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OORLOGSLIED 

Ach! d'oorlog, ach d'oorlog, 
Wat duurt hij toch /ank. 

Nog linkt er geen uitscheen 
Al loopt het al krank! 

We zijn hem zoo moede 
Zoo moede, zoo moe, 

de vrede, de vrede 
Wanneer komt z 'ons toe? 

Wanneer toch, 
Wanneer toch, 

Wanneer komt z'ons toe! 

Naar d'Opperste Rechter 
Ons bede gericht. 

Geen vorst of geen Keizer 
Die niet voor hem zwicht! 
Van bommen, granaten, 

Heel 't oorlogsgedoe, 
Verlos ons, Heere, 

We zijn 't al zo moe! 
Verlos ons 

We zijn 't al zoo moe! 

(Octavie De Zutter, 
echtgenote V De Lille, juli 19 18) 

. 

Foto pag. 2 : van zodra Victor de Lille in het jaar 1 904 het Kasteeltje in de Noordstraat in eigendom heeft, wordt 
het gedurende tientallen jaren het centrum van literaire bedrijvigheid: uitgave van 't Getrouwe Maldeghem, de 
Duimpjes, en vele andere. Het betekende meteen het behoud van dit h istorisch pand. 



WOORD VOORAF 

Wij zijn erin geslaagd, geachte lezer, u opnieuw een heemkundig jaar

boek aan te bieden, en zelfs een maand vroeger dan normaal. 

Wij willen met dit jaarboek immers de aandacht vestigen op een 

belangrijk Maldegemnaar, namelijk Victor De Lille. 

Dit jaar, 1997, is het precies honderd jaar geleden dat hij met zijn 

Duimpjesuitgave startte. 

Victor De Lille maakte geschiedenis. Zijn levensverhaal in het eerste 

artikel van dit boek neergeschreven zal velen boeien : het is de story 

van de eenvoudige volksjongen die opklom tot bekend journalist, 

gerenommeerd uitgever van '"t Getrouwe Maldeghem" ( 1888-1944 ), 

maar ook geducht voorvechter voor de Vlaamse zaak. Steeds waak

zaam, volksgebonden en eigenzinnig, beet hij de spits af bij heel wat 

initiatieven, zoals de strijd voor de vervlaamsing van de Gentse 

Universiteit, altijd stond hij op de bres voor de verheffing van zijn 

Vlaamse volk. Hij steunde opkomende schrijvers en verruimde het 

Vlaamse literatuuraanbod met zijn Duimpjesuitgave, waarin 125 boe

ken verschenen. Een figuur die Maldegem en Vlaanderen niet mogen 

vergeten. 

In het week-end van 7 tot 10 november wordt in de Gilde te Maldegem 

een tentoonstelling gehouden over het leven en werk van de drukker

uitgever, journalist, politicus en schrijver. 

De diversiteit van de bijdragen in dit boek zal u hopelijk voldoening 

kunnen schenken. Mijn dank gaat naar de onderscheiden auteurs 

voor hun volgehouden inspanning, naar de archivaris van Maldegem 

voor de dienstverlening, naar de drukkerij Van Hoestenberghe voor de 

verzorgde afwerking en naar elke lezer, lid van het Ambacht 

Maldegem, voor zijn belangstelling. 

De voorzitter, 

Walter Notteboom. 7 november 1997 





VICTOR DE LILLE 

1863 - 1940 

Hugo Notteboom 

Menschen, luistert, ge moogt niet arm willen zijn, armoede houdt veel schone zaken 
tegen, wordt eigenaar van uw eigen huis! 
Aldus spreekt Victor De Li l le de bevolking van Damme toe ti jdens een propagandatocht 
ter voorbereiding van zijn verkiezing tot volksvertegenwoord iger. Hij weet waarover h ij 
spreekt, want hij komt zelf uit een arm gez in .  H ij overwint echter d ie armoede, en brengt 
het tot een van de meest vooraanstaande burgers van Maldegem. 
Enkele jaren daarvoor stelt de Oost-Vlaamse gouverneur Victor De Li l le voor aan kroon
prins Leopold ter gelegenheid van diens bezoek aan Eeklo: 
Koninklijke Hoogheid, Mijnheer De Lille, een gevaarlijk man, de stoutste dagbladschrij
ver van 't land. 

Het zijn twee uitspraken die typerend zijn voor De Li l le :  h ij wi l het volk verheffen en ver
edelen en h ij doet dat door tegen hei l ige hu isjes te schoppen en door geen blad voor 
de mond te nemen.  Getuigt hij immers n iet van zichzelf: Ik heb het mij nooit beklaagd 
stout geweest te zijn., Wie is deze man die het gedaan kreeg dat al leen al het u itspre
ken van zijn naam , en dit tot op de dag van vandaag , zeer controversiële reacties u it
lokt? Hoe komt het dat hij doorheen heel Vlaanderen bekendheid verwierf? We probe
ren het te verklaren in  een korte biografie van deze bekende Maldegemnaar en Vlaming .  

1 .  AFKOMST EN JEUGD 

AFKOMST 

Op maandag 2 november 1 863, Al lerzielendag , wordt te Maldegem het achtste kind van 
Carolus De Li l le en Maria Theresia Van den Bossche geboren .  Het wordt 's anderen
daags in  de registers van de burgerl i jke stand ingeschreven als Victor De Li l le, zonder 
verdere voornamen . 

I n  zijn boek Mijn nachten en dagen in krijgsgevangenschap - dat al leen als feui lleton in 
't Getrouwe Maldeghem verscheen - getuigt de schrijver: Ik ben op geen kasteel gebo
ren, verre vandaar: het was het kleenste huisje van 't kleenste straatje mijner geboorte
plaats. Maar door de glazen dakpan zag ik twee torens: onze kerktoren, dien heb ik 
rechtgehouden, als hij dreigde om te vallen en den toren van het kasteeltje: dien heb ik 
gekocht. 

Waar anderen eerder beschaamd zijn om hun eenvoudige afkomst, kan d it n iet worden 
gezegd van Victor De Li l le.  Hij is integendeel tier de mensen te kunnen tonen hoe men 
door hard werken toch hogerop kan geraken.  Victor was een rusteloze geest die zijn 
hele leven niets anders deed dan aan n ieuwigheden denken . Bij dit  al les stond hem 
steeds de verheffing van 'zijn' Maldegemse Vlaamse volk voor ogen . / 7 



si 

Grootvader Mart inus De Li l le baat in 1 8 1 4  de herberg La barrière uit in het dorp van 
Maldegem. H ij betaalt er zelfs patentrecht voor, wat van vele andere herberg iers niet 
kan worden gezegd.  Overal wordt vermeld dat Martinus uitbater, en zelfs eigenaar is 
van de Maldegemse afspanning Sint-Barbara. Door tegenslagen al lerhande, voorna
melijk veroorzaakt door ingekwartierde soldaten die zijn kelders leegplunderen en hun 
drank en levensmiddelen n iet. betalen , zou Martinus verpl icht zijn geweest zijn herberg 
te verkopen.2  Wij vonden daar geen enkel bewijs voor: Sint-Barbara wordt geopend in 
1 779 en in 1 793 bewoond en u itgebaat door Johan Matthijs en echtgenote Clara Coene. 
In 1 8 1 4  was Jan Van den Hende er herbergier.3 Overigens is het zo dat n iet al leen 
Martinus De Li l le ,  maar al le Maldegemse herberg iers en andere handelaars, erg te l ij
den hebben gehad van ingekwartierde soldaten , opeisingen al lerhande en nog heel wat 
andere inconveniënten vóór, t i jdens en na de Franse tijd ( 1 794- 1 8 1 4) .  Martinus De Li l le 
overl i jdt op 1 7  jul i  1 844, h i j  is dan 62 jaar oud . H ij was weduwnaar van Sophia Gevaert 
( + 3 mei 1 8 1 2) en echtgenoot van Barbara Theresia Frans. Zijn overli jden wordt aange
geven door zijn zoon Carolus en Bernard Wil lems, zijn schoonbroer. 

De vader van Victor De Li l le ,  Carolus ( 1 6.06. 1 8 1 1 -22.09 . 1 869), is eerst bakker en wordt 
later t immerman.  Heel wat De Li l les oefenen in de eerste helft van de 1 9e eeuw het 
beroep ui t  van bakker. Martinus,  vader van Carolus, was zelf ook een tijd lang bakker en 
bij de aangifte van de geboorte van Carolus in 1 8 1 1 waren de twee getuigen ,  Karel en 
Pieter De Li l le ,  ook al bakker. 

Carolus huwt op 26 februari 1 847,  op vrij late leeftijd ,  hij was al 36 jaar, met Maria 
Theresia Van den Bossche, dochter van een klompenmaker. Maria Theresia was slechts 
27 jaar oud . Het echtpaar kreeg volgende kinderen: 

Nathalie 
Barbara 
Eduard 
Paul ine 
Louis Joseph 
Petrus 
Josephine Marie 
Victor 

27 november 1 848 
9 oktober 1 850 
1 augustus 1 852 
2 maart 1 854 
1 8  mei 1 856 
6 december 1 857 
1 6  november 1 860 
2 november 1 863 

Carolus De Li l le is een bijzonder man. Vrij vlug laat hi j  de bakkersstiel voor wat h ij is , 
bekwaamt zich eerst in het t immermansvak om tenslotte uurwerkmaker te worden. De 
man is  ontwikkeld en kan lezen en schrijven, wat in die jaren niet zo evident is.• Het is 
een rusteloos man, bezeten door nieuwigheden. Voor zijn kinderen maakt h ij speel
goed, snijdt houten paarden voor de kermismolen, bouwt velerlei klokken waarvoor hij 
alle onderdelen zelf vervaard igt, tot het kleinste radertje en veertje toe.5 In 1 843 zet 
Carolus de kroon op het werk door heel Maldegem te verbazen met zijn trapwagen: een 
driewieler die door mensenkracht wordt voortbewogen en die vrij spoedig lil/eken zynen 
avapeur wordt genoemd, naar analogie met de stoomtrein die eveneens den avapeur 
wordt genoemd. De volkse straatnaam 't Peurke d ie aan de Edestraat werd gegeven, en 
nu nog in Maldegem courant wordt gebru ikt. zou zijn naam te danken hebben aan 
Carolus' d riewieler.6 In feite is deze Maldegemse ve/ocipède gerealiseerd door een hele 
g roep Maldegemnaren. Het idee komt van Carolus en zijn buurman, de koperslager P. 
Van Moffaert. Samen bouwen ze in 1 843 een verkleind ijzeren model dat in Hotel des 
Flandres, bij de kinderen Storme, over de toonbank rolt. Er  wordt besloten een groter 
model te bouwen waar Jozef Vermeersch, t immerman, Frans Reychler en Frans 
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Ons brave Moeder is nu dood, 
Van weenen zijn ons oogen rood, 
Wie zal ons wedergeven 
Die bron van Just en leven? 

Reeds twee-en-dertig jaar zijn heen, 
Dat vader ons hier liet alleen 
En moeder werd te gader 
Ons moeder en ons vader. 

En, weduw van een kunstenaar, 
J 1ie slechts zijn glorie zocht in haar, 
Dleef het haar eenig trachten 
Te leven voor ons achten. 

Hoe fier was zij bij elke schreed', 
Die een van ons naar opwaarts deed, 
Hoe zalvend soms haar wo01 den, 
Die, wankelend, ons schoorden. 

Bidprentje van de moeder van Victor De Lille 

Thil leman, al lebei smid,  en zelfs brouwer Pieter Van Mu l lem - d ie de wielen schonk - aan 
meewerken. De wagen kan vijf, zes mensen vervoeren,  en men rijdt er zelfs mee tot in 
Gent. Naderhand wordt het origineel gedemonteerd en een tiental jaren later bouwt 
Carolus een kleinen trapwieler waarmee tochtjes naar Brugge en Blankenberge worden 
gemaakt.1 

JEUGD 

Victor is pas zes jaar oud als zijn vader op 22 september 1 869 overl i jdt. Het gez in ,  dat 
het al niet breed had , leeft op de rand van de armoedegrens. Ook dit is i n  Maldegem 
niet ongewoon, het g rootste deel van de gezinnen overleeft, enkele honderden mensen 
leven van steun .  Moeder Marie Theresia kon het hoofd boven water houden dankzij de 
steun van enkele ongehuwde tantes en de hu lp van haar oudste kinderen, wat haar in 
staat stelt de uurwerkmakerszaak verder uit te baten.  

Als benjamin van de fami l ie mag Victor schoollopen bij meester Wal lemacq,  onderwijzer 
van de gemeenteschool ,  en dit tot aan zijn veertiende jaar. Van zijn lagere schooltijd 
herinnert Victor zich later nog enkel het klakkeloos van bu iten leren waaraan hij een 
hekel had .8 Het l i jkt erop dat De Lille het lot van de meeste van zijn leefti jdgenoten zou 
beschoren zijn en aan het werk zou gaan. Hij heeft echter meer geluk en wordt tijdens 
de jaren van de schooloorlog ( 1 879- 1 884) een tijd lang ondermeester in de kathol ieke 
school van Donk. Het is niet ongewoon in die jaren dat adolescenten met een zekere 
ontwikkeling een onderwijzer bijstaan in zijn klas. I n  Donk staat een n ieuwgebouwde 
gemeenteschool, die gehouden wordt door meester Cools ,  maar die loopt leeg ten voor
dele van de nieuw opgerichte katholieke school .9 Meester Sch ietse , tevens koster en 
manusje-van-alles op de onlangs gestichte parochie ,  houdt school in een armoedig 
lokaal, nauwelijks de naam van school waard ig .  De 1 00 tot 1 50 leerl ingen kan hi j  nau
welijks al leen de baas en om die reden wordt h ij geholpen door een paar 'ondermees-
ters' ,  waaronder Victor De Li l le . 10 19 



10 1 

De jonge, ambitieuze uitgever 

Hoelang en wanneer Victor in Donk werkt, zal waarsch ijnlijk niet meer te achterhalen zijn . 
Zeker is dat hi j  na zijn 'Donkse' ti jd naar het Sint-Vincentiuscollege van Eeklo trekt waar 
hij de klassieke humaniora doorloopt en dus Latijn en Grieks studeert, bl ijkbaar tegen 
zijn zin :  Die mensen (namelijk de personages uit zijn verhaal In 't Patersstraatje) waren 
een nuttiger studie weerd dan de personen uit de Cyropedie van Xenophon, die ik bezig 
was te studeren. 1 '  Wanneer De Li l le ingeschreven wordt in het college, is niet du idelijk. 
Hi j  is er in 1 885 in elk geval student. want er bestaat een foto uit dat jaar waarop hij afge
beeld staat als trommelaar van de fanfare van het college. Ook in 1 886 studeert hij er 
nog ,  want in augustus 1 886 krijgt hij in de 4e Latijnsche klas een prijs voor uitmuntend
heid, h ij is dan al 23 jaar oud . 12 

Het jaar daarop wordt Victor De Li l le niet meer vermeld ,  wat ons doet vermoeden dat h ij 
zijn humaniora n iet vol ledig doormaakt en dus n iet wordt gediplomeerd . Tijdens zijn col
legejaren verbl ijft hij 's winters als kotstudent bij Manse en Sjarel, het sjettewinkelke in 't 
Patersstraatje, 's  zomers trekt hij dagel ijks te voet naar Eeklo , wat toen vrij gewoon was. 
Tijdens zijn dagel ijkse tocht raakt h ij bevriend met Emiel De Graeve - de latere schrijver 
- die in Balgerhoeke bij zijn grootmoeder inwoont. maar reeds na een jaar het college 

/dient te verlaten om te gaan werken:'3 

In de zomer van 1885 zag de houtraapster uit het bosch langsheen den steenweg van 
Balgerhoeke naar Eekloo alle morgens twee jonge gasten voorbij loopen. Daar waren ze 
's avonds weer; maar dan gingen ze soms heel traag en al boeken lezen, of bleven ze 
bij malkaar zitten aan den boord van den gracht. De jongste, ma"ar juist niet de kleinste, 
want 't was een lange zwikzwak, was Emiel De Grave, en de andere werd drie jaren later 
reeds opsteller van 't Getrouwe Maldeghem. 



BELG-IE. 

Diploma van Bekwaamheid 
VOOR HET PROVINCIAAL EN GEMEENTE KIESRECHT. 
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De jury van Ruiselede, die de examens uit het kanton Eeklo verbeterde, kende Victor De Lille op 8 november 1 883 
zijn Diploma van Kiesbekwaamheid toe. 

Het zou tijdens zijn col legetijd geweest zijn dat Victor zi jn eerste boek schreef, De 
Verwoesting der Abdij van Zoetendael in 1578. Het verschijnt als feu i l leton in 't Getrouwe 
Maldeghem van 29 ju l i  tot en met 6 januari 1 889. Als het verhaal in 1 907 opnieuw in  het 
weekblad wordt gepubl iceerd , verontschuld igt De Li l le zich bij de lezers: 't Is eigenlijk 
meer een schoolwerk, over meer dan twintig jaar geschreven en niet Duimpjes-weerdig. 
Een eenvoudig rekensommetje leert dat hij het boek schrijft in 1 885, en i n  dat jaar is hij 
i nderdaad student aan het col lege. De Li l le situeert de verwoesting van de abdij ten tijde 
van de beeldenstorm en h ij laat de geuzen de bidplaats met de grond gelijk maken . 1• 
Het werkje is in een eenvoudige stij l geschreven en stelt het h istorische probleem nogal 
eenvoudig voor, hier en daar vervalt de schrijver in simpl ismen. Toch bl ijkt uit deze eer
ste publ icatie de l iefde van Victor De Li l le voor het verleden van de streek en dat zou 
hem nooit meer loslaten.  

Het is waarschij nl i jk mevrouw Courtmans die De L i l le aanzet tot het schrijven van ver
halen van langere adem . Victor heeft zijn bewondering en sympathie voor de 
Maldegemse schrijfster nooit onder stoelen of banken gestoken.  Courtmans woont in 
een huisje naast de gemeenteschool en reeds van toen hi j  b i j  Wal lemacq school l iep 
werd h ij door de schrijfster opgemerkt . 15 De overlevering wi l overigens dat Courtmans 
op 22 september 1 890 zou gestorven zijn in de armen van Victor De Li l le .  16 Er is ech
ter nog iemand die De Li l le erg stimu leert in zijn l iteraire en andere ambities , en dat is 
burgemeester Jean Marie De Smet , een verl icht intellectueel l iberaal en zonder l ing . Van 
deze man krijgt De Li l le zijn nieuwsgierigheid en hang naar het nieuwe mee. I n  elk geval 
leest De Smet de eerste stukjes van De Li l le en corrigeert en moedigt hij De Li l le aan.17 l 11  



GEMEENTEONTVANGER 

De Li l le b reekt zijn stud ies aan het col lege vrijwel zeker af omwil le van het feit dat hi j  z ich 
eind augustus 1 887 kandidaat stelt voor het ambt van gemeenteontvanger ter vervan
g ing van Lou is  Herpel inck d ie was overleden: 

Mijnheeren! 

Ik ondergeteekende Victor De Lille neem de eerbiedige vrijheid mij U. Ed. aan te 
bieden voor de bediening van Gemeente Ontvanger, opengevallen door het 
afsterven van wijlen den heer L.  Herpelinck. 
Door oplettendheid en goede trouw, alzooveel als door mijne, zoo ik hoop, 
gevoeglijke bekwaamheid, wensch ik uwer welwillendheid weerdig te worden en 
te blijven. 
In deze verwachting bied ik U. Ed. mijne oprechte gevoelens van achting en eer
bied aan, en teeken mij, 
Mijnheeren, 
Uw dienstwilligen dienaar. 
V De Lille 
Maldegem, 29 oogst 1887. 

Er zijn niet minder dan acht kandidaten, vier ervan dragen de naam De Li l le . 18 Objectief 
bekeken maakt Victor n iet de minste kans om benoemd te worden: h ij is de jongste van 
de kandidaten , kan geen d ip loma voorleggen en heeft geen ondervinding in de admini
strat ie. De benoeming heeft dan ook aan een zijden draadje gehangen! 
Op 7 september 1 887 komt de gemeenteraad bijeen en de stemming verloopt als volgt: 

Henr i  De Li l le: 1 stem;  
Lou is De Li l le:  4 stemmen; 
Pieter De Li l le :  1 stem ; 
Victor De Li l le :  3 stemmen.  

