijke sector. 

H ET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK (Fig .  2 )  

Het systematisch archeolog isch onderzoek greep plaats in de periode 1 984- 1 992. I n  
deze periode kon , dankzij de  mater ië le steun van de gemeente Maldegem, d ie werkl ie
den en g raafmachines ter besch ikking stelde3, ongeveer 1 /3 van de totale oppervlakte 
van de versterking worden opgegraven. Tijdens de eerste campagne ( 1 984) werd een 
lange proefsleuf van 75 x 2 m u itgezet dwars over het terre in ,  teneinde de bodemge
steldheid van het terre in te onderzoeken4• In de loop van de volgende jaren werden in 
de regel vlakken van 20 x 1 O m onderzocht5. 

Van b ij den beginne werden andere takken van wetenschap b ij het archeologisch 
onderzoek betrokken ,  zowel t ijdens als na de opgravingscampagnes. In het totaal 
werkten zo'n 1 5  versch i l lende disc ip l ines uit de mens- en natuurwetenschappen samen 
aan het project Vake, zoals:  h istorische geografie en toponymie, geologie en bodem
kunde,  stud ie van botan ische macroresten (zaden ,  p itten,  vruchten) ,  pollenanalyse 
(fossie le stuifmeel korre ls) ,  insectenfauna, d iatomeeën (eencel l ige organ ismen) ;  verder 
werd ook een beroep gedaan op moderne dater ingstechnieken zoals radiokoolstof
dater ing (C- 1 4) en dendrochronologie (jaarringen-datering) .  Op deze manier kwamen 
we b .v. veel te weten over het toenmal ige mi l ieu en de impact van het Romeinse kamp 
op de toenmal ige omgeving6• 



Fig. 2 - Sfeerbeeld van de opgravingen. Daar de waterputten met hun basis in de permanente watertafel zitten, 
werd beroep gedaan op de Maldegemse brandweer om filters te steken, teneinde door grondbemaling het water
peil te doen zakken. Opgravingen 1 985. 

DE INPLANTING IN HET TOENMALIGE LAN DSCHAP (Fi g .  3)  

De versterking werd opgericht op een van de meest noordel ijk gelegen zandheuveltjes 
van de zandrug Brugge - Maldegem - Eeklo, die de grens vormt tussen de Zandstreek 
en de huidige Scheldepolders. Dit laatste gebied was in de Romeinse tijd herschapen 
in een drassig veenlandschap. De l igg ing aan de overgang van hogere en d rogere 
gronden naar nattere en lager gelegen gebieden wordt du idel ijk weerspiegeld i n  de 
door de Romeinen gebru ikte houtsoorten. Zo werd de eik op de zandgronden gekapt 
voor de bouw van barakken en verded ig ingswerken, terwijl els en berk werden aange
wend voor de constructie van dr inkwaterputten; de eerste soort groeide op vochtige 
plaatsen, de tweede op de drogere zandgronden. 

De plaats waar het kamp zou worden opgetrokken,  was b ij de komst van het Romeinse 
leger reeds vol ledig i n  cu ltuur gebracht. De site werd gebruikt door een bescheiden lan
delijk bedrijf, waarvan het erf omgeven was door een g reppel . Bij de bouw van het kamp 
werden de greppel gedempt, de bedrijfsgebouwtjes afgebroken en . . .  sneuvelden ook 
de laatste schaarse bomen. 
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Fig. 3 - Ligging van de zandheuvel van Vake, met lokalisatie van het Romeinse kamp ( 1 72-1 74 na Chr.) en de 
Canadese stellingen ( 1 944). 

H ET ROMEINSE KAM P  

Het grondplan ( F i g .  4 )  

De versterking heeft een perfect vierkant grondplan van 1 57,50 m zijde buitenwerks 
( = ca. 500 Romeinse voet) en omvat dus een areaal van 24.806 m2, d .w.z .  nagenoeg 
2,50 ha. Naar Romeinse maatstaven is dit een klein kamp (zgn .  castellum) waar hulp
troepen gelegerd waren (ca. 500 à 1 000 man), dit in tegenstel l ing tot een groot legioen -
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Fig. 4 - Grondplan van het Romeinse castellum van Vake. 

kamp (castra) , met zo'n 6.000 manschappen . De zijde moet ongeveer 500 voet hebben 
bedragen (een Romeinse voet = ca. 29,5 cm). Het was vol ledig in  aarde en hout opge
trokken .  In de Duitse l iteratuur omschrijft men dergel ijk kamp als een 'Holz-Erde
Kaste/f7. 

Het verdedigingssysteem (Fig .  5 )  

Het castellum van Vake heeft een klassiek Romeins verded ig ingssysteem bestaande uit 
twee spitsgrachten ( fossae) en een aarden verdedig ingswal bekroond met een houten 
palissade ( va//um)8• In de ruimte gelegen tussen de verdedig ingswal en de barakken 
( intervallum) , bevond zich de weg die rondom het kamp liep ( via sagularis) . l 2s7 
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Fig. 5 - Schematische voorstelling van het verdedigingssysteem van het Romeinse kamp. 

- de spitsgrachten (F ig . 6 en 7) 

Het kamp was omgeven door twee spitsgrachten ( fossae) , mooi paral le l  verlopend ,  op 
een afstand van ca. 1 m van elkaar9• De grachten zijn ca. 4 m breed en 2 m diep. De 
sp itsgrachten e ind igen onderaan in een klein geu ltje van ca. 30 cm breedte (zgn .  'ankle 
breaker)10• 

In tegenste l l ing tot onze eerdere opvatting 1 1  werden beide grachten wel degelijk gel ijk
tijd ig aangelegd .  Het castellum was inderdaad van bij den beg inne door twee spits
grachten verded igd .  Wel werden du idel i jk twee versch i l lende periodes vastgeste ld :  
1 )  i n  een eerste periode werden de g rachten u itgegraven bij lage grondwatertafel (wel
l icht najaar 1 7 1 of 1 72 na Chr. ) ;  d iezelfde winter nog brokkelden de grachtwanden af en 
s l ibden de grachten onderaan d icht; 
2) het volgende seizoen ( lente/zomer 1 72 of 1 73 na Chr. )  werden de grachten heraan
gelegd ,  waarb ij de nu hoger gelegen grachtbodem en de grachtwanden vakkundig 
werden belegd met zoden en veldstenen.  B ij deze gelegenheid werd eveneens een 
houten pal issade aangelegd tussen beide grachten,  waardoor het kamp een vrijwel n iet 
i n  te nemen vest ing werd . 

I n  het m idden van elk van de vier zijden van het kamp waren de grachten onderbroken 
voor een toegangsweg.  De openingen in b innen- en bu itengracht waren n iet gel ijk. I n  
de b innengracht was e r  een ru imte van 6,80 m, i n  de  bu itengracht zelfs van 2 1 ,40 m 
breedte. De opening in de grachten werd langs de bu itenzijde geblokkeerd door een 
grote ku i l  ( titulum) van 1 3 ,80 m lengte, 4 ,40 m breedte en 2 m d iepte. Door de aan leg 
van dit b lokkeringssysteem was het voor een aanstormende vijand ige troep vrijwel 
onmogel ijk zo maar in blok de poort te rammen. De vijand - ind ien h ij er al in s laagde 
midden een regen van werpstenen , pi j len en speren het poortgebouw te naderen -
moest zich immers in twee groepen spl itsen en de poort naderen via de smalle toe
gangswegen (3 m) tussen titulum en fossae. Ter hoogte van de toegangspoort waren ze 
tenslotte een gemakke l ijk doelwit voor de Romeinse verdedigers. 



Fig. 6 - De twee verdedigingsgrachten tekenen zich door hun zwarte humeuse vull ing zeer goed af in de gele 
zandbodem. Opgravingen 1 987. 

Fig. 7 - Doorsnede van de binnengracht. Let op de onderste vulling met zoden. Opgravingen 1 985. 
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- de verdedigingswal (Fig . 8) 

Onmiddel l ijk  aansluitend bij de b innengracht begon de wal ,  opgebouwd u i t  aarde en 
bovenaan bekroond met een houten pal issade (het geheel valium genoemd). Van deze 
oorspronkel ijke verdedig ingswal , opgebouwd uit aarde en bekleed met plaggen of 
zoden ,  is thans n iets meer zichtbaar op het nu vol ledig vlakke terre in .  Ook werden er 
wein ig tastbare resten van teruggevonden, tenzij enkele sporen van zoden die zich nog 
steeds in de bodem aftekenen aan de basis van de wal en stukken bewerkt eikenhout 
afkomst ig van de pal issade,  gedumpt in het titulum. 

Fig. 8 - Dassenburchten (links) op de plaats van de oorspronkelijke verdedigingswal, onmiddellijk aansluitend bij 
de binnengracht (rechts). Opgravingen 1 985. 

Toch konden de ju iste l igging en de breedte van de wal nauwkeurig worden vastgesteld 
dank z i j  de medewerking van twee steunwetenschappen : 
1 )  in een smal le zone onmiddel l ijk g renzend aan de binnengracht stelden de bodem
kundigen de aanwezigheid vast van een nog intacte bodemontwikkeling (podzol) . die 
ondanks de tal rijke activiteiten van de Romeinse soldaten mooi bewaard was gebleven. 
wat er op wijst dat deze zone in de Romeinse t i jd n iet was vergraven en zelfs was afge-
dekt; 
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2) i n  dezelfde zone ste lden de archeologen zeer merkwaardige sporen vast, d ie n iet 
d i rect met mensel i jke activiteiten konden in verband gebracht worden;  door biologisch 
onderzoek konden deze sporen als d ierenburchten worden bestempeld ; de typ ische 
configuratie wijst op de aanwezigheid van dassen ,  die na het vertrek van het Romeinse 
leger de resterende aardhoop van de oorspronkel ijke verdedig ingswal als ideale bio
toop benutten .  

Op basis van hogere vastste l l i ngen ,  archeologische waarnemingen en onze kenn is van 
de Romeinse m i l ita ire arch itectuur12 kunnen de afmetingen van het oorspronkel i jk vallum 
met vrij g rote nauwkeur igheid worden berekend . Rekening houdend met een normale 
he l l i ng van 65° aan de frontzijde en 45° aan de kampzijde ,  moet de wal een hoogte 
gehad hebben van ca. 3 m ( = 1 0  Romeinse voet) en dit met een basisbreedte van 6,40 
m en een loopvlak bovenaan van ca. 2 m breedte. Van de houten pal issade bovenop 
het vallum werden geen sporen in de bodem teruggevonden, zodat we mogen aanne
men dat deze vol led ig i n  de aarden wal was ingewerkt. Volgens afbeeld ingen op antie
ke monumenten waren dergel i jke houten schansen bovenaan voorzien van kantelen.  
Het boven de wal u itstekende zichtbare gedeelte van de houten borstwering wordt door
gaans op 2 m gerekend .  Met een val/urn-hoogte van 3 + 2 = 5 m, moet het kamp van 
Vake er inderdaad indrukwekkend hebben u itgezien, ook voor de vijand, d ie daarenbo
ven een hoogteversch i l  van 2 m (gracht) + 3 m (wal) + 2 m (pal issade) = 7 m moest 
overwinnen !  Door de gelukkige vondst van een munt van keizer Marcus Aurel ius,  gesla
gen i n  1 70/1 7 1  na Chr. en gevonden in de zoden gelegen aan de basis van de wal ,  
besch ikken we  daarenboven over een u iterst accurate dater ing ( terminus post quem) 
voor de bouw van de verdedig ingswal .  

- d e  toegangspoorten (Fig .  9 e n  1 0) 

Ter hoogte van de onderbrek ing in de spitsgrachten was ook de verdedigingswal onder
broken in het midden van de vier zijden van het kamp, en d it voor de bouw van de vier 
monumentale houten toegangspoorten .  Tot h iertoe kon al leen de oostel ij ke toegangs
poort worden vrijge legd .  De imposante constructie steunde op zware palen, d ie in g rote 
paalku i len waren ingegraven .  Het poortgebouw zelf had een vierkant g rondplan van 9 
m zijde (=  30 Romeinse voet) en s loot langs weerszijden aan bij het aarden vallum. Het 
poortgebouw was langs weerszijden geflankeerd door twee houten hoektorens. Deze 
torens waren met e lkaar verbonden door een bovengronds houten platform dat in ver
b ind ing stond met het loopvlak bovenop de verded ig ingswal .  De e igenl ij ke poortdoor
gang was ca. 3 m breed ( 1 0  Romeinse voet) en was afgesloten door twee draaipoorten 
van elk 1 , 50 m ( = 5 Romeinse voet) breedte. Deze eerder kleine toegang pleit er voor 
dat het vermoedel ijk gaat om de porta decumana, d .w.z. de toegangspoort gelegen aan 
de achterzijde van het kamp.  

- de hoektorens 

Het onderzoek in de noordoostel ijke sector heeft u itgewezen dat aan de vier hoeken van 
het castellum houten torens waren opgericht. I n  deze sector was de plaats van de hoek
toren duidel i jk gemarkeerd door talrijke ijzeren nagels, d ie b ij het onderzoek van de das
senburchten aldaar werden gerecupereerd . 
Funderingen of andere overbl ijfselen werden n iet weergevonden, zodat we mogen 
bes lu iten dat de basis van de toren vol ledig in de aarden wal van het vallum was inge
graven . We l werden de funderingen aangetroffen van een houten toegangstrap, vlak 
aan de rand van de weg ( via sagularis) . 
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De bebouwing 

Met een zi jde van ca. 1 1 5 ,5  m (of 400 Romeinse voet) heeft het bebouwde areaal een 
oppervlakte van ca. 1 3 .340 m2 of ruim 1 ,3 ha. 

Zoals hoger gezegd waren de gebouwen alle in hout opgetrokken ,  althans in de opge
graven sector. Naast de overbl ijfselen van barakken of kazernes werden ook een tiental 
waterputten aangetroffen , verder ook een toi letgebouw ( latrina) ,  een werkplaats ( tabri
ca) en een centraal gelegen off icieel gebouw, waarvan de ju iste funct ie nog niet kon 
worden achterhaa ld .  

- de barakken (F ig .  1 1 )  

I n  de zu idooste l ijke sector werden dr ie barakken weergevonden,  waaronder twee enkel
voudige ( 1 en 1 1 1 )  en één dubbele ( I l ) .  Ze werden mooi paral le l  aangelegd, met ertussen 
telkens een weg van 2 ,50 m breedte. 

De barakken zijn 33 m lang en 6,50 m breed (de dubbele barak is u iteraard tweemaal 
zo breed) .  Bij barak 1 1 1  werd langs de zuidzijde een annex van 3,30 m breedte aange
bouwd , wel l icht het bureel van de honderdman (centurio) . Ook de dubbele barak I l  had 
een k le ine annex aan de noordoostel ijke hoek. De ingang van barak 1 bevond zich langs 
de noordzijde ,  deze van barakken I l  en l i l  langs de zuidzijde. In het midden van de dub
bele barak was er eveneens een opening voor een doorgang ,  d ie beide ruimtes met 
elkaar verbond .  

D e  twee enkelvoudige barakken ( 1  e n  1 1 1 ) z ij n  éénschepige gebouwen, voorzien van een 
zadeldak (zonder centrale nokpalen) .  Het zijn ongetwijfeld  manschappenbarakken, 
waarin te lkens een centuria (80 man) gelegerd was, met aan het hoofd een honderdman 
(centurio) . Bij de dubbele barak ( I l )  vertoont de westel ij ke ruimte l lA een gel ijkaard ige 
constructie. Het oostel i jke deel l l B  vertoont een afwijkende constructie: een ri j zware 
nokpalen wijst op een functie als paardensta l ;  de ru iters waren vermoedel i jk gelegerd in  
het  aans lu itende barakgedeelte. 

- de watervoorziening ( Fig .  1 2) 

Voor de aanwezigheid van d ieren in het kamp pleit tevens de grote zorg voor de drink
watervoorzien ing .  Elke barak had immers een eigen waterput en dit is zeker n iet normaal 
voor een vest ing waar al leen maar manschappen zouden gelegerd zij n .  In de opgegra
ven zone,  d ie ongeveer 1 /3 u i tmaakt van de totale oppervlakte, werden n iet minder dan 
tien waterputten aangetroffen ,  waarvan er vier vol ledig werden onderzocht. Ze zijn al le 
vervaard igd volgens eenzelfde principe: het zijn vierkante schachtputten uit elzenhout, 
opgebouwd uit vier verticale hoekpij lers en een genagelde houten bekist ing.  De d iepte 
onder het hu id ige maaiveld bedraagt ca. 2 ,20/2,50 m .  

De vu l l ing van de waterputten werd telkens minutieus onderzocht. Op een diepte waar 
de constante watertafel wordt bereikt (meestal vanaf ca. 1 , 80 m onder het huidige loop
vlak) zijn namel ijk ook de voorwerpen in vergankel ij k  organ isch materiaal (b.v. hout) 
bewaard gebleven . 
Verder zijn de waterputten een dankbare bron voor al lerlei b ijkomende informatie over 
het landschap, mi l ieu en eetgewoonten , vermits ook zaden, vruchten, pitten en allerlei 
soorten insecten bewaard geb leven zijn .  
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Fig. 1 1  - Grondplan van barakken en waterputten i n  de zuidoostelijke sector. Opgravingen 1 988-89. 

De paardenstal l l B  werd waarschi jn l ijk bevoorraad via een pompsysteem, geplaatst in  
de kleine annex aan de noordoostel ijke hoek van barak l l .  Een andere interessante waar
neming was de aanwezigheid van een waterbassin vlak naast waterput 1 0  en op enke
le meters afstand van een toi letgebouw ( latrina), aangebouwd tegen de rand van de 
weg ( via sagu/aris). l 265 



Fig. 1 2  - Een van de tien gelokaliseerde houten waterputten. Opgravingen 1 987. 

- de bestrating 

Volgens de waarnemingen in  de oostel ijke sector hadden de hoofdwegen in  het kamp, 
zoals de (vermoedel i jk ontdekte) via decumana en de via sagularis, oorspronkelijk een 
stenen bestrat ing van brokken Panisel iaanse veldsteen,  een gesteente dat werd ont
gonnen in de omgeving van Aalter. Deze hoofdwegen hadden een breedte van 3 m 
( = 1 0  Romeinse voet). De kleinere wegen tussen de barakken waren iets smaller en had
den een breedte van 2 ,50 m ( = 8 Romeinse voet). Hier werden geen sporen van een ste
nen bestrat ing aangetroffen ,  wat nog n iet betekent dat ze n iet verhard zouden gewee t 
zijn .  