Daar niemand de meerderheid van stemmen behaalt, wordt een tweede stemming 
gehouden tussen de twee kandidaten die in de eerste ronde het meest aantal stemmen 
hadden bekomen . B ij deze tweede stemming krijgt Victor 5 stemmen en Louis 4. Victor 
De Li l le had het gehaald .  
De borgtocht van de gemeenteontvanger wordt bepaald op 5 .000 frank. 
Vanzelfsprekend heeft Victor di t  geld n iet, maar de gemeenteraad verklaart z ich akkoord 
met een borgtocht op het woonhuis, onlangs door mijne familie aangekocht. Het hu is 
was eigendoom van de ooms en tantes van Victor: Eduard , t immerman, Pieter, horloge
maker, Nathal ie, Barbara, Pau l ine en Joseph ine, al le vier 'modisten' .  Het was een voor
naam woonhuis van drie verdiepingen, met een washu is, schotelhuis met pomp, bak
oven, enz. De borgen verklaren zich sol idair akkoord met het nemen van een hypotheek 
op hun eigendom zodat gouverneur Raymond de Kerchove d 'Exaerde Victor De Li l le op 
1 4  oktober 1 887 definitief kan benoemen. 19 

ll. DRUKKER - UITGEVER 

'T GETROUWE MALDEGHEM 

Ondanks zijn benoeming als gemeenteontvanger bl ijft Victor De Li l le n iet stilzitten. Op 
29 ju l i  1 888 publ iceert h ij het eerste nummer van zijn weekblad 'î Getrouwe Maldeghem, 
heel bescheiden op vier pagina's. Het weekblad verschijnt elke zondagmorgen en kost 
1 o centiem, de abonnementsprijs bedraagt 1 ,  75 fr. tot Nieuwjaar en men kan inschrijven 



bij de weduwe De Li l le en kinderen aan de Edestraat 1 7  en in al le postkantoren .  De eer
ste jaargang wordt gedrukt op 275 exemplaren ,  maar dat aantal gaat vrij spoedig de 
hoogte in .  't Getrouwe wordt gedrukt te Eeklo bij Ryffranck-De Bakker en Cie.  Zes maan
den later wordt het blad te Maldegem gedrukt, b ij G. Parrin-Buyssens. N iet zonder 
enige f ierheid vermeldt Victor De Li l le zichzelf als verantwoordelij ke opstel ler en u itge
ver. Het blad wordt voornamel i jk gekocht door kathol ieke Maldegemse notabelen en 
door vrienden. De oplage stijgt n iet boven de 400 , maar toch houdt De Li l le vol en hij 
zorgt ervoor dat de inhoud aangepast bl ijft aan de werkman en de landman. 
Als De Li l le gewaar wordt dat zijn weekblad dan u iteindel i jk toch aanslaat, besluit h i j  een 
eigen , bescheiden drukkerijtje op te r ichten.  Vanaf maart 1 89 1  wordt het weekblad 
gedrukt in het washuis van zijn moeder en later op zolder. In 1 896 verhu ist de drukke
rij naar de leegstaande kaarsengieterij van de Maldegemse koster en de poort in de 
Noordstraat. I n  zes jaar tijd stijgt de oplage van 300 naar 3 000 exemplaren ,  een feno
menaal cijfer vooral als men bedenkt dat Maldegem iets minder dan 8 000 inwoners telt . 
't Getrouwe Maldeghem dankt zijn populariteit aan de or iginele en vaard ige stijl waar
mee Victor De Li l le het al ledaagse en banale n ieuws weet te kneden en om te werken 
tot een smakelijke schotel. 

De Nieuwe Rotterdamsche Courant ziet het zo: 
Vooraan een kroniek, in de eigen kleurrijke taal van de Lille, want hij schrijft geen 
Vlaamsche gouwspraak, hij schrijft zijn eigen taal met soms schitterende woordvond
sten. Korte zinnetjes vaak, met iets docerends erin, want volksopvoeder wilde hij zijn. 
En steeds in de taal van het volk, met beelden die het volk tasten kan" . Dan volgen aller
lei rubrieken, vooral groote kolommen plaatselijk nieuws, waarbij het 'leutige ' niet verge
ten is, al is het maar in de aankleeding van het geval.20 

PIETER AVESOETE, OF HOE MEN SOCIALISTEN KWEEKT 

Naast zijn werk als uitgever vindt Victor ook nog de tijd om zich met het schrijven van 
verhalen bezig te houden. Op 1 2  januari 1 888 schrijft het Wil lemsfonds een wedstrijd uit 
voor novel len waaraan De Li l le deelneemt met Pieter Avesoete waarmee hij een gedeel
de tweede prijs in de wacht sleept.21 De novel le wordt in 1 890 opgenomen in het 
Jaarboek van het Wil lemsfonds. De inhoud van Pieter Avesoete is vrij eenvoudig :  
Vlaamse arbeiders, d ie gedwongen worden te gaan werken in het goddeloze en zeden-
bedervende Frankrijk worden een gemakkel ijke prooi voor het opkomende social isme. J 1 3  



PIETER AVESOETE, 
OF 

HOE MEN SOCIALISTEN KWEEKT 
1:-1 VLAANDERENS DORPEN, 

DOOR 
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Gemeenteontvanger Victor De Lille. 

De Li l le wijst op de verantwoordel i jkheid van de patroons die l iever vreemde werkl ie
den in d ienst nemen waardoor de arbeiders wel moesten u itwijken naar Frankrijk. De 
novel le is een goede weergave van het arbeidersleven uit die jaren. U iteraard is  al les 
nogal zwart-wit gekleurd en wordt de economische en soc iale problematiek vrij simpel 
gehouden: arbeiders moeten berusten in hun lot, werkgevers d ienen hun arbeiders 
goed te behandelen en ervoor te zorgen dat ze werk in eigen streek vinden. 
Desaln iettemin wordt het boekje geprezen omwi l le van zi jn morele strekking en de ver
wittig ing voor de gevaren van het social isme.22 
Het social isme en zijn gevaren bleven De Li l le bezighouden . I n  1 894 schrijft h ij zelf een 
toneelstuk ,  In 't jaar één der Socialisten, dat door heel het Vlaamse land en zelfs bij de 
Walen werd gespeeld.23 Het stuk, dat al lesbehalve een bl ijspel was, wordt soms aldus 
opgevoerd : Het blijspel 'In 't jaar één der socialisten' deed ons lachen dat wij er bij hud
sten. Het toont trouwens zoo schoone de onmogelijkheid van het socialisme, en het 
ongeluk dat er voor de werkman zelf zou uit voortspruiten moesten ooit die leeringen aan 
de samenleving toegepast worden.2• In het toneelstuk wordt het socialisme op een gro
teske manier voorgesteld en het doet de waarheid geweld aan. I n  d ie jaren zijn echter 
alle middelen goed om de krachten d ie de katholieke kerk bedreigen , hoe dan ook te 
fnuiken. Ook op dat gebied is De Lil le een kind van zijn tijd .  
Sociale strijd :  het is een thema dat De Li l le heel zijn leven heeft bezig gehouden. A ls  i n  
me i  1 89 1  social istische preken worden aangekondigd in  Maldegem en Sint-Laureins i s  
De Li l le een van de in i tiatiefnemers om in  Maldegem een anti-soc ial istische meeting in  
te  richten waarop de socialistische leerstelsels worden veroordeeld .25 I n  jun i  1 895 sticht 
hij een Kring van Sociale Studie. Via lezingen op zondagvoormiddag worden de n ieu
we kiezers geïnformeerd over al lerlei gemeentel ijke zaken zodat zij met kennis van 
zaken hun stem kunnen uitbrengen. Er worden arbeiders in de gemeenteraad geëist. 
de oprichting van fabrieken in Maldegem zodat de arbeiders n iet elders hoeven te wer
ken ,  en ook wordt het onderscheid tussen betalende en n iet-betalende kinderen in de 
Broederschool aangeklaagd .  Door deze stud iekring verwerft De Lil le heel wat sympa
thie bij de gewone man in de straat, de Maldegemse notabelen en de geestelijke over
heid zijn echter al lesbehalve ingenomen met het in itiatief. Om geen volksberoering te 
stichten beëind igt De Li l le reeds na enkele weken zijn stud iekring want het moest uit zijn 
met deze sociale studiën, want dit gaf aanleiding tot ruzie maken en tweedracht zaaien 
in Maldegem " . en de pastoor beveelt uiteen te gaan 26• 



EEN DRUK JAAR 1891 

In 1 89 1 ,  Victor De Li l le is dan 28 jaar oud , ontplooit h ij d rukke activiteiten .  I n  ju l i  wordt in 
Maldegem de bejaarde vroedvrouw Coleta Verstraete door nagenoeg geheel Ma ldegem 
gehuld igd ter gelegenheid van haar gouden jubelfeest. Naast de k lassieke optocht 
wordt na de mis een cantate u itgevoerd door meer dan honderd Maldegemse kinderen . 
Het was De Lil le d ie de tekst had geschreven terwij l Van Reybroeck voor de muziek had 
gezorgd.  's Avonds kent de tweede u itvoering van het zangstuk zowaar nog meer suc
ces dan de eerste.27 
Een maand later laat Victor De Li l le zich inschrijven als l id van het XXle Taal- en 
Letterkundig Congres dat doorgaat te Gent op 25 , 26 en 27 augustus. De Lil le spreekt 
reeds op de eerste dag, h ij vraagt dit aan voorzitter Acquoy omwil le van zijn d rukke 
werkzaamheden .  
Victor onderhoudt de congresleden over de locale geschiedenis, hare plaats in onze 
beweging; middelen ter harer opbeuring. Het is een vurig en stevig gedocumenteerd 
pleidooi voor de plaatselijke gesch iedschrijving waarbij hij vooral rekent op het onder
wijs, op de onderwijzers. De Li l le weet waarover hij spreekt want hi j  is zelf een fervent 
beoefenaar van plaatsel i jke gesch ieden is .  H ij k laagt de stiefmoederl i jke behandel ing 
aan van de vorsers en de moei l ij kheden die ze ondervinden bij hun arch iefonderzoek .  
Apart heeft h ij het nog over het toneel dat hij het geschiedenisboek, ook der ongeletter
den noemt en h ij verwijst naar het succes dat de h istorische stoet in 1 890 in  Maldegem 
kende. En De Li l le beslu it :  Mogen wij eens hopen een werk tot stand te brengen, dat én 
voor de wetenschap én voor de kunst én voor de letteren én voor de verstandelijke ont
wikkeling van het land eene kroon zou zijn, namelijk de geschiedenis van het vaderland 
door zijne gemeenten.28 

Acht dagen na zijn redevoering op het Congres is De Li l le te gast in Eeklo waar hi j  de 
feestrede houdt ter gelegenheid van de opening van de tentoonste l l ing van de 
Kunstg i lde. De Li l le houdt het deftig publiek van damen en heren uiteraard over het 
belang van de Vlaamse kunst maar voegt er nog een stukje taalprob lematiek aan toe , 
wat hem warme toejuichingen oplevert . 29 
Ter gelegenheid van de septemberkermis 1 89 1  is De Li l le opnieuw de promotor van een 
ander taal in it iatief. Hij lanceert een oproep tot al le studenten uit het Meetjesland om 
naar Maldegem te komen om er in broederlijk samenzijn het Vlaamsch gemoed lucht te 
geven en onze jonge strijdkrachten te meten. 
Reeds in 1 890, ter gelegenheid van de h istorische stoet d ie toen met de septemberker
mis doorheen Maldegem trok, had De Li l le alle studenten opgeroepen naar Maldegem 
te komen, wat zij in g roten getale deden.  Op een vergadering vierde de studerende 
jeugd het kloeke Vlaamsche woord wat de historische stoet in beeld voorstelde: 
Getrouwheid aan Godsdienst, Vaderland en Vorst. 

Op de Volksdag ter behartiging van de belangen van de Vlaamse moedertaal van 1 89 1  
wordt d e  studenten voorgehouden vooral nuttig te zijn. Al les wat de zaken van ons 
geliefd Vlaanderen kan vooruithelpen is welkom. Voorzitter De Li l le ,  d ie als de ziel van 
Vlaams Maldegem wordt aangedu id ,  plaatst het Vlaamse volk centraal ,  wien de toe
komst behoort en met dewelke, zoo wij waken, de toekomst van de Vlaamsche taal 
mede zal opdragen. Bijzondere aandacht zou worden geschonken aan de u itgave van 
een Meetjeslands id ioticon .30 Deze Vlaamsche Studenten- en Volksvergadering kent bij
zonder veel succes: de zaal van de Broederschool zit afgeladen vol met voorname 
damen en heren uit het Meetjesland en uit den omtrek. De uiteindel ijke bedoel ing van 
de bijeenkomst is het stichten van een Vlaamschen Meetjeslandsen Bond. Na De Li l le l 1s 



l ichten versch i l lende andere sprekers het doel van de vergadering toe: August Bu ltynck, 
hoofdredacteur  van het Fondsenblad en goede vriend van De Lil le, Theo van 
Heuverswyn uit Asper, Eduard Schelstraete uit Wondelgem, Zeger Goegeluk uit Brugge 
en tenslotte Emiel De Grave, de vroegere jeugdvriend van De Li l le .  Deze laatste 
bespreekt de trieste toestand van de Vlaamse l iteratuur en Vlaamse leesgewoonten.  
E igen auteurs kunnen hun werk nauwelijks publ iceren terwijl ontuchtigaards zoals Zola, 
Dumas e .a .  massaal worden gelezen:  Laat ons ook nen keer aan de li/le trekken van 
onzen vriend den gazettier en hem eens vragen of hij in de plaats van een vertaald men
gelwerk, dat hij toch ook niet voor niets aaneenflanst, geene vlaamsche lezing en kan 
vinden. De Li l le voelde zich persoon l i jk geviseerd en springt woedend recht, waarop De 
Grave vlug inb indt: 't En is op U niet gezegd, mr. De Lille, wij weten dat gij altijd zuivere 
klasse van Vlaamsche werken geeft.31 Van de u itgave van het idioticon komt echter n iets 
in huis ,  nochtans had ene Frans Verstrynghe reeds meer dan du izend woorden verza
meld ! 

DUIMPJES 

I n  de tweede helft van de 1 9e eeuw is het een Maldegemse gewoonte om, ter gelegen
heid van nieuwjaar, de gasten duimkens met een halveken cognac of punch of menthe 
of klaren al naar gelang de beurs de Nieuwjaarsgewenschten aan te bieden .32 Duimpjes 
(du imkes, du imkens, du impkes, du imtjes) zijn kleine koekjes of gebakjes, te vergelijken 
met krakel ingen,  die rond Kerstmis werden gebakken en met een g laasje sterke d rank 
aan de bezoekers werden geoffreerd. 
Op 1 0  maart 1 899 verschijnt in  't Getrouwe voor het eerst een nieuwe rubriek, eene halve 
sponde klein, pittig nieuws, en daarom getiteld DUIMKES. Het zij n  korte wetenswaar
d igheden, n ieuwtjes al lerhande, raadseltjes, ook wel eens roddels, kwinkslagen , een 
gedicht,  kortom : velerlei klein igheden d ie onder geen andere rubriek zijn onder te bren
gen.  Sti laan krijgen de Du impjes een vaste p laats, op de tweede bladzijde, tussen het 
plaatsel i jk n ieuws en de burgerl i jke stand ,  heel opval lend voor de lezers. De Duimpjes 
worden gretig gelezen ,  als ze al eens n iet verschijnen, reageren de lezers onmiddel l i jk ,  
waarop De Li l le verzucht: ' t  Gaat met de Duimkes juist als met alle goede dingen: zoo
lang men ze heeft, acht men ze niet: maar de Duimkes bleven nu veertien dagen weg 
en elk roept om de Duimkes. 33 Van de Duimpjes naar het Duimpjesblad , het kleinste 
nieuwsbladje ter wereld, is maar een kleine stap. 

Het Duimpjesblad was in feite n iet meer dan een omslag rond een boek met een Kronijk, 
verhalen, biografische nota's over auteurs, advertenties, enz. Het werd als volgt voor
gesteld: Dit is het Duimtjesblad, dat gelijk Duimtje uit de kinderlegende overal onder de 
deur kruipt, alle nieuwtjes en aankondigingen in 't fijn geeft, die men toekrijgt gelijk 
nieuwjaarsduimtjes. I n  het blaadje van 6 tot 1 3  maart 1 898 wordt veel aandacht aan 
Gent besteed :  een kort artikeltje over de geplande trambootjes, een stukje over de 
wereldtentoonstel l ing en over Jan Frans Wil lems van wie een korte biografie wordt gege
ven . Ook kan men flauwigheden lezen in  de trant van: Pitje Snot is dood, gevitrioleerd 
van zijn wijf en ze zeggen dat er zooveel volk op zijne begraving was, als van alle 
beroemde Brusselaars. 

I n  1 89 1  reeds, na zijn toespraak voor het Congres, beslu it De Lil le een geïl lustreerd 
Printenblad bij zijn Getrouwe te voegen om op die manier aan de leeshonger van zijn 
publ iek te voldoen. Via dit blad wil De Li l le het volk zedeli jk verheffende lectuur ver
schaffen.34 Het Printenblad wordt n iet lang u itgegeven, er versch ijnen slechts enkele 
nummers. Een volgende pog ing dateert van 1 893 als De Li l le zijn Vlaanderen in Beeld 



en Schrift uitgeeft. De afleveringen van telkens vier bladzijden worden in  de bladzijden 
van 't Getrouwe gedrukt. de lezers kunnen ze uitknippen en vouwen en tenslotte verza
melen tot een boekje. Vanzelfsprekend komt Maldegem het eerst aan de beurt, gevolgd 
door Adegem en M iddelburg. De u itgever én schrijver was van plan elk jaar zo'n twee
honderd bladzijden te laten verschijnen, maar de meerderheid van zijn lezers neemt d it 
plaatsverl ies n iet: Door de schuld van den meesten hoop der lezers die wekelijks hun 
getal moorden en ongelukken moeten hebben, zijn wij verplicht de uitgaaf van 
Vlaanderen in Beeld en Schrift in 't Getrouwe niet meer op te nemen. Ze worden afzon
derlijk getrokken en onze abonnenten zullen, wanneer een boekdeel af is, het krijgen.35 
Ondanks een financiële toelage van het M in isterie van B innenlandse zaken moet De Li l le 
ook deze u itgave reeds na een jaar afvoeren .  

111. EEN BUITENMEISJE UIT KANEGEM 

IN HET HUWELIJK 

Na hun huwelijk op 1 O juli 1894 
gaat het echtpaar op het 
Molentje wonen. Octavie draagt 
nog haar bruidskleed. Victor 
komt van de drukkerij met een 
net gedrukt 't Getrouwe 
Maldeghem. 

I n  Eeklo wordt in 1 894 een comité gesticht dat een standbeeld wil oprichten voor Karel 
Lodewijk Ledeganck. De Li l le laat zich in deze zaak n iet onbetu igd :  hij publiceert de 
oproep van het Eeklose comité om financiële steun en doet er nog een schepje boven
op. In maart 1 894 schrijft hij een prijskamp uit voor zijn letterminnende lezers waarin ze 
gevraagd worden een gedicht te schrijven als eene hulde in dicht aan Karel Lodewijk 
Ledeganck, ter gelegenheid der ontstane beweging om hem een standbeeld op te rich
ten.36 

De Lil le werft bekende Vlaamse l i teratoren aan om de ingezonden gedichten te beoor
delen: zijn vrienden Alfons Bogaerd , professor van Retorica te Sint-Niklaas , A.G.  
Vorsteman van Oyen, archivaris te Aardenburg én Guido Gezel le,  l id  van de Kon inkl ijke 
Vlaamse Academie .37 Als prijs worden de vol ledige werken van Vondel door Van Lennep 
in het vooruitzicht gesteld. Misschien is dat wel de reden dat de inzendingen wat tegen-
vallen , er zijn slechts twaalf deelnemers. Een daarvan komt uit het West-Vlaamse l 17 
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Kanegem en i s  ondertekend met: een buitenmeisje. Pas in 1 897, enkele weken voor het 
standbeeld van Ledeganck in Eeklo wordt onthu ld ,  wordt de uits lag van de prijskamp 
bekendgemaakt. Volgens de jury kan en mag de eerste prijs n iet worden toegekend,  
maar enkele i nzenders, d ie z ich bekend maken , krijgen toch een prijs van De Li l le .  De 
Li l le bl ijft b ijzonder n ieuwsgier ig naar dat bu itenmeisje en h ij schrijft haar: Victor De Lille 
teekent met geluk ontvangst aan 'Een buitenmeisje' over het dichtstuk 'Hulde aan Karel 
Ledeganck' en zou nog meer gelukkig zijn het te zien bekronen. Gelijk het zondag in 't 
Getrouwe zal zien, is Meester Guido Gezelle onder de leden van den keurraad. Dat is 
al iets voor dezen die De Bo als voorbeeld nemen. In de hoop van dit buitenmeisje nog 
meer stukjes te zien - stukjes overeenstemmend met een teeder meisjeshart - hartelijk 
gegroet.38 De Li l le kan zijn lezers dan melden dat het bu itenmeisje een zeer merkwaar
dige prijs te beurt viel dewijl dit buitenmeisje drie maanden nadien met den uitschrijver 
van de prijskamp trouwde.39 Victor De Li l le aanziet zichzelf dus als de hoofdvoge l !  
Liefde op  het eerste gezicht dus .  Het huwel i jk wordt op  1 0  j u l i  1 894 te  Kanegem geslo
ten .  Victor De Li l le is 31 jaar oud terwij l Octavie 27 lentes telt. 
Het ged icht van Octavie De Zutter telt 1 4  strofen en is vrij langdrad ig .  De aanhef ervan 
lu idt als volgt: 

Geliefde moedertaal, zoo rijk door 't eigen schoone, 
Leen me uit uw woordenschat een dichterlijk akkoord 
Om hem, die als sieraad van Vlaanderen mag troonen 
Door de verheven klank: het ziel verrukkend woord, 
Om Ledeganck te kroonen. 

OCTAVIE DE ZUTTER 

Octavie De Zutter is een zeer goede echtgenote voor Victor De Li l le. Eerst en vooral 
voor wat het rei len en zeilen in de drukkerij betreft. Victor was meer een man van de 
praat dan een man van de daad.  H ij is veel op de baan, wil overal gezien worden en 
overal bij zijn ,  en dat gaat natuurl i jk ten koste van de drukkerij . Octavie burgert zich dan 
ook heel vlug in, zowel in Maldegem als in het bedrijf. Zij leest de drukproeven na, 
maakt prijsoffertes, onderhandelt met schrijvers, kiest papier en letters, kortom houdt 
het bedrijf d raaiende. Ruim 40 jaar lang maakt ze elke vrijdag de geboorte mee van een 
nieuw Getrouwe. Ze ontpopt zich als een d iplomatisch censor die haar voortvarende 
echtgenoot meer dan eens in  toom houdt. 
Naast deze materiële beslommeringen, is Octavie ook een fijnzinnige, d ichterl i jk aange
legde dame d ie eenvoudige, gemoedelijke versjes schrijft .  In het fami l iearch ief worden 
nog heel wat onuitgegeven gedichten van haar bewaard , o .a .  Gezellige Stonden, of 
Verzameling van Gedichten opgesteld uit lust- en tijdverdrijf. 
Een ander aspect van Octavie is haar belangstel l ing voor de missies. I n  't Getrouwe ver
zorgt zij een Missiehoekje en toont zich kinderl i jk b l ij als er mi lde g iften binnenkomen 
voor een of andere pater of zuster in nood. Door haar steun worden verschi l lende ker
ken gebouwd, o .a .  op de Fi l ippijnen en in Belgisch Congo. 
Octavie heeft bij dit al les ook nog een bijzondere verering voor het hei l ig Treesje. Zij 
f inanciert de kapel aan de Katsweg en schrijft wekelijks een stukje over haar gel iefde 
hei l ige in 't Getrouwe. 
Maar meest van al is zij een goede en l iefdevolle moeder. Zij schenkt Victor n iet minder 
dan negen kinderen waarvan er twee kort na hun geboorte overl ijden : Arnold en 
Albertus. De overige zeven kinderen kunnen, dankzij hun moeder, al lemaal hun eigen 
talenten ontp looien .  Van vader De Lil le krijgen ze hun strijdlust, vind ingrijkheid en 
Vlaamsgezindheid mee, moeder De Li l le schenkt hen vroomheid en zin voor naasten
l iefde .  
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Mevr. COURTMANS. 

VOLKSU/TGAAF ONZER BESTE SCHRIJVERS 

Aan het eind van de 1 9e eeuw zijn de mensen verzot op volksverhalen ,  die eindeloos 
worden gerekt in ontelbare afleveringen, soaps avant la lettre. I n  1 896 bes lu it De Li l le 
aan deze trend mee te doen.  H ij zal zijn lezers echter geen pulp maar kwaliteit aanbie
den: de heruitgave van de werken van mevrouw Courtmans .  Wie op het Getrouwe 
geabonneerd is ,  krijgt de boekjes gratis ,  andere lezers d ienen 2 frank per jaargang te 
betalen , en dat voor meer dan duizend bladzijden gezonde en moreel hoogstaande lec
tuur. Het Wil lems- en Davisfonds, die op een ander publ iek mikken , bieden hun lezers 
minder lectuur aan voor een hogere prijs. De Li l le ziet de uitgave niet u itslu itend als een 
daad van naastenl iefde voor het Vlaamse volk ,  hij ziet er ook brood i n ,  vandaar dat hij 
uitpakt met de vol ledige u itgave van Courtmans werken,  wat als volgt wordt aangekon
digd:  De schoonste werken van MEVROUW COURTMANS zullen in 't kort door de ver
koopers van 't Getrouwe en al de boekverkoopers van 't land verkocht worden voor 3 
centimes de 16 bladzijden. Lezers let op die gelegenheid. Dat zijn geene van die lang
gerekte boeken, die eindelijk 1 O franks kosten en niets weerd zijn, maar MEVROUW 
COURTMANS' WERKEN zullen, al dooreen, maar 25 centimes kosten en zij werden 
geprezen als de schoonste die bestaan ter opbeuring van het volk.40 

De eerste aflevering van Duimpjeswerk nr. 1 ,  Karel Klepperman van Courtmans ,  ver
schijnt op 1 0  januari 1 897 .•1 De Lille maakt er meteen een stunt van en laat tienduizen
den exemplaren - er is sprake van 40000! - gratis u itdelen doorheen heel Vlaanderen.  
Zijn uitgave raakt er op slag door bekend. De volksuitgaaf onzer beste schrijvers staat 
open voor alle auteurs voor zover hun werk op ethisch , moreel als op l iterair gebied n iets 
te wensen overlaat. / 1 9  
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I s  het omdat mevrouw Courtmans n iet meer zo aansloeg b ij het publ iek dat De Li l le 
spoedig afstapt van zijn idee haar vol ledige werken u i t  te geven? In 1 897 bl ijft het bij 
Karel Klepperman. In 1 898 verschijnen n iet minder dan drie werken van de 
Maldegemse schrijfster: De zwarte hoeve, Roza van den boschkant en Het Geschenk 
van den Jager. 
Ondanks zijn u itnodig ing aan Vlaamse schrijvers om hun werken b ij hem uit te geven,  
b l ijft er een zekere achterdocht en dient De L i l le z i jn toevlucht te nemen tot auteurs u i t  
het Meetjesland, of m inder bekende schrijvers: August Van Acker en Pieter Ecrevisse uit 
Eeklo, Emiel Meganck (die van 1879 tot 1 887 in  Eeklo verbleef) en de Antwerpenaar 
Lode Gerrits . 
Het is voor de lezer een hele bedoening om van de afleveringen die i n  't Getrouwe ver
schijnen een boekje te maken. Deze zi jn wel geplooid, maar moeten nog worden open
gesneden en aan elkaar worden genaaid om tenslotte de omslag tegen de rug te kle
ven .  De Lil le geeft echter nauwkeurige aanwijzingen hoe dit dient te gebeuren .  

DE STEM UIT HET WOUD 

De eerste jaargangen van de Duimpjesu itgave tonen du ideli jk aan dat de u itgever te 
kampen heeft gehad met l iteraire bloedarmoede. Echt bekende schrijvers komen er n iet 
in voor. I n  1 898 beslu it De Li l le dan maar zelf een werk te publ iceren: De Stem uit het 
woud. I n  deze roman verweeft De Li l le twee historische gegevens door elkaar, namelijk 
de geschiedenis van het Maldegemse hospitaal en de ontdekking dat een arme knaap, 
Romaan Eugeen van Maldeghem uit Dentergem, de rechtstreekse nazaat is van de 
famil ie van Maldeghem. De Li l le kondigt zijn werk reeds aan in Roza van den 
Boschkant: 
In diezelfde tijd hoort men in de bosschen rond het ontvreemde eigendom, eene 
geheimzinnige stem, men meende eenen vreemden vogel. Alle jagers hadden er naar 
gejaagd meer geen enkele had hem getroffen. Onzichtbaar en overal aanwezig op het 
adellijk goed, moest het een geest zijn die rechtvaardigheid over de aarde kwam roe
pen . . .  

Het boek i s  n iet onverdienstel i jk e n ,  zeker voor Maldegemnaren , nog steeds te lezen.  
De Li l le maakt echter een fout d ie veel 'p laatselijke' schrijvers maken,  namelijk het ver
vallen in s impl ismen, het verheerl ijken van het leven in de harde 1 9e eeuw en onnodig 
gebruik van streektaal. De mensen zijn gemoedelijk en eenvoudig ,  de adel houdt zich 
b l ijkbaar met n iets anders bezig dan met het geluk en de voorspoed van hun onderho
r igen, en iedereen is diep godsdienstig .  De schrijver moral iseert er maar op los en reikt 
geen echte oplossingen aan. De Li l le houdt ons zeker geen spiegel voor van de maat
schappij , hij geeft er een geïdeal iseerd beeld van, hoe het zou moeten zij n .  Zijn leid
motief is nochtans de gezonde democratie, de verheffing van den kleine en den onge
lukkige op het voorplan .42 
Ook zijn andere werken l ijden aan dit euvel ,  alhoewel h ij in sommige van zijn Vertellingen 
( Duimpje n r. 25) zichzelf overstijgt. Zijn toneelstuk Moeders deel ( 1 905) mist een stevi
ge intr ige en is langdradig,  terwijl De sevenste bliscap van Maria een bewerking was 
van de eeuwenoude middeleeuwse legende. 
De Li l le was geen g root schrijver, daarvoor schrijft h ij veel te belerend en overstijgt h ij 
zelden de problematiek van zijn dorp. H ij houdt nog steeds vast aan de trant van 
Conscience en Courtmans. Maar, zijn bedoelingen waren steeds nobel: Om dat volk te 
leeren, in en uit schoonheid, om het opvoeding te geven en om het den adel van een 
schoon eerlijk en trouw gemoed te leeren begrijpen, om het de rangorde en waarden in 
dit aardsche leven te leeren onthouden, daarvoor schreef Victor De Lille. 
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LENTELEVEN VAN STIJN STREUVELS 

De Du impjes zi jn de eerste twee jaar al leen bekend in het Meetjesland, ondanks de bar
numreclame gevoerd b ij het versch ijnen van Karel Klepperman. Overigens kenden 
enkele uitgaven n iet het verhoopte succes. Van Het Geschenk van den Jager werden 
maar 400 exemplaren verkocht ,  zodat later nog maar één werk van Courtmans meer 
wordt u itgegeven , nameli jk De gemeenteonderwijzer i n  1 91 1 .  De schrijvers-kenn issen
kring van De Lille raakt vrij spoedig u itgeput, zodat de u itgever elders moet u itkijken. I n  
1 899 l i jkt het er zelfs op dat de  Duimpjesreeks n iet meer zou kunnen verschijnen b ij 
gebrek aan manuscripten. Eventjes wordt De Li l le uit de nood geholpen met de publ i
catie van Moeder Thec/a, een verzamel ing hu is-, tuin- en keukenrecepten die in De 
Gazet van Antwerpen versch ijnen en die onverwacht een enorm succes kennen. 
Van heel andere aard was de bundel Lente/even van Sti jn Streuvels. I n  1 898 besluit de 
jonge talentvol le West-Vlaamse schrijver een keuze van zijn verhalen en schetsen in  
boekvorm uit te geven , dit op aanraden van verschi l lende vrienden.43 V ia Karel Van de 
Woestijne was Streuvels in contact gekomen met de Gentenaar Ju l ius De Praetere die 
Lente/even zou u itgeven.  De Praetere had in Engeland een n ieuw lettertype op de kop 
weten te t ikken en daarmee zou hij van het boekje een kunstu itgave maken. Het werk 
vordert echter zodanig traag - De Praetere werkt met een handpers en drukt blad per 
blad - dat het op de heupen van Streuvels begint te werken. 
I n  januari 1 899 vat hij het plan op om zijn boekje in de Duimpjesreeks te laten verschij
nen.  Streuvels en De Li l le waren meer dan goede kenn issen. Samen met een groepje 
vrienden komen ze m instens één keer per jaar samen , telkens in een andere lokal iteit 
om er 1 1  ju l i  te vieren.  De Li l le maakt v ia dokter Froedure in juni-ju l i  1 897 kennis met 
Streuvels.44 

Emmanuel De Bom waarschuwt Streuvels voor de al te voddige uitgave op macron 
papier van De Li l le en hi j  raadt Streuvels een u itgave aan in de zin van de Tauchnitz
Edition waar de boeken ook goedkoop, maar degel ijk verzorgd zijn.45 Op 1 4  februari 
1 899 schrijft Streuvels een brief aan De Bom waarin h ij hem gelijk moet geven: Mijn uit
gever is een stoute ondernemer, maar weet de eerste letter niet van wat-een-boek-is. Hij 
kwam me daar af met een 48 blz. op s/unsenpapier in een uitgerokken formaat. - 'k Heb 
me uw vaderlijke raadgevingen herinnerd en 'k heb hem naar de maan gezonden en 
ben zelf een formaat en papier gaan uitkiezen - dat zet me 14 dagen achteruit maar 
'k zal toch 't plezier hebben met iets deftigs en heel sober af te komen: formaat der 
Tauchnits-editie op een gewoon glacé (wit) papier met ietwat gewijzigde grote Elzevier 
letter - En mijn man heeft moed hoor! Lente/even schuift 1500 keer onder de pers, 500 
daarvan worden afgedrukt zonder titel om ze later (of nu?) aan een Hol/andsch uitgever 
over te laten.46 
Wat Streuvels schrijft, is maar al te waar, De Li l le bevestigt het zelfs in een overzicht van 

de Duimpjesreeks dat in 1 912 wordt gepubl iceerd: De eerste 24 bladzijden werden 

getrokken op het schamele papiertje . zijner voorgangers gedrukt, maar op Assen 

Woensdag trokken wij erop uit om nieuw papier en nieuw formaat en te Pasen, het 

Lentefeesten was Lente/even af. In dit overzicht stelt De Li l le het contact met Streuvels 

toch enigszins anders voor: Een droeve morgen is soms een blijde dag. 't Was in 't begin 

van dat jaar 1899 dat we een kaartje ontvingen: 'k heb ik misschien nog wat 

Duimpjeskruid. En inderdaad, een paar weken nadien bracht de bode zyne kopij. . . " 

Op 26 februari 1 899 komen De Li l le en Streuvels tenslotte tot een akkoord: Lente/even 

zal in de Duimpjesu itgaven verschijnen: 
Tusschen de ondergeteekenden is overeengekomen het werk van Lente/even door Stijn 
Streuve/s in de Duimpjes-uitgaaf uit te geven en de oplaag zijnde vijftienhonderd num-



Met de post : '.!,60 fr. - Verschijnende minstens trimestrieel. 

D U IM PJ E S U I T GA V E  

Stijn Streuvels 

SCH EMERI NGEN 
VAN D E  DOOD 

DOO R 

PELIX TIMMERMANS. 

Nummer 84 der Duimpjesuitgave. 
Bij Vict. Delille, te Maldegem, 't jaar O. H, 1 9 1 0. 

Enkele Duimpjes die de reeks bekend maakten. 

PATER LINNEBAN K 

VIJ F : DAGEN 
· IN  : VLAAN DEREN 

"'" NUMMER 78 DER ff 
"' DUIMPJESUITOAVE ff 

OfORUKT BIJ V. OfLILLf, MALDEOEM, IN 1009. 

Dit is " Duimpje " een spel in ver-1· 
zen, door Emi'el Van derStraeten, · 

met 7 penteekeningen van Jules , 
F?nleyne, nr 101 der "Duimpjes- · 

mtgave " by V. De Lille, in 1913. · 

l 23 



mers te verkoopen ten hunnen voordee/e elk ten helfte - elk eenen frank - en ook de 
onkosten der uitvoering gezamenlijk te dragen latende vierhonderd nummers vallen voor 
de bestaande inschrijvers op de Duimpjesuitgave te dage der verschijning van 
Lente/even en voor de uitputting der oplaag geene nieuwe te doen. Gedaan in dubbel 
te Maldegem. 26 februari 1899.46 

Streuvels eist dat aan zijn boekje b ijzonder veel zorg zou worden besteed. De Li l le,  die 
hoe-dan-ook Lente/even wil pub l iceren , verklaart bereid te zijn er een keurige u itgave 
van te maken en hi j  wi l l igt Streuvels' wensen i n :  h ij schaft zich een n ieuw lettertype aan 
en koopt mooi g lanzend papier. Op 27 februari 1 899 is het boek omtrent gereed, het 
zou rond 2 1  maart verzonden worden om het symbolisme van de Lentedatum.49 
Lente/even kent b ijzonder veel b ijva l .  I n  een mum van tijd zijn er 600 exemplaren van 
verkocht: al het Brugse seminarie al leen bestelt er 1 00. 

Zonder medeweten van Streuvels drukt Victor De Li l le achteraan in het boekje een 
nawoord voor Den Trouwen Duimpjeslezers: Het is de eerste maal dat in de 
Duimpjesuitgaaf een realist verschijnt. Stijn Streuvels is in Vlaanderen ook de enige, de 
enige goede. Gelijk Claus de Leie schildert en op zijn wiedsters, of op een domme koe 
doet kijken en blijven kijken, zo schildert Stijn Streuvels de ziel van ons volk. Men moet 
weten dat de term " real isme" in die jaren nauw verbonden is met Frankrijk en met Zola 
en dus gelijk staat met zedenbederf. Waarschijn l ij k  wou De Li l le met zijn nawoord de 
critici het g ras van voor de voeten maaien,  maar zonder dat h ij het weet, gooit h ij ol ie op 
het vuur. 

Het nawoord doet Streuvels geen goed. Lente/even wordt voorgesteld als een brutaal 
God- en zedeloos boek, Streuvels als een fatal ist en wel lustel ing .50 I n  Jong Dietschland, 
notabene gedrukt bij De Li l le ,  verschijnt en vernietigende kritiek, Het Belfort en andere 
tijdschriften volgen . De weerslag van de kritiek is enorm. Even l ijkt het erop dat de l ite
rai re loopbaan van Streuvels aan een katholiek zijden draadje hangt. Streuvels schrijft: 
"De Lille met zijn smerig nawoord en zijn etiket van realist is daar de grote schuld van" 
en hi j c iteert een syllogisme dat toen in kathol ieke middens opgeld maakte: 
Lenteleven= realisme Zola= realist 
Zola= een duivel met hoorn Streuvels= een duivel met hoorns 
Slaat hen dood 
En mijn moeder weent, voegt Streuvels er aan toe. 

I n  het Brugse seminarie moeten al le seminaristen, op straf van uits lu i t ing,  Lente/even 
stante pede in leveren. Zie je dien defilé?, vraagt Streuvels aan De Bom, Hier te 
Avelghem zijn er zeer veel ingeschrevenen. Ik had er mijn plezier in. Er waren hier hui
zen waar mijn boek luid onder gezonde knapen en meiden werd gelezen en die men
schen vertelden me dat ze 't uitschaterden van de leute" "51 

Het gevolg van al de heibel is dat de abonnementen op de Duimpjesuitgave stijgen van 
250 tot 1 200 exemplaren. Streuvels verdenkt De Lil le er een ogenbl ik van dat h ij al les 
expres had uitgelokt om een hoger verkoopcijfer te behalen , met De Li l le weet men 
immers maar nooit. 

De storm die over Lenteleven woedt, luwt even vlug als h ij is opgestoken. De verstan
digste crit ici zien onmiddel l ij k  het talent van Streuvels en schrij1Jen dat dan ook zonder 
omwegen neer. Onder andere laat Hugo Verriest in De Nieuwe Tijd duidelijk bl ijken dat 
hi j  Streuvels' werk bewondert. 



August Cuppens, voorzitter van de Duimpjesraad 
(Foto AMVC). 

DE DUIMPJESRAAD 

Pater Linnebank, een trouw medewerker aan de 
Duimpjesreeks (Foto AMVC). 

Lente/even bezorgt de Duimpjesu itgave veel bekendheid en een spectaculaire verho
ging van het aantal abonnees . Toch kan men niet spreken van een echte doorbraak. I n  
het landelijke, afgelegen Maldegem is  D e  Li l le te ver verwijderd van de stedel ij ke i ntel
lectuele centra, het gebrek aan relaties laat zich voelen. 
De redding voor De Li l le komt uit het Antwerpse. Onder impuls van juffrouw Belpaire, 
pastoor Cuppens en L. Scharpé wordt er de kring Eigen Leven gesticht om de Vlaamse 
katholieke zaak te verdedigen. Vrij vlug komt men tot het besef dat het actieterrein n iet 
mag beperkt bl ijven tot het Antwerpse, maar dat in al le Vlaamse provincies enkele voor
mannen én l iteraire organen dienen gevonden te worden.  Het toonaangevende tijd
schrift Het Belfort wordt overgenomen en men wil ook een onafhankelijk boekenfonds 
oprichten.  Er wordt contact gezocht met De Li l le die onmiddel l ijk bereid is met Eigen 
Leven samen te werken.  

Op 1 2  april 1 899 wordt dan de Duimpjesraad gesticht . Voorzitter wordt de gemoedel ij
ke pastoor van Loksbergen , pastoor August Cuppens, Cupke voor de vrienden. 
Voortaan is het de Duimpjesraad, meer een keurraad, die besl ist welke boeken er in de 
reeks zul len worden opgenomen.  De Li l le ,  die de Duimpjesreeks helemaal al leen uit de 
g rond stampte, wordt zowat vleugellam gemaakt en houdt n iet veel meer over dan een 
uitvoerende rol :  het drukken en verzenden van de boeken. Het is om moeil i jkheden vra
gen. 