DE HISTORISCHE CONTEXT 

De aanwezigheid van een Romeins castellum te Maldegem is n iet al leen belangrijk a ls 
archeologische vondst, maar roept meteen ook een aantal vragen op, zoals :  wanneer en 
waarom werd dit kamp opgericht en door welke troepenmacht werd het bemand ,  hoe 
lang zijn ze daar gebleven en hoe werden ze bevoorraad? Deze vragen zijn des te per
t inenter, omdat van bij de start van het onderzoek in 1 984 bleek dat de basis dateerde 
uit de 2de eeuw van onze jaarte l l ing ,  een periode van voorspoed voor onze gewesten 
en trouwens voor heel het Romeinse Rijk (de pax Romana ! ) . 

De Romeinse verdediging van onze gewesten 

Om de oprichting van het kamp van Maldegem te begrijpen , moeten we teruggaan in  
de geschiedenis tot rond het m idden van de 1 ste eeuw van onze jaarte l l i ng ,  toen keizer 
Claudius (41 -54 na Chr. )  de Rijn als def in it ieve grens ( limes) vastlegde tussen het 
Romeinse Ri jk en het Vrije Germanië.  C laudius en de daaropvolgende keizers bouwden 
geleidelijk een zeer sol ide verded ig ingssysteem op, dat steunde op twee pij lers: 

1 )  een doorlopende fortengordel van leg ioenskampen ( castra) en forten voor hu lptroe
pen (castella), opgericht op de l inker Rijnoever; 

2) de u itbouw van een systeem van bufferstaten ten oosten van de R ijn ,  waarmee han
delsverdragen werden gesloten,  waardoor als het ware een buffer werd gevormd tussen 
de Rijngrens en de meer oostel i jk gevest igde, vijand ige Germaanse stammen . Tot deze 
bufferstammen behoorden o .m.  de Frisii (Noord-Nederland) ,  Chauci (Noord-Duitsland) 
en de Chatti (ten oosten van Keulen) .  

I n  het l icht van deze Romeinse verded ig ingsstrategie werden de troepen geconcen
treerd in  de grensprovincies, bij ons concreet in  het gebied tussen de Schelde en de 
Rijn , dat ressorteerde onder de provincie Neder-Germanië ( Germania lnferior). Aan het 
hoofd van deze provincie stond een mi l itair gouverneur, benoemd door de keizer. Meer 
in  het b innenland bevonden zich de senatoriale provincies (b .v. Gal/ia Belgica) ,  geleid 
door een gouverneur zonder eigen troepenmacht. 

Het resultaat: de Pax Romana 

Onder de dynastie van de Flavische keizers (tweede helft 1 ste eeuw na Chr. )  en t i jdens 
de eerste helft van de 2de eeuw ging al les voortreffel i jk. De Pax Romana bracht vrede 
en voorspoed tot in de u i thoeken van het Romeinse Rijk ,  en ook onze gewesten profi
teerden van de welvaart t i jdens de regering van de keizers Trajanus (98- 1 1 7  na Chr. ) ,  
Hadrianus ( 1 1 7- 1 38) en  Antoninus Pius ( 1 38- 1 6 1 ) . 

Verstoorde relaties tussen Romeinen en Germanen 

Nog tijdens de regering van Anton inus Pius kwam echter in het Vrije Germanië een ont
wikkel ing op gang,  die catastrofale gevolgen zou hebben voor het Romeinse Ri jk .  
I nterne spanningen i n  de Germaanse wereld ,  als gevolg van migraties van stammen in  
Skand inaviê en rond de Baltische Zee, zouden ti jdens de reger ing van zijn opvolger, 
Marcus Aurel ius ( 1 6 1 - 1 80) ,  leiden tot een rechtstreekse mi l itaire confrontatie tussen het 
Romeinse leger en Germaanse i nval lers. Dit was het beg in van een eeuwenlang confl ict 
tussen Romeinen en Germanen,  dat maar zou eind igen . . .  met de val van Rome! l 267 
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- De eerste schermutselingen aan de Rijn 

De ongeregeldheden begonnen vanaf ca. 1 65 na Chr. De Germaanse stammen viseer
den zowel de Donau- als de Ri jngrens. De keizer nam zelf de operaties aan de Donau 
in  handen ,  daar I tal ië (en Rome) h ier d i rect bedre igd werden.  
De verded ig ing van de Rijn was i n  handen van de p laatsel ijke legerleiding .  Het waren 
de Chatten d ie  hier het in it iatief namen. Volgens l iteraire bronnen staken de Chatti tus
sen 1 65 en 1 67 na Chr. de Rijn over en penetreerden ze in de Romeinse mi l itaire pro
vincie Germania. Ze werden er kordaat opgevangen door Didius l u l ianus, bevelvoerend 
off icier van het 22ste leg ioen, gestat ioneerd in Mainz. 

- De invallen van de Chauken, 1 72-1 74 na Chr. 

Waarsch ijn l ijk  wegens zijn m i l ita ire verd ienste aan de Ri jn ,  werd D id ius l u l ianus beloond 
met het gouverneurschap van Gal/ia Belgica, waaronder onder meer de streek ten wes
ten van de Schelde ressorteerde .  Dit was een senatoriale provincie zonder effectief 
leger, maar rustig en ver van de m i l itaire g renszones gelegen. Zijn zetel was echter nog 
n iet warm of de Chauken stonden voor de deur. Deze Germaanse stam, afkomstig uit de 
kustgebieden van Noord-Duitsland (monding van de Elbe) ,  slaagde er in  via de 
Noordzee en het Kanaal onze provincie Be/gica binnen te dr ingen . 
Over deze inval len zijn we inge l icht door een h istorische tekst, namelijk een passage uit 
de levensbeschrijving  van keizer Didius l u l ianus ( 1 93 na Chr. ) .  I n  bewuste passage ( Vita 
Didii /u/iani, /, 6-9)13 wordt gewag gemaakt van inval len van de Chauci in  Gal/ia Belgica, 
toen Did ius l u l ianus er gouverneur was, d .w.z .  in de jaren 1 72- 1 74 na Chr. Vermits de 
p laatsel ijke gouverneur geen weerstand kon b ieden wegens gebrek aan een eigen troe
penmacht. waren de p lundertochten van de Chauken u i terst succesvol .  Uit tal van 
archeologische waarnemingen zoals brand lagen, sporen van verwoesting ,  muntschat
ten, onderbreking in de bewoning enz. b l ijkt dat hun operat iegebied zich u itstrekte vanaf 
onze kust tot aan de Somme. Vooral West- en Oost-Vlaanderen werden getroffen ,  o .m. 
de kuststreek, het Gentse en het Waasland. Via het Doorn ikse stootten ze verder door 
naar het zu iden,  waarbij zelfs plaatsen zoals Bagacum14, Tarvenna15, Nemetacum16 en 
Samarobriva11, respectievel ijk  de hoofdp laatsen van de territoria van de Nervii, Morini, 
Atrebates en Ambiani, i n  de vlammen opg ingen18 .  

- De mi l itaire reactie van de Romeinen: het castellum van Maldegem (Fig. 1 3) 

Door ontzettend veel inspann ingen s laagde Did ius l u l ianus er in het tij te doen keren.  H ij 
l iet hu lptroepen overkomen vanuit de provincie Germania en wierp versterkingen op aan 
de rand van de toenmal ige kustvlakte en de zandstreek, meer specifiek aan het eind
punt van geulen d ie in verb ind ing stonden met de open zee. De bedoel ing was duide
lijk: de invalsroutes van de piraten b lokkeren .  Het werd een succesrijke operatie, waar
voor Did ius l u l ianus in 1 75 na Chr. door de keizer (Marcus Aure l ius) werd beloond met 
het consu laat. 

Een van de eerste vest ingen die de Romeinen bouwden, was het castellum van 
Maldegem. G rondplan, afmetingen en de aangetroffen gebouwen geven duidel ijke aan
wijzingen over de te Maldegem gelegerde troepeneenheid. Het vierkant grondplan en 
de aanwezigheid van paarden wijzen op een (waarsch ijn l ijk du izendkoppige) gemeng
de hu lptroep van infanterie en ru iterij : een zgn. cohors equitata (milliaria). Het totaal aan
tal manschappen van een dergel ijke eenheid, off icieren inbegrepen, bedroeg 1 056 
man. 
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Wat de herkomst van de eenheid betreft, hebben we hoger reeds gezien dat de gou
verneur van Belgica zelf over geen troepen beschikte en dat h ij dus beroep moest doen 
op een vreemde eenheid . Petrog rafisch onderzoek van de werpkeien,  aangetroffen in de 
onmiddel l ijke omgeving van het hoger vermelde onderzochte poortgebouw, heeft u itge
wezen dat de steensoorten afkomstig zijn van een Maasterras even ten oosten van 
Tongeren. Het zou dus gaan om een Germaanse hu lptroep ,  wel l icht gestationeerd aan 
de Rijn ( Germania lnferior) en die in bewuste periode werd overgeplaatst naar Gal/ia 
Belgica, ter ondersteun ing van de operaties van Did ius l u l ianus. 

Wat het kamp vooral un iek maakt i n  archeologische kr ingen, is de korte bezett ingsduur, 
namel i jk de jaren 1 72- 1 7  4 na Chr. Vermoede l ij k  werd het kamp opgegeven i n  het jaar 
1 75 na Chr. ,  toen Did ius l u l ianus het consulaat verkreeg, wat betekent dat de Chauken 
def in itief waren teruggedreven .  Op dit ogenbl ik had de basis van Maldegem geen enke
le reden van bestaan meer. 
Door deze vrij korte bezettingsduur is het kamp van Maldegem-Vake thans een van de 
belangrijke basisreferenties voor de Provinciaal-Romeinse archeolog ie !  

De gevolgen van het conflict: een drastische ommekeer in de Romeinse mili
taire politiek 

Een van de belangrijkste gevolgen van de inval len van de Chauken was een drastische 
ommekeer in  de Romeinse mi l itaire pol itiek ten overstaan van onze gewesten.  Voortaan 
zou ook Gal/ia Belgica, waar tot dan toe geen troepen waren gelegerd , door een per
manente mi l itaire bezett ing worden beve i l igd .  De forten van Oudenburg (b ij Oostende)'9 
en Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen)20, die - als reactie tegen de invallen van de Chauci 
- kort na 1 75 werden opgetrokken ter bescherming van het kustgebied , zouden de voor
lopers worden van het g roots opgezet kustverdedigingssysteem uit de laat-Romeinse 
tijd :  de Saksische kustverdedig ing of het Litus Saxonicum2'. 

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH (F ig .  1 4) 

Bi jna 1 8  eeuwen na de opricht ing van het Romeinse kamp te Vake - om precies te zijn 
1 770 jaar later - verschi jnen tijdens de Tweede Were ldoorlog en meer bepaald in  sep
tember/oktober 1 944, op exact dezelfde plaats , Canadese art i l ler ie-eenheden , ingezet 
aan het front van het Leopoldkanaa l ,  waar de geal l ieerde opmars was vastgelopen . 

I n  tegenste l l ing tot de Romeinse defensieve eenheid zijn het d itmaal mobiele offensieve 
troepen. De teruggevonden sporen zijn dan ook hoofdzakel i jk ku i len van ingegraven 
arti l ler iegeschut, vee lal omgeven door een netwerk van paalgaten (camouflagenetten) .  
Onder de vondsten vermelden we doppen van afgeschoten projectielen , lege mun itiek
i sten ,  zakken poeder en zelfs nog op scherp staande obussen en granaten. Du itse 
munitiekoppen getu igen van hevige (en rake) respons; het minderwaard ige metaal 
(zamac) wijst op een tekort aan gesch ikte grondstoffen (koper) in de Du itse mun itiefa
brieken. Het onderzoek van de macroresten (beukennootjes) i l lustreert het tijdsmoment 
(herfstoffensief)22. 

Door tal van off ic ië le documenten weten we welke legereenheden te Vake aan de 
gevechten langs het Leopoldkanaal hebben deelgenomen. Zo kunnen we in  de oor
logsdagboeken ( War Diaries) vrijwel dag na dag de bewegingen en belevenissen vol
gen. De in de sector 'VAKE' gelegerde Canadese troepen namen deel aan twee grote, 
beruchte operaties268: 
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1 )  van 8 september tot 5 oktober 1 944: bevrijd ing van steden en gemeenten ten zuiden 
van het Leopoldkanaal door de 4th Canadian Armoured Oivision; te Vake werden vol
gende art i l lerie-eenheden ingezet: 

- Bth Light Anti-Aircraft Regiment (Royal Canadian Artillery) 
- 20th Light Anti-Aircraft Regiment (R. C.A.) 
- 15th Canadian Field Regiment (R. C.A.) 
- 12th Canadian Field Regiment (R. C.A.) 

2) van 6 oktober tot 3 november 1 944: bevrijd ing van de zuidel ijke Scheldemonding 
door de 3rd Canadian lnfantry Division, ti jdens de operatie 'Switchback; te Vake werden 
ingezet: 

- 12th Canadian Field Regiment (R. C.A.) 
- 14th Canadian Field Regiment (R. C.A.) 
- 3th Canadian Anti-Tank Regiment (R. C.A.). 

Bij beide operaties vielen jammer genoeg veel s lachtoffers. De Canadese en Engelse 
soldaten die sneuvelden rond Vake werden bijgezet op het 'Canadian War Cemetery' te 
Adegem. 

B ESLUIT 

Door zijn strategische l igg ing heeft het kleine zandheuveltje van Maldegem-Vake een 
belangrijke rol gespeeld in de krijgsverrichtingen in het Belg isch-Nederlandse g rensge
b ied .  Opgravingen brachten de overbl ijfselen aan het licht van twee mi l itaire steunpun
ten :  

- een Romeins kamp u i t  de jaren 1 72- 1 7  4 na  Chr" opgericht a l s  reactie tegen de inval
len van de Germanen in  de Schelde- en Leieval le i ;  
- Canadese art i l lerie-eenheden uit de 2de Wereldoorlog, in september-oktober 1 944 
ingezet tegen de Du itse bezett ing van de Scheldemonding .  

De opgravingen te Vake i l l ustreren duidel ijk  hoe dramatisch de gesch iedenis van de 
grensgemeenten Aardenburg en Maldegem in e lkaar verweven is" . of hoe de geschie
denis zich herhaal t !  

Wegens het uitzonderlijk wetenschappelijk belang werd de archeologische site van 
Vake, op voorstel van het Bestuur van Monumenten en Landschappen, op 22. 06. 1994 
als beschermd monument geklasseerd door de toenmalige bevoegde minister, de heer 
Johan Sauwens. 



Noten: 

1 )  Voor verdere informatie over de bodemkundige kenmerken van de site, z ie  vooral THOEN, H .  & LAN
GOHR, R . ,  1 996, pp. 64-66. 2) SEMEY, J. & VANMOERKERKE, J . ,  1 984. 

3) We willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze dank te betuigen tegenover het college 
van burgemeester en schepenen, in het bijzonder burgemeester J .  Rotsart de Hertaing en de heren 
schepenen S. De Cuyper & R. De Jaeger, evenals de famil ie De D yne (eigenaars-gebruikers van 
het terrein), die ons onderzoek steeds hebben gesteund. 

4) THOEN, H .  & VANDERMOERE, N . ,  1 985. 
5) THOEN, H .  & VANDERMOERE, N . ,  1 986; THOEN, H., 1 988. 
6) Zie b .v. MERTENS, J . ,  DESENDER, K. & VAN KERCKVOORDE, M . ,  1 986; GROENMAN-VAN WAAT-

ERINGE 1 992; BASTIAENS, J .  & VERBRUGGEN, C . ,  1 995. 
7) Zie b.v. JOHNSON, A. ,  1 987, p. 70 e.v. 
8)  Onder het vallum verstaat men het geheel van de aarden wal ( = agger) + de houten palissade. 
9) Het zijn precies deze grachten die zich als crop-marks op de luchtfoto's aftekenen (zie hoger). 

1 0) Het geultje onderaan de spitsgrachten (Engels: ankle-breaker) is in feite het resultaat van het onder
houd en uitkuisen van de grachten, eerder dan dat het intentioneel zou zijn aangelegd opdat de 
eventueel aanstormende indringer zijn voeten/enkel zou breken. 

1 1 ) Door het feit dat beide grachten met een verschil lend materiaal werden opgevuld ,  hebben we vroe
ger nog de gelijktijdigheid van beide grachten in vraag gesteld (THOEN 1 988, p. 1 9; 10., 1 99 1 b ,  p. 
54, afb. 6). Het verschi l  in vul l ing (de binnengracht bevat b.v. veel meer zoden en is derhalve ook 
veel zwarter van kleur dan de buitengracht) kunnen we thans zeer goed verklaren in det licht van de 
constructie en de afbraak van het vallum, waarbij de zoden langs de frontzijde bij de afbraak van de 
palissade uiteraard in de binnengracht terechtkwamen. 

1 2) Zie b.v. JOHNSON, A., 1 983, pp. 73-8 1 .  
1 3) De tekst van d e  Vita Didii lu!iani, 1 ,  6-9 lu idt als volgt: ' Inde Belgicam sancte et diu rexit. !bi Cauchis 

Germaniae populis, qui Albim fluvium adcolebant, erumpentibus restitit tumultuariis auxiliis provin
cialium. Ob quae consulatum meruit testimono /mperatoris' 
'Daarna heeft hij Belgica bestuurd , onberispelijk en geruime tijd .  Daar bood hij weerstand aan de 
Cauchische volkeren van Germania, die woonden bij de Elbe en waren uitgebroken, met in der haast 
bijeengebrachte hulptroepen gerecruteerd onder de bewoners van de provincie. Hierdoor werd hem 
op gezag van de keizer het consulaat toegekend' .  

1 4) Bavai (Nord, Frankrijk) .  
1 5) Terwaan/Thérouanne (Pas-de-Calais ,  Frankrijk).  
1 6) Arras (Pas-de-Calais, Frankrijk) .  
1 7) Amiens (Somme, Frankrijk) .  
1 8) Zie THOEN. H. ,  1 99 1 a, pp. 1 94- 1 95 .  
1 9) MERTENS, J . .  1 987a; 1 987b; MERTENS, J .  & VAN I MPE, L . ,  1 97 1 .  
20) TRIMPE BURGER, J.A. ,  1 986. 
2 1 )  Bibliografie zie voetnoot 1 9. 
2 1 )  THOEN, H . ,  1 990. 
22) Bron SPITTAEL, G .E . ,  1 989. 
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MOLENTJES KERMISSEN 

VAN 1 926 TOT 1 99 1  
Walter Notteboom 

I n  het vorig jaarboek hadden we het over de kermissen op de Molentjeswijk van 1 894 
tot 1 925. We vervolgen nu vanaf 1 926 tot 1 99 1  . 