Kort na de stichting van de raad wordt ook de Duimpjesboekhandel opgericht. In feite 
is dit niet veel meer dan een l i jst van boeken die bij De Li l le kunnen besteld worden,  
tegen sterk verminderde prijs voor wie ingeschreven was op de Duimpjesuitgave. Het 
initiatief verdwijnt even snel als het genomen was, voornamelijk wegens het vele werk 
dat dit voor De Lille meebracht. / 2s 



Het eerste boek dat onder de Duimpjesraad verscheen was de l ijvige roman De familie 
Schrikkel van H i lda Ram, mede-oprichtster van Eigen Leven.  Uit briefwissel ing bl ijkt dat 
het n iet botert tussen schrijfster-u itgever, men wantrouwt elkaar, de een verwijt de ander 
zich n iet te houden aan de t iming,  enz .52 Ook de uitgave van Sparrenegels van zi jn vroe
gere schoolmakker Emiel De Grave zorgt voor wrijvingen. Omwille van de opgelopen 
achterstand had De Lil le geen rekening gehouden met de laatste revisies van De Grave, 
wat deze hem zeer kwal i jk neemt. 

De opricht ing van de Duimpjesraad heeft een eigenaardig gevolg voor Lente/even. Het 
enorme succes van Streuvels' boek dreigt een financiële strop te worden voor De Li l le 
daar hi j  Streuvels voor elk verkocht exemplaar 1 fr. moet geven .  Het boek wordt echter 
door de Duimpjesraad veroordeeld, wat een verlies van 1 000 fr. betekent voor Streuvels. 
Door de afkeur ing van Lente/even werd De Li l le ontheven van zijn contractuele ver
pl icht ingen en schrijver en u itgever delen daarop het restant van de boekjes. In de 
plaats van Lente/even krijgen de intekenaars Onze Jongens van 1 798 en De Nicht uit de 
Kempen, ofwel mogen ze twee andere boeken kiezen uit de l ijst der reeds verschenen 
werken.53 Ondanks deze onverkwikkel i jke affaire bl ijft de hechte vriendschapsband die 
tussen De Li l le en Streuvels was ontstaan.  In mei 1 904 wordt Streuvels zelfs verant
woordel ij ke voor de onderafdeeling 'De Buitenlandsche Schrijvers voor Vlaanderen '. 
Van de West-Vlaamse auteur versch ijnen nog versch i l lende werken in  de 
Duimpjesreeks: De oogst, Stijn Streuvels' Duimpjesbundel ,  Soldatenbloed (het enige 
toneelstuk van Streuvels) ,  Reinaert De Vos (geïl l ustreerd door Gustaaf Van de Woestijne, 
nu een echt verzamelobject) ,  Kleine verhalen en nog enkele vertal ingen uit het Russisch, 
o.a. van Tolstoï. 

De Duimpjesreeks komt omstreeks de eeuwwissel ing tot g rote bloei . Financieel staat de 
reeks er vrij gunst ig voor en regelmatig krijgen de lezers een toemaatje. Het is ook geen 
reg ionale uitgave meer, de auteurs komen vanuit heel Vlaanderen.  M. Belpaire,  August 
Cuppens, professor Vl iebergh ,  Lou isa Duykers vormen een vaste kern die opkomende 
auteurs een kans geeft: 0. Wattez, A.  Germonprez, e .a. 

U iteindel i jk b l ij kt geld toch een voortdurend weerkerend stru ikelblok te zijn .  De Li l le 
betaalt de auteurs dan ook meestal met een aantal overdrukken die ze zelf kunnen ver
kopen . De achterdocht tussen de leden van Eigen Leven en het Maldegemse dorps
drukkertje bl ijft bestaan en leidt soms tot hoogoplopende, zij het per briefwissel ing 
gevoerde, twisten .  Op 1 2  januari 1 900 bijvoorbeeld, krijgt De Li l le namens de 
Duimpjesraad een brief van Eduard Poffé waarin hem wordt gevraagd zich stipt te hou
den aan de overeenkomst van 1 7  ju l i  1 899, zoniet zal het contract verbroken worden . 
De Li l le moet de Kronijk voortaan ook voorleggen aan de raad, en hi j  dient b innen de 
kortste keren De Grave en Hi lda Ram te betalen.54 De Li l le antwoordt waarsch ijn l ijk 
naast de kwestie, want op 7 februari 1 900 krijgt h ij een volgende brief van Poffé in  de 
bus waarin deze hem vraagt met ja of neen te antwoorden of hij zich wel of n iet aan het 
contract zal houden.  I n  de brief staat dat De Lil le eigenaar bl ijft van de reeks, maar dat 
h ij geen letter mag drukken die de censuur  n iet is gepasseerd, dat van de abonne
mentsprijs van 3 ,60 fr. er 2 ,25 fr. naar De Li l le gaat en 1 ,35 fr. naar de Duimpjesraad, dat 
er zes boeken per jaar moeten verschijnen van maximum 1 20 bladzijden en een oplage 
van 2000, dat De Lil le nog recht heeft op een jaarl ijkse vergoeding van 300 fr. en dat het 
contract jaarl ij ks opzegbaar is. 

In 1 902 kent de Duimpjesraad nog een korte heropleving,  maar de publ icatie van Bij Jan 
Steen is de spreekwoordel ijke druppel die de emmer doet overlopen. De Lil le had, op 



eigen houtje, een manuscript van een zekere Jan Van Exterghem bewerkt en het onder 
het pseudoniem Fikken van Eksterleen u itgegeven. De keurraad is met deze handel
wijze absoluut niet ingenomen en na nog wat heen en weer geschrijf wordt de 
Duimpjesraad op 1 januari 1 903 defin itief ontbonden. De Lille bombardeert daarop pas
toor Cuppens tot Duimpjesvoorzitter voor het leven,  wat inhoudt dat hij geestel ijk raad
gever en beschermer van de reeks bl ijft. Versch i l lende auteurs schorten hun medewer
king aan de reeks onmiddel l ij k  op : 0. Wattez, A. Germonprez en H .  Coopman zijn de 
duidelijkste voorbeelden. Louisa Duykers, nochtans een intieme vriendin van juffrouw 
Belpaire, bl ijft de reeks trouw. 

De Duimpjesreeks geniet nu van een voldoende bekendheid en De Li l le besluit dan ook 
op eigen houtje door te gaan. Hij kan h ierbij rekenen op de steun van Streuvels als 
redacteur van de subreeks waarin bu itenlandse schrijvers worden uitgegeven .  Engelse, 
Spaanse, Du itse en Russische schrijvers wisselen elkaar af. 

De Li l le ontdekt ook andere auteurs , wat nodig is ,  want de medewerking van Streuvels 
vermindert toch geleidelijk. René De Clercq , Maurits Sabbe, Karel van den Oever en 
Albijn vanden Abeele zijn maar enkele van de vele auteurs die hun werk in de 
Duimpjesreeks publ iceren .  Zelfs Fel ix Timmermans geeft zijn Schemeringen van de 
dood uit b ij De Li l le. De overgedetail leerde biografie die A.  Mervi l le in 1 905 van paus 
Pius X schrijft, zorgt niet al leen voor een f inancieel debacle, maar ook voor het verl ies 
van een vijfhonderdtal leden. Voortaan kan De Li l le dikwij ls schrijven dat hi j de bodem 
van zijn Duimpjeskas kon zien. I n  feite komt de reeks deze slag nooit meer te boven en 
het feit dat de u itgave bleef bestaan , is u itslu itend te danken aan het idealisme van de 
u itgever én aan zijn renderend weekblad.55 
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Familie en literaire vrienden op bezoek ter gelegenheid van het 11-julifeest van 1914. 
V.l .n . r. zijn te herkennen : de schilder Modest Huys, Arnold Callens, Strijn Streuvels, Gabriël De Lille, Maria De Lille, 
mevrouw Lambrechts, mevrouw. De Lille-Florijn, Victor De Lille, mevrouw Streuvels, Lambrecht Lambrechts, 
Eugeen De Lille, Leon De Lil le, mevrouw Octavie De Zutter. (Foto AMVC) 

ARCHIEF EN MUSEUM J 
J 

9 4 7 2 5 \  voor het 
Vl. CULTUURLEVEll 

Frank Lateur wordt door Victor uitgenodigd voor het feest. (Foto AMVC) 



ANDERE UITGAVEN 

De Li l le beperkt zich vanzelfsprekend niet tot het u itgeven van 't Getrouwe, daar kan hij 
maar moei l ij k  zijn boterham mee verdienen.  En ook met de Duimpjes valt het dikwij ls 
financieel tegen. Vandaar dat De Li l le ook andere mogelijkheden aanboort, met wisse
lend succes. Het eerste nummer van Het Gewapende Vlaanderen verschi jnt op 1 5  ju l i  
1 897. Het  en ige specifieke doel van d i t  weekblad was de verdedig ing van de rechten 
van de Vlamingen in het leger waar het bevel door u itslu itend Franstal ige officieren werd 
gevoerd. De Li l le drukt maar één nummer, het tweede wordt in Antwerpen gedrukt, dit 
door de onwellevendheid van de drukker van het eerste nummer. De Lil le stelt de publ i 
catie van het tweede nummer inderdaad steeds maar uit .  Vermelden we tenslotte ook 
nog de Ouimpjesalmanak die voor het eerst in 1 899 verschijnt en in 1 904 reeds op 
30000 exemplaren wordt gedrukt. Volgens De Li l le is h i j  gemaakt van de brokkelings
kes die van de groote Duimpjestafel vallen. Zoo brengt hij ook een bepaalden kunst
smaak onder het volk. Zondagsscholen , Congregaties of Vincentiusgenootschappen 
krijgen 1 00 almanakken gratis als ze twee Duimpjesinschrijvers aanbrengen.56 
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IV. WIE WEET WAT GOD WEET ? 

DE STRIJD OM DE TOREN 

I n  1 900 wordt Petrus Clemens Van Loo tot pastoor van Maldegem benoemd .  Hi j  komt 
van Knesselare, waar hij een n ieuwe kerk had gebouwd en waarschijnl i jk stuu rt het bis
dom hem naar Maldegem om er hetzelfde te doen .  I n  Maldegem wordt in die jaren veel 
gesproken over versch i l lende ingri jpende projecten ,  maar er gebeurt n iets. De markt 
d ient gerenoveerd te worden ,  de nood aan een nieuw kerkhof wordt steeds urgenter, de 
Ede overstroomt met de regelmaat van een klok, om en rond het station dienen dr in
gende aanpassingswerken te gebeuren, maar het belangrijkste van al les was het bou
wen van een n ieuw gemeentehuis én van een kerk.  

Victor De Li l le had in it ieel n iets tegen een n ieuwe kerk. I ntegendeel ,  in 1 899 hangen de 
- volgens hem - d rie mogeli jkheden voor het raam van de weduwe De Li l le en kinderen 
in de Noordstraat: 
- de kerk op de markt, waarbij zich onmiddel l ij k  de vraag stelt wat er met de l inden dient 
te gebeuren en waar het gemeentehuis dan wel gebouwd zou worden; 
- de  bestaande kerk u itbreiden naar de Noordstraat, maar dan zouden heel wat e igen
dommen (o.a .  van de fami l ie De Li l le) sneuvelen; 
- de  verg rot ing van de kerk aan de andere kant ,  meer naar de Edestraat of in de r ich
t ing van de herberg De Ossekop. 
I n  een later stadium komt daar nog een vierde voorstel b i j ,  namelijk de kerk te bouwen 
op de plaats waar thans de Mevrouw Courtmansschool staat. Weliswaar zou dan wel 
het huisje van de gezusters Courtmans d ienen te verdwijnen, maar dat weegt n iet op 
tegen de voordelen die het nieuw Maldegem met zich zal meebrengen. In 't Getrouwe 
tekent De Li l le al het nieuwe Maldegemse centrum met zijn nieuwe lanen en straten 
waarvoor hij zelfs al namen had bedacht, o.a.  de Prins Aalbrechtlaan , Prinses 
El isabeth laan , Prins Leopoldstraat , enz.57 
Pastoor Van Loo publ iceert in 1 90 1  zi jn verslag over de Nieuwe Kerk van Maldegem, 
gedrukt bij G .  Parr in-Buyssens, waarin hi j  voorstelt een geheel n ieuwe kerk te bouwen 
op de Markt, net zoals in Knesselare en Eeklo. H ij vindt de toren van de kerk bouwval
lig en een gevaar voor de kerkbezoekers. Het verslag wordt aan alle Maldegemse 
gezinnen bezorgd .  

De Li l le heeft er zo  zijn bedenkingen b i j .  Toen het idee van een n ieuwe kerk geopperd 
werd , was niemand er voorstander van ze te bouwen op de markt, d ie was voor het n ieu
we gemeentehuis .  En de toren,  daar was iedereen het ook over eens, die moest bl ijven 
staan . De tempel Gods mag wel de schoonste plaats hebben en ontegensprekelijk zou 
dat heel schoon zijn en schilderachtig op de markt, nevens dat kronkelend rivierken, en 
het adellijk landhuis aan zijnen boord, nevens die wonderschoone linden, aldus De Li l le. 
Een aandachtig lezer merkt onmiddel l ijk op dat De Li l le de kerk n iet OP de markt wou , 
maar wat verder naar de Ede toe, zodat de l inden gespaard bleven, met 25 000 franks 
voor de huizen aan de brug, blijft er een schoon park en blijven de linden staan, met de 
huizen aan de brug te onteigenen, blijft de markt op de markt en daar de kerk, tusschen 
de Eede en de Linden, dat is ideaal.58 De Li l le vindt een n ieuwe kerk echter meer dan 
nod ig en vraagt aan zijn medeburgers dat ze allemaal meedoen om ze goed en schoon 
te maken zoals het past voor een hoofdkerk van eene groote en welstellende gemeen
te, eene toekomende stad. En over het probleem van het stadhriis is h ij categoriek: kerk 
én stadhuis moeten samen worden gebouwd, financieel is dat haalbaar.59 In de volgen
de numme,S van 't Getrouwe wordt dit standpunt nog verder u itgediept en verdedigd.  



Een van de gevleugelde woorden van De Li l le daaromtrent s laat erg in bij de bevolking :  
Maldegem moet niet aan de kerk passen, de kerk moet aan Maldegem passen. 
Op 8 november komt de kerk voor het eerst ter sprake op de gemeenteraad . Na een 
langdurige en grondige bespreking wordt de zaak u itgesteld . Enkele dagen later komt 
de raad opn ieuw samen en er wordt besloten kerk én gemeentehuis tezelfdertijd te reali
seren. Over de inplanting van de kerk komt men maar n iet tot een besliss ing . 

Op 1 3  februari 1 902 stemt de gemeenteraad een bedrag van 350 000 fr. voor de n ieu
we kerk, zonder ook nu de inplantingsplaats aan te du iden . De publ ieke opin ie in 
Maldegem raakt sti laan verhit en n iemand is in feite bereid tot een toegeving :  de pas
toor wi l  de kerk op de markt, de Li l le wil ze op de p laats van de hu id ige 
Courtmansschool en de gemeenteraad wil de nieuwe kerk op de plaats waar de oude 
staat, dus zal het h istorische monument afgebroken worden.  De plannen zi jn klaar, maar 
niemand kan ze inzien . Waarop De Li l le inzage eist en ook krijgt. 

De hoofd ingang van de kerk zou ongeveer rechtover het Kasteeltje komen te l iggen,  
waardoor verschi l lende woningen in deze straat d ienen onteigend te worden o .a .  de 
woning waar Victor De Li l le dan woont en de juwel ierswinkel van de fami l ie De Li l le .  De 
plannen worden nu ook tentoongesteld in het gemeentehuis en dragen eenieders goed
keuring weg .60 De strijd om de kerk en toren vallen sti l .  

EEN PROCES TEGEN HET GEMEENTEBESTUUR 

Een beetje voorbarig onteigent het gemeentebestuur in ju l i  1 903 het erf Blanckaert waar 
Victor De Lille zijn handel u itbaat. De woning is eigendom van de Maldegemse kerkfa
briek. De drukkerij van De Li l le bevindt zich in de poorte.61 Victor de Li l le vraagt een 
forse schadevergoeding,  6 200 fr. wat door de raadsleden veel te hoog bevonden wordt. 
De schadevergoeding komt nog eens ter sprake in  een raadsvergadering in februari 
1 904, maar ook nu wi l men n iet i ngaan op de eis van De Li l le die dan maar een rech
terlijke procedure start. Af en toe kan Victor het toch n iet laten te a l luderen op de mis
koop door het gemeentebestuur. 
Eind februari bijvoorbeeld ,  schrijft hij dat men met de 1 3  000 fr. d ie men had besteed 
aan het erf Blanckaert gerust de achteruiten kan kopen in het Brouwerijstraatje, waar
door een u itbreiding van de kerk aan de kant van 't Peurken mogeli jk wordt. U itei ndel ijk 
beslist de rechtbank een schadevergoeding van 3550 fr. toe te kennen aan dien heer 
voor het verlaten van het oud erf Blanckaert. Het gemeentebestuur, dat nochtans altijd 
beweert over voldoende geld te kunnen beschikken om zowel een kerk én een stadhuis 
te bouwen,  d ient het geld voor De L i l le i n  1 907 te lenen bij de Burgerl ijke Godshuizen. 
Als ontvanger van de gemeente tekent De Li l le ,  samen met burgemeester Rotsart de 
Hertaing ,  het mandaat waarbij hem niet al leen het geld wordt overhandigd ,  maar ook 
nog eens 488 fr. intrest.62 
Het spreekt vanzelf dat dit proces de verhouding tussen De Li l le en het gemeentebe
stuur  erg verzuurt .  

ESCALATIE VAN DE STRIJD 

Op 1 5  februari 1 903 echter sterft burgemeester Hippol iet Cuelenaere en voor de komen
de gemeenteraadsverkiezingen van 1 8  oktober 1 903 vraagt de katholieke partij Charles 
Rotsart de Hertaing , die i n  Brugge woont, om burgemeester van Maldegem te worden . 
De nieuwe burgemeester wordt op 3 1  januari 1 904 plechtig ingehuld igd.  Vrij spoedig 
kiest hi j  de kant van wat door De Li l le de afbrekerspartij wordt genoemd . l 31 



I n  1 904 wordt door Victor de Li l le ,  h ierbij gesteund door oud-burgemeester Van Mul lem, 
een waar offensief tegen de afbrekerspartij gevoerd . Hun eis staat onwrikbaar vast: de 
kerk, en zeker den ouden geliefden toren, kan en mag niet afgebroken worden en voor 
het eerst in de hele d iscussie wordt over restaureren gesproken .63 Zoals we aantoon
den , is Victor De Li l le n iet helemaal vrij te pleiten van enig eigenbelang ,  want bij het bou
wen van een nieuwe kerk is het een eigendom van de fami l ie die zal worden onteigend 
en ook h ijzelf dient de Noordstraat te verlaten.  Victor pleit bijvoorbeeld voor een ver
grot ing van de kerk, maar dan aan de kant van de huid ige ingang, dat we dan een beet
jen dicht bij den witten muur voor de kerk komen is geen bezwaar. Wie weet wat God 
weet? 't Kan nog komen dat den ouden weg van 't kasteel naar de kerk voor een deel 
nog weder open komt. Die weg is nog gedeeltelijk overgebleven in het eindje straat dat 
van 't Peurken naar de brouwerij loopt, recht naar de kerk. De Li l le wi l  zelfs een ingang 
via 't Peurken ,  hoe lieflijk, of een hoofd ingang rechtover de wijde kerkstraat, op de 
Marktstraat, dit alles is veel schooner en 't zou nog half zooveel niet kosten.64 Objectief 
bekeken was het De Li l le toch meer te doen om het behoud van Maldegems historisch 
patrimon ium.  De Lil le kan het gedaan krijgen dat in verschi l lende artistieke en andere 
ti jdschriften artikelen verschi jnen waarin gepleit wordt voor het behoud van de toren en 
de kerk in  haar geheel te restaureren.  Arch itecten en bouwkundigen publ iceren gunsti
ge stukken in 't Getrouwe. Onder de titel Hulpe . . .  zien vele artikels ten voordele van het 
behoud van de kerk het l icht .  

Maldegem raakt verdeeld in  twee partijen :  de afbrekers en de restaurateurs.  De Li l le 
wordt i n  andere Maldegemse weekbladen op alle mogel ijke manieren belachelijk 
gemaakt en zijn voorstel voor restauratie wordt als totaal onreal istisch afgewimpeld .  
Hoe kan van een kauwentorre en een barak nog een behoorl ijk bedehuis worden 
gemaakt? De Li l le laat zich echter n iet uit zijn lood slaan door de zoutelooze spotternij
en: Waarom zijn ze er tegen? Omdat het een ongepastheid is, een nutelooze en zeer 
kostelijke heiligschenderij. Ze zijn er tegen, omdat ze zien dat dit werk niet is om Onzen 
Lieve Here, noch om de menschen, maar om te weldoen aan een zekere eigenliefde . . 65 

Gedurende heel het jaar 1 904 verschijnt er wekelijks een artikel over de kerk, steeds 
meer zelfverzekerd . Van afbreken kan volgens De Lille geen sprake meer zij n .  

Het is echter n iet De Li l le ,  maar de gemeenteraad d ie  u iteindelijk zal besl issen.  Tijdens 
de raadszitt ing van 2 december 1 904 wordt heftig gediscussieerd over de versch i l len
de voorstel len, over de vroegere raadsbesl issingen, over de tegenstri jdige voorstel len 
van enkele arch itecten , enz. Tenslotte wordt er n iets gestemd en gaan de raadsleden 
onverrichterzake uiteen.  

Om hen tot een besl iss ing te dwingen laat Van Mul lem op 30 december 1 904 de toe
gang tot de raadszaal dichtmetselen . Het Oud Stadhuis is zijn eigendom en de 
gemeenteraad mag er, geheel vrij bl ijvend, in een zaal vergaderen, daar het gemeente
huis ernaast veel te klein is. De verbouwereerde gemeenteraadsleden geloven hun 
eigen ogen n iet als ze een metselaar de deuropening z ien dichtmaken .  De zaak krijgt 
aandacht in alle kranten en er wordt een beetje gelachen met dat eigenaard ige 
Maldegem waar vele plannen worden gesmeed waarvan u iteindel ijk n iets terecht komt. 
De burgemeester laat in zijn gemeentehuisje een muur wegkappen waardoor een ver
gaderzaalken groot genoeg voor twaalf stoelen wordt verkregen. De deur van 't gevang 
kom er in en daarom is een andere deur voor de gevangenen gekapt in de wijde 
Kerkstraat. 't Is zoeken waar 't niet te vinden is, aldus nog De �il le.66 Door zijn actie wou 
Van Mu llem de gemeenteraad verp l ichten eerst een stadhuis te bouwen én de kerk te 
restaureren.  



De burgemeester neemt het n iet meer dat zijn gemeenteontvanger, na het inspannen 
van een proces, op de koop toe nog wekelijks tegen het gemeentebestuur  schrijft en 
zelfs een oproep publ iceert voor een massabetoging ten voordele van de oude kerk. 
Verblijdend nieuws, schrijft De Lil le als h ij bij de gouverneur op het matje wordt geroe
pen. De gouverneur verzoekt De Li l le de pennentwist over kerk en stadhu is  nu maar 
eens te beëind igen en h ij belooft de zaak van de kerk nog eens g rondig te onderzoe
ken vanuit f inancieel en oudheidkundig standpunt. Ook vraagt hij De Li l le af te zien van 
de betog ing,  waarop deze antwoordt dat n iet hi j ,  maar Van Mu l lem de betog ing organi
seert. De Lil le belooft echter te spreken met Van Mul lem. 

De afbrekerspartij kraait victorie en schrijft dat De Li l le bakzei l  haalde bij de gouverneur 
en dat h ij moet afzien van al le verdere acties en er werden weer spotternijen gedrukt in  
zowel De Volksbode als i n  het Weekblad van Maldeghem . Dat had men beter gelaten ,  
want in deze omstandigheden moest de betooging doorgaan, zonder omzien. 61 De 
betog ing van 22 januari 1 905 wordt een grand ioos succes en betekent meteen de dood
steek voor de afbrekerspartij . Kerk en toren b l ijven behouden, en er wordt werk 
gemaakt van een n ieuw stadhuis .  

Nooit heb Ik het getal mijner tegenstrevers geteld. 

GIJ hebt mij altijd gesegd : 

Als gij ons noodig hebt gij moet 

maar spreken. 

Nu dat onzen ouden grijzen toren in gevaar van 

vernieling verkeert zoude ik graag het getal kennen 

zijner vrienden. 

Komt dus allen, voorstaanders der Heilige zaak: 

als vrije hurgers, door uwe tegenwoordigheid beloogen 

dat gij zijt voor het behoud van onzen grijzen toren 

en PROTESTEERT Tl<.:GEN DE AANBESTEDING van 

eenen nieuwen toren en dezes GOEDKEURING. 

Toont door uw voorbeeld de waarheid dezer woorden : 

Vlaandren's Helden zij n niet dood ! 

Zij erleven, zij erleven ! 

V laandren's Helden zij n niet dood ! 

Zij erleven in den N O OD ! 

D. VAN HULLEltl, 

Oud-Burgemeester, 

NOORDSTRAAT, Nr 55. 

Malrleghem, :!! Januari 1 905. 

Oproep van oud-burgemeester Desiré Van Mullem om op zijn erf in de Noordstraat te komen betogen voor het 
behoud van de 'ouden grijzen toren'. 1 33 
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Met heel deze affai re had De Li l le aangetoond welk machtig wapen 't Getrouwe wel was. 
Overigens is de strijd om de Maldegemse toren n iet het enige conflict tussen De Li l le en 
het gemeentebestuur. Ook ter gelegenheid van de Belg ische onafhankel ijkheidsfeesten 
in 1 905 wil De Li l le zijn programma doord rijven en zijn h istorische stoet door Maldegem 
laten trekken .  I n  de Du impjesreeks wordt het Ontwerp van historischen Stoet 1830 te 
Maldeghem opgenomen als nummer 5 1 . Na heel wat tegenkanting vanwege de 
gemeenteraad en het schepencol lege, is het tenslotte toch de De Lil le-stoet d ie het 
haalt. Het is de tweede keer i n  nog geen jaar tijd dat De Li l le zijn werkgever op de kn ieën 
kri jgt!68 

VAN DE DU/MPJESVILLA NAAR 'T KASTEELTJE 

Het gaat Victor De Li l le ondertussen zakel i jk f l ink voor de wind.  Zijn drukkerij wordt 
almaar groter en hij breidt ze meer en meer uit. De oplage van 't Getrouwe stijgt tot t ien
du izend exemplaren per week, en de producten van de drukkerij worden u itgebreid :  
boeken ,  tijdschriften ,  formu l ieren ,  men kan niets bedenken ,  of  De Li l le drukt het. Kort na 
de eeuwwissel ing koopt Victor een stuk grond aan het  Maldegemse station waar h ij een 
vil la optrekt die h ij - hoe kan het anders - de Duimpjesvi l la doopt. Van 1 903 tot 1 905 
wordt al les hier gedrukt .  
Op 24 jun i  1 904 verkopen de erven van oud-burgemeester Jean-Marie De Smet het 
Kasteeltje in de Noordstraat. De Li l le wijdt een heel stuk aan het h istorische gebouw 
waarvan hij de geschiedenis reconstrueert en achterhaalt dat het omstreeks 1 525 door 
de fami l ie Halewyn zou zijn gebouwd .69 Samen met het Kasteeltje worden nog vijf woon
hu izen verkocht en ongeveer 6 ha. land .  Tot verbazing van velen is het Victor De Li l le 
d ie al les voor de toch royale som van 65.500 fr. koopt. De volksjongen die het levens
l icht zag in het kleenste huizeken, aan de schep van de Ede, wordt kasteelheer. Hij res
taureert het gebouw op een niet alti jd geslaagde manier. Zijn g rootste verdienste is dat 
h ij d it h istorisch zo belangrij ke pand n iet sloopt, maar het integendeel koestert als een 
Maldegemse schat. In 1 905 wordt er de nieuwe drukkerij in g.ebruik genomen en de 
burelen van 't Getrouwe verhu izen opnieuw naar het Maldegemse centrum. 

DIE KOP, DIE MOET ER OP! 

De Li l le bemoeit zich n iet al leen met Maldegemse problemen, ook Vlaanderen en de 
Vlaamse Beweging l iggen hem nauw aan het hart. I n  1 9 1 0  publ iceert h ij het blad Onze 
Kop waarin strijd wordt gevoerd voor een Nederlandstalige universiteit in  Gent. Het 
Brusselse weekblad Onze Tijd, dat eveneens de Vlaamse belangen verdedigt, houdt op 
te versch ijnen.  Oktaaf Steeghers, d ie aan d it blad meewerkt, vindt dat er iets moet 
gebeuren,  en hij raadpleegt De Lille d ie een oplossing bedenkt: 't Is goed, we gaan het 
herpakken. Maar 't moet anders heeten. Victor hield in 1 909 een voordracht voor de 
Eeklose studentenbond Eikels worden Boomen en h ij las er een gedicht voor waarin het 
het Vlaamsche volk voorstelde als een schoon volk bij uitstek, maar zonder kop. En die 
kop, zoo klonk het telkens weer, die kop die moet er op! En Oktaaf Steeghers schrijft 
verder: En zoo had de vindingrijke De Lille niet alleen Vlaanderen met een nieuw beeld 
begiftigd, dat thans nog door veel Vlaamsche meetinggevers wordt gebruikt, maar 
leverde hij den Vlaamschen strijd versch. kostbaar materiaal , zonder eerst te bereke
nen wat het kosten en opbrengen zou. 10 Oktaaf Steeghers u it Eeklo wordt uitgever en 
hoofdredacteur, maar De Lille is de stuwende kracht, en samen met hem vele vooraan
staande Vlamingen. Het doel van Onze Kop was du idel ijk: We willen rechtsreeks op 
naar de Vlaamsche Hoogeschool: We willen namelijk dat de staat, ons, Vlamingen, een 
van haar twee Hoogescholen schenke, deze van Gent, gelegen in het Vlaamsche land. 



Maldeghem � De· Du lmpj esQ i l la. 

De Duimpjesvil la aan het Stationsplein, waar van 1 903 tot 1905 de drukkerij van 't Getrouwe was gevestigd. 

Het Kasteeltje in de Noordstraat vóór de restauratie'. 



Er staan hier vier miljoen Vlamingen dood-dorstig te snakken naar de koele bronne der 
wetenschap, waarvan we tot nu toe verstoken bleven. We willen ook leven, we willen niet 
langer een minderwaardig volk zijn, maar onze voorvaderen navolgen, die stonden aan 
de spits der beschaving. We mogen niet langer dulden dat men ons belette ons te ont
wikkelen. 11 

Links bovenaan, in de kop van het blad , pri jkt een art nouveau engel ,  zonder gezicht, 
maar wel met een aureool waarin Vlaamsche Hoogeschool te lezen staat en er  onder: 
Die kop die moet er op . . .  , de  eerste regel van het gedicht van De Li l le dat aan de recht
se kant staat afgedrukt: 

Die Kop, die moet er op! 

Wie kan dat zien ? Wie krijgt het op 
Een beeld te laten zonder kop . . .  
Wie zou, als h ij  dat ziet, zijn handen kunnen hoûwen 
Wie zou dat laten er dien kop weer op te douwen? 
T Betekent niets toch, zonder kop? 

Die kop die moet er op. 

Ik weet een beeld, een heerlijk beeld, 
Het beeld van gansch een volk geteeld 
In 't veie weideland, waar Lei en Schelde stroomen. 
't Beeld van een volk, zoo vol ook nog van droomen, 
En 't staat ocharme zonder kop . . . .  

Die kop, die moet er op! 

Een beeld, ja zonder kop, dat is 't, 
Een volk dat hooger leven mist, 
En hooger leven, dat is de school in eigen tale: 
Dat volk en adel drinkt uit de eigen gouden schale. 
Dat is ons kop, ons Vlaamsche kop. 

Die kop, die moet er op! 

'k Zie reeds in gouden aureool. 
Dien kop! Die Vlaamsche hoogeschool. 
En 'k zie dat opschrift tot de latere geslachten: 
's Lands kinderen waren 't die dit hier tewege brachten. 
Studenten op! Die kop . . .  die kop . . .  

Die kop, die moet er op! 

Het gedicht wordt een klassieker op studentenmeetings; het wordt gezongen op de 
wijze van Piet Hein. Ernest Claes weet zich dat noch te herinneren,  alhoewel h ij een 
geheel andere tekst citeert: En hoe hebben wij in

.
die tijd op �e

.
wijze van :iet Hein ', ?P 

al onze Vlaamse vergaderingen en manifestaties het stn;dl1ed van Victor De Lille 
gebruld: 
Hebt ge niet gehoord van die wondere zon 
Die niet overal mocht stralen. 
Was 't Vlaanderen ook dat de vrijheid herwon, 
Die zon straalt alleen voor de Walen. 
Die kop, die kop, 
Die kop die moet er op . . . .  12 



DRUKTE IN DE DRUKKERIJ 

Vanaf 1 9 1 0  bouwt De Li l le zich een klein imperium op in  Maldegem. Met 't Getrouwe 
bezit h ij een quasi persmonopol ie i n  Maldegem en omgeving ,  want in de katholieke 
Gazet van Maldeghem, uitgegeven en gedrukt bij Evarist Standaert staat n iet veel meer 
dan notariële aankondig ingen en wat plaatsel i jk n ieuws. De kolommen worden nog het 
meest gevu ld met artikelen overgenomen uit andere bladen. De Volksbode, gedrukt bij 
Wil lems in de Noordstraat, was al n iet veel beter. Beide weekbladen, d ie De Li l le t i jdens 
de strijd om de kerk hadden belasterd en bezwadderd , passen voortaan op, want ze 
wensen geen tweede proces wegens smaad en eerroof. 

Naast Onze Kop geeft De Li l le in d ie jaren ook nog Het Land van Rode, blijde zondag
bode uit, een co-uitgave met de gebroeders Sch ietse uit Oosterzele. Qua u itzicht l i jkt 
het blad precies op ' t  Getrouwe, enke l  de plaatsel ijke berichtgeving verschi lt want het is 
bedoeld voor Merelbeke, Mel le ,  Heusden , enz. Latere exemplaren zijn geheel identiek 
aan ' t  Getrouwe. Het Kristen Vlaamsche Volk wordt in Brugge u itgegeven door De 
Visschere, een overtuigd Vlaams en democratisch gezind kathol iek. De Visschere, die 
sporad isch bijdragen levert voor ' t  Getrouwe, overl i jdt in 1 9 1 0  en zijn t i jdschrift d reigt ten 
onder te gaan, maar het wordt gered door De Li l le. 

De Nieuwe Vlaamsche Illustratie is en beetje het visitekaartje van de drukkerij . Het is 
een typisch printenblad, sensationeel en vulgariserend wetenschappeli jk tegel i jk, 
gedrukt op mooi g lanzend papier en rijkel i jk geïl lustreerd . Verder d rukt De Li l le ook nog 
enkele beroepsbladen , o.a. De Belgische Bakkersgast, Boerenblad tot nut van 
Landbouwers en Werklieden. Ook wordt De Werkman, het orgaan van de Christen
Democratische beweging van priester Daens,  een t i jdlang te Maldegem gedrukt. De 
Li l le koestert veel sympathie voor de doelste l l ingen en verwezen l ijk ingen van Daens. 
Verder drukt De Li l le zowat het gehele toneelfonds van Palmer, poëziebundels, h istori
sche werken,  enz. 

HET LAND VAN RODE 
BLIJDE ZONDA GSBODE 
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V. WEGGEVOERD NAAR DUITSLAND 

DE EERSTE WERELDOORLOG 

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakt een bruusk eind aan de successtory 
van De Li l le .  Als de Du itsers op 1 4  oktober 1 9 1 4  Maldegem binnenval len, heeft h ij een 
g root deel van zijn machinepark reeds laten overbrengen naar Aardenburg waar dr ie 
nummers van de Hollandsche Editie verschi jnen.73 De toestand in Maldegem wordt vrij 
vlug weer normaal en Victor besluit terug te keren naar Maldegem nadat hij van de 
Genste Kommandantur toelat ing had gekregen om 't Getrouwe opnieuw te laten ver
schi jnen .  Tezelfdertijd werd door Jozef en Antoon De Li l le een tweede ed itie in 
Nederland u itgegeven.  Victor De Li l le stelt zich nogal kritisch op tegenover de bezetter 
en houdt zich n iet aan de regels van de censuur. Voor de Duitsers wordt h ij spoedig een 
ongewenst man , iemand d ie hen last zal berokkenen . Als in 't Getrouwe het bericht ver
schijnt dat de inwoners van Staden de Engelse vlag op de kerktoren hebben gehesen, 
is voor de bezetter de maat vol . 74 Op 1 4  december 1 9 1 4  wordt Victor van zijn bed 
gelicht en naar Du itsland overgebracht. Moeder De Li l le bl ijft achter met haar zeven kin
deren . Gelukkig laat men haar toe het ambt van plaatsvervangend gemeenteontvanger 
uit te oefenen, zodat het gezin n iet verstoken bl ijft van inkomsten .  Pius Ryffranck, u it
gever van de Gazette van Eecloo biedt haar daarbij veel hu lp .  't Getrouwe bl ijft ver
schijnen in Nederland, maar de oplage daalt p ij lsnel ,  ondanks enkele originele in itiatie
ven . 75 Het blad wordt gedrukt in de schuur van Trapman te Aardenburg, Jozef en Antoon 
slapen er op de vl ier ing .76 Tenslotte dreigt de Du itse overheid al le fami l ieleden van De 
Li l le naar Du itsland te deporteren als de u itgave niet wordt gestaakt. In 't Getrouwe van 
27 februari 1 9 1 6  staat dan ook: 't Getrouwe Maldeghem (Hollandsche editie) hoeft stil te 
leggen, zonder verdere commentaar. 

VICTOR IN GEVANGENSCHAP 

Victor De Li l le wordt geïnterneerd in  het kamp van Holzminden in Westfalen , een der erg
ste kampen die men kan bedenken.  Lu izenplagen,  dysenterie en al lerlei andere kwalen 
teisteren er de honderden gevangenen . De Li l le probeert er het beste van te maken en 
organiseert er al lerlei activiteiten voor zijn medegevangenen.  Dankzij zijn talent als schi l
der en tekenaar weet h ij z ich i n  het kamp een bevoorrechte positie te verwerven . Hij 
s laagt er zelfs in z ich een schi ldersezel te laten vervaardigen waarop h ij kan zitten. Als 
in  1 9 1 6  een commissie gevangenen komt inspecteren die eventueel in aanmerking kun
nen komen voor u itwissel ing met Du itse gevangenen , meldt De Li l le zich ook aan , om 
reden van algemene zwakte. Victor, die dan al vijftig jaar oud is, ziet er n iet al te best 
uit .  Hij is g rijs geworden en erg vermagerd , en als hij de Du itsers een portret toont van 
voor de oorlog , is er geen twijfel meer mogelijk: ook De Li l le komt in aanmerking voor uit
wissel ing .  Het duurt nog drie maanden vooraleer hi j  naar Zwitserland mag vertrekken, 
want eerst worden de besmette gevangenen gerepatrieerd. De Li l le heeft nu tijd te over 
en hi j  schrijft er Bij Hans Memlinc, een verhaal dat zich in Maldegem afspeelt in de jaren 
1 840. De Lille beschrijft het leven van zijn g rootouders en d ist de lezer heel wat folklo
ristische gewoonten op d ie in  die tijd in Maldegem gebruikel i jk waren.  Bij Hans Memlinc 
is geen hoogstaande l iteratuur, maar bezit vandaag de dag toch enige documentaire 
waarde. Verwonderl ijk is dat De Lille in zijn boek nagenoeg geen oog heeft voor de 
miserabele omstandigheden waarin de mensen toen verkeerden, maar de gemoeds-
adel van zijn personages op de voorgrond plaatst. 

• 

Victor laat zich ook inschrijven aan de hogeschool van Genève waar h ij rechten studeert. 
Op 55-jarige leeftijd behaalt h ij er de titel van kandidaat in de rechten met als speciali-



Tijdens zijn gevangenschap in Holzminden verbaast Victor De Lille iedereen met zijn tekentalent. 

Midden een groep medegevangen te Holzminden in januari 1 9 1 6, net voor zijn vertrek naar Zwitserland. 

·� 
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Octavie De Zutter, een fijnzinnige en gevoelige dichteres. 

satie wetgeneeskunde.  Aan d iezelfde hogeschool geeft De -Li l le een cursus in de jour
nal istiek, wat hem nog geld opbracht ook. Later schrijft hij in 't Getrouwe: Het waren de 
twee vrolijkste jaren van mijn leven. 
I n  Maldegem gaat het er ondertussen n iet zo vrol i jk aan toe. Het Kasteeltje wordt een 
gel iefde inkwartier ingsplaats voor Du itse officieren wat moeder De Lille doet verzuchten: 

Wat blijft er over van mijn eigen aard 
en zoet te zamen zijn? 

Ze zijn niet meer het tellen waard 
de kamers van de mijn. 

't Is alles vreemd en vreemden draai 
van officieren rondom ons 

En 's nachts een leven en lawaai 
gezang, gedans, gebons. 

En bij dat drinken, eten steeds, 
van Buikje-sta-mij-bij 

Ofschoon gebrek en zoveel leed, 
er ratelt aan hun zij. 

Octavie De Zutter, de begaafde en fijnzinnige dichteres, schrijft tijdens de oorlog een 
bundel Oorlogsklokjes opgedragen Aan Mijn Waarden Echtgenoot dit binst zijn krijgs
gevangenschap als hertverkwikking opgemaakt. Uit heel wat verzen blijkt de nood van 
het gez in ,  bijvoorbeeld in Vrijwilliger: 

't Was oorlog in 't land en stilaan kwam de nood 
In 't huisje vol kinders, die rond moeders schoot 
Er hongerig waren naar 't voedende brood 
En d'oudste, heel doelloos, het huis ontvlood . .  

Ook in  Tevredenheid, dat ze i n  1 9 1 6  schrijft, komt d e  nood aan bod : 
'k Verdien nu schraal mijn boterham 
Waar 't vroeger rijkdom was, 
Maar mijn geluk is even groot 
Al is het k/een ten kas. 