1 926 : DE TERUGKEER VAN DE TRAM 

In  1 926 had nog steeds Theofiel De R ijcke, de smid van het Molentje ,  de organisatie van 
de kermis in handen.  De kermis van oktober 1 926 , 'het vierde schakelfeest met 
Nederland ' ,  stond in het teken van de terugkeer van de tram. Hoewel de tram nog n iet 
echt tot Maldegem reed , maar het zou toch n iet lang meer duren.  Er waren nog werken 
bezig te Strobrugge. 
De kermis opende op zaterdag 23 oktober met een concert door N ut en Vermaak, onder 
de leiding van Leonard Dobbelaere. Om de zondagnamiddag op te lu isteren waren de 
maatschappijen van Adegem, Moerkerke, Middelburg en St.-Kru is  van de parti j ;  hun 
muziek werd afgewisseld met demonstraties van de turnc lub Wi l len is Kunnen. 
I n  de optocht van de muziekmaatschappijen was de grote attractie een nabootsing van 
de molen van 't Molentje, gemaakt in het atel ier van Marcel Geernaert. De molen oogde 
fraai : voor de besch i ldering had n iemand m inder dan kunstsch i lder Lödor, een jonge 
Hongaar die h ier gebleven was na de 1 ste Wereldoorlog , z i jn medewerking verleend .  
Deze Hongaar heeft eveneens, samen met zijn broer, aan d e  beschi lder ingen i n  de St.
Barbarakerk en de kerk van M iddelburg gewerkt. 
Cinema Splendid zorgde voor een f i lm in openlucht op de hoek van de Edestraat en de 
Noordstraat: "Madame sans gêne", de tr ibulaties tussen Napoleon en de vrouw van zijn 
eerste sergeant. Cinema was nog een nieuwigheid en oefende grote aantrekkingskracht 
uit. De kermis werd besloten met een fakkeltocht en een 'fakkeldans' op de tonen van 
"Het Lied van 't Molentje" .  
Tegen de avond werd gans de omgeving verl icht met ." e lektriciteit, geleverd door de 
generatoren van 't Getrouwe, want Maldegem had nog geen elektrische verl ichting .  De 
fanfares konden langer spelen en er was langer volk op gang. Zo deden de De Li l les 
weer hun duit in 't zakje voor een geslaagde kermis. 

1 927 : MALDEGEM HEEFT ELEKTRICITEIT 

De vrijdag voor de kermis was Lodewijk Geernaert, stichter en d i rigent van Molentjes 
Fanfare en vele jaren de duivel-doet-al voor de kermis ,  ten grave gedragen . 
Om een goed programma te realiseren was geld nod ig .  B ij de rondgang ten hu ize ver
wachtte men dat alle i nwoners nu eens vijf frank zouden geven in plaats van de gebrui
kelijkte twee frank. De herbergen werden getaxeerd op dertig frank. 
De kermis stond in  het teken van de elektriciteit : het elektrisch net was in  vol le u itbrei
ding. In het centrum zorgde Adolf Verstringe, een elektricien uit de Marktstraat, voor ver
lichting en drijfkracht. Vanu it Strobrugge moest nog een kabel naar Middelburg getrok
ken worden om daar ook 'het l icht te laten schijnen' : daar zorgde Alfons Borgonjon voor. 
De ' i l luminatie' moest iets indrukwekkends worden : aan elk hu is van het Molentje moes- l 275 



ten l ampjes te zien z ijn .  Wie h iervoor veel gerief had, werd geacht zijn buurman een 
handje toe te steken ,  maar opgelet met lampjes breken : voor elk gebroken lampje 
moest 5 fr. betaald worden.  De aansluit ing op het net gebeurde wel kosteloos. 
De zondagnamiddag van 23 oktober stalen de acht muziekmaatschappijen de show, 
evenals de 50 koopmans van 't Molentje en 20 van het omliggende in hun schoonge
wasschen blauwe kiel, met groote roode zakdoek om den hals, gazeklak op den kop en 
knuppel in de hand. Ze werden begeleid door accordeonisten .  
' s  Avonds werd er gevolksdanst op al de gekende deuntjes van 't Molentje. 

1 928 : ZESDE SCHAKEL-VERBROEDERINGSFEEST M ET N EDERLAND 

Aldus werd Molentjeskermis aangekond igd .  De hoofdbrok op zondagnamiddag was 
een muziekfeest waarvoor zes maatschappijen intekenden. Daarnaast had het comité 
zijn geld besteed aan het "Antwerpsche Poesjenel lespe l " .  De toeschouwers trachtten de 
6 verton ingen - 42 bedrijven ! - uit  te zitten . . .  Het poppentheater stond wat te d icht b ij 
de muziekkiosk : i n  Romeo en Ju l iette, De Leeuw van Vlaanderen , De dr ie deserteurs, 
Orson en Valentin . . .  werd b l ij kbaar nogal wat afgevochten ,  de muziekfans waren ver
stoord . 's Avonds werd een groot vuurwerk afgestoken op de oevers van de Ede. De 
monsterwildbolling op kermismaandag ontbrak n iet, en evenmin de volksspelen en de 
velokoers voor mannen boven de 55 jaar : 2 ronden of acht kilometer. 

Op 26 mei 1 929 was Victor De · L i l le met omtrent 1 3 .000 stemmen tot volksvertegen
woord iger gekozen .  De positieve u itslag in verband met het proces van Beernem 
( 1 928) , waartoe ' t  Getrouwe Maldeghem onmiskenbaar had bijgedragen, was niet 
vreemd aan d it verkiezingssucces . Zi jn zoon,  Jozef De Li l le ,  werd eerste plaatsvervan
ger voor de Kamer van Volksvertegenwoord igers.  De L i l les bereidden zich sti laan voor 
om een g reep naar de macht te doen op het plaatsel i jk vlak. Zij staken de handen uit de 
mouwen voor Molentjes kermis en behoorden tot de vaste sponsors. 

1 929 : VEENSTRA KOMT ! 

De g rote attractie van de kermis in oktober 1 929 was de beroemde valschermspringer 
Veenstra. H iervoor was infrastruktuur nod ig : een heus vl iegveld werd aangelegd langs 
de Ede, op weiden en land van Edmond Cockhuyt. Dat moet zo ongeveer geweest zijn 
waar we nu de wijk Rivierenhof vinden. Veenstra zou heel wat luchttoeren u itvoeren en 
tenslotte van op 1 .000 meter hoogte met een valscherm naar beneden komen. 
Het werd een attractie die, volgens 't Getrouwe, de enorme massa van 20.000 mensen 
naar het Molentje lokte. iedereen moest zich een kaartje aanschaffen tegen 2 fr. , dit op 
de revers spelden en mocht dan vanop de dijk van de Ede het schouwspel gadeslaan. 
Het ver l iep wel een beetje anders dan voorzien.  Het was n iet Veenstra die een stunt 
kwam u itvoeren,  maar een vervanger : een zekere Vincent. Hij landde wat te bruusk en 
ontwrichtte zijn enke l .  Na verzorging door Dr. Coel is ,  werd hi j afgevoerd naar een kl iniek 
te Brugge. Dit was wel een antic l imax. Maar, een enorme mensenzee had ervan geno
ten. De fietsenstal lers van 't Molentje beleefden een 'gouden namiddag' .  

Het  programma voorzag ook een 'grabbelwedstrijd ' :  het was Leon De L i l le ,  die vanuit 

een vl iegtu ig ,  dat opgestegen was in Oostende, over het Molentje de inhoud van een 

aantal hoedendozen zou u itstrooien. De winnende loten gaven recht op een mooie prijs. 

Wegens te sterke wind kon het vl iegtuig echter Maldegem n iet bereiken :  het grabbel

festijn g ing n iet door. De schooljeugd ,  d ie een uur vroeger uit de klas gelaten was, wa 

u itermate teleurgeste ld .  



Illustraties uit 't Getrouwe Maldeghem van 20 oktober 1 929. 

Het is wel duidel ijk  dat de fami l ie De Li l le een heel d ikke vinger in de pap had bij de 
organisatie van Molentjes kermis. 't Getrouwe Maldeghem genoot �en toppunt van po
pulariteit, het verscheen op een zeer grote oplage en kon een grote massa volk op de 
been brengen. 

1 930 : ALLES LUCHTVAART WAT DE KLOK SLAAT 

Het succes van vorig jaar deed de commissie onder leid ing van Emiel Spiegelaere, een 
meubelmaker u it Noordstraat, verder zoeken in het teken van de luchtvaart. 
Een zeer bekend ballonvaarder, Ernest De Muyter, verscheidene malen winnaar van de 
Gordon Bennet beker, werd gecontacteerd . Dankzij de invloed van JYM, Jozef De Li l le ,  
kon men hem naar Maldegem krijgen. Jan met de pet kon ook wat vl iegsensatie gen ie
ten door met een 'kabelballon' eventjes de lucht in te gaan . 
Voor 's maandags stond een zekere Crooy op het programma. Deze man had in  1 928 
het wereldrecord langst vliegen op zijn naam gebracht, evenals een hoogterecord van 
8.900 meter. Hij zou capriolen u ithalen boven het Molentje met een Ital iaans vl iegtuigty
pe, de 'Breda'. De commissie was wat fier met zulk programma te kunnen u itpakken.  
Het was ook zeer druk op de foor: er stonden zodanig veel speeltu igen dat de kermis 
van 't Molentje door sommigen met die op 't Zand in Brugge vergeleken werd . 
Maar, zoals het al zo d ikwij ls het geval was geweest : het wankele najaarsweer van eind 
oktober gooide alle mooie plannen overhoop.  Er kon met moeite met de kabelbal lon 
gewerkt worden. Tegen de avond kon De Muyter toch de lucht ingaan, maar veel vol
gers waren er n iet. 
's Maandags kreeg men echter waar voor zijn geld .  Het was beter weer en Crooy haal
de met zijn zeer wendbaar toeste l ,  de 'Breda' ,  halsbrekende toeren uit in de lucht ,  waar
dig aan een grote vl iegmeet ing.  
Daarnaast gaven de vele aanwezige muziekmaatschappijen een puik muziekfeest ten 
beste. Molentjes kermis liet weer heinde en verre van zich spreken.  l 277 
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1 931 : VLIEGERIJ EN 'LUCHTGRABBELING' 

De 'luchtgrabbeling': een steeds weer
kerend evenement in de jaren dertig. 

Eerst dacht men eraan vl iegenier Kronfeld  uit Oostenrijk uit te nod igen, maar het ereloon 
van 2 .500 goudmarken viel toch wat te zwaar uit voor Molentjes budget. En, goed of 
slecht weer, er zou moeten op voorhand betaald worden. 
Tenslotte werd het als attractie een 'g rabbel ing '  onder een vl iegtu ig .  Het vl iegtuig wierp 
op zondagnamiddag een aantal ronde sch ijfjes uit waarop een nummer stond .  Bepaalde 
nummers waren geluksnummers, meer dan honderd nummers hadden prijs. 
De L i l les hadden weer een nieuwigheid :  tijdens de cinema in open lucht werden ook 
actualtiteitsfi lmpjes vertoond.  Gabriël De Li l le bracht met zijn cinema-Pathé toestel beel
den van gebeurtenissen in  Maldegem, o.a. de p lechtigheid te Burke l ,  een brand in 't 
Bloemestraatje ,  enz. Toen cineast Gabrië l  de toehoorders vanop het scherm "Goede 
Nacht" wenste, kon het enthousiasme n iet op. De mensen waren nog heel wein ig 
gewend,  h ier en daar was er  al een rad io, maar c inema b leef de grote attractie en deed 
even de a l ledaagsheid van het leven vergeten .  
Zes muziekmaatschappijen - een  vaste waarde in het programma - verzorgden met veel 
succes de muzikale entourage op zondag. 

1 932 : DE C. V. V. AAN DE MACHT 

Vooraleer er van een programma sprake kon zijn ,  moest voor wat geld gezorgd worden, 
want de vorige kermissen hadden heel wat opgeslokt. De fami l ie De Li l le zorgde ervoor 
dat in haar oude weverij (ook 'de ossestal '  genoemd) langs de Katsweg een feestavond 
kon gegeven worden. De Savats van 't Molentje ,  muzikale humoristen,  traden op. Paula 
Blomme bracht nummers met haar kinderkoor, men bes loot met het "Lied van Molentjes 
kermis" . 
Dit bracht f inancieel soelaas. 's Zondags waren de hoofdattracties : een groot kunst
concert, met o .m.  dertig accordeon isten uit Gent, en een valschermwedstrijd met 'num
merprijzen' :  aan k le ine valschermpjes d ie uit een vl iegtu ig werden gedropt waren win
nende nummers bevest igd. Men had b l ijkbaar zi jn hart aan de vliegerij verpand .  
's Maandags bracht koorddanser Mac Donald zijn nummers op het einde van het 
Molentje want, de Noordstraat stond bomvol met kramen en paleizen. Eilaas, eind okto 
ber is n iet vrij van slecht weer en dat kwam weer roet in 't eten gooien ; toch had 
Molentjes kermis weer enorm veel volk aangelokt. 
Ondertussen had een h istorische gebeurten is plaats gehad : op 9 oktober 1 932 had de 
Christen Vlaamse Volkspartij te Maldegem de volstrekte meerderheid behaald .  De par-



1 933 : waterfeesten op de Ede. Er was wel meer te zien 
dan dit ene bootje met Albert Braet, Yvonne Willemarck 
en Jenny Braet. 

tij van Jozef De Li l le had het gehaald van de Kathol ieke Partij van Hector Cuelenaere, 
en wou wel eens wat verandering brengen in het gemeentebele id .  De strijd om de bur
gemeerterssjerp werd ingezet. Maldegem werd er n iet zonder reden nerveus van . 

1 933 : WATERFEESTEN OP DE EDE 

Op 25 september 1 933 - meer dan een jaar na de verkiezingen - werd Jozef De L i l le 
dan toch tot burgemeester benoemd.  Daags voor Kerstmis 1 933 werd h ij echter reeds 
afgesteld als burgemeester om zijn rede voor de vrede. Hector Cuelenaere werd de 
ongekozen burgemeester, en leidde de minderheid .  De C.V.V. zal zes jaar besturen in  
een zeer vertroebeld politiek kl imaat. 
In de loop van 1 933 had hun bestuur g rote werken aan de Ede in gang gezet op het 
gedeelte tussen Strobrugge en de Markt : opkuis, en hier en daar verbreding van de 
bedding met het doel een betere afvloei ing van het centrum te bekomen.  Dat was nog 
niet voldoende. Ook te Kleit en op het Vossenhol moesten nog werken aan de Ede 
gebeuren. Regelmatig stond de weg naar Maldegem onder water. 
Molentjes kermis werd in het teken gezet van de 'waterwerken aan de Ede' .  
De boorden van de gekanal iseerde en opgenette Ede werden verl icht. Door het opwer
pen van een dam, meer naar de monding toe, werd het water opgehouden en bekwam 
men een waterspiegel van zowat 5 à 6 meter breed. 
't Was al een waterfeest, op het n ippertje viel a l les nog in 't water ook, toen de werkdam 
het bijna begaf. Met man en macht werd deze versterkt, zon iet was al les verloren.  
Op zondagnamiddag 22 oktober kon de waterstoet toch doorgaan met bevlagde 
Engelse trapboten, ganzeboten, waterfietsen. " ,  en werd met deze vaartu igen een wed
strijd gehouden. Ook wat spelevaren was toegelaten .  Varen op de Ede, dit heeft men wel 
het langst onthouden van deze kermis .  De muziekmaatschappijen traden op op de kiosk 
geplaatst in de cité; ook het kinderkoor was van de partij. 's Maandags was er een veld
r it ,  al lerlei volksspelen . Met als afslu iter op maandagavond : groot vuurwerk op de Ede, 
Bengaals vuur, sterrenregen, waterfontein, vlottende molen vol vuur. " l 279 



Een opname uit de glorietijd van De Lilles, genomen op het erf van Lodewijk Blomme, vader van Louis Blomme
Taeldeman. Paula Blomme heeft repetitie gehouden met haar zangkoor; heeft Lodewijk Blomme iedereen getrak
teerd met een appeltje uit zijn boomgaard? 
Links naast de boom : José De Smet, Lydie Geernaert en Lodewijk Blomme. 
De vier kinderen onderaan : Aline Serie, "" Marina Van den Abeele, Jenny De Meulenaere. 
Hoger : Cecile Roete, Richard De Meulenaere (comitévoorzitter), .. " Paula Blomme, Irène Vlaeminck, ... , Charline 
Cauwels, Cyriel Claeys (gemeentebediende), Georgette Claeys, Leona De Meulenaere. Dit koortje heeft menig 
maal de eigen liedjes van het Molentje uitgevoerd. 

1 934 : EEN PIJLRECHTE VERBINDING NAAR STROBRUGGE 

De inhu ld ig ing van de n ieuwe betonbaan van het Molentje tot aan de grens werd in  het 
programma opgenomen.  De prominenten namen p laats op een p leziertreintje, de loco
motief reed het l int stuk en de n ieuwe baan was officieel ingehu ld igd ! 
De omhal ing op de wijk had b l ijkbaar niet genoeg opgebracht : de commissie zelf richt
te een 'smijtkraam' op, en de commissieleden g ingen er zelf instaan. Het werd nog een 
groot succes ook. Om in de 'Molentjessfeer' te b l ijven moest men ballen gooien naar de 
raampjes van op doek gesch i lderde molens" .  

1 935 : HET SLECHTE WEER STUURT ALLES IN  DE WAR 

Een grote muzikale optocht met d iverse fanfares, een volkse 'zangcrochet' op het 'vlieg
ple in '  met de bedoel ing lokaal talent te ontdekken , de volksspelen . . .  het werd al lemaal 
erg verstoord door aanhoudend s lecht weer. De Li l les waren in het derde jaar van hun 
bestuur  en de verstandhouding met burgemeester Cuelenaere - van de minderheid -
was ronduit slecht. Cuelenaere gooide nog wat roet in 't eten door, als hoofd van politie, 
uit te vaard igen dat a l le kramen op particu l iere grond moesten staan, het verkeer mocht 
op geen enkele wijze belemmerd worden. Dit belette niet dat heel veel kramers kwamen 
opdagen. Er stonden twee grote autoscooters, een rupsmolen, een 'radiotrein' , . "  en nog 
vele andere tuigen. Het Molentje had weer een grote kermis. 

j 



1 936 : VEERTIENDE SCHAKELFEEST TUSSEN NOORD EN ZUID 

Er werd moeite gedaan om de verstrooide leden van Molentjes Fanfare weer bijeen te 
brengen. Voorzitter Richard De Meulenaere toerde met een vl iegtuig boven 't Molentje .  
Het erg mistige weer maakte de du ikvlucht nogal riskant. Tenslotte werden toch de hon
derden doosjes u itgestrooid met nummertjes in. De vluggerds die de nrs. 1 ,  2 of 3 kon
den vastkrijgen lootten een radio, een fantastische prijs ! Er werden ook zei lvl iegtuigen 
met een motorl ier op hoogte gebracht. waarna ze in een sierl ijke vlucht op het vl ieg plein 
landden. 