Octavie De Zutter met haar jongste dochter Honorina-Anna, die thans nog op het Kasteeltje woont, in het park van 
het Kasteeltje. 

Handschrift van een gedichtje, geschreven in volle oorlog, ter gelegenheid van hun 23ste huwelijksverjaardag. 1 41 



TERUG IN DE HEIMAT 

Ondanks zi jn vrol ijke jaren in Zwitserland zal De Li l le ongetwijfeld opgelucht zijn geweest 
als de Wapensti lstand wordt afgekondigd en hij kan afreizen naar België. Op 2 decem
ber 1 9 1 8  arriveert hij in Brugge en raakt h ij met de trein tot in Donk. H ij stapt te voet 
naar Maldegem waar h ij in de vroege morgen van 3 december aankomt . Men kan zich 
de vreugde bij het weerzien voorstel len ,  Victor was immers ruim vier jaar van zijn gezin 
gescheiden geweest. 
De d rukkerij is vern ield en leeggeroofd . Ze had d ienst gedaan als paardenstal en al le 
loden letters waren omgesmolten tot kogels. Desalniettemin slaagt De Li l le er in om 
't Getrouwe reeds op 22 december opn ieuw te laten verschijnen, bescheiden op één 
enkele pagina wegens de heersende papierschaarste. Langzaam maar zeker herrijst' 
het weekblad, de oplage gaat snel de hoogte in en het lezersaantal neemt wekel ij ks toe. 
De andere Maldegemse weekbladen , De Volksbode, Het Weekblad van Maldeghem en 
de Gazet van Maldeghem verschijnen om d iverse redenen n iet meer, zodat 't Getrouwe 
een monopolie inneemt in  Maldegem. I n  1 920 reeds kon een fiere en tevreden De Li l le 
zijn lezers melden: 't Getrouwe telt nu meer dan 50000 lezers. Het is het grootste gei1/u
streerd weekblad in Vlaanderen.11 De Li l le was n iet vies van enige overdrijving ,  maar het 
kan toch n iet worden ontkend dat de carne-back van het weekblad spectaculair  te noe
men is .  Waar De Li l le eerst het grootste gei1/ustreerde weekblad in Vlaanderen schrijft, 
wordt d it na enkele nummers algauw 't Getrouwe Maldeghem is het meest verspreide 
weekblad in Vlaanderen. 18 

I n  1 923 is  Victor f inancieel in staat een rotatiepers aan te kopen waardoor het aantal 
pagina's ,  traditioneel vier, i neens wordt verdubbeld . H ij is n iet wein ig fier op deze inno
vatie: Dit nummer van 't Getrouwe is het eerste dat met de nieuwe pers gedrukt wordt, 
waarmede wij ineens boven Gent en Brussel stijgen. De naaste stad die gekleurde bla
den geeft, is Panjs. De pers van 't Getrouwe draait nu nog maar langs éénen kant. Zij 
kan nu acht bladzijden geven met drie kleuren. Als ze heel en gansch zal draaien geeft 

De grote rotatiepers van 't Getrouwe die in 1923 in gebruik wordt genomen. 



ze zestien bladzijden en zes kleuren, 40. 000 nummers per uur.79 De gekleurde bladen 
zijn l ichtjes overdreven: enkel de kop werd in  het rood afgedrukt, terwij l hier en daar een 
advertentie een rood l i jntje meekreeg. Wel zijn de foto's van betere, soms zelfs van u it
stekende kwal iteit. De tijd van met krijt op het bord behoort defin itief tot het verleden . 
I n  de volgenden jaren breidt het weekblad steeds verder uit , zowel qua pagina's als qua 
lezersaantal .  Absolute topjaren z i jn u iteraard de Beernemjaren. 
Stilaan krijgen zijn zonen meer zeggingsschap in de drukkerij , Victor echter behoudt het 
hoofdredacteurschap nog steeds voor z ich.  

De Lil le krijgt het in  de naoorlogse jaren wel druk .  Zowat overal in  het Vlaamse land gaat 
h ij voordrachten houden over zi jn beleven issen ti jdens de oorlog en over Vlaanderen.  I n  
ju l i  1 92 1  spreekt h ij in  d e  Parnassus in  Gent, i n  Brugge, i n  U rsel ,  i n  Ruddervoorde, Gistel 
en elders. Soms laat het publ iek het afweten ,  om voor een half dozijn menschen mijn 
schoonste uit te halen, terwijl den tijd zoo duur is, en dan te bedenken dat in 't Getrouwe 
honderdduizend mensen kunnen bereikt worden.80 

Vl. ALS EEN FENIKS UIT ZIJN AS ... . 

DE NAOORLOGSE DUIMPJES 

Het duurt nog tot i n  1 922 vooraleer het Duimpjesventje er met zi jn klomp opnieuw kon 
op uittrekken, d it wordt althans beloofd door de u itgever.81 Victor De Li l le bijt zelf de spits 
af met Bij Hans Memlinc dat h ij ,  zoals gezegd ,  i n  krijgsgevangenschap schreef. Robert 
Van Passen geniet de eer het tweede naoorlogse Duimpje, nr. 1 09,  te mogen publ ice
ren :  Als de lente Bloeit. Via een prospectus in het boekje neemt De Lil le opnieuw het 
contact met de lezer op: 

Aan de oude en de nieuwe Duimpjes. 
Eindelijk, dus, na ruim drie jaren is de Duimpjesuitgave herrezen. Eerst moest 't 
Getrouwe herop. De strijd voor ons Vlaamsche Volksbestaan eischte dat van 'het 
Kaarsje dat voren gaat volgens Pater Linnebank . . .  Wij hopen op den terugkeer der oude 
trouwe vrienden en de opkomst van het nieuwe geslacht, leeslustiger dan ooit, te zien 
aan de honderde brieven, die vroegen waarom Duimpje zoo lang uitbleef. 

Naast Emiel van Hemeldonck kan De Li l le geen echte grote namen meer strikken voor 
zijn reeks. De Vlaamse u itgeverswereld is sterk veranderd en de mogelijkheden voor 
debuterende auteurs erg uitgebreid .  Van Hemeldonck publ iceert twee boekjes: Op de 
Grindershoeve en Legenden, zeker geen betere werken van deze auteur. De Limburger 
Lambrecht Lambrechts brengt nog een beetje kwaliteit en daarmee is al het positieve 
gezegd. Het is duidel i jk dat De Li l le de vooroorlogse energie n iet meer opbrengt om de 
reeks n ieuw leven in  te blazen. De Duimpjes slepen zich nog voort tot in 1 925 en ein
d igen in  enige verwarring omtrent het laatste boekje, Uit Ierland van Gebruers. Het 
wordt aangekondigd als nummer 1 25 ,  maar het verschijnt n iet meer. Een reden wordt 
niet opgegeven,  maar waarschijnl i jk was De Li l le ,  toen al zestig ,  het al lemaal een beet
je moe. Ook had hij een voor hem interessanter onderwerp gevonden, namelijk de mys
terieuze verdwijning in Beernem. 

Dat met de Duimpjesreeks een Vlaams l iterair monument verdween , is een beetje over
dreven.  In feite moeten we bij onze beoordel ing twee criteria in het oog houden : de 
bedoeling van de uitgever en het resultaat van zijn werk. Victor De Li l le staat met deze 
uitgave een zeer verheven en zelfs nobel doel voor ogen , namelijk zijn volk verheffen , 1 43 



het uit de poel der onwetendheid halen en het hogerop brengen. H ij is daar maar 
gedeeltel i jk in geslaagd ,  en dit om al lerlei redenen : het ontbreken van goede auteurs, 
het moeten balanceren op een ideologisch touw waardoor hi j  maar wein ig meesterwer
ken kon brengen, de honderden moei l ij kheden met zoveel verschi l lende auteurs d ie 
al lemaal andere eisen ste l len ,  enz . ,  Ondanks al les bl ijft de Duimpjesreeks toch een l ite
rair hoogstandje waarop de fami l ie De Li l le en Maldegem trots mogen zijn .  

EEN ANDERE VICTOR DE LILLE 

Victor De Li l le ondergaat t i jdens de oorlog een mentale verandering .  Dit bl ij kt du idel i jk 
u i t  de berichtgeving en u i t  z i jn interessesferen.  H ij keert terug u it Zwitserland met een 
groot-Nederlandse gedachte, hi j  wenst dat er van Oostende tot Weenen het almaar 
eene taal was: het Dietsch. Zwitserland heeft zi jn geestel ijke b l ik  verruimd en hem de 
engheid van de dorpsmental iteit doen inzien. H ij heeft er gezien hoe versch i l lende taal
gemeenschappen vredelievend naast elkaar leven en eenheid in verscheidenheid waar
maken.  Deze ideeën brengt hij mee naar Vlaanderen.  De Li l le bl ijft u iteraard nog 
Maldegemnaar, dat eerst en vooral ,  maar daarnaast krijgt h ij meer en meer oog voor de 
grotere problemen ,  van de Vlamingen bijvoorbeeld d ie in België gediscrimineerd wor
den . H ij is de kerktoren ontg roeid .  

Maldegemse problemen en politiek 

Waar De Li l le voorheen al le reg isters opentrok als er in Maldegem iets te besl issen viel 
of iets verkeerd l iep,  dan is d it nu totaal anders: Wij hebben geen lust meer om ons nog 
iets van het gemeente bestuur aan te trekken, schrijft h i j .82 Bij de gemeenteraadsver
kiezingen van 24 apri l  1 920 beperkt De Li l le er zich toe de burgemeester en zijn echt
genote in de bloemetjes te zetten omwil le van hun goede werken tijdens de oorlog . De 
gemeenteraadsverkiezing van 1 926 verl iep zonder stnjd. Daar zal de gouverneur van 
opkij ken ,  meent De Li l le ,  het was nog nooit gebeurd sedert de Belgische onafhankel ijk
heid . Nu en dan toont Victor zich nog wel eens verontwaard igd omdat 't Getrouwe n iet 
wordt geïnviteerd naar een of andere bijeenkomst en toont hij zich kwaad omdat 
Cuelenaere als volksvertegenwoordiger zijn vlag n iet u itsteekt ter gelegenheid van 1 1  
ju l i ,  maar meer dan een paar regels worden er n iet aan besteed. De verslagen van de 
gemeenteraad worden zonder commentaar afgedrukt .  Toch kan Victor het n iet laten 
zich nog af en toe eens te bemoeien met plaatselijke aangelegenheden . Meestal 
gebeurt d it via de Maldegemse Kamer van Koophandel waarvan De Li l les de drijvende 
kracht zij n .  Het zeer nadel ig elektriciteitscontract met de Brugse firma Desclée wordt 
op de korrel genomen,  de aanleg van een telefoonnet wordt bepleit, een autobusdienst 
tussen Maldegem en Gent wordt gerealiseerd , enz. 

Meer dan aan de plaatsel i jke polit iek, waarvan De Li l le de relativiteit inziet, wordt aan
dacht besteed aan Vlaamse in itiatieven.  De stichting van een afdel ing van de Vlaamse 
Oud-Strijders (VOS) en de verdere activiteiten van deze vereniging krijgen ruime aan
dacht.83 Dat de deken, onder druk, de oprichting van een Vlaamse Meisjesbond in  
Maldegem verhindert, doet De L i l le  p i jn  aan het hart: Ik herinner me dat geen maand 
geleden een overtuigd mensch bij mij kloeg dat er toch zoo jammerlijk niks van een 
Vlaamsche meisjesbeweging te maken viel. Die nonnekensscholen zijn verderfelijk voor 
het Vlaamsch zijn en voor het Katholicisme. 84 Als de zusters Maricolen ter gelegenheid 
van een Vlaams feest hun leerl ingen verpl ichten die dag naai fès te volgen, spaart De 
Li l le hen ook n iet.85 De herdenking van de Maldegemse gesneuvelden in september 
1 920 wordt een Vlaamse feestdag, de Vlaamse Liederenavond van dinsdag 22 sep-



tember en de fakkelstoet na afloop doen De Li l le deugd.  Mensen die ertegen proteste
ren ,  kunnen op geen begrip rekenen bij hem: Daar waren er die kwaad werden. Waarom 
nog die klachten ophalen van den Vlaamschen soldaat? Een man die van op de kiosk 
de mensen wil toespreken, wordt verjaagd, waarop iedereen naar het Vlaams Huis trekt 
(café De Botermarkt) en daar klonk het in de dicht bewoonde straat: Vrij Vlaanderen in 
Vrij België! Zelfbestier! En als een Franssprekend kolonel in  november een bezoek 
brengt aan Maldegem, spreekt De Li l le daar schande over.86 Maar ook de voorzitter van 
het Davidsfonds krijgt een reprimande omdat hij ter gelegenheid van 1 1  ju l i  zijn vlag n iet 
uitsteekt!87 

De Meetjeslandse Katholieke Partij 

Laat De Li l le zich wein ig in met de plaatsel ij ke polit iek - houdt hij z ich als gemeenteont
vanger wat meer gedeisd? - des te meer moeit hij zich met het rei len en zeilen van de 
katholieke politici u i t  de regio. Via zijn blad prent hi j  hen in dat ze op de eerste plaats 
volksvertegenwoord igers moeten zijn ,  en geen partijvertegenwoord igers. Graaf t 'Kint 
de Roodenbeke was een man naar het hart van De Li l le ,  nooit kreeg hij van hem enige 
kritiek te verduren. Pussemier u i t  Eeklo, die zijn eed in  het Frans had afgelegd ,  haast 
zich het min imumprogramma van het Algemeen Vlaams Verbond goed te keuren ,  dit  
wegens de aanzwellende kritiek op zijn persoon. 

Door de oorlog was De Li l le een heft ig anti-mil itarist geworden en hi j  verzet zich dan ook 
uit alle macht tegen een verhoging van mi l itaire uitgaven ,  eerst en vooral omdat het een 
slecht leger is waar de officieren den weg moeten vragen aan de soldaten. Ten tweede 
omdat de grootse hekel van het volk de soldaterij is, moeders wil len n iet nog een keer 
hun zonen naar het front sturen. De Li l le d rukt in zijn weekblad een provocerend 
embleem af, het stelt een soldaat voor die zijn wapen breekt met als bijschrift: Geen man 
en geen cent voor het militarisme!. 
De Lil le begrijpt dan ook niet dat de kathol ieken n iet vrij en vrank voor de zesmaanden 
dienst en voor de algeheele vervlaamsching opkomen. Volgens hem zwaaien de 
verfranste Vlamingen nog steeds de plak in de kathol ieke parti j ,  en het zijn zij die al le 
verbeteringen tegenhouden . 
En de man in  Maldegem is onverbeterl i jk: 't Is met het Vlaamsch geloove gelijk in den 
Katechismus, men moet heel het Katholiek Geloove aannemen om zalig te worden. En 
de pastoor in de les vergelijkt dat met knoopen van een ondervest, als men eenen knoop 
mis toe doet, zijn alle knopen mis. 

En, voor de verkiezingen van 1 92 1  doet het de ronde dat Victor zich kandidaat zou stel
len voor de Senaat. Zelf rept h ij er met geen woord over, maar het ging er door als een 
brief. Het bericht bl ijkt juist te zijn ,  maar - helaas ! - betaalt h ij te wein ig belastingen. 
Belangrijk is  dat h ij schrijft dat h ij zou opgekomen zi jn als Kristen Volksgezinde, in 
samenwerking met de Frontpartij, waarmee hij eigenl i jk n iets duidel ijk maakt.88 
Vanaf augustus 1 924 verschijnt praktisch elke week een 'Vrije Tribune' waarin De Li l le 
pleit voor de vernieuwing van de 'verfranste' kathol ieke partij, onder het devies: Die 
matras moet gekeerd worden! Uit de soms el len lange artikels kan het volgende worden 
gedisti l leerd : de verfranste katholieken werken de groei van de social istische partij in de 
hand , de partij is verouderd en verl iest haar volksgezindheid ,  de halfbakken Vlamingen 
moeten er uit , de corruptie neemt beschamende vormen aan , kandidaten zijn onbe
kwaam, arbeiders komen n iet aan de bak, enz. De Li l le onderneemt zelfs een poging 
om een Jonge Vlaamse Katholieke Partij op te richten,  meer op ideeën dan op ouder-
dom.IYi) 1 45 



Als dan tenslotte door al het geharrewar in christel i jke kringen in Gent de Katholieke 
Kristene Volkspartij wordt opgericht, is Victor in zi jn nopjes.  Hij besteedt er veel aan
dacht aan , waardoor sommigen menen dat 't Getrouwe het orgaan is van de n ieuwe par
tij . De Li l le merkt fijntjes op: Wij weten daar zelf niets van en 't bewijs is wel dat wij het 
goedgekeurd manifest niet ontvingen.00 Victor laat z ich n iet voor één gat vangen. Als 
hij door anderen wordt beschu ld igd een vijand te zijn van het unitaire België schrijft h i j :  
Verre werpen wij het gedacht weg tegen het eene België te zijn, gelijk het in de land
kaart van Europa ligt. Wij vinden er zelfs schoonheid in die velen ontsnapt. Alle de pro
vincies palen aan den vreemde uitgenomen Brabant rond hetwelk ze liggen als een 
wacht om den troon van den koning te beschermen. Dat blijven wij gaarne zien. Maar 
sedert 1830 heeft de onmiddellijke omgeving die rond den koning heerscht het Vlaamse 
leven te kort gedaan. En het gedacht is rijp geworden dat het anders en beter kan 
gaan. . .  
De commentaar van De  Li l le op  de kathol ieken is werkel i jk ongezouten .  I n  plaats van 
problemen te verdoezelen legt hij ze bloot en hij doet dat op zo'n bevattel ij ke manier, dat 
zi jn lezers precies weten waar het verkeerd loopt. Als h ij in 1 925 bij een verkiezingsne
derlaag van de kathol ieken schrijft: De Katholieken hebben te kort gebold, hoeft daar in 
Maldegem geen commentaar meer bi j !  Het is dan ook begrijpelijk dat men op verga
deringen van de Kathol ieke Partij, l iever de h ielen dan de tenen zag van De Li l le .  
Overigens is  hij ook n iet vr i j  te pleiten van tweeslachtigheid .  H ij schrijft steeds positief 
over de Frontpartij , maar als een zekere M. Maes van de Frontpartij na de achturenmis 
op de markt kwam spreken, werd hem dat verboden door de politie. Het bericht staat 
ergens verdoken in 't Getrouwe, protest kon er n iet af . "91 

Vernederlandsing van de Gentse universiteit 

Na de oorlog verschijnt Onze Kop n iet meer, wat n iet betekent dat de vernederlandsing 
van de Gentse universiteit geen aandacht meer kri jgt van Victor De Li l le. Het tegendeel 
is waar: onmiddel l i jk na de oorlog wordt de strijd hernomen,  tot in den treure toe herhaalt 
hij de woorden van kon ing Albert - in 't Getrouwe steeds Aalbrecht genoemd - die zich 
u itsprak voor gel ijke rechten van zowel Vlamingen als Walen. Heel optimistisch meent 
De Li l le dat de Vlaamse Hogeschool er nu wel spoedig zal komen ; want we zijn in 't jaar 
dertig niet meer.92 
De verschi l lende voorstel len die kort na de oorlog circu leren, vinden geen genade in de 
ogen van de Maldegemse voorvechter. Volgens de een mogen de studenten hun stu
d ies wel in het Nederlands beginnen, maar moeten ze deze in het Frans eindigen, een 
ander meent dat de fakkel der Fransche beschaving in  Gent n iet mag uitdoven,  enz. 
Veel gemeenten, ook Maldegem, steunden de motie voor een algehele en radicale ver
nederlandsing.  
Noch de regering,  noch het Belgische episcopaat waren te vinden voor een Vlaamse 
un iversiteit, kard inaal Mercier was zelfs al lergisch voor alles wat naar Vlaams rook. Als 
de vernederlandsing in maart 1 922 met 7 4 tegen 63 wordt verworpen, is dat voor De 
Li l le het schoonste pleidooi voor bestuurlijke scheiding.93 In 1 924 pakt De Li l le fier u it 
met een 'scoop' :  h ij is namelijk te weten gekomen dat de bisschoppelijke brief tegen de 
vernederlandsing van de un iversiteit - d ie reeds van door de oorlog dateerde - feitelijk 
een persoonl i jk in itiatief was van kard inaal Merc ier en dat er bisschoppen waren die wei
gerden hem te ondertekenen, om zulke zaken te vernemen moet men een eindje verder 
van Leie en Schelde wonen, schrijft Victor trots.94 
De un iversiteit bl ijft echter een doorn in de voet van onze potitiekers, het laat hen n iet 
meer los. Het g rote kamerdebat van oktober 1 922 over het voorstel van Cauwelaert, dat 
een trapsgewijze vernederlandsing van de un iversiteit voorstaat, wordt door De Lil le als 



een spannend vervolgverhaal uit  de doeken gedaan . U iteindel i jk wordt het, na schier 
onoverkombare moei l ijkheden, door de Kamer aangenomen . De Walen zijn razend, 
merkt Victor vergenoegd op.95 Helaas wordt het voorstel i n  de Senaat verworpen !  
Een n ieuw voorstel voorziet dat 2/3 van de cursussen in  het Nederlands en 1 /3 i n  het 
Frans zouden worden gegeven . De Li l le  is  akkoord , maar merkt op: Laat men dit dan 
ook in Luik doen. Het voorstel van min ister Nolf wordt toch aangenomen, en de un iver
siteit wordt onmiddel l ijk de Nolfbarak gedoopt. Kard inaal Mercier laat z ich ook smalend 
uit over het voorstel Nolf, de studenten zul len er wel enkele woordjes Frans leren , mais 
ils ne s 'y  laisseront pas pénétrer par la culture française. Een Waals volksvertegen
woord iger drukt het nog straffer uit :  Les barbares ont triomphé des peuples civilisées. 
Katholieke Vlaamse polit ici krijgen er op al le vergaderingen van langs. De Li l le roept op 
tot een boycot, maar staat eerst al leen. H ij fulmineert nog enkele maanden tegen de 
Nolfsche Huichelschool, het lol/ekensspel van Gent, en krijgt van langsom meer en meer 
geli jk. Tenslotte wordt de opening van de Nolfbarak toch geboycot, de hele plechtig
heid verloopt zonder de aanwezigheid van studenten en duurt nog geen halfuur. 
Desalniettemin vindt De Li l le de opening van de halfbakte van Gent een spijt ige zaak 
voor Vlaanderen. 
Waar andere bladen er het bij ltje bij neerleggen, bl ijft De Li l le trouw aan zijn pr incipe en 
komt hij regelmatig terug op de vol ledige vernederlandsing van de un iversiteit .  Na hef
tige l iberale weerstand en relletjes in Gent komt het min isterie Jaspar terug op den 
grondslag van de Algeheele Vlaamsche Hoogeschool . 96 

De Vlaamsche Hoogeschool komt er, schrijft Victor vergenoegd,  en inderdaad : op don
derdagnamiddag 27 februari 1 930 is Gent Vlaamsch geworden, het ging zoo gemakke
lijk dat het haast niet te gelooven is.97 
De rol d ie De Lil le bij de vernederlandsing speelde moet n iet overdreven,  maar ook n iet 
geminimal iseerd te worden. Als overtu igd Vlaming streed De Li l le de strijd d ie moest 
gestreden worden. H ij deed d it met n immer aflatend enthousiasme waarvan de vonk 
zeker op een deel van zijn lezers is overgesprongen. Victor De Lil le d roeg bij het ver
wezenlijken van den onwrikbaren eisch meer dan zijn steentje bij en aarzelde daarbij 
n iet de vinger op de wonde te leggen: kathol ieken en l iberalen werd hun anti-Vlaamse 
houding verweten ,  social isten hun opportunisme: ze zagen de strijd om de verneder
landsing louter als kiespropaganda. 