We noteren als bestuursleden : 
Ere-Voorzitter : Jozef De Li l le 
Voorzitter : Richard De Meulenaere 
Ondervoorzitters : Robert en Omer De Smet 
Schatbewaarder : Cyriel Claeys 
Leden : Bertrand en Omer Savat en Gerard Van den Neste . 

1 937 : WEER EENS 'LUCHTGRABBELING' 

De grote attractie zou een schattingswedstrijd worden.  Aanvankeli jk dacht men zelfs 
aan een auto als hoofdprijs, naast vele andere mooie prijzen,  zoals rad io's van het hu is 
De Li l le. Uiteindelijk werd het weer een ' l uchtgrabbel ing' waarbij honderden prijzen te 
winnen waren,  die voorzitter De Meulenaere bijeengezameld had en d ie in en voor zijn 
winkel u itgestald waren. 

Voor 's zondags werd een befaamd koorddanser aangetrokken .  Het muziek van De 
Li l les, "Hou en Trou" ,  b racht zeer gesmaakte nummers op de kiosk. Tenslotte kwam het 
vliegtuig voor de ' luchtgrabbel ing '  - wegens ongeval - n iet opdagen en werden de prij
zen gewoon verloot. Dat het p rogramma nogal gewi l l ig  kon wijz igen, daaraan was men 
op het Molentje gewoon geraakt. 

1 938 : OPNIEUW EEN OVERWINNIG VOOR DE LILLES 

Het is weer gemeenteverkiezing geweest : de Christen Vlaamse Volkspartij behaalde 
met zeven zetels de volstrekte meerderheid ; de l ijst Cuelenaere had er vijf , de l iberalen 
één. Jozef De Li l le wordt nochtans geen burgemeester, het zal nog vele maanden duren 
voor de gemeenteraad voor de eerste maal samenkomt onder voorzitterschap van bur
gemeester Maurice De Meyere, een burgervader die door de provinciegouverneur aan
gesteld was 'bu iten de raad' .  

De  onrustige tijd vol oorlogsdreig ing belette n iet dat het Molentje nog eens bomvol 
molens, kramen, en attracties stond. 's Zondags was er een lu isterrijk muziekfeest. en 
op maandag de trad itionele ' luchtgrabbel ing ' .  Er  was ook een herdenking van de Slag 
van de Gidsen en een concert door Hou en Trou o . l .v. Jef Tine l .  

1 939 : MOBILISATIE 

Molentjeskermis voorzag geen bijzondere manifestaties. Er stond nochtans een heel 
grote foor. Herbergbezoek was toegelaten,  maar om 1 0  u. was het a l  s lu it ingsuur. De 
echte kermissfeer ontbrak. Er waren reeds genoegzaam symptomen dat er iets ernstig 
stond te gebeuren. l 2s1 



OORLOGSJAREN 

Tijdens de oorlogsjaren brandde het kermisvuur  op een laag pitje.  De foorkramers 
waren wel van de partij , maar al les verl iep in mineur, van grote attracties was geen spra
ke . Men moest het ste l len met wat cafévertier  : kaartingen ,  bol l ingen en prijskampen van 
de p laatsel ijke veren ig ingen.  

DE NAOORLOGSE JAREN 

1 n 1 946 is  er  opn ieuw sprake van opval lende attracties : op maandag 28 oktober was er 
een spectaculaire verton ing met de 'Witten Arend ' ,  d ie met zijn motor kunsten uithaalde 
op een kabel van 60 m lengte en op 1 0  m boven de begane grond .  
D é  gebeurten is op het Molentje in 1 946 was de afbraak van Vi lders molen .  Hij zou opge
kocht zijn door een molenaar uit de Kempen en - volgens berichten in de pers - i n  d ie 
streek heropgebouwd . 'Het Molentje had zijn ziel verloren '  (zie Jaarboek van het 
Ambacht Maldegem 1 995, pag. 245-246) .  

Het werd toch een  heel ander gezicht op de Steenweg naar Moerhuize ( later Molenberg 
genoemd) zonder molen. Gele idel ijk aan werd er  verkave ld .  De gebroeders Denis en 
Valeer Posman bouwden hun koppelwoning precies op de plaats waar de molen had 
gestaan. Zij zu l len trouwens vele jaren hun best doen om de herinnering aan Vi lders 
molen levendig te houden.  In het jaar '90 bezat Denis nog steeds het authentieke deur
tje van de molen, al had h ij het reeds voor veel doeleinden aangewend. 

Gelegenheid tot sociale contacten was er genoeg op het Molentje. Daar zorgden de 
ongeveer vijftien cafés voor : d ie van Cyriel Cauwels ,  Stina en André Van De Wal Ie, Emiel 
Timmerman, de gebroeders Savat, Alfons Verstuyf, Triphon Laureyns ('Jette') ,  Gerard 
l ngels ,  'Tarzan ' ,  'De Perl ' ,  Albert Braet, Omer Clyncke . . .  Met de kermis werd het er zeer 
d ruk. De herbergen zorgden voor de bolwedstrijden,  de bol l i ngen op het gaaiberd , de 
schietingen ,  de kaart ingen,  de vogelp ikwedstrijden . . .  
D e  Vreeze i s  overal present met zijn danstenten ,  ook o p  het Molentje. 
De kermis zal sti laan herop leven .  Vanaf 1 950 kwamen weer serieuze attracties aan bod , 
zoals op 22 oktober van dat jaar 'De l ustige Augusten '  uit Ledeberg : 65 verklede 
clowns, d ie een ganse namiddag de wijk wisten te an imeren .  In hun stoet betrokken zij 
ook Camiel Bu ltynck-Leonie De Vogelaere, die hun d iamanten brui loft vierden. 

Het werd trouwens ook sti laan traditie dat de gepensioneerden van de wijk hun gezel l i
ge b ijeenkomst hadden de maandag van de kermis, dat er op woensdag gratis verteer 
was voor de kinderen van 't Molentje,  of dat ze getrakteerd werden op een u itstap. Wat 
later komen er nog de sportevenementen cyclo-cross, veld loop of wandeltocht bij . 

R ichard De Meulenaere was in deze na-oorlogse tijd nog steeds het 'trekpaard ' van de 
kermis. Oktober was voor hem en zijn gezin een koortsachtig drukke maand.  't Molentje 
had een faam hoog te houden. Men waagde zich ook aan 'dure gasten' ,  zoals Romain 
De Con inck of Adamo, daarvoor werd de tent opgesteld in den schonen hof van 't 
Jagershof. 

I n  1 95 1  was er een stoet met een komische ronde van Franknj'k: deelnemers op eigen
aard ige rijwielen d ie al le 400 meter gaan sprinten. 'Al i Baba en de veertig rovers': een 
prachtig verklede g roep uit Oostende. Er kon meegedaan worden aan de reclamestoet 
met versierde auto's, op het einde werd natuurl ijk 'de molen' meegevoerd. 



Richard De Meulenaere, met echtgenote Madeleine 
Roete en dochtertje Leona. Gedurende ruim dertig jaar 
was Richard een zeer actief comitévoorzitter. 

Jenny De Meulenaere met haar beide zussen Leona 
en Christiana, en haar toekomstige man Robert De 
Coninck op een rustige zondagvoormiddag bij Vilders 
molen. 

In 1 952 : zangcrochet, steltenlopers, een opval lend 'Wiester Muziek' uit Oostende en 53 
als speelkaarten verklede muzikanten. Verder de gebruikel ijke vermakel ijkheden in de 
herbergen met de gul le steun van de hr. Antoine Rotsart de Hertaing ,  wiens partij op 1 2  
oktober de verkiezingen had gewonnen. 

I n  1 953 dacht men aan een reclamestoet. E lke wijk heeft zo zi jn b ijzondere f iguren . Zo 
woonde op het Molentje Ferd inand Bonte , een rijzig persoon met hoog voorhoofd en 
wijduitstaande haardos, wonderwel gel ijkend aan de befaamde d iepzeedu iker profes
sor Picard. Ferd inand ,  welbekend als 'Nante Bonte ' ,  was weliswaar met minder geleer
de activiteiten bezig dan de professor, h ij was namelijk de tot ver bu iten Maldegem 
bekende visverkoper. 

Om de grote reclamestoet van 25 oktober 1 953 lu ister bij te zetten,  was hi j  de gedroom
de f iguur om professor Picard uit te beelden. 

Omringd door enkele frêle zeemeerminnetjes oogstte h ij een enorm succes. Men deed 
trouwens meerdere malen een beroep op zijn d iensten ,  bij een andere gelegenheid zien 
we hem in de huid van wereldreiziger Gu l l iver. 

Men schreef over een toeloop van 1 5 .000 mensen , die de rec lamestoet en de groepen 
kwamen bewonderen ! Het was een van de grote naoorlogse successen van Molentjes 
kermis. 1 283 



Een zeer jeugdige Denis Posman. Denis Posman in zijn laatste maand 'bij de troep', ver
gezeld van zijn latere helper Jackie Lazoen. 

RICHARD DE M EULENAERE EN DENIS POSMAN 

De jongeman Denis Posman zwaaide af van 't leger eind januari 1 953. H ij had 22 maand 
het vaderland gediend .  De Posmans waren vrij d ichte buren van De Meulenaeres. Vanaf 
1 953 vindt Richard in de 22-jarige Denis een eersteklas medewerker voor zijn kermis. 
Beroepshalve was Denis aan het werk, eerst in het Kon ink l ijk Atheneum te Gent en later 
te Maldegem. H ij was geboren en getogen op het Molentje, kende er iedereen met zijn 
gaven ,  gebreken en eigenaard igheden , was heel goed ter tale, en kon met de caféba
zen en andere middenstanders goed opsch ieten.  H ij kreeg het 'schrijfwerk' en de orga
nisatie toegeschoven .  Voor de kermis werken werd zijn tweede dagtaak. Een vrijwi l l ig 
opgenomen taak, n iet steeds gemakkel i jk maar toch veel voldoening schenkend . 
Denis Posman stapte in het huwelijksbootje met Agnes Van der Steen .  Zij zal een trou
we hu lp  zijn voor haar man b ij a l le kermisperikelen.  

1 954 : REUZEN OP HET MOLENTJE 

Stoeten en Vlaamse kermissen waren volop in de mode. 
Reesinghe had zijn 'Feest i n  den Hof ' .  Donk, Adegem, Middelburg, Balgerhoeke had
den hun Vlaamse kermis. Het comité greep in 1 954 ook naar deze formule. Er was groot 
bal in de tenten van De Vreeze, en op maandag een zangcrochet met de Adegemse 
nachtegaal Paula Marclé. 
's Zondags werd een optocht gehouden met de reuzen 'Manten en Kalle' , en werd ook 
een ' reuzenkind' ten doop gehouden; peter en meter deelden kwistig doopsuiker uit . 
Het slechte weer maakte de voorgenomen ' luchtgrabbel ing'  vanuit een vl iegtuig onmo
gel ijk .  De lotjes werden dan maar vanuit een vrachtwagen u itgeworpen. 

I n  1 954 werd de commissie ge le id door voorzitter R ichard De Meulenaere. 

Ondervoorzitters waren Omer Cockhuyt en René Van Canneyt, secretaris was Deni 

Posman. De feestleiders : Georges Van Landeghem, Robert Savat, Maurits De Baet 

Aimé Van Landschoot, Alex Clyncke en Lou is Claeys . 



Het kermiscomité vooraan in de jaren vijftig : v. l .n . r. Omer Cockhuyt, Richard De Meulenaere, Aimé Van 
Landschoot, Denis Posman, Gabriel De Lil le. Achteraan: Frans De Clercq. De foto is genomen voor de garage 
Blomme (nu Kruger Motoren). 

1954 : de reuzen 'Manten en Kalle' voor het huis Verstringe op het Molentjesplein. 
Ook een reuzenkind werd ten doop gehouden. 



Rond 1 950 : jongelui van 't Molentje, gereed om op te stappen in een kermisstoel. V. l .n .r. Triphon Van De Walle 
(Café De Perl), Suzanne Cauwels, Etienne Marclé, Norbert Willemarck, Yolande Rieberge, Laura Savat, Arsène 
Cauwels, Rosanne De Baets, Jeannine Van Landegem, Roger Roels. 

1 955 : EEN MODERN PROGRAMMA 

Op 3 1  ju l i  en op 1 augustus richtte het comité een Vlaamse kermis in in de hovingen van 
't Jagershof bij Camiel De Baets , teneinde de kas te spijzen.  Adamo, wiens ster nog 
maar amper aan 't rijzen was, kon in Maldegem geen volk naar de feesttent lokken, tot 
zijn eigen grote teleurste l l ing .  N iet zo lang daarna trok hij vol le  zalen. 
Op 22 oktober was de 'nachtvlucht of nachtdropping' ,  een n ieuwigheid d ie eens u itge
probeerd werd . 's Zondags was er een mooie zang- en kleurkanarietentoonstel l ing door 
de Meetjeslandse Waterslagers in de bolbaan van Albert Braet. 's Namiddags een for
midabe le rec lamestoet, waarbij een g roep 'Volendammers' u itb lonk, naast de 
'Marsianen van 't Molentje ' .  
Tenslotte was er nog 'Het groot geheim' te onthu l len" .  en dit betrof voorzitter Richard De 
Meulenaere. 



Ferdinand Bonte, wijd en zijd bekend als de 'visverko
per Nante Bonte', werd nog een flink stuk populairder 
na zijn uitbeelding ( 1 953) van professor Picard. Een 
andere keer beeldde hij - pilsje in de hand - een blijk
baar dorstige 'Gulliver' uit. 

Vooraan in de jaren vijftig werden regelmatig dans
groepen gevormd voor de stoet t.g .v. de kermis. Men 
spreekt ook van de Klopperdansers van 't Molentje. 
Vooraan Agnes Bruneel, Norbert Willemarck, Yolande 
Van Rie, Aimé Vercruysse. Achter: Liliane De Rycke 
met De Bree . . .  

RICHARD DE MEULENAERE : 25 JAAR VOORZITTER 

Het was de zeer welsprekende sekretaris Den is Posman , d ie op zondag 23 oktober 
1 955 'Charke Meulenaere' ,  omwi l le van zijn 25 jarig voorzitterschap van de kermiscom
missie, in de bloemen zette. U iteraard werd h ierbij zijn vrouwtje Madeleine n iet verge
ten . 

Als befaamd gelegenheidsredenaar vond Den is de passende woorden : 

"Wij weten, Richard, dat gij niet gediend zijt met huldeblijken en lofwoorden aan uw per
soon gericht. Gij loopt nooit te pronken met uw eretekens en gouden penningen van 
Oudstrijder en Frontsoldaat. Gij zijt liever de nederige timmerman, vol liefde voor uw 
werk. Gij bekijkt de wereld aan de goede kant : gij bidt als 't past, ge wordt kwaad als 't 
past en . . .  ge vloekt als 't past! Als gij iets doet, dan doet gij het goed. De meubels die 
uit uw handen komen, zijn schoon en sterk. Gij waart in de goeie oude tijd een kampioen 
duivenmelker, een niet te versmaden politieker, een kermisdeken van de bovenste 
plank! 't Wordt stilaan tijd dat men U ere! In naam van gans 't Molentje doen wij het van
daag, en niet zonder reden . . .  
Nooit is er in Vlaanderen, en zeker niet in Maldegem een persoon geweest die 25 jaar 
lang in een en hetzelfde bestuur of comité zetelde. Gij alleen draagt dit record, Richard, 
en op welke manier! Was er ruzie in 't straatje, gij zette de zaak op poten. Liep er iets 
niet gesmeerd, Uw vlugge geest wist de oplossing nabij. Was er een bestuurslid tegen
strijdig, gij alleen zette hem weer op de goede weg. Kortom, gij waart 25 jaren lang de 
ziel onzer kermis, de kern van leute en plezier op 't Molentje. l 2s7 



Geen mens die ooit zal geboren worden die U als voorzitter zal kunnen vervangen. Het 
comiteit heeft u nu grosso modo een schone villa gekost! Had uw vrouw geweten dat 
iedere vergadering U minstens 80 frank kostte, dat er ieder jaar 8 vergaderingen wer
den gehouden, wat na 25 jaar een fabelachtige som vertegenwoordigt, dan had zij zeker 
het echtelijk dak verlaten, 20 jaar VOOR uw jubileumfeest! 
Wij vragen U nu ook Richard, in naam van gans het Molentje : Zet er alstublieft nog geen 
punt achter! Want zonder Uw leiding valt de kermis in duigen en zeggen wij binnen een 
jaar of vijf, op de vierde zondag van oktober : "Vrouw koop vandaag eens een taartje, 
want vroeger was het kermis op deze dag!"  
. . .  Wij benoemen U nu tot ere-voorzitter in de hoop eens te mogen klinken op die nieu
we titel. Ere-voorzitter, leef nog vele jaren met Madeleintje samen en moge God U nog 
vele schone dagen geven! 

"Het was vroeger kermis,  en nu n iet meer . . .  , "  dat heeft Posman in heel zijn loopbaan niet 
meer over zijn tong moeten laten komen, h ij zorgde er zelf voor dat het anders ver l iep. 
R ichard De Meulenaere gaf het voorzitterschap nog n iet op;  pas tegen het jaar 1 960 
nam Omer Cockhuyt dit van hem over. Ook van deze voorzitter was Denis Posman de 
rechterhand .  

1 956 : BRADERIE 

Reeds in  1 956 werd een inspanning gedaan om de 'oude sfeer van vroeger weer te  eve
naren' : een braderie was zonder meer een modern init iatief. "Doe geen inkopen voor
aleer u de braderie van 't Molentje bezocht hebt, al les l igt er ter uwer beschikking : goed 
en goedkoop ! "  De braderie werd een groot succes. Wandelende en musicerende 
c lowns vrol i jkten de zondag op. Mastkl imming en r ingsteking werden ook nog eens 
bovengehaald .  

1 957 : EEN QUIZ EN EEN 'RALLY TE VOET' 

Een n ieuwigheid - weer onder de invloed van de televisie - was de qu iz op het pro
g ramma. Hi j  werd gewonnen door Nathal ie Crul en Godel ieve Borgonjon , voor René 
Wi l lems en Omer De Backer. Bij de rally moest men stappend of lopend een aantal 
opd rachten vervu l len .  

1 958 : DE KERMIS 1 50 JAAR? 

Een bewogen jaar : de Wereldtentoonstel l ing,  Kongo onafhanke l ijk  en ter plekke 
gemeenteraadsverkiezingen . . .  Men kwam ermee aandraven dat de kermis 1 50 jaar 
bestond ,  veel h istorische bewijsgrond was daar n iet voor. 