Activisme en amnestie 

Onmiddel l i jk na zijn thuiskomst wordt De Li l le geconfronteerd met het activisme en de 
veroordel ing ervan door de Belgische staat. Victor toont zich een heftig tegenstander 
van het activisme, waarvan hi j meent dat het een slechte zaak is voor Vlaanderen:  Actief 
of werkzaam zijn is een goede hoedanigheid. Duitschgezind, hulp aan den vijand is 
heel wat anders en met gestraft worden. De grootste stommigheid van de aktivisten was 
hun schrijven verleden zomer: 'Onze menschen zouden meer aktivist zijn, zoo ze meer 
vertrouwen hadden in Duitsche wapens, ' De Vlaamsche beweging is te edel om ze te 
laten afhangen van het geluk der wapens, gelijk welke.98 Victor meent dat veranderin
gen in het staatsbestel langs wettel ijke weg d ienen te gebeuren .  De Von-Bissing uni
versiteit en i nstallatie van de Raad van Vlaanderen die op een bepaald ogenbl ik de zelf
standigheid van Vlaanderen u itroept, kunnen op geen goedkeuring rekenen .99 
Vrij vlug verandert De Li l le zijn mening .  De strenge en onbarmhartige straffen waarmee 
de aktivisten werden bedeeld en ook enkele lezersbrieven openen de ogen van 
't Getrouwe dat reeds op 23 februari 1 9 1 9  schrijft: Het zal de eeuwige schande van 
Vlaanderen zijn dat het zijn edelste bloed door die vuige franskiljonsbende lafhertig liet 
bespuwen en onmenschelijk behandelen. Het zijn inderdaad de Vlamingen d ie het 1 47 



gelag moeten betalen, terwij l Franstal ige economische collaborateurs schier ongemoeid 
worden ge laten.  De organ isatie van het 'verzet' wordt door de staat van beleg bijzon
der bemoei l ij kt :  op vergaderingen en bijeenkomsten van Vlamingen valt de rijkswacht 
b innen,  mensen worden zonder opgave van reden opgepakt en weer vrijgelaten .  De 
Staat van Beleg laat dit toe, schrijft De Li l le ,  maar het Beleg van de staat moet dat voor
komen. Als men aan allen die ijveren voor de edelste Vlaamsche Tale den naam aktivist 
wil geven, dan is onze beminde koning DE EERSTE AKTIVIST, want hij heeft de gelijk
heid van Walen en Vlamingen voorgesteld en wij willen niets anders. 100 De veroordel ing 
van Rosa De Guchtenare, wiens enige misdaad het was om tijdens de bezetting het 
ambt van bestierster der Middelbare Meisjesnormaalschool te Gent aanvaard te heb
ben, en deze van Borms waren voor De Li l le beschamend .  Voortaan worden de akti
visten door 't Getrouwe beschermd en er wordt onomwonden gepleit voor amnestie. In  
1 9 1 9  reeds schreef De L i l le  dat de oprechten toch eens eerherstel krijgen. Het zijn 
merkwaard ig genoeg de soc ial isten die opkomen voor amnestie. Camil le Huysmans 
met nog enkele andere collega's vragen bij het begin van 1 92 1  de algemeene uitwis
sching van straffen voor al wie in de gevangenisse zucht om zijn politieke gedachte 101 

I n  1 92 1  waren er al 30 aktivisten ter dood veroordeeld ,  1 3  kregen levenslang ,  anderen 
(een 75-tal) kregen enkele jaren gevangenisstraf. 
De Li l le pleit n iet voor genade, maar voor een algehele u itwissing van alle straffen ,  
M in ister Van de Velde bl ijft echter onvermurwbaar. Geene algemeene amnestie voor de 
aktivisten! 20 000 maal neen! Uit naam van de 20 000 gesneuvelden, roept h ij woedend 
uit in de Kamer. Bombast, schrijft De Li l le, hij wist dat hij niet rechtzinnig was . . . .  
Van de bisschoppen valt, eens t e  meer, geen steun te verwachten. Als u it lekt dat kar
d inaal Mercier pleit ten gunste van baron Coppée - een notoi r  economisch col laborateur 
- hoopt De Li l le dat die bermhertigheid zich verder zou uitstrekken . Helaas ! Alle pries
ters worden gewaarschuwd tegen het 'nationalisme' dat het vaderland in gevaar brengt. 
Alle Vlaamsche rechten kunnen op vredelievende wijze verkregen worden, aldus de bis
schoppen, waarop De Li l le:  Wij denken dat ook, maar waarom zijn ze allang niet ver
kregen?102 
De maat is vol voor De Li l le als er een brief verschijnt waarin de bisschoppen schrijven 
dat er tijd is voor alle dingen in de scholen, uitgenomen voor de Vlaamsche Beweging. 
Victor schiet u i t  zi jn krammen: Onze kerkvoogden beseffen niet dat zij met zulke leering 
de beste sprekers en schrijvers verloren hebben om tegen het opkomend socialisme te 
strijden. Op den duur met al zulke tegenkanting zouden wij nog tot het uiterste over
slaan: Vlaanderen heel op zijn eigen, nationalisme!103 
Ook na het overl i jden van Mercier b l ijft de Kerk hooghartig weigeren ook maar iets te 
doen, meer zelfs, b isschop Waffelaert van Brugge verbiedt zijn priesters nog verder mee 
te werken aan ti jdschriften en kranten die ook maar iets over de Vlaamse Beweging 
publ iceren, het zou een ongehoorzaamheid tegen het wettig gezag betekenen. De Li l le 
vindt dit alles zeer onaangenaam en voor de grijzen kerkvorst die verplicht is op de vin
geren te tikken en voor de getikten. . . 104 

De plagerijen en zelfs pesterijen waaronder de Vlamingen gebukt gaan zijn haast n iet te 
tel len:  op de bedevaart van de Vlaamse Meisjes naar Oostakker mag een pater-predi
kant n iet preken, een paar studenten van het Eeklose college worden streng berispt 
omdat ze op de nationale feestdag hun beste kleeren niet d ragen, de dwangbrief van 
Mgr. Ladeuze, verbiedt elke Leuvense student zich nog in te laten met politiek. 

Net zoa ls de vernederlandsing van de Gentse un iversiteit, wordt ook het amnestie
vraagstuk een eentonige zaak, maar De Li l le laat n iet af: D� amnestie wordt een war
boel: er zijn B of 1 o verschil/ende uitleggingen. Volgens ons is er maar één goede: uit
wissching der misdaad. Want geen der aktivisten heeft met opzet gehandeld om kwaad 



te doen. Ze hebben aan den oorlog getwijfeld. De Vlamingen werden reeds meer dan 
80 jaar verschoppen in België. De schuld van het aktivisme ligt bij de vooroorlogsche 
regering, bij de Gentsche Katholieke Volksvertegenwoordigers die ALTIJD tegen de 
Vlamingen stemden. Voor Van Cauwelaert is amnestie vergeten, voor Janson is het 
toonen van goedertierenheid, verleenen van genade. Het is een zinlooze discussie over 
het al dan niet toekennen van politieke rechten aan veroordeelden die minder dan 10 
jaar kregen, Janson wil er niet van weten. 105 
Een belangrijke gebeurtenis d ie het verlenen van amnestie in een stroomversnel l ing 
brengt, is de tussentijd ige verkiezing in Antwerpen van August Borms d ie 83 000 stem
men behaalde, terwijl de l iberaal Baelde er slechts 45 000 kreeg. Deze voor het esta
bl ishment vernederende verkiezing opent velen de ogen, het gevaar voor een opspl it
sing van België wordt plots reëel .  Het amnestievraagstuk wordt bijzonder vlug opgelost. 
Op 20 januari 1 930 meldt 't Getrouwe dat de wet gestemd is en dat Borms een vrij man 
is .  In zijn strijd voor amnestie en voor de Vlaamse zaak stelt De Lil le zich zeer radicaal 
op en hij gaat geen hei l ige hu isjes uit de weg . Kerkleiders en politici wordt in 't 
Getrouwe fl ink de mantel u itgeveegd en De Li l le neemt soms zeer gewaagde stand
punten in. Zelf door en door kathol iek, moet datgene wat hij soms schreef veel katho
l ieken hebben geërgerd . Maar als het over de belangen van zijn volk gaat, is hij erg 
rad icaal :  week na week probeert h ij de onwetenden en ongeletterden uit de diepten der 
ellende te halen en probeert hij een menselijker wereld voor hen te real iseren .  Mede 
dankzij 't Getrouwe werd de druk op de regering zo g root, dat deze n iet anders kon dan 
aan het amnestievraagstuk een aanvaardbare oplossing te geven .  

Het Belgische episcopaat 

Dat De Li l le het n iet voorzien had op sommige bisschoppen, b l ij kt reeds uit wat vooraf 
g ing.  Volgens deze kerkprelaten zijn de grootste bedreigingen voor de kathol ieke kerk, 
en dus ook voor de katholieke polit ic i ,  het d reigende monster van het soc ial isme en 
communisme, de Vlaamse kwestie en de oproepen voor zelfbestuu r. België moest en 
zou unitair bl ijven.  Over deze kwesties werd menige brief van op de kansel voorgele
zen en werden de gelovigen strikte regels voorgehouden.  
Aan het communisme verspi l t  Victor maar wein ig woorden:  communisten z i jn erger dan 
duivels en men moet wel gek zi jn om er al leen maar aan te denken voor hen te stem
men. De anti-klerikale en anti-Vlaamse l iberalen dragen evenmin de voorkeur weg van 
De Lil le en aan deze verraders van hun afkomst worden dan ook n iet veel woorden ver
spi ld. De schoolstrijd uit de vorige eeuw roept nog bij heel wat mensen nare herinne
ringen op en 't Getrouwe laat n iet na zijn lezers daaraan regelmatig te herinneren .  
Met de social isten heeft De Li l le het du idel i jk moei l ijker. Waar hij hen vroeger radicaal 
veroordeelt, vindt h ij dat nu wat moeil i jker, want er kan n iet worden ontkend dat ze zich 
veel moeite getroosten om het lot van de kleine man te verbeteren . Jammer dat ze dit 
doen zonder God . Ook was het verontrustend dat ze er bij elke verkiezing op vooruit
gingen. Op zijn eigen typische manier l icht De Li l le zijn lezers in over de - volgens hem 
- ware bedoel ingen van de socialisten :  
Gust: Jaak, moest ge twee huizen hebben, zoudt ge er een aan de socialisten geven? 
Jaak: Jazeker, Gust. 
Gust: En moest ge twee koeien hebben, zoudt ge er ook een aan de Socen geven? 
Jaak: Zonder twijfel, Gust. 
Gust: En moest ge twee konijnen hebben, zoudt ge er ook een aan de Socialisten 
geven? 
Jaak: Bijlange niet, huizen en koeien heb ik niet, maar konijnen wel, en die houd ik lie-
ver voor mijzelf! / 49 
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Meer u it leg hoeft De Li l le n iet te geven . En hij kan de bisschoppen volgen als ze com
munisten , social isten en l iberalen veroordelen. Maar dat ze de Vlaamse belangen even
eens veroordelen ,  dat wil er bij Victor n iet in .  Vooral kard inaal Mercier moet het ontgel
den,  d i kwij ls wordt h ij in 't Getrouwe in zi jn hemd gezet, zoals b l ij kt uit het volgende: De 
aartsbisschop van Mechelen heeft eenen schoonen brief geschreven ter eere van de 
Vlamingen dat ze nu al vier eeuwen te lijden hebben gehad om hun getrouwheid aan 
hun eigen aard en zeden maar dat nu het einde van hun lijden nabij is. Dat strekt den 
grooten kerkvorst te eere en we zien hierin den dageraad van een weldoende vrede voor 
heel België. Maar, ei, 'k ben mis: 't was van de leren dat hij sprak. '06 En als de bevol
k ing kard inaal Mercier een gouden medai l le wil aanbieden omwil le van zijn verd iensten 
t i jdens de oorlog , weigert een priester omdat de inscriptie eental ig Frans was. Geen 
Vlaamsch, geen centen, schrijft De Li l le vergenoegd . 101 Mercier reist in 1 920 naar 
Amerika en de Li l le vraagt zich af wanneer h ij eens naar leper of Diksmuide zal reizen. '08 

Mercier verbiedt aan priesters-leraars in  colleges nog verder l ijsten aan te leggen van 
studenten d ie onderwijs in hun moedertaal wi l len,  en De Li l le schrijft: Met dat al hebben 
wij de katholieken zien plaats maken voor de socialisten. '09 

Het zijn n iet de Vlamingen d ie een gevaar betekenen voor Belg ië ,  aldus De Li l le,  het zijn 
de bisschoppen en de Fransdolle Vlamingen die de gerechtvaard igde eisen van de 
Vlamingen n iet al leen negeren,  maar de mensen die er voor opkomen nog wi l len ver
oordelen ook. Moest Mercier nu toch eens van goede wil wi l len zijn :  Er is één man die 
met een enkel gebaar den haat die sedert vijf jaren duurt in liefde kan omzetten: kardi
naal Mercier. Geen mensch werd ooit zo gevierd. Eminentie, het katholieke België ver
wacht van U een gebaar. " 1 10 Maar er komt geen gebaar. 
B ij het overl i jden van Mercier in 1 926 schat De Li l le zijn verd iensten op rel ig ieus vlak bij
zonder hoog , maar h ij voegt er aan toe : Hij wist de Vlaamsche ziel niet te ontdekken, 
altijd door die vrees dat de volle heropbloei van Vlaanderen hinderlijk zou zijn voor de 
staat België. Maar we zijn tegen België niet, als België maar niet tegen ons is. 1 1 1  
Naast Mercier is  b isschop Waffelaert van Brugge a l  evenmin een vriend van De  Li l le. De 
Brugse bisschop is bijzonder gebeten op alles wat Vlaams is, en dus wordt de kandi
datuu r  van De Li l le voor het mandaat van volksvertegenwoord iger exp l ic iet veroordeeld .  
Vandaar de gespannen verhouding.  
De bisschoppen Seghers, Rutten en Heylen vormen dan weer een trio waar De L i l le met 
lof en eerbied over schrijft . Ze verdedigen de werkmensen en hebben oog voor de 
Vlaamse verzuchtingen. 
Het is du idel i jk :  de kerkel ijke overheid is de Vlaamse zaak absoluut n iet genegen en 
staat er zelfs vijandig tegenover. De hooge heren steunen elkaar tegen den kleine man, 
schrijft De Li l le. En hi j  heeft het bij het rechte e ind.  Dat het de onderpastoors verboden 
wordt nog verder op te komen voor de kleine man, dat hen voorgehouden wordt de wat 
betere kringen in hun parochie op te zoeken, dat ze n iet beschaamd moeten zijn Frans 
te spreken met de notabelen , dat ze n iet meer mogen meewerken aan publ icaties waar
in de Vlaamse belangen worden verdedigd,  dat priester-dichters of schrijvers verban
nen worden naar afgelegen parochies, dat gaat er bij de Li l le n iet meer in en hij protes
teert er heftig tegen. Maar, de bisschoppen waren hard leers en deden hun zin" .  

Internationale problemen 

De Li l le heeft n iet al leen oog voor binnenlandse pol itieke problemen. Aan de vredes
onderhandelingen wordt wekel ijks veel aandacht besteed, de iJredessmisse bl ijft weken
lang de hoofdbrok in 't Getrouwe. Als men die artikels leest, komt men vrij vlug tot het 
bes lu it dat er na 1 9 1 8  nooit echte vrede heeft bestaan , daarvoor vernederde het ene 



land teveel het andere. De Li l le twijfelt er sterk aan of de behandel ing van Du itsland 
door de geall ieerden en de geëiste herstelbetal ingen de vrede in  de hand werken .  
Veel aandacht wordt besteed aan het fascisme in Ital ië .  Vrij v lug  ziet De Li l le in  dat het 
fascisme een verderfel i jk systeem is. De polit iek van Mussol in i  wordt omschreven als 
het cubisme in het parlementarisme. De methodes d ie gebru ikt worden om tegenstan
ders tot betere gedachten te brengen, keurt De Lil le categoriek af: het gebruik van won
derol ie, ijzeren knuppels, brandstichtingen , plunderingen, vern ie l ing en moord . 
Toch bewondert De Li l le Mussol in i :  Een land dat nu, wonder genoeg, het goede voor
beeld geeft is Italië met zijn Mussolini die alles te zeggen heeft. Op drie jaar tijds heeft 
Mussolini zijn land uit de geldnood geholpen en gekeerd lijk een zak. Hij sloot vrede 
met den Paus en heeft de vrijmetselaars gekortwiekt. Ambtenaren en bedienden zijn 
met de helft verminderd, het tegenovergestelde van in België. De fascisten laten de 
Paus gerust, maar verheffen Mussolini tot een bovennatuurlijke geest. Hij wilde echter 
geen mythe genoemd worden, maar verbood toegang tot de Kamer wie de eed van 
trouw niet wilde zweren. Dat smaakt, zei de zot, en hij at zijn kinders pap uit. En wat 
later: Mussolini is een felle kerel. Hij ziet er frisch uit. Zijn wezen heeft iets van Napoleon. 
I n  België verschijnen de fascisten voor het eerst in 1 926; Pierre Nothomb wordt daarbij 
onze Mussolini genoemd. Fascisme en appelsienen zijn eigen aan het land, schrijft De 
Li l le en hi j  bedoelt ermee dat het fascisme hier geen vaste voet aan de grond zal krij
gen, omdat het hier n iet ontstaan is, 't is zoo dun dat het van de schuppe loopt! Toch 
pleit h i j  voor een Belgische Mussol in i  om orde op zaken te  stel len. A ls  de zwarthemden 
echter de katholieken vervolgen en naar de wapens g rijpen,  is de sympath ie van De Li l le 
voor de Ital iaanse d ictator vri j  vlug voorbij . I n  ' t  Getrouwe wordt hi j  nu afgebeeld als een 
roofdier met als onderschrift: 

Ik ben druk aan de was, 
En vuil dat die is, t is kras, 
's Nachts ben ik nachtveiligheidsman in mijn eigen huis, 
want 't is tegenwoordig allesbehalve pluis. 

VII. LICHT EN SCHADUW ... 

DE VERDWIJNING IN BEERNEM 

Op 1 4  november 1 926 verschijnt in ' t  Getrouwe het zeer neutrale bericht dat den jonge
ling Hector De Zutter wordt vermist .  De n ieuwsgierigheid van Victor De Li l le wordt 
gewekt door de naam van de drenkel ing ,  namelijk De Zutter. Zijn echtgenote draagt 
dezelfde naam en ze is ook afkomstig uit de streek rond Beernem . 