Het werd de periode van de show- en paradegroepen. 'De Huzaren' brachten 
Amerikaanse dansen Denis schonk gu l  500 fr. voor de best verklede kindergroep, want 
h ij stond op de 'Storm- l ijst ' .  
Gerard Storm bekwam 1 270 stemmen, Posman moest het met heel  wat minder stel len. 

1 959 : ETALAGEWEDSTRIJD - BRADERIE - CYCLOCROSS 

Tijdens de winkelweek werd iedere winke l ier gevraagd een 'molen of molentje' in de eta
lage te p laatsen.  's Zondags trok een stoet met 'Volendammers' door de straten .  De 
wagens van Walter Roels, b loemist u it de Rapenbrugstraat, oogstten veel bijval. 



1 n 1 968 bij Alfons Verstuyf, een van de bekendste cafébazen van 't Molentje, ter gelegenheid van de tentoonstel
ling 'Oud Maldegem'. Links Fred Blomme en Denis Posman, rechts Gilbert Verstuyf. 

Cyclo-crossers werden verwacht om hun krachten te meten op de tragel van de Ede, de 
grachten, de aanpalende weiden. Het was Roger De Clercq d ie won voor Firmin Van 
Kerrebroeck. 
In de schoenwinkel van René Posman , bij de ouders van Den is ,  was een 'echte' 
Molentjesmolen te bezichtigen. De kunstige molen van Gabriël De Li l le kreeg een bij
zondere vermeld ing 'buiten categorie' . 

DENIS POSMAN VOORZITIER (1 961 -1 991 ) 

I n  1 96 1  overleed vrij onverwacht Omer Cockhuyt. Naar een voorzitter moest n iet 
gezocht worden. Wie schraagde al jaren de kermis? Denis Posman ! 
Molentjes kermis kreeg een jong,  dynamisch en ambitieus voorzitter op het goede 
moment. De 'golden sixties' stonden voor de deur, er kwam meer welvaart. De attracties 
werden luxueuzer, de mensen konden ook al wat meer verteren.  Molentjes kermis g ing 
nog gouden jaren tegemoet. 
Zoals h ij het gezien had van zijn voorganger, reed Den is Posman met zijn echtgenote 
Agnes soms tot aan het andere eind van België om op kermissen goede attracties of 
muziekmaatschappijen te bekijken ,  vooraleer deze te contracteren voor het Molentje . 
Wie van 't Molentje is ,  weet dat er vaak iets bijzonders te zien was, iets volks, iets eigen
aardigs : volk op rare fietsen of op stelten, vuurspuwers, sterke mannen als John Massis, 
mensen met een of ander eigenaard ig record op hun naam , demonstraties van durf en 
behendigheid . . .  Denis beleefde er deugd aan zoiets ten tonele te voeren.  Ook activitei
ten met een geurtje aan werden niet geschuwd , zoals de geitenwedstrijd voor de mooi
ste en grootste geit(en) uit Vlaanderen en Wal lon ië, op 'den achteruit van Jettes' . . .  Of die 
andere keer dat een soort wielerwedstrijd zoveel keren dwars door het café van 'Jette' 
geleid werd , waarbij de renners telkens moesten afstappen en een pint binnenslokken,  
onder jolijt en aanmoediging van het aanwezige publ iek. l 2s9 



290 1 

De kermis van 1 977 : grote geitenprijskamp op het eri van Triphon Laureyns (bij Jette). Een reuzegeit van Waals 
ras mocht de sjerp omgorden. "Vergeet maar niet dat ik hier nog steeds de baas ben," schijnt voorzitter Denis, in 
Bokrijks tenue, wel te zeggen. 

Denis was in zijne f leur. Ook zijn naaste medewerkers, meestal 'stevige pintenpakkers' ,  
hadden deugd aan het  organiseren van de kermis. Het  ene jaar was het andere n iet, 
maar tot ver in de jaren tachtig b leef Molentjes kermis veel volk aantrekken en trachtte 
het de septemberkermis in het centrum de loef af te steken .  Wij geven h ierna beknopt 
de voornaamste attractiepunten weer van de jaren 1 960 tot 1 99 1 . 

1 960 
1 96 1  
1 962 
1 963 

1 964 

1 965 

1 966 

Optreden van de koorddanser De zwarte Arend - Vuurwerk. 
Drumband De Arti l leristen - Poppenspel Pierke .  
Showparade De Huzaren - Middenstandstombola met 47 deelnemers. 
Esbattementen : al ler lei spelen tussen de Molentjes p loeg en het pompierskorps. 
D it laatste won het van 't Molentje. 
I n  di t  jaar was het verkeer nog steeds n iet omgele id ,  hier in wenst men dringend 
verandering te z ien .  
Grote viering van het 60-jarig huwelijksjub i leum van Alfons Verstuyf - Alice De 
Backere en jub i leumbol l ing van De Getrouwe Vrienden (zondag 26 apri l ) .  
Met de kermis : Showparade met Schotse doedelzakspelers. Turnkring Sterk en 
Lenig uit Drongen met trampol inedemonstraties. 
Tentoonstel l ing voor Kooivogels van de Maldegemse Zang- en S iervogelsclub. 
Optreden van het Jachthoorn- en Trompetterskorps uit R ijen. 
Vooral de inhu ld iging van de nieuwe brug over de Ede trok de aandacht. In  1 6  
dagen was het werk geklaard , onder het bestuur van burgemeester De Muyt. Er 
was wel 20 jaar palaver aan voorafgegaan .  
Ottorongo, Ind iaanse he ld  u i t  de populaire serie 'Johan en de Alverman' .  
Barney en Fred uit de 'F l intstones'. Jeugdgroep Tij l .  



1 965 : Zij heffen het glas op de realisatie van de nieuwe brug over de Ede, onder het bewind van Gregorius De 
Muyt-Storm. Over deze brug was al zeer lang 'gepolitiekt'. Links Gerard Storm, rechts burgemeester De Muyt, en 
het comité in gala-uniform : Denis Posman, Fred Blomme, Willy Claeys, Johny Roels. 

1 967 Tentoonstel l ing kooivogels. Opening van het vern ieuwd deel van de Noordstraat. 
Leon De Backere ,  wereldkampioen kru l bo l .  Optreden van de Veren igde 
O'gusten. Vuu rwerk aan de Columbus-brug. 

1 968 "Maldegems Levend verleden" .  Een u itgebreide fotoverzamel ing van de hr. J. De 
Pau in de vroegere herberg van Alfons Verstuyf oogst veel belangste l l ing .  

1 969 Show met Lize Marke. Dames show- en drumband uit Zundert. Opening van de 
vernieuwde Bloemestraat. 

1 970 De Steltenlopers u it Merchtem. Het Show- en Majorettenpeleton van St. -Ceci l ia 
Maldegem en van de Aardenburgse Muziekmaatschappij .  

1 97 1  Opening van de vern ieuwde Rapenbrugstraat met de Aardenburgse 
Muziekmaatschappij . 

1 973 Vrije val van 4 parachutisten . Tentoonstel l ing "Maldegems Levend Verleden" ,  b ij 
R .  Buzeyn-Lamijns. 

1 975 Luchtdopen per hel ikopter. Parachutistensprongen. Veld loopwedstrijden. 
1 976 Optreden van John Massis. Cyclocross. 
1 977 Grote geitenshow op het erf van Triphon Laureyns. Tekenprijskamp.  

Het comité in  deze jaren zag er aldus u i t  : Denis Posman,  Jackie Lazoen ,  Johny Roels, 
Fi l ip Rommel , Pieter Jonckheere, Wil ly Claeys. l 29J 



John Massis geeft krachtpatserij ten beste. De hr. Carion uit Zandbergen met een 'fiets die alles 
en nog wat in beweging zet'. 

1 978 Tweede grote geitenshow. Tekenwedstrijd 'Jaar van het Dorp'. 
Tentoonste l l ing schi lder Gerard Verbeke. Het is de verd ienste van de h r. Werner 
Adam dat er van nu af aan regelmatig een kunstenaar exposeert in het lokaal 
naast zijn woning .  

1 979 De hr. Marchand met 9 excentrieke fietsen . De h r. Carion met zijn 'wonderfiets' .  
Ri jdend muziekkorps De Zwaluwen.  Veld loop . 
Tentoonste l l ing schi lder André De Man. 

1 980 'Parasai len '  : valschermspringers gaan vanop de g rond de l ucht in .  
Het  Gentse Straatci rcus : jong leu rs,  vuurspuwers, c lowns. 
Poppenspel Magie voor de jongeren .  Schi lderwerk van Krijn Doolaert. 

1 98 1  Een hele reeks oude ambachten worden beoefend .  Show met Zweedse fakir. 
1 982 Optreden van Joe Alcatraz, stuntman; demonstraties van bodybui lders.  
1 983 Fietsencross voor jongeren. MCC-demonstraties bodybui ld ing . 

Twir l ing demonstratie door Heidi  Regemorte l .  Kunstschi lderes Ange. 
1 984 Fantasiecorps Crescendo. De Schotse doedelzakspelers, The Red Hackie Pipe 

Band, bracht hu lde aan de gesneuvelde Canadezen (40 j .  na de bevrijd ing) op 
de plaats van het voorlopige Canadese Kerkhof. Kunstschi lder Johannes 
Kol laard . 

1 985 De Dixieland Streetparade.  Un ieke koetsenshow. 
Viering van jubi laris Triphon Laureyns, 50 jaar cafébaas. 

1 986 De Stelten lopers van Merchtem. 25-jarig jubi leum van de Verenigde Winkelier . 
1 987 Tentoonste l l i ng  over windmolens door 'Ons Molenheem' u it Antwerpen. 

Herinneringen aan Vi lders Molen worden u itgestald in de loods Toortelboom. 



1 987: herinneringen aan molens, vooral ook aan de Maldegemse molens, samengebracht in de loods Toortelboom 
door Denis Posman, Walter Notteboom, voorzitter van Het Ambacht Maldegem en door de voorzitter van Ons 
Molenheem uit Berchem. 

De zeer mooie paardjesmolen van Jules Bruyneel-Bonte heeft de kinderen van 't Molentje menig aangenaam uur- 1 tje bezorgd. Hij zou nu behoren tot de collectie van een Nederlands folkloremuseum. 293 



1 988 BMX-acrobaten ,  de 6 beste van België.  De sterkste man ter wereld , Walter 
Arfeu i l le .  

1 989 De Konink l ijke Zandbolders in  d iamant. Wandeltocht op zaterdag. 

Het comité : Denis Posman heeft n ieuwe medewerkers : August Van den Abeele, Eric 
De Sutter, Jacky Lazoen, Luc Dauwens,  Wi l ly Claeys. 

1 990 De Bremer-Straatmuzikanten - Diac lub  Reflex. 
De G i l les van Binche.  Een 'Streetparade' met de 'Band foot steps uit B reda' . 

1 99 1  Haringfuif in het Molenhof. Drumbands uit Kortemark e n  Gent. 

VIERING VAN "JETTE", TRIPHON LAUREYNS, 50 JAAR CAFEBAAS 

De jaren tacht ig vertoonden talr ijke zeer succesvol le kermissen ,  vooral als het weer een 
beetje meezat. B ij ontelbare gelegenheden had voorzitter Denis Posman reeds zijn 
talent als gelegenheidsspreker kunnen demonstreren .  Nu Triphon Laureyns, door de 
meesten enkel maar gekend onder de naam 'Jette ' ,  50 jaar cafébaas was op het 
Molentje ,  bood zich weer een un ieke gelegenheid aan . De hu ld ig ing van deze wel b ij
zondere f iguur van het Molentje kreeg een p laatsje in het programma. Triphon stak zich 
i n  het n ieuw, schrobde zijn café (een beetje) voor de gelegenhe id ,  kuiste ' het hof' wat 
op,  en wachtte af wat komen zou .  
Een hele reeks pol it ieke prominenten waren deze namiddag present en verdrongen zich 
i n  de kleine herberg . Denis sprak n iet a ls polit ieker, als raadsl id d ie h ij toen was, maar 
a ls vriend - d ie zelf vele aangename uren in het cafeetje gesleten had - tot de jub i laris. 
We laten de lezer even meegen ieten .  

Beste .vriend Triphon, 
Beste kermisbezoekers, 
Dat wij ter gelegenheid van Molentjes kermis de feestneus opzetten, omdat U met die 
kermis 50 jaar caféhouder bent, is helemaal niet verwonderlijk. Wij herinneren ons niet 
dat een dergelijke prestatie al geëvenaard werd in de Maldegemse geschiedenis, in de 
Vlaamse geschiedenis, noch in de Belgische geschiedenis. Er zijn wel gouden jubilea 
gekend van handelaars en neringdoeners. Maar 50 jaar caféhouden grenst aan het 
ongelooflijke, en hoort zeker in het Guinessbook of Records te staan. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige mensen het maar moeilijk kunnen gelo
ven, en uw record in twijfel willen trekken. Maar de naakte waarheid staat geschreven in 
uw trouwboekske, dat zegt dat ge op 12 oktober 1935 huwde met Adriana De Jaeghere, 
en nadat ge 14 dagen in een roes van huwelijksvreugde had doorgebracht - en bij 
Adrienne moet dat fantastisch geweest zijn - hebt gij op Molentjes kermis 1935 uwe 
aftrekker uit het schot gehaald, en zijt gij cafébaas geworden met hart en ziel. 
Want een dergelijk beroep 50 jaar volhouden kan alleen maar als u er met hart en ziel 
aan begint. Ge woonde hier twee huizen verder, waar Madelein van Peets nu woont. 
Maar twee jaar nadien zijt ge naar hier gekomen, in het café van de Pin Landuyt, en 
sindsdien bent u hier altijd blijven wonen, en hebt gij hier al uw kinders groot gebracht, 
in wel en wee, in goeie en kwade dagen, in 't sotte en in 't amoereuze, zoals dat zo 
schoon in de boeken staat. 

Vijf kinders hebt u groot gebracht. Negen kleinkinders komen rond pépé draaien als er 

feest gehouden wordt, en vijf achterkleinkinders staan al geboekt, waarvan Shean, al 

zoon van Rudy, 14 dagen geleden geboren werd in Toronto in de Canada, jui t 50 jaar 

nadat zijn overgrootvader in volle galop zijn wittebroodsweken doorbracht en zijn eer te 

pinten uitschonk onder de kundige leiding van moeder Adrienne. 



1 985 : Triphon Laureyns (Jette), 50 jaar cafébaas, ontvangt het geschenk uit de handen van volksvertegenwoor
diger Johan De Roo. De 'burgemeester van 't Molentje' geniet nog even na van zijn speech. Ook Agnes glundert 
mee. 

Er worden over u de wildste, de leuktse, de ontroerendste verhalen verteld. De meeste 
verhalen hebt u zelf eerst aan uw klanten verkondigd. Zij vertellen ze dan voort met een 
beetje fantasie. Het ene verhaal wordt alzo wat meer opgeschroefd dan het andere, en 
zo komt men dan tot de ongelooflijkste vertelsels, zodat men u op de duur ging verden
ken dat u wel eens leugens dierf vertellen. Maar uwe slogan is steeds geweest : "Straf 
mij on 'k liege ! '  

Thuis noemde men u de zwarten. Uw broer Bertrand was de witten. De witten vertelde 
mij dat gij als kleine jongen veel met een neger ging wandelen, die bij u thuis op loge
ment was in ' 18. Die neger had thuis ook zo een klein baaske van 9 jaar oud, en hij zocht 
altijd uw gezelschap op. Men ging u op de duur onze zwarten noemen. Op een dag 
moest die neger gaan vechten aan de vaart van Balgerhoeke, en hij is er nooit van terug
gekeerd. Gij waart uwe eerste vriend kwijt voor goed, en dat is het begin van het hard 
leven geweest dat u te wachten stond. 

Hoe gij later aan de naam Jette gekomen zijt heb ik u zelf gevraagd, maar u wilde daar 
niet op antwoorden. Volgens sommigen had u de eerste prijs gewonnen met een duif op 
een vlucht naar Jette. U bleef daar maar over praten, en overdrijven, zodat men u op de 
lange duur Jette ging noemen. En 't is Jette gebleven! Straf mij on 'k liege! 
Gij waart nog heel jong toen u bij Theofiel Lievens in 't vlas moest gaan werken, en met 
uw hand in de brakelmachine draaide. Ge liep nog naar de dokter, en gans de weg lag 
met bloed besmeurd, want uw vingers waren verpletterd, zodat men ze moest ampute
ren. Ik zei het al, Triphon, dat uw levenspad niet altijd een rozenpad geweest is. Maar 
toch zijt ge altijd een optimist gebleven, die er steeds op uit was om de mensen een 
poets te bakken. Toen ge bij Achille Van Hyfte met de paarden reed om vlas uit Holland l 295 



te halen, hebt gij zo ne keer bij Kotje Verspril!e in Oostbrug de kardoezen gesaboteerd 
door er al de zaaiers uit te halen. En toen Kotje naar de ratten zat te schieten, werden 
die ratten steeds maar talrijker. Hoe meer hij schoot, hoe meer ratten er rondliepen, 
zodat de schutter in kwestie dacht dat hij zot werd. 
En zo ging uw leven verder : een beetje smokkelen, een keer gaan pensen, voor afwis
seling een poos ver in Holland gaan werken, een poos in de Union Chimique gewerkt, 
in de "zachte dood" noemde men dat. Daar droeg u veel zakken van 100 kg. : zakken 
beentjes uit Argentinië, zakken fosfaten en superfosfaten, en allemaal fin entreprise. 
Moest gij het mij zelf verteld hebben, ik zou het niet geloofd hebben, maar een van de 
mannen die bij u gewerkt hebben, heeft het mij verteld. Ik wist niet dat gij zo een felle 
werker zijt geweest. 

Uit goed ingelichte bron weet ik ook dat ge eens konijntjes ging 
·
schieten die u al drie 

dagen in de gaten had. En toen u ze wilde oprapen zag u dat het opgevulde waren. 
Uwen beste vriend was u voor geweest, maar om u te troosten had hij de vellen opge
vuld en weer ter plekke gebracht. Dat moet een van de weinige keren geweest zijn dat 
men er u heeft opgelegd. Straf mij on 'k liege, Jette. 
Ge hebt een leven achter de rug om boeken over te schrijven. En ge breekt hier van
daag een uniek record van 50 jaar cafébaas. Ik vroeg aan een van uw kinders wat ik 
speciaal over u moest vermelden. En het antwoord was er direct, zonder over na te den
ken : vader heeft de familie samen gehouden. Een schoner compliment kon men u niet 
geven. 

Volgens mij komt daar nog die grenzeloze zorg voor Omer bij. Gij hebt volgens mij dat 
uniek record gevestigd, omdat gij in geen ander huis wilde gaan wonen, waar Omer, die 
nu al 45 jaar blind is, zijn weg niet meer zou vinden. 
Omer kent hier de draai en de keer in dat klein cafeetje. Hij weet hier ieder bultje, ieder 
scharniertje, ieder hoogtje en ieder /aagtje zitten of liggen. En om hem dat niet te ont
nemen zijt gij hier zo lang blijven wonen. Daarom stelde ik aan mijn bestuur voor om u 
te vieren. Wij wilden u ne keer rondvoeren in een sjieke koetse, gelijk de kasteelheren in 
de Middeleeuwen. 

En ik vroeg aan een kleine op school om dat feit te vereeuwigen op een schilderij die 
men u zou overhandigen. Ik vroeg aan de koning om u dat kunstwerkt te komen afge
ven. Maar de koning was schuw dat hij hier zou blijven plakken, en hij stuurde onze nieu
we volksvertegenwoordiger om u dat kunstwerk af te geven. Ten tijde van die schone 
geitenshows die wij hier op uw hof organiseerden, schilderden de leerlingen die scho
ne geiten om voor uw venster te hangen. Iedereen herinnert zich dat nog, want als men 
zijn neus goed optrekt, wordt men die zoete geuren nog steeds gewaar. Diezelfde leer
lingen hebben nu een tafereel in hout gebrand om in uw café te hangen. Gij zit in die 
koets, gelijk de koning zelf. En de koets wordt getrokken door drie leden van het bestuur, 
drie ka/anten van u : Denis, Guust en Jackie. 
Ikzelf heb nog een gedicht voor u geschreven, dat ik eerst ga voorlezen voordat wij onze 
bloemen zullen overhandigen . . .  

Triphon voelde zich echt getroffen door d e  mooie woorden van Denis, e n  maakte met de 
voorzitter en enkele pol itiekers een tochtje in een mooie koets rond het Molentje. 
Een namiddag d ie hem lang zou geheugen ! 
Gelegenheden om zijn woordje te p laats had Den is genoeg: de open ing van de winkels, 
het afslu iten van de tombola, een jubi leum op 't Molentje, de namiddag van de gepen
sioneerden of gehandicapten" .  Een steekje onder water moest je wel kunnen verdragen. 



1 991 

DENIS POSMAN 

IS N IET MEER 

We beëind igen d it overzicht van Molentjeskermissen met het jaar 1 99 1 . 
1 99 1  werd een heel bijzonder jaar voor 't Molentje .  Jammer genoeg een jaar van rouw. 
Voorzitter Denis Posman was in het voorjaar opgenomen in de k l in iek van Sijsele. Dit kan 
de gezondste mens al eens overkomen. Aanvankelijk hoopte men het beste en ver
wachtte men Denis vlug terug .  
De verslagenheid was dan ook zeer g root toen de mare de ronde deed dat de ziekte 
zich noodlottig ontwikkelde. Erger nog , dat Denis op woensdagavond 1 2  jun i  1 99 1  in  
Sijsele overleden was. Op 29 maart 1 99 1  zestig geworden,  dacht h ij eraan weldra met 
pensioen te gaan en zich nog meer aan zijn tal rijke hobby's en aan zijn kermis te kun
nen wijden. Maar de mens wikt. . .  
Diepe verslagenheid i n  zijn gezin ,  dat hem altijd zo een sterke steun geweest was bij a l  
z i jn activiteiten, b ij het kermiscomité , b ij de mensen van het Molentje . "  
Zijn vrienden van d e  l mkersbond verzochten zijn broer Valère het zwarte lint om een van 
zijn kasten te strikken, zodat ook de bijen van zijn heengaan op de hoogte worden 
gebracht op een wijze die ons van generatie op generatie is overgedragen. . .  

iedereen van het Molentje die zich kon vrijmaken ,  begeleidde Den is naar zijn laatste 
rustplaats. Men voelde genoegzaam aan welk een verl ies het heengaan van Denis voor 
de wijk ging betekenen . 
Denis was een volksmens. Zijn bezigheden brachten hem op een veelzijdige manier in 
contact met vele mensen,  zowel met jongeren als ouderen.  Beroepshalve stud iemees
ter en later d i rectiesecretaris van het Kon inkl i jk Atheneum te Maldegem, wist h ij wat 
onder de jeugd leefde en hoe ze het in deze moderne tijd ook n iet gemakkel i jk had. 
Kon h ij zijn stem al eens heel lu id verheffen om de orde en tucht te handhaven , onder 
de ruwe bolster stak een gevoel ig en meelevend hart. 
Sociaal voelend, wou h ij ook iets bereiken langs de polit iek. In 1 958 stond h ij een eerste 
maal op de Storml ijst. Oktober 1 982 was de goede keer, h ij kwam in de gemeenteraad 
als verkozene voor de Gemeentel ijke Volkspartij . 
De Posmans waren gewoon met b ijen om te gaan , Denis was imker i n  hart en n ieren,  
een gewaardeerd l id van de lmkersbond .  Wist h ij de steken van de b ijen te vermijden,  
h ij zat zelf n iet verlegen om een steekje te geven,  zeker n iet in de pol itieke arena, waar 
hij , wel iswaar steeds in de minderheid zetelend ,  gevat en rechtuit voor zijn idee u itkwam. 
Politiek werkte h ij aan de u itbreiding van de SP-Maldegem. H ij kwam graag op voor de 
gewone, ja kleine man . H ij h ield veel van de mensen op het Molentje, h ij kende er ieder
een en vooral de eigenaard ige figuren en voelde zich thuis onder hen . "  bij een babbel 
tussen pot en pint, b ij kaart- of bolspe l ,  en nog het l iefst in de zeer late uurtjes. l 297 



H ij heeft samen met zijn comité(s) bergen werk verzet voor Molentjes kermissen. 
Tegenslag en teleurste l l ing stond d icht bij g rote successen . Bijna veertig jaar was hij er 
de stuwende kracht van ,  bevocht sleur en slenter en trachtte steeds met iets origineels, 
iets volks, voor de dag te komen dat de mensen nog kon boeien. In de hedendaagse 
tijd van l uxueuze attracties en overvloed ig aanbod in de media is d it n iet gemakkelijk, 
hem opvolgen was dan ook geen eenvoud ige taak. 
Hij genoot met zijn comité van de vele voorbereidende bezoeken aan de herbergiers, 
aan de middenstanders. In zijn comité zag hij er velen komen en gaan,  h ij en zijn vrouw 
Agnes b leven de vaste kern ,  het cement van het comité. 
In 1 988 werd hij n iet herverkozen voor de gemeenteraad , maar verwierf wel een plaats 
in de OCMW-raad , waar h ij z ich kon inzetten voor wie het moei l ijker had. 
Het werd trouwens geen echt afscheid van het pub l ieke gemeenteraadsforum. Het 
weekblad Taptoe engageerde hem als vaste verslaggever, als 'onze Posman ter p laat
se' .  Sned ige stukjes vloeiden uit zijn pen , ze maakten sommige polit ici wel even zenuw
acht ig ,  toen de Taptoe op woensdag in de bus vie l . "  
Zijn optimisme kreeg al  eens eerder een deuk toen h ij i n  1 979 een eerste maal kennis 
maakte met de k l in iek, voor wat perikelen met de moteur" . 
Toen l iet hi j volgende brief onder vrienden en kenn issen c i rcu leren .  We l ichten er een 
passage uit omdat zij hem zo goed typeert. 

Beste collega s en vrienden, 

Toen mijn ballon in 't secretariaat ontplofte . . .  
Zei dokter Lampaert dat ik tenslotte nog wat bofte . . .  
Gewoonlijk is men na zo 'n knal heel stijf en dood, 
of hierbij verlamd in linker- of rechterpoot! 

Men heeft mij hier alleen wat hertzeer nagelaten, 
omdat ik ons Agnes zo lang alleen moet laten. 
Maar laat mij daar toch niet bij stille staan, 
de tijd is kostelijk en 'k heb bijlange nog niet gedaan. 

De tijd heelt alle wonden, zegt dokter Hennekens aan mij, 
en draait zich om, maar geeft er nog wat raadgevingen bij. 
En vele rusten jongen, dat is van groot belang, 
minstens een maand zit g 'hier nu onder doktersdwang. 

En op niets peinzen, jongen, zeker niet op 't werk, 
't is lang te liggen, onder uwen kerkhofzerk. 
Laat ons schoon wachten, vriend, op 't nieuw infarct. 
Misschien het laatste voor uw nog jonge hart. 

Och kom, 't zal allemaal wel overgaan, 
't zoutloos dieet begint, met pilskens drinken is 't gedaan . . .  
Niet kniezen jongen, g 'hebt 't goed gehad in 't leven. 
Een schone baan, en hobbys, wel een stuk of zeven! 

En vrienden dat je hebt, veel meer dan je wel denkt. 
Er is nu weer een nieuwe bij die alsmaar wenkt. 
Daar achter het gordijn, hier in dit groot schoon huis, 
en in zijn linkerzak zit steeds die witte muis! 



't Is t'hopen dat hij 't muizeke nog lange bij zich houdt, 
toch meen ik dat mijn optimisme daarover wat verflauwt. 
Och kom, hierboven of hieronder, 't is allemaal gelijk, 
en in de vaste grond trekt men U niet door het slijk! 

Vrienden, collega '.5, van de geleerdste tot 't simpelste kind, 
ge weet natuurlijk niet wie ik 't meeste heb bemind. 
Ik weet het wel, maar onder U zag 'k iedereen geren, 
en om terug te komen ga 'k mij nog een beetje weren. 

Tot slot nu ook nog dit : vier plaatsen zijn vacant. 
Op doktersraad is dat niet meer voor mijnen tand. 
Eerst en vooral de leiding van het kermiscomité, 
wat volgens mij de zwaarste post is zonder pré. 

't Voorzitterschap van de verenigde winkeliers, dat is alleen wat schrijven, 
Daar zou Agnes wel zelf in het bestuur van kunnen blijven" . 
Tenslotte nog het secretariaat van twee spaarkassen, 
daar zal Buzeyn en Vera wel een mouw aan passen. 

Ook groet ik nog de vrienden uit de bibliotheek, 
dit is dan ook 't einde van mijn ziektepreek. 
Ook daar zal meester Cromheecke het wel halen, 
hewel men hem er niet zal voor betalen. 

Nu ben ik moe van 't schrijven en ga ik maar wat soezen, 
tussen al die verpleegsterkens, zijn mij dat schone poezen. 
Daarvoor alleen zou men 't tijdelijke met 't eeuwige verwisselen, 
maar voor we daaraan toe zijn moet ik eerst nog wat bedisselen" . 
Uw aller vriend, 
Denis Posman. 
22.02. 79 

Zijn gezondheid herwon het, de vacante plaats van voorzitter nam h ijzelf weer in en het 
werd nog 1 2  jaar Denis voor en achter om al les op het Molentje te bedisselen . 
Het is jammer dat wij d it relaas over Molentjes kermissen moeten afslu iten met tevens 
een afscheid aan zijn i l lustere voorzitter en bezieler, Denis Posman . H ij was er nog zo 
graag nog wat bij geweest, en iedereen had er hem graag nog lang bij gehad . 
"Zorg dat Molentjes kermis verder b l ijft bloeien en dat de mensen er zich goed amuse
ren" . " ,  is zonder twijfel zijn aanbevel ing aan het comité dat zijn taak verderzet. 
Wij zul len zijn inzet missen,  zijn felheid,  zijn gedrevenheid ,  zijn mee-lachen , maar ook 
zijn mee-leven. Het Molentje moet verder zonder hem, maar moet dankbaar b l ijven 
gedenken wat h ij voor deze wijk gepresteerd heeft. 

Bronnen: 

' t  Getrouwe Maldeghem, 1 926 tot 1 944. 
Vrij Maldegem, 1 945 tot op heden. 
Hugo Notteboom schreef uitgebreide bijdragen over Molentjes kermissen, in Vrij Maldegem, oktober 1 985 
tot april 1 986. 
Met dank aan Agnes Van der Steen, Noêl Ryheul, Marc Van Hecke, Aimé Van Landschoot, yaleer Posman, 
Jenny De Meulenaere, Julien De Pau en Jackie Lazoen. l 299 
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HET GEBEURDE IN 1 896 ,  

1 00 jaar geleden . . .  
Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom 

EUROPA 

I n  Athene organiseerde men de eerste moderne Olympische Spelen, met als hoofd
nummer de marathon. De Oostenrijkse journal ist Theodor Herzl publ iceerde zijn boek 
" Der Judenstaat" , waar h ij een stevig p le idooi h ie ld voor de stichting van een zelfstan
d ige Joodse staat. De Zweedse chemicus en industrieel Alfred Nobel overleed op 1 O 
december 1 896. Zijn vermogen werd aangewend voor een prijzenfonds, de bekende 
Nobelprijs. Honderd jaar geleden werd ook het eerste stripverhaal gepubl iceerd. 

B ELGIE 

De kunstenaar Paul Van Ostaijen werd te  Antwerpen geboren ,  waar h ij d i t  jaar uitgebreid 
gevierd werd . Te Brussel hield men het vijfde Fiets- en Automobielsalon. I n  onze hoofd
stad opende de eerste b ioscoop,  waar elektrisch bewogen foto's van de gebroeders 
Lumière getoond werden . Nog in Brussel veranderde het straatbeeld door de eerste 
elektrische trams met trol leys , d ie gele idel ijk aan de bestaande paardentrams zouden 
vervangen. In Vlaanderen openden de Salesianen van Don Bosco een eerste vestig ing 
in  Hechte l .  

ADEGEM, MALDEGEM, MIDDELBURG 

Adegem 
Maldegem 
Middelburg 

JANUARI 

Uit 't Getrouwe . . .  

geboorten 
1 2 1 
336 
32 

huwel ijken 
2 1  
6 1  
4 

overl i jdens 
72 
1 50 
1 8  

* Zeekapite in Ecrevisse, zoon van de schrijver uit Eeklo, stierf te Oostende. 
Wegens de lage graanprijzen adviseerde men de boeren bieten te zaaien i .p .v. 

g raan . 
Uit de gemeenteraad ... 

* Adegem 6 januari .  De n ieuwe gemeenteraad kwam samen onder het voorzitterschap 

van Leopold Van Waetermeulen. De raad bestond verder uit Karel Lodewijk Potvliege 

(schepen), Lodewijk De Bruyckere (schepen) ,  August Wil lems, Bernard Verstrynge, 

August De Laere, H i lar ius Van Damme, Camiel De Wispelaere, Petrus Matthys, 

Herman De Smet, Karel Lodewijk Van de Velde. Secretaris was Louis De Weert. 
* Maldegem 20 januari . De n ieuw gekozen gemeenteraad bestond u it burgemeester 

H ippol iet Cue lenaere , Pieter Perquy (eerste schepen) ,  Eduard De Pau (tweede scl1e

pen), Désiré Van Mul lem, Frederik Blomme, Bernard Roels, H ippol iet De Jaeger, 

Augustien De Li l le ,  Amand Timmerman en Pieter Verstringhe. Secretaris was Alfon 



* 

Vermeersch .  Door het overl ijden van Fel ix Van Damme was er een raadsl id tekort. 
Het aansteken van de lantarens wees men toe aan Francies Borgonjon, Eduard 
Sompels en Charles Dierckens. 
Maldegem 28 januari . Men hechtte goedkeuring aan de kasseid ing van de steenweg 
van Kleit naar Ursel tot voorbij de Onderd ijkstraat over een breedte van 3 meter. De 
verkoop van de okkernoten van de notelaars op de Markt b rachten elf frank in de 
gemeentekas. 

FEBRUARI 

Uit 't Getrouwe . . .  
De n ieuwe markt van Sint-Laureins werd voor de eerste maal gebru ikt op St .-Blasius. 
De heer Lagae werd door de bevoegde minister aangeduid om het standbeeld van 
K .L. Ledeganck te maken. 

Uit de gemeenteraad . . .  
* Middelburg 24 februari . Om 7 u .  's avonds kwam de n ieuwe gemeenteraad bijeen 

onder voorzitterschap van Jacob Huyghe, dienstdoende burgemeester. Raadsleden 
waren Francies Verstraete, Frederik Dhondt, Leonard De Bruyckere, Karel Boterman 
en Karel De Vleesschouwer. Men koos Karel De Vleesschouwer tot eerste schepen 
en Frederik Dhondt tot tweede schepen . Raadsl id Pieter Frans Van de Moere gaf 
reeds zijn onts lag.  

MAART 

Uit 't Getrouwe . . .  
Prinses Henriëtte van Vlaanderen (dochter van Fi l ips en zuster van Albert 1 )  trouwde 
met Emmanuel d 'Orléans, hertog van Vendöme. 

Uit de gemeenteraad . . .  
* Middelburg 2 maart. De gemeenteraad, voorgezeten door schepen Charles De 

Vleesschouwer, verklaarde zich akkoord met de betal ing
· 
aan de pastoor van 1 50 

frank voor de inmiddels opgeheven ' bewaarschool ' .  
* Maldegem 3 maart. Achiel Van Hoorebeke werd de n ieuwe lu itenant b ij de 'b rand

blusd ienst', daar lu itenant Jozef Van Quathem ontslag nam. 
* Adegem 6 maart. Het genootschap van de H .  Franciscus Xaverius kreeg 1 1 0 frank 

om zijn 25-jarig bestaan op 31 mei te vieren met een festival .  

APRIL 

Uit 't  Getrouwe . . .  
* 

Te Eeklo werd een Boerenbond gesticht. Te Kleit startte men met een grote steen
bakkerij. De boeren stelden vast dat er valse meststoffen waren verkocht, want de 
vruchten kropen terug in de grond. 

Uit de gemeenteraad . . .  
Middelburg 8 apri l .  De gemeenteraad werd voorgezeten door de n ieuw benoemde 
burgemeester Leonard De Bruyckere. 

* 
Middelburg 28 apri l .  Bernard Wil lems legde de eed af als gemeenteraadsl id in ver
vanging van Pieter Van de Moere. De gemeenteschool (een gemengde school voor 
jongens en meisjes) werd afgeschaft, omdat ze slechts bijgewoond werd door een 
gering aantal meisjes en n iet voldeed aan de verwachtingen. 
Via een openbare aanbesteding werd het 'straatvagen' toegewezen aan werkman 
Francies Dhondt voor de som van 40 frank 50 centiemen. j 301 



M EI 

Uit 't Getrouwe .. .  
* Het was nu honderd jaar geleden dat men startte met i nenting tegen de pokken .  De 

Xaverianen vierden feest te Kleit , Adegem en M iddelburg.  
Uit de gemeenteraad .. .  
* Maldegem 1 2  mei .  I n  de aangenomen scholen zou men nu ook de Franse taal en de 

vormleer onderwijzen .  
* Adegem 1 8  mei .  De commissie "Wielr i jdersbond wijk Veldekens" bekwam een toe

lage van 25 frank om een r ingsteking met rijwielen te geven op zondag 7 jun i .  
* Adegem 29 mei . De herbergiers van de wijken Kru ipu it en Appelboom kregen e lk 20 

frank voor het organiseren van een ringsteking en kampstrijd met rijwielen en een 
prijsbolling op een datum nog later te bepalen. 

JUNI  

Uit 't Getrouwe .. .  
* De scheepvaart tot aan Strobrugge werd aangenomen, maar n iet u itgevoerd. 
Uit de gemeenteraad .. .  
* Adegem 1 2  jun i .  Voor de Aangenomen Jongensschool (Dorp) benoemde men als 

hu lponderwijzer Gustaaf Boute ,  in vervanging van Achiel Van de Genachte. 
* Middelburg 1 5  jun i .  I n  deze gemeenteraad besprak men de aanvraag voor een 

buurtspoorweg van Brugge naar Aardenburg via M iddelburg.  De raad verbond er 
z ich toe de ontworpen buurtspoorweg 'geldel ijk  en zedel ijk' te ondersteunen, daar 
deze spoorweg immers kon b ijdragen tot de ontwikke l ing van de handel en de u it
b re id ing van de n ijverheid in de gemeente. 

JULI 

Uit 't Getrouwe .. .  
* De herberg iers van Adegem besloten geen geneverpatent meer te nemen . 

Vrederechter Euerard van Eeklo stierf onverwacht. 
Uit de gemeenteraad .. .  

* Adegem 1 0  ju l i .  De raad stemde een bi jdrage van 5 .000 frank voor de vorming van 
het nodige kapitaal voor de exp loitatie van de spoorweg Eeklo - Aalter. 

* M iddelburg 1 3  ju l i .  Naar aanle id ing van de bespreking van reclamaties van i nwoners 
op hun hoofdel ijke omslag (belast ing) ,  ontstond er een woordenwissel ing.  De oppo
sitie (Huyghe, Verstraete, Wi l lems) verl iet de zaal ,  omdat er met hun punten toch 
geen rekening gehouden werd . 

AUGUSTUS 

Uit 't Getrouwe ... 
* Pater C. Van Ronslé (0Lovendegem) werd tot b isschop aangesteld in Kongo. 
Uit de gemeenteraad ... 
* Adegem 7 augustus. De kerkfabriek voorzag een krediet van 570 frank voor het plaat

sen van kapellen en groepen rond de kerk ter ere van de H. Godel ieve, patrones. 
* Maldegem 1 8  aug ustus. I n  het belang van de openbare gezondheid stemde de 

gemeenteraad een reg lement op de riolen en op de afloop van keukenwater langs 
de openbare wegen.  Het was verboden keuken- en ander afvalwater langs de open
bare weg te laten vloeien, als er een r ioler ing voorhanden was. 



SEPTEMBER 

Uit 't Getrouwe . . .  
* Op het congres van de Kathol ieke Partij te Charlero i ,  vroeg men de inste l l ing van een 

pensioen voor de werkl ieden. 
Uit de gemeenteraad . . .  
* Maldegem 7 september. I n  het belang van de openbare orde,  gezondheid en zede

l ijkheid nam men een politieverordening aan op de ontucht. Het was verboden zon
der toelating van burgemeester en schepenen een openbaar huis van ontucht te 
openen .  De vrouwen ,  die zich aan ontucht overgaven, moesten zich in  een reg ister 
op het politiecommissariaat laten inschrijven ,  zich tweemaal per jaar aan een 
geneeskundig onderzoek onderwerpen en indien ze gezond waren ,  werd dit inge
schreven op een daartoe bestemde kaart of boekje.  Waren zij echter door de 'venus
ziekte' aangedaan,  dan moesten ze zich aanstonds naar een hospitaal begeven,  
teneinde verzorgd te worden en er te verbl ijven ,  totdat ze genezen waren .  

Voor een prijskamp met de kru lbol op de marktplaats op kermiszondag gaf men een toe
lage van 50 frank. 

* Adegem 23 september. Het aansteken van de lantarens wees men toe aan Jozef Van 
Vooren (acht lantaarns op het Dorp en omstreken) ,  August Coppejans (twee op de 
wijk Kruipuit) en August De Pauw (twee op de wi jk Veldekens) .  

* Middelburg 23 september. Gemeenteonderwijzeres Florentina Dewalsche vroeg en 
kreeg haar ontslag en werd beg in  oktober vervangen door onderwijzeres Josephine 
Desmet. 

OKTOBER 

Uit 't Getrouwe . . .  
* Prins Albert kwam te Gent i n  de Vlaamse Academie zijn goede wi l tonen voor de 

moedertaal .  
Uit de gemeenteraad . . .  
* Maldegem 6 oktober. De plans en bestekken voor de steenweg naar Moerkerke 

(b ijna 5 km lang en een wegdek van 3 m breed) werden goedgekeurd . Men was 
eveneens akkoord met de u itvoer ing,  l iefst zo snel mogeli jk, van het tweede deel van 
de steenweg naar Oedelem. 

* Middelburg 6 oktober. Daar er te veel banken aanwezig waren in de n iet meer 
gebruikte gemeenteschool, werden ze overgebracht naar de vrije schoo l .  Het aan
steken van de lantarens werd toegewezen aan Leopold De Baets voor de som van 
1 50 frank, en dit zonder openbare aanbesteding.  

* Adegem 1 3  oktober. Met eenparigheid van stemmen gaf men de gemeentesecreta
ris Louis De Weert een ernstige berisping voor zijn pl ichtsverzu im.  H ij kreeg geen 
strengere straf gezien zijn 35-jarige dienst .  

NOVEMBER 

Uit 't Getrouwe . . .  
* 

De gel ijkwaardigheid van beide landstalen werd met eenparigheid goedgekeurd in 
de Kamer. Een fietspad van Brugge naar Gent was gereed.  Te Eeklo h ie ld men een 
vergadering over het aanleggen van fietspaden langs provinciale wegen en vaarten .  

Uit de gemeenteraad . . .  
* Maldegem 6 november. Men was akkoord met het opmaken van p lans voor de aan-

leg van een steenweg via Moerhuize naar Sint-Laureins.  1 303 



* 

* 

I I I 
Een n ieuw reg lement op de danspartijen werd goedgekeurd. Voor een bal of een 
danspartij moest men 50 frank taks betalen , en in geval er  een dansorgel of een 
orkest aanwezig was 1 00 frank. 
Adegem 1 1  november. De raad verklaarde zich akkoord met een ontwerp van de 
vernieuwing van de Onderd ijkstraat. De weg zou lopen vanaf De Appelboom tot aan 
de won ing van de fami l ie  De Bruyckere (wijk Hoge Kleite) , over een lengte van 1 1 00 
m en een breedte van 3 m. Aan de veldwachters August Savat en Charles Louis De 
Vos werd een weddeverhoging toegestaan,  mits zij regelmatig dienst zouden doen 
in de velden om aldus de vruchten te beschermen tegen diefsta l .  Er werd nog altijd 
1 82 ,40 fr. betaald als aandeel in de wacht-jaarwedde van de op rust gestelde onder
wijzeres Math i lde Courtmans-Verstrynge,  dochter van de bekende schrijfster. 
Middelburg 24 november. Naar aan le id ing van de aanneming van de gemengde 
vrije lagere schoo l ,  werd een overeenkomst gesloten tussen het gemeentebestuur  en 
de school vertegenwoord igd door juffr. Caesarine Corneel (overste van de klooster
zusters te Middelburg) ,  F irmin Vandersnickt (u it Nederbrake l ) ,  en pastoor Leopold 
Holvoet. De school bestond uit een eerste klas (voor meisjes van de tweede en de 
derde graad) ,  en een tweede klas (zowel voor jongens als meisjes van de eerste 
graad) .  Hoofdonderwijzeres was Emi l ie Van Coppenol le en hu lponderwijzeres Marie 
Lef ort . 

DECEMBER 

Uit ' t  Getrouwe .. .  
* Op derde Kerstdag hie ld pr iester Mel laerts ( Boerenbond Leuven) een mooie voor

d racht te Eeklo. 
Uit de gemeenteraad .. .  

* Middelburg 1 8  december. Een n ieuw uitgebreid reg lement voor de vleeskeuring 
werd gestemd . 

* Adegem 2 1  december. Bernard Verstrynge werd herbenoemd als l id van de 
Commissie van de Burgersgodshuizen. H ij behaalde al de stemmen; tegenkandi
daat was bakker Francies D'havé. Charles Claeys werd herverkozen als l id van het 
armbestuur ;  zijn tegenkandidaat was wagenmaker Bernard D'havé. 



DANIEL 

HOMER US 

DE KESEL 

1 9 1 2- 1 996 

"Nonkel Fons" 

Norbertij n  van Averbode 

Medestichter van ZONNELAND 

Op 14 juni 1 996 overleed te Averbode Daniël Omer De Kese l .  H ij werd geboren te 
Adegem op 1 9  januari 1 9 1 2 , als zoon van Henri De Kesel en Adolphine De Vl iegher. I n  
de ouderl ijke woonst, Veldekens 4 te  Adegem, woont nu nog zijn b roer Gaston De  Kese l .  
Van 1 934 tot 1 984 was Daniël De Kesel de zeer actieve medewerker aan de uitgaven 
van "Goede Pers Abdij van Averbode" .  Langs en door zijn "Zonneland" was h ij b ij tien
duizenden kinderen gekend als "Nonkel Fons'' . Voor hen schreef hi j versjes, verhalen" .  
e n  bracht aangepaste jeugdlectuur  o p  d e  markt. 
Hierna volgt het ' I n  Memoriam' verwoord tijdens zijn u itvaart op 22 jun i  1 996 door abt 
U l rik E. Geniets. prelaat van de abdij van Averbode, de 'thu ishaven'  van "Nonkel Fons" .  
Daaruit bl ijkt de totale levensinzet van deze Adegemse pr iester Norbertijn voor de 
opvoedende kinderlectuur. 

"De kleine jongen uit het Vlaamse en christelijke gezin uit Adegem had één passie : 
lezen. Alle centjes werden eraan besteed. Lode Lavki was zijn lievelingsauteur De stap 
naar schrijven was niet groot. Toen hij dertien was verscheen zijn eerste artikeltje in de 
Averboodse "Bode van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart". Er zullen artikeltjes vol
gen in "Zonne/and", "Lenteweelde", "Averbodes Weekblad''. Averbodes uitgaven waren 
toen zeer missionair gekleurd. In de opgroeiende student ontluiken twee dromen en 
levensidealen : journalist of missionaris worden. Hij gaat kijken bij de Picpussen, bij de 
Scheutisten. Hij gaat kijken in Averbode. Op één of andere manier zag hij op die plek 
zijn twee dromen tegelijk realiseerbaar. En het wordt Averbode, "omdat de sfeer daar zo 
open was". 
Averbode is in die jaren ongelooflijk vitaal : bijna elk jaar vertrekken confraters naar 
Brazilië; Denemarken is "gelukt"; de uitgeverij en de drukkerij, de Eucharistische 
Kruistocht en de Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart bloeien. 
Gesprekken zijn bezig over de nakende stichting van het Sint-Michielscollege in 
Brasschaat. 
Als jonge frater wordt hij in 1934 toegevoegd aan de zieke redacteur van "Zonne/and", 
Arnold François. Tien jaar nadat hij "Zonne/and" las, schrijft hij erin. Vanaf 1936 is hij 
hoofdredacteur en wordt hij de legendarische "Nonkel Fons ''. Met visie en deskundig- j 305 



heid maakt hij van het eucharistisch en missionair kinderblad "Zonne/and", een alge
meen vormend tijdschrift voor de christelijke jeugd, afgestemd op het hele schoolpro
gramma. Het was zijn eerste grote marketingsprestatie en de sleutel van Averbodes 
succesverhaal tot vandaag. 
Vijftig jaar zal Nonkel Fons "Zonne/and" bezielen en promoten. Hij vertelt in de voor- en 
naoorlogse kinderuurtjes in het N. l.R" bezoekt honderden scholen voor verteluurtjes, 
reist Vlaanderen rond per trein, fiets en auto. Met zijn bijna onfeilbaar charisma en aan
voelen van het kind, sticht hij "Zonnekind" (1958), "Doremi" ( 1963), aanvankelijk 
"Prutske ", een stunt waarmee hij in vijf talen twintig landen bereikt, en "Zonnestraal" 
( 1966). Nonkel Fons is dan al jaren hoofdredacteur geweest van "Averbodes Weekblad" 
(vanaf 1953) en van de "Vlaamse Filmpjes ( 1946) en uitgever van kerst-, paas- en vakan
tieboeken van Averbode. 
Met ongelooflijke werkkracht cumuleert hij al dat redactiewerk met recollecties en retrai
tes aan groepen van de Eucharistische Kruistocht, het opstellen van advents- en vas
tenboekjes voor zijn neefjes en nichtjes. 
Een krant schreef dat Goede Pers toen een full time stomend éénmansbedrijf was. Dat 
is wellicht een goede beoordeling qua management, maar Nonkel Fons was voortdu
rend op pad om overal medewerkers, tekenaars, schrijvers, componisten en propagan
disten te zoeken; hij had het charisma hen te mobliseren, soms te monopoliseren voor 
zijn zaak. Hij had uitstekende relaties met de structuren van het onderwijs in al haar 
dimensies. Wij begrijpen vandaag nog amper hoe hij de planning van de inhoud der bla
den, de redactievergaderingen, de telefoons en de correspondentie, de correcties der 
kopijen en het aantrekken van menig medewerker overal te lande gecoördineerd kreeg. 
Hij maakte van zijn nabije medewerkers een echte vriendengroep, die ook graag naar 
Averbode kwam. In heel wat scholen had hij contactpersonen : voor hen allen had hij 
tijd, vriendelijkheid en attenties. Die grote groep was zijn parochie, verspreid over het 
land. Als er iets was in hun gezinnen, lief of vooral leed, dan was Nonkel Fons attent in 
de buurt, als priester en als vriend. 
Het is onmogelijk namen te noemen, toch kunnen we zijn werk niet evalueren zonder 
enkelen met name te noemen : Gust Müller en Fernand Van Ge/der waren zijn tweede ik 
als redactiesecretarissen. Maurits Peeters, Leopold Vermeiren, Roger Staelens, René 
Strue/ens, Renaat Demoen en vele anderen waren een stukje Nonkel Fons. Zijn boe
zemvriend Jean Ray, John Flanders, is evenals hijzelf een legende van Averbode. 
Nonkel Fons zou nooit gerealiseerd hebben wat hij nu realiseerde, zonder al deze mede
werkers, zonder de confraters die in de uitgeverij werkten. 
De scholen en de kinderen waren zijn missieposten. Hij wilde toch missionaris zijn! Een 
deel van het succes van Averbodes uitgaven was de uitgebouwde band tussen 
Averbode en de scholen, die hij gestalte gaf en versterkte door zelf op de baan te zijn. 
Hij schreef niet alleen voor de kinderen, hij ging naar hen toe. Ook in de vakantie, met 
de poppenkastshows en de strandspelen aan zee. De kinderen kwamen ook naar 
Nonkel fans: in de onvergetelijke kinderdagen met tienduizenden tegelijk; al tientallen 
jaren in de schoolreizen naar Averbode. 
Nonkel Fons had een open geest, heeft de uitgaven ook toegankelijk gemaakt voor de 
kinderen in de niet-katholieke scholen. Hij had relaties en vriendschapsbanden met niet
gelovige kunstenaars en schrijvers. Meer dan eens is hij geroepen bij het sterfbed van 
vrijzinnigen. Langs de achterdeur, clandestien, want het was de tijd waarin hij in zijn wit 
habijt reisde. 

Nonkel Fons was lid van de Scriptores Catholici, het Christelijke Vlaam 

Kunstenaarsverbond, de Kempische schrijvers, het Internationaal Katholiek Bureau voor 

het Kind; hij was erkend beroepsjournalist sinds 23 januari 1967. Aanvaard en gewaar

deerd in de grote volwassenenwereld. Hij is niet weg te denken uit de geschiedeni van 



de literatuur voor kinderen. De driejaarlijkse staatsprijs voor de kinderliteratuur kreeg hij 
nooit, omdat men nooit de kinderen jury liet zijn. Hij boeide de allerkleinsten met zijn 
twee figuurtjes Rikske en Fikske, getekend door Gray Croucher in meer dan 1200 kort
verhaaltjes en verzamelboeken. Waar zou het succesidee van Gert en Samson van 
afgekeken zijn? 
Nonkel Fons heeft in Averbode ook veel geluk gehad. Het dient gezegd. Hij heeft er veel 
ruimte en kansen gekregen. Hij heeft alles mogen doen wat hij graag deed. Misschien 
hebben de oversten en confraters niet altijd geloofd in zijn altijd maar nieuwe ideeën en 
initiatieven. Maar hij mocht, en hij realiseerde. Zijn werk was zijn hobby, zijn leven. Alles 
stond in het teken van dat werk; veel moest er voor wijken. 
Misschien zou men kunnen denken dat we vandaag een workaholic begraven? Vergeet 
het. Ik weet niet waar hij de tijd haalde, maar Nonkel Fons was ook een bon vivant. Een 
goede tafelgeze/, een gezellig verteller en avondplakker. 
De oversten hebben steeds de noodzaak begrepen dat Nonkel Fons veel moest reizen 
om te kunnen schrijven. Hij heeft de helft van de wereld gezien. Er zijn nu eenmaal nor
bertijnen die huisduiven en sierduiven zijn, en je hebt reisduiven. 
Zijn activiteit en werkzaamheid in het kader van zijn priester-zijn. Slechts in de begintijd 
van zijn klooster- en priester/even was hij zondagsonderpastoor vanuit de abdij van 
Eindhout. Geloof en kracht voor zijn werk voor de kinderen haalde hij uit de dagelijkse 
mis en zijn breviergebed op zijn bureel. Zijn persoonlijke eucharistische en mariale 
vroomheid gingen gepaard met een grote verering voor de Paus. Hij gaf enkele paus
boeken uit, die de kerkelijke zin bij de kinderen zeker aanscherpten en vaak is hij in 
Rome geweest. 
Wat was het geheim van Nonkel Fons? 'Omdat ik zoveel van kinderen houd, zoals Jezus, 
de kindervriend', zei hij bij zijn zilveren priesterjubileum in 1961 .  
Tegenwoordig moeten mensen van vijftig a l  denken aan prepensioen, brugpensioen, 
pensioen" . het gaat snel. Daar had Nonkel Fons geen boodschap aan. Ik zei dat zijn 
leven zijn werk was. Dus wilde hij werken zolang hij leefde. Dat hij op een bepaald ogen
blik toch diende af te haken en de verantwoordelijkheden door te geven, is een trage
die geweest voor hem. Dat vooruitzicht had hij altijd voor zich uit geschoven, het was 
niet voorzien in zijn planning. 
De enige niet-gelukte zaak in het leven van Nonkel Fons was het tijdschrift 'In onze tijd" . ' 
dat zich tot bejaarden richtte. Het verscheen één jaar, in 1965-66. Het kwam niet van de 
grond" . Bejaard, ziek, op rust" . die thema 's lagen hem niet. 
Voor hen die hem kenden is het duidelijk dat zijn afscheid van het werk pijnlijker is 
geweest dan het afscheid van het leven. Maar zijn geest was zo verankerd in de mede
broeders en de tientallen medewerkers ter plaatse en de honderden medewerkers over
al in het land, dat de lawine niet stilgevallen is in 1984. Ze rolt verder. En die laatste tien 
jaar was Nonkel Fons slechts een getuige, dankbaar, stil en blij met elke blijk van vriend
schap. 

Nonkel Fons, een begrip in Vlaanderen. Op vrijdag voormiddag ratelde de telex bij 
Belga. het bericht van het overlijden werd meegedeeld op de nieuwsuitzendingen van 
radio, TV en in alle belangrijke kranten. We waren zelf verwonderd van de aandacht die 
dit bericht kreeg in de media. Nonkel Fons, de kinderen van vandaag, hun ouders en 
grootouders danken u, omdat u hen graag zag, hen leerde lezen, hen hielp bij hun 
opvoeding en hen de weg wees naar Jezus en naar het leven. 
Nonkel Fons, uw medebroeders danken u omdat gij ervoor gezorgd hebt dat Averbode 
de abdij van de kinderen is. Blijf vanuit het eeuwig Zonne/and ons en de ploeg van onze 
uitgeverijen bij die roeping bezielen. 

+Ulrik E. Geniets 
Prelaat 



DE " CAMERA OBSCURA" 

VAN NOËL RYHEUL 

""Maldegem, een dorp om in te wonen" . . .  er is b ijna geen Maldegemnaar d ie n iet een 
van de vele arch ieffi lms van de hr. Noël Ryheu l heeft gezien . De eerste opnamen date
ren reeds van 1 968; de col lectie overspant weldra drie decenn ia ,  een reeks fi lms waar
van de waarde groeit

. 
met de tijd .  Dit is echter n iet zijn enige hobby. 

Ooit zelf een zeer actief amateur-fotograaf, b leef h ij een intense belangstel l ing koeste
ren voor a l les wat met fotog rafie te maken heeft. Meer nog , h ij werd een verwoed ver
zamelaar van fotografica, d .w.z. oude voorwerpen , toestel len ,  curiosa e .d .  die betrek
king hebben op de geschiedenis van de fotografie en de f i lm.  Dit al les is ondergebracht 
in een aangepast lokaal .  
Wanneer men een uurtje door de hr. Ryheul begeleid wordt langs de zeer gevulde vitri
nes, valt men van de ene verrassing in de andere. 
De uiteenzett ing begint bij Leonardo Da Vinc i ,  de vader van de 'Camera Obscura'. en 
het boeiend verhaal over 1 50 jaar fotografie eindigt bi j de bekende wegwerptoestel le
tjes. Het materiaal van de persfotograaf, de camera voor stereofotografie .  de polaroid
camera's en tal van curiosa komen bij de u itleg van Noël Ryheu l  tot leven .  
Eén van de vitrines oogt a l s  een knekelhu is eivol met 'boxjes'. het bekende balkvormige 
apparaatje, waarmee men (b ij goed weer) probleemloos mooie foto's maakte. 
Tiental len 'kodaks' van de giganten 'Kodak' en 'Agfa' s lu iten de gelederen.  



De tentoonstel l ing wordt echt prettig gehouden door een enorme verzamel ing van 
f iguurtjes, beeldjes en poppetjes, al le met een fototoestel in de hand ,  soms echte kunst
werkjes, afkomstig uit praktisch al le landen van Europa, of nog heel wat verder. 
De kinderen worden - op kijkhoogte ! - geboeid door een verzamel ing divers kinder
speelgoed en gadgets, steeds verband houdend met f i lm of fotografie .  

Kineasten halen hun hart op aan een indrukwekkende reeks oude fi lmcamera's. Vanaf 
de standaard 35 mm-fi lm,  de 1 6  mm- en de dubbel 8 mm-fi lm ,  over de cinema-Pathé 9 ,5  
mm, tot de super 8,  de d i rectf i lm en de videoystemen van heden ten dage, het is er al le
maal aanwezig. Teveel om binnen d it bestek te beschrijven.  

U staat er verder oog in  oog met de vakman in zijn studio anno 1 900, met de toverlan
taarnspeelster, die met de 'Lanterna Magica' op de rug , van dorp tot dorp trok, met de 
operateur bij zijn 35 mm-cinéprojector Gaumont, gered uit de c inema Schouwburg te 
Maldegem , een reusachtig toeste l ,  dat er n iet minder dan 60 jaar goede d ienst deed . 
Aan heel wat stukken zitten mooie anecdoten vast, maar deze verneem je pas als je een 
bezoekje brengt ter plekke . 
De heer Ryheul d ient geluk gewenst met zijn p rachtige col lectie. Kan iemand hem een 
interessante aanwinst signaleren of bezorgen, dan wordt dit in dank afgenomen.  
H ij houdt z ich ook ter beschikking - mits afspraak - voor een groepsbezoek aan zijn ver
zameling , iets wat wij enkel ten zeerste kunnen aanbevelen. 

Al le in l ichtingen : 
Noël Ryheul 

Noordstraat, 1 48,  Maldegem 
Te l .  050 .7 1 2075 en 050.7 1 2576 

Fax 050 - 7 1 .93.70 l 309 



ONZE BURGERVADER 

JUBILEERT 

Een burgemeester d ie 25 jaar onafgebroken zijn gemeente bestuurt , is een unicum in  
de geschiedenis van d ie gemeente. 
Dit was d it jaar het geval met de h r. Jean Rotsart de Herta ing,  die b ij Kon inkl ijk  Besluit 
van 5 januari 1 97 1  voor de eerste maal werd aangesteld als burgeNader van 
Maldegem. 
Deze aanste l l ing zou zich nog vier maal herhalen, namelijk na de gemeenteraadsver
kiezingen van 1 976, 1 982, 1 988 en 1 994. In 1 976 en in 1 982 vormde de C.V.P. coalitie 
met de Eenheidspartij . Voor de d rie laatste legislaturen beschikte de partij over de abso
l ute meerderheid .  Redenen om te feesten dus .  

De feestel ijkheden voor het 25-jarig burgemeesterschap van de hr. Rotsart de Hertaing 
werden op vrijdag 1 3  september in 'Den Hoogen Pad' ingezet met een officiële acade
mische zitt ing .  
Senator en schepen Johan De Roo,  schepen Remi De Jaeger, secretaris Daniël De 
G roote en pol itiecommissaris Antoon Wauters namen er het woord en bel ichtten, nu 
eens ernstig , dan weer humoristisch of anekdotisch de bewindsperiode van de burger
vader. Vertegenwoord igers van de verb roeder ingsgemeenten en van de 
Jeugdherbergcentrale hielden eraan de burgemeester te feliciteren en beklemtoonden 
de vlotte en vruchtbare samenwerking met Maldegem. 

Dezelfde vri jdag volgde 's avonds in de sporthal een minder offici le, eerder ludieke ont
moeting met de bevolking .  De 'facteurs' Marc en Leon namen de handel en wandel van 
de burgemeester op een l u imige manier op de korrel .  

Op zondagnamiddag 15  september tens lotte, stapten heel wat veren ig ingen mee op  i n  
de stoet ter ere van de jub i lar is. De  manifestatie eindigde in het gemeentepark, waar 
muziek en volksdans voor de stemming zorgden. De heer burgemeester werd u itgeno
digd om mee op te stijgen in een luchtbal lon, een gelegenheid om de gemeente d ie h ij 
25 jaar bestuurd heeft, eens van boven af te bekijken.  Om Maldegem mooi en leefbaar 
te maken is er heel wat gedaan. Bijzondere aandacht kregen de 'historische sites' ,  in 
casu de parochiekerken en hun omgeving. 

De evolutie van de gemeente(n)  tijdens een kwarteeuw van relatieve welvaart is natuur
l i jk enorm. Het Ambacht Maldegem zal te gelegener tijd aan de legislatuur van burge
meester Jean Rotsart de Hertaing een aparte bijdrage wijden. Meteen kan gedacht wor
den om ook de andere leden van de dynastie van de Rotsarts, namelijk zijn vader, 
Antoine Rotsart de Hertaing (burgemeester 1 954 - 1 964 ), en zijn g rootvader, Charles 
Rotsart de Hertaing (burgemeester 1 904 - 1 925), te bel ichten. 

Langs  deze weg bieden wij de heer burgemeester alvast onze oprechte gelukwensen 
aan b ij d it bestuursjubi leum. 



De heren Romain Die! en Raoul Faelens, van het Comité voor In itiatief, bieden de heer burgemeester een pas
sende herinnering aan tijdens de ontmoeting in de sporthal. 

Het hele gezin van de burgemeester werd betrokken in de officiêle hulde tijdens de academische zitting in 'Den 
Hoogen Pad' te Adegem. 1 31 1  



DE 65-JARIGE KLASGENOTEN 

UIT DONK 

ROND DE KERMISTAFEL 
B ij de mensen o p  leeftijd wordt hoe langer hoe meer het verlangen gekoesterd o m  de 
vele d ingen u i t  een a l  vrij ver verleden als het ware opnieuw te beleven. Van de bindin
gen d ie ze vroeger met elkaar hadden is er inderdaad nog heel wat overgebleven en 
daarvan wi l len zij - al was het maar via een deugddoende babbel - op t i jd en stond nog 
eens volop gen ieten .  

N iet al leen de eenzaamheid - d ie in  bepaalde geval len wel  meespeelt - is de drijvende 
kracht ,  maar het u itwisselen van beleven issen ,  meegemaakt vanaf het ogenbl ik dat elk 
zijn weg g ing ,  wordt ook a ls een waardevol gegeven ervaren.  

Sedert 1 99 1  richten de "65-jarige klasgenoten" van Donk,  op de maandag van de 
zomerkermis hun feestel ijke klasreün ie in .  Het in itiatief om hun klasgenoten van weleer 
weer eens op een b ijzondere wijze samen te brengen werd genomen door mevrouw 
Pau la Laureyns en mevrouw Edith De Smet. Om het opzet vol ledig rond te krijgen deden 
ze beroep op en kregen ze meteen de hu lp  van meester De Ceuninck. 

Hij trad op a ls coörd inator en wist ,  via kerk- en schoolarchief en de moderne middelen 
van vandaag , a l le oud-klasgenoten op te sporen en ,  samen met een beperkte werk
groep, het feest voor te bereiden. 

Het werd een onverhoopt succes. De eerste reün ie van de 65-jarige klasgenoten had zo 
aanstekel i jk gewerkt dat er voor de volgende jaren dezelfde weg d iende te worden inge
slagen. En inderdaad wordt telkenjare de feeste l ijke bijeenkomst van de jub i larissen 
nagenoeg op hetze lfde stramien u itgebouwd . 

De heugl ijke dag begint dan met een p lechtige eucharistieviering ter intentie van de 
overleden parochianen, waarbij zeer speciaal de aandacht gaat naar de overleden klas
genoten .  Rond 1 l uur  worden de jubi larissen en hun partner verrast met een receptie, 
aangeboden door het p laatsel i jk feestcomité. Bij een heerl i jk middagmaal en tijdens het 
geze l l ig  samenzijn daarna is er steeds weer d ie levendige belangste l l ing voor het stuk
je Donkse historiek, waarin de evolutie van het Donkse volksonderwijs ter sprake komt. 
Anekdoten en sterke verhalen worden opged ist en kwinkslagen zijn n iet meer uit de 
lucht .  

Meer dan ooit i s  het overbekende l ied van toepassing : 

"Beelden uit mijn kinderjaren, 
uit mijn jeugd zo vri j  en bl i j ,  
d rijven somtijds kalm en rust ig ,  
aan mijn peinzend oog voorbij . . .  " 

De volgende bladzijden brengen foto's van de bijeenkomsten van de Donkse 65-jarigen 
vanaf 1 99 1 . 



Jubilarissen 1 926 - 1 991 . 
V.l.n.r. 1 ste rij : Alice Van Loo, E.Z. Lydie Van den Bossche, Paula Laureyns en Nelly De Schepper. 
2de rij : Julia Hurtekant, Mariette Vincke, André Lammens, Rachel De Backer, Edith De Smet en Aline Tamsyn. 
3de rij : Gaston De Meyere, André Roels, ldès Huyghe, Gerard Van de Kerckhove, Jozef Longueville en Michel 
Van Hove. 

Jubilarissen 1 927 - 1 992. 

V.l.n.r. Astrid De Coster, Paula Van Nevel, Arthur De Coussemaeker, Paula Boessens, Achiel Buffel, Leopold De 1 Deyne, Jeroom Longueville, Etienne Dhoore, Diana Dobbelaere, Maria Roels en Maria Van Nevel. 313 



Jubilarissen 1 928 - 1 993. 
V. l .n . r. Zittend : Gerarda Tamsyn, Rachel De Schepper, E.Z. Maria De Brabander, E.Z. Paula Van den Bossche, 
Germaine Roels, Zulma Vandenbossche en Marcel Van Nevel. 
Staand : Marcel Hurtekant, Roger Strubbe, Agnes Hurtekant, Michel De Sutter, Alice Dhaenens, Marcel Voet, 
Regina Van Reybrouck, Jozef Hurtekant, Maria De Coussemaker, Denise Longueville, Maria De Brabander, 
Gerard Huyghe, Omer Vanpoucke, Roger De Smet en André Cherlet. 

Jubi larissen 1 929 - 1 994. 
V. l .n . r. Zittend : Christine Dhaenens, Camilla Timmerman, Agnes Van Nevel, Georget1e Rotsaert en André Van Loo. 
Rechtsiaand : Marcella Tamsyn, Aimé De Brabander, Maurice Naeyaert (echtgenoot Paula De Zutter), Gemiain De 
Ceuninck, Suzanne De Backer, Omer Timmerman, Georges Ballegeer, Antoon Dedeyne, Eveline De Meyere, 
Georges Dedeyne, Aline De Meyere en Roger Tamsyn. 



Jubilarissen 1 930 - 1 995. 

V.l.n .r. 1 ste rij : E.Z. Angèle De Brabander, meester Paul De Ceuninck (coördinator). Esther Reybrouck, Lucrèce 
Strubbe en Roger Cherlet. 
2de rij : Cecile De Brabander, Simonne Dobbelaere, E.Z. Simonne Crul, Lina Van Herzeele, Simonne De Vos, 
Mariette Van Rie en schepen Aimé Van Meenen. 
3de rij : E.Z. Angèle Van Houcke, Aimé De Roose, Lucrèce Tamsyn, Roger De Cock en Frans De Deyne. 

Jubilarissen 1 931 - 1 996. 

V.l.n.r. 1 ste rij : Aline Van Reybrouck, Jeannine Goossens, Nelly Buffel, Cecile Van Landschoot en Christine Van 
den Bossche. 
2de rij : meester Paul De Ceunlnck, Omer Van Hauwenhuyse, Wilfried De Smet, Maurits Crul, Georges Van 
Herzeele en Georges Lammens. [ 3de rij : Gerard De Roose, André Roels, Roger Van de Casteele en Antoon Hurtekant. 315 
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REUNIE VAN DE 

ADEGEMSE VIJFTIGJARIGEN 

Klasgroep van Adegemse meisjes, geboren in  1 946 , e n  ui tgenodigd naar het feesteli jk 
samenzijn op zaterdag 21 september 1 996 in  zaal D'havé te Adegem . 

Herkent iedereen zich nog op deze foto, als meisje van twaalf? 

1ste rij zittend : Ar1ette Vlaminck, Rita De Bruyckere (+), Rita Hugal, Godelieve Trenson en Christiane Lievens. 
Tweede rij : lmelda Corveleyn, Marie-Jeanne Vereecke, Geertrui Cauwels (+), Laurette Veirman en Lea Van Hulle. 
Derde rij : Irène Sierens, Jenny Herrebaut, Maria Van Canneyt, Nelly Blomme, Annie De Baets en Odette Pauwels. 
Vierde rij : Rita De Sutter, Lucrèce Cocquyt, Andrea Van Hecke, Laurette Nuyt, Monique Termont, Rosa De Baets 
(+), Rita Claeys en Gerda Van den Abeele. 

De reünie begon met een eucharistieviering waarin acht overleden leeftijdsgenoten herdacht werden : 
Geertrui Cauwels, Rosa De Baets, Eric Thysebaert, Denis De Loof, Frederik Plasschaert, Walter Grijp, Rita De 1 Bruyckere en Eric De Love. 317 



Walter Notteboom, 
Woord vooraf. 

Jozef Dobbelaere, 

INHOUD 

Geschiedenis van de Boerinnenbond Adegem of K.V.L .V.-Adegem. 

Jeroom Van Maldeghem, 
Kleitse bijnamen.  

Georges De Vogelaere, 
Abraham Hans vertelt over Maldegem. 

Hugo Notteboom, 
Schoolstrijd i n  Maldegem ( 1 934 - 1 938). 

Hugo Notteboom, 
Dichter-uitgever Camiel Wi l lems ( 1 853- 1 888). 

Marc Martens, 
Middelburgs groepsportret bij een 'Schenking van het Scapul ier ' . 

Marc Martens, 
Leopold Francis Demeyer, een Middelburgse Kongopionier. 

Paul De Ceuninck, 
De Landel ijke Gi lde van Donk ,  een kron iek. 

Prof. Dr. Hugo Thoen, 
Nieuw l icht op de Romeinse geschiedenis in het Meetjesland .  
Het Romeinse Kamp van Maldegem - Vake. 

Walter Notteboom, 
Molentjes kermissen van 1 926 tot 1 99 1 . 

Walter Notteboom en Jozef Dobbelaere, 
Het gebeurde in 1 896. 

Prelaat Ulrik E. Geniets, 

Daniêl De Kese l ,  "Nonkel Fons" ,  medestichter van Zonneland ( 1 9 1 2  - 1 996). 

De "Camera Obscura" van Noêl Ryheul .  

Onze burgervader jubi leert. 

De 65-jarige klasgenoten uit Donk rond de kermistafel .  

Reünie van d e  Adegemse vijftigjar igen. 

I nhoud .  

Colofon. 
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