De week daarna, op 21  november, meldt 't Getrouwe dat er nog steeds geen n ieuws 
bekend is  over de verdwijn ing ,  maar dat de thesis van een doodgewoon ongeval veld 
begint te winnen. Uit pure nieuwsgierigheid begeeft De Lille zich hoogstpersoon l ijk naar 
Beernem om ter plekke poolshoogte te nemen van de stemming onder de bevolking en 
om de famil ie te condoleren.  Hij schrijft: Ik kan niet peinzen wie dat zou kunnen doen 
hebben, wat erop wijst dat De Lil le reeds van bij het beg in twijfelt aan de thesis van het 
in de vaart sukkelen. 

I n  het nummer van zondag 5 december publ iceert De Li l le een meegekregen groeps
foto van Moeder De Zutter met haar kinderen. De Li l le herinnert zijn lezers eraan dat hij 
in 1 922 ook al eens naar Beernem was geweest, maar dan in verband met de verdwij-
ning van graaf d' Udeken d'Acoz. Toen werd in de streek het volgende l iedje gezongen: l s1 



't Doedeken 0' Acoz 
Begraven in den bosch 
Wij weten 't van de kraaien 
Wie kan hun tonge naaien 
Is wel een slimmen vos 

De verdwijn ing van Hector De Zutter laat De Li l le maar n iet los. H ij bericht er wekel ijks 
over en dat legt hem b l ij kbaar geen windeieren want de oplage van zijn weekblad gaat 
snel de hoogte in ,  de mensen worden n ieuwsgier ig gemaakt. Volgens De Li l le is er meer 
aan de hand in  Beernem dan een doodgewone verdrinking .  
O p  1 2  december, een maand na de verdwijn ing ,  publ iceert 't Getrouwe een foto van 
Hector De Zutter, samen met een brief van garde Hoste waarin deze de berichtgeving 
van De Lil le omtrent de verdwijn ing in een ju ist dagl icht probeert te stel len.  Volgens 
Hoste kan er van een m isdaad geen sprake zijn omdat het parket in Brugge geen spo
ren van geweld vindt op het l ichaam. 
Deze brief is een zware psychologische fout van Hoste of van z i jn opdrachtgevers want 
hij werkt op De Li l le als de spreekwoordel ijke rode lap op de stier. Victor De Li l le stelt 
z i jn zes fameuze vragen waarop hij een antwoord vraagt, maar er nooit een krijgt. Wij 
zijn het eens met de garde! Verder onderzoek zal ons niet afschrikken!, voegt De Li l le 
er  nog aan toe, terwijl h i j  de garde nageeft dat er toch geklonterd bloed op het l ichaam 
is gevonden, wat er op wijst dat De Zutter al bloedde bu iten het water. 
Op 1 9  december 1 926 start De Li l le dan met een schier e indeloze reeks artikelen over 
de affaire onder de tite l :  Nog steeds uit Beernem. 
Victor De Li l le ,  tot dan toe nog vrij neutraal ,  begint duidel ijk ste l l ing in te nemen ten voor
dele van de verdwenen De Zutter. H ij schrijft immers letterl i jk: Er zit muziek in voor mijn 
blad. 
Het onderzoek omtrent de verdwijn ing wordt echter op 1 6  januari 1 927 gesloten en Het 
Brugsch Handelsblad, dat de vei l ige kant van het gerecht kiest, steekt de d raak met De 
Li l le en zi jn zoogezeide waanideeën. 't Getrouwe laat dat over zich gaan, de hamvraag 
bl ijft immers hoe De Zutter in het water is geraakt. 
Victor De Li l le laat dan ook n iet af, onderzoek gesloten of n iet , en hij schrijft: Wij moe
ten onze Kronijk (het wekel ijkse pol itieke hoofdartike l )  inkorten uit plaatsgebrek. Met die 
zaak van Beernem zal men ons dat wel toelaten . . . Vanzelfsprekend :  de oplage van het 
weekblad stijgt tot ongekende hoogten. In het lang en in het breed , soms op meer dan 
een halve pag ina, worden de vele lezers, en nog meer lezeressen ,  verhalen opgedist 
over:  de broek van De Zutter, de fameuze hamerslag , het wassen van de klederen 
(Nieuwe wasserij geopend . . .  ), het amateuristische geneeskundige onderzoek, enz. 
Alle artikels worden geschreven in de eigen aparte en meeslepende stij l waarin De Li l le 
een meester is .  H ij stelt zich net zo verwonderd op als de lezer, het l ij kt alsof n iet hi j ,  
maar iemand anders de stukken schrijft, de lezer leest over zijn schouder mee. 
Ondanks al les l ij kt De Lil le toch n iet zo heel blij met de ontwikkel ing van de zaak. Dat is 
nu reeds twee maanden, zo schrijft h i j ,  dat Beernem onzen koste/ijken tijd inneemt. En 
wij dachten onderweg (naar Beernem). Welke lezing is dat nu voor ons volk? Wat hem 
toch n iet belet in de u i tgesmeerde artikelen steeds maar nieuwe feiten aan het l icht te 
brengen .  De mensen trekken het weekblad dan ook uit de handen van de verkopers. 
Beernem staat zowat op zijn kop. De inhuld ig ing van burgemeester d 'Outryve 
d 'Ydewal le wordt ontsierd door vandalenstreken en er c i rculeren lasterende geschriften. 
Op 20 februari 1 927 wordt voor het eerst geopperd dat er wel eens moord in het spel 
zou kunnen zijn en op 6 maart 1 927 wordt een kaart van de gebeurten issen gepubli
ceerd, de Kronijk moest eens te meer wijken. Andere kranten� o.a. La Nation, beginnen 
zich ook aan de zaak te interesseren. De meesten steunen De Li l le in zijn strijd tegen 
wat het feodal isme van het platteland wordt genoemd. 



Victor De Lille, op het voorplan, in het Antwerpse Assisenhof. 

Vier maanden na de verdwijn ing verschijnt een bundel van de eerder verschenen bij
d ragen onder de titel Licht en Schaduw over Beernem. Er zou er zo een om de vier 
maanden verschijnen en het pleit voor De Li l le dat h ij er ook artikels van zijn tegenstan
ders in opneemt. 

Naarmate in 1 927 de weken vorderen wordt de stijl van De Li l le  a lmaar beter en worden 
zijn artikelen almaar langer. Hij doorspekt zijn columns met sprekende tite ls: 

Advokaat Kwa raad 
Er is maar één recht 
Tien man van Gent 
Brugge tegen Gent 
" I k  ben het schaap voor al lemaa" I ( De Vos) 
Bi j  de nonnekens in  Oostkamp 
Over den Onbekenden Soldaat 
Nog voort ongemanierdheid 
De laatste koe . . .  enz. 

Toch beginnen de lezers gewoon te raken aan de sti j l  van De Li l le ,  die in apri l  1 927 met 
een nieuwe vondst voor de dag komt. Hij maakte toen bekend met een geld inzamel ing 
te willen beginnen om recht te laten wedervaren en de weduwe De Zutter de gemoeds
rust te bezorgen waarop zij recht heeft. De geldinzendingen stromen binnen,  vanu it heel 
Vlaanderen storten mensen kleine maar ook wel eens grote bedragen. De steunl ijsten 
worden wekelijks gepubl iceerd en De Li l le drukt er ook de commentaar bij af d ie de 
schenkers er bij hadden geschreven.  Daar hield h ij echter vrij vlug mee op want het kost 
te hem enkele processen wegens smaad en eerroof. J 53 



Victor De Lil le en moeder De Zutter wachten op de uitspraak van de jury. 

OP BEDEVAART NAAR BALGERHOEKE 

Op Sint- Antoniusdag moeten we 10000 fr. bijeen hebben, aldus De Li l le .  Een gedurf
de u itspraak én een formidabel bedrag ,  echter n iet voor onze vriend Victor d ie er 
meteen aan toevoegt dat er op maandag 1 3  jun i  een bedevaart zal worden georgani
seerd naar de Sint-Antoniusparochie in  Balgerhoeke, een bedevaart om de tussenkomst 
van de hei l ige der verloren zaken af te smeken. 

De inzamel ing wordt een ongeloofl i jk succes: 
24 apri l 3868 fr; 
8 mei de kaap van de 1 0000 fr. is oversch reden ; 
1 2  jun i  net geen 25000 f r !  

De L i l le  schrijft dat h ij met het  ge ld van het steunfonds meer dan een pulle natte voor 
het gerecht zou kunnen kopen.  
De bedevaart naar Balgerhoeke wordt een al even groot succes als de geldinzamel ing .  
Van he inde en  verre begeven honderden bedevaarders z ich naar de kleine 
Meetjeslandse parochie. De Boerinnenbond van Moerkerke legt twee bussen in ,  u i t  
Varsenare komen ze met vele wagens, de offerkaarsen zi jn n iet te tel len. 
Als een echt reg isseur bespeelt De Li l le het aanwezige publ iek, het melodrama wordt tot 
kunst verheven. Moeder De Zutter aan de zijde van een ernstig kijkende Victor De Li l le 
en met daarachter de voltal l ige fami l ie worden op het gepaste moment ten tonele 
gevoerd wat de menigte doet wenen en tegel ijk in woede tegen het klassegerecht doet 
u itbarsten. Vervolgens roept pater ls idorus in een vlammende preek de hulp in van de 
hemel om recht te doen geschieden . 



De Li l le dr ijft het zover naderhand enkele "wonderbare" voorval len aan de bedevaart te 
verbinden. Een verloren saccoche met kostbare inhoud wordt op miraculeuze wijze 
door de eerl ijke vinder aan de eigenares terugbezorgd .  Verloren paternosters komen 
weer te voorsch ijn ,  een vallende fietser ontsnapt als bij wonder aan een voorbijr i jdende 
auto, enz. enz. 

De bedevaart is een meesterlijke zet. Victor De Li l le creëert een band tussen het sacra
le en het materiële. Het legt hem, noch de Balgerhoekse pastoor, windeieren.  De reden 
waarom de Li l le Balgerhoeke uitkiest dient n iet ver gezocht te worden.  Eerst en vooral 
zou geen enkele West-Vlaamse pastoor toelat ing hebben gegeven om zo'n bedevaart 
op zijn parochie te laten doorgaan.  De tweede reden is dat zowel ingenieur Standaert 
- zowat de Balgerhoekse burgemeester - als Victor de Li l le Vlamingen in hart en nieren 
zijn én goede vrienden . Standaert is voorzitter van het Vlaams Nationaal Verbond en een 
veel gevraagd spreker op Vlaamse bijeenkomsten . H ij is ook de grote mecenas van de 
Balgerhoekse kerkfabriek en pastoor Bonte zal dus maar moei l ij k  hebben kunnen weer
staan aan de vraag om de Beernembedevaart op zijn parochie te laten plaatsvinden, 
ook al omdat De Li l le de oprichting van de paroch ie alt i jd heeft gesteund.  
Het tweede boekje van Licht en Schaduw verschijnt en de bedevaart wordt nog eens -
zij het nu heel wat minder spectacu lair - overgedaan op 2 1  augustus. 
Het gevolg van dit alles is dat Hoste . Schepers en De Vos , de dr ie hoofdverdachten,  
onder aanhoud ingsmandaat worden geplaatst en dat het steunfonds de kaap van de 
40000 fr  overschrijdt. I n  ' t  Getrouwe wordt van een geldmirakel gesproken.  

DE ONTKNOPING 

I n  1 929 tenslotte komt de langverwachte ontknoping door de u itspraak van het 
Antwerpse Assisenhof dat Hoste en Schepers veroordeelt tot eerder l ichte straffen ,  maar 
toch veroordeelt. Het is de zoveelste persoon l ijke triomf voor De Li l le d ie het als eerste 
had aangedurfd zich te stel len tegen de machtige en rijke West-Vlaamse kasteelheren.  
I n  de ogen van de gewone man is Victor De L i l le noch min noch meer een held en h ij 
geniet van een enorme populariteit bij de massa. I n  een bepaald blad wordt hij zelfs tot 
'Victoire De Li l le' herdoopt ! 

De veroordel ing en de maanden d ie daaraan vooraf g ingen betekenen een kaakslag 
voor Het Brugsch Handelsblad dat steeds de partij heeft gekozen van het gerecht en nu 
bakzeil moet halen . 

Zowel l inks als rechts wordt De Li l le van alles en nog wat verweten :  h ij zou uit puur geld
gewin hebben gehandeld ( hij wint inderdaad een aard ige cent aan de zaak), hij zou tuk 
zijn geweest op sensatie (wat ju ist is ,  want op een bepaald ogenbl ik lopen er versch i l
lende processen tegen hem wegens eerroof, ten bedrage van 75 000 fr. ) ,  De Li l le zou 
het gerecht in  discred iet hebben gebracht (maar het gerechterlijk onderzoek mag een 
schoolvoorbeeld worden genoemd van hoe het n iet moest), enz. Al bij al kunnen we 
besluiten dat De Lille gezorgd heeft voor gerechtigheid en dat hij de gekwetste ziel van 
het volk recht heeft doen wedervaren . 

Voegen we h ier nog aan toe dat De Li l le z ich ,  gezien het Beernemse succes, ook in l iet 
met andere 'du istere' of 'schandaalverwekkende' zaken:  een geheimzinnige verdwijn ing 
in Brugge, Sareltje Bauwens die vermoord wordt opgehaald uit de Brugse Groene Rei , 
de landopzeg te Jabbeke van meer dan 50 pachters, de betwiste krankzinnigheid van 
de weduwe Caloen ten voordele van de erfgenamen" .  l ss 



VII. VOLKSVERTEGENWOORDIGER VICTOR DE LILLE 

PROGRAMMA 

De spr ingplank waarvan Victor De Li l le zich in 1 929 bedient om zich in de nationale poli
t iek te gooien, is de zeer g rote populariteit d ie hij sedert 1 926 in het Brugse had weten 
op te bouwen met de affaire Beernem. 1 12 De actie voor het bouwen van goedkope én 
gezonde werkmanswoningen door de maatschappij " Vrijhuis - Blijhuis" zorgt ondertus
sen nog voor bijkomende populariteit ,  waarvan ook zijn zoon Jozef profiteert . 1 1 3  
Victor De Lille heeft over a l le politieke - maar ook andere - problemen een zeer uitge
sproken mening die h ij wekel ijks met verve in 't Getrouwe Maldeghem ontwikkelt. Hij 
toont zich daarbij een meester in het eenvoudig voorstel len van zeer ingewikkelde poli
tieke en andere problemen.  
Grosso modo ziet het kiesplatform waarmee Victor De L i l le naar de kiezers wi l  gaan eruit 
als volgt: 
1 .  het bestrijden van de corruptie binnen de partijen ;  
2 .  het  verlenen van amnestie aan de ' kleine' Vlamingen; 
3 .  de real isatie van versch i l lende urgente Vlaamse problemen : gerecht, un iversiteit, 

onderwijs ,  administratie. of zoals de Li l le het u itdrukt: De Vlamingen in Vlaanderen 
gelijk de Walen in Wallonië; 

4. verkort ing van de d ienstplicht en vermindering van de mi l itaire u itgaven; 
5. betere hu isvesting voor de werkman; 

• 

6. de invoering van een n ieuw kiesstelsel : Man voor Man, Kop voor Kop; 
7.  reorganisatie van het gerecht: Voor ' t  gerecht of voor den doofpot. 



De aversie van Victor De Li l le tegen het bestaande kiesstelsel wordt op een zeer bloem
rijke én volkse manier u itged rukt: Het kiesstelsel met zijn gereedgelapte partijlijsten is 
menschenfopperij en groote. Kandidaten worden van vooren op de lijst gefoefeld . . .  
Iedereen heeft die slavernij gevoeld wanneer hij in 't kieskotje staat. De kiezers van 
Brugge ontsnappen daaraan deze keer Een man stemt voor een man. Men stemt voor 
Victor De Lille omdat hij alreeds in zijn lang leven zooveel gedaan heeft, altijd gansch 
alleen. Beernem is daar een staaltje van, maar 't is een groot. 

KANDIDAAT IN BRUGGE 

In het Meetjesland - en ver daarbu iten - is Victor De Li l le zowat door iedereen gekend.  
De spreuk Men is geen sant in eigen land is echter heel toepassel i jk op De Li l le d ie 
goed weet dat h ij wein ig kans maakt had om in het arrondissement Gent-Eeklo verko
zen te worden. Het Het Brugsch Handelsblad , dat de fami l ie De Li l le n iet al te goed 
gezind is, schrijft dat de Li l le in Maldegem nog aan geen honderd stemmen zou gera
ken wat verontwaardigde reacties u itlokt in 't Getrouwe. Victor De Li l le bezit echter vol
doende politieke feel ing om in te zien dat het inderdaad in  Brugge is dat hij zi jn slag 
moet s laan . Gesteund door zijn zoons Jozef en Antoon - beide opvolgers - vormt het 
trio De Li l le een ploeg die n iet te onderschatten was. 

De hamvraag bij de kandidatuur  van De Li l le is met welke partij h i j  scheep zal gaan . 
Onderhandel ingen met Odi la Vandenberghe-Maréchal van de Brugse Frontpartij lopen 
op een s isser uit door het eigengereide optreden van De Lil le. Er wordt wel afgesproken 
mekaar tijdens de kiesstrijd te ontzien. 

Al le partijen zijn tegen De Li l le en alhoewel ze hem geen schi jn van kans geven is hi j  
i n  elk kiesblaadje toch de zondebok: De Socialisten spotten veel, maar bleven deftig. 
De liberalen spotten ook, maar die deden ons meer voordeel dan nadeel. Ze schreven 
dat onze huizen met schooren ondersteund moesten worden maar de menschen wis
ten beter Dat is zwart tegen wit zeggen en dat zal ons veel stemmen doen bijwinnen. 
De Nationalisten waren het eerlijkst van allemaal. De oude katholieken waren afschu
welijk, duivelsch, gemeen, niet alleen in hun blaadjes maar nog walgelijker op hun 
meetings. Als straf roept De Li l le iedereen op n iet voor de kathol ieken te stemmen 
waarmee h ij afstand neemt van een jarenlange trad it ie. Het g rieft hem erg dat de 
katholieken meewerken en zelfs koplopers zijn i n  de lastercampagne d ie tegen hem 
wordt gevoerd : 

't Ergste van al is dat de Katholieken daaraan mee doen alsof ze er behagen in schep
pen hun medemenschen, ja hun geloofsgenoten in stukken te trekken, schrijft een 
gekwetste Victor die beweert het anders te zul len aanpakken:  

1. geen haat tegen niets of niemand, maar zelfverdediging; 
2. wij laten alle tegenstanders met rust en zoeken kracht in eigen macht. Die niet weer

dig is alleen gekozen te worden is niet weerdig in de Kamers te zitten. 

De Lil le en co laten al le scheldpartijenen en verdachtmakingen nogal fi losofisch over 
zich heen gaan en spitsen zich toe op hun verkiezingscampagne die voor de toenmali
ge tijd als een schoolvoorbeeld mag gelden. De campagne van Victor de Li l le en zonen 
munt u it door ha.ar originaliteit en aparte aanpak, door de precieze t iming en door de 
persoonlijkheid van de kandidaten. Vergeten we hier n iet de ontwapenende humor te 
vermelden : De menschen lachen gaarne ne keer, staat in ' t  Getrouwe. l s7 



ss I 

PROPAGANDA 

Een geducht wapen in  de kiesstrijd is vanzelfsprekend 't Getrouwe Maldeghem dat gre
t ig gelezen wordt in 't Brugse. Vanaf februari tot eind mei 1 929 versch ijnt er wekelijks 
een artikel over de verkiezingen waarin voornamelijk gehamerd wordt op drie thema's :  

- vooreerst drukt de L i l le  z i jn  lezers op het  hart dat hi j  net zo goed, zon iet een betere 
kathol iek is dan de kand idaten van de Brugse Kathol ieke partij ; 
- vervolgens benadrukt De Li l le zijn vrijheid en zelfstandigheid,  tot vervelens toe wordt 
zi jn onafhankel i jkheid benadrukt .  Psychologisch gezien is dit goed bekeken want de 
menschen hebben er hun buik van vol te moeten stemmen lijk een hond die eten moet 
wat men voor zijn kot smijt, gelijk een kind van zes jaar. Een partij is maar een deel, een 
part, wij willen het geheel. 
- tenslotte is er het handig gebruik van veelzeggende en verhelderende i l lustraties, voor
nameli jk overgenomen uit Oe Haagsche Post waar tekenaar Ton van Tast furore maakt. 
Een inslaande nieuwigheid is dat De Li l le aankondigt de kiesstrijd in te zetten met een 
rad iowagen, een auto met een lu idspreker erop. Jozef de Li l le, Jym, die in 't Getrouwe 
wekel ij ks een rubriek verzorgt onder de titel Nieuwigheden uit de Mekanieke Wereld, 
spaart kosten noch moeite om de wagen tijd ig  klaar te krijgen, wat vanzelfsprekend lukt, 
zij het na schier onoverkomel ij ke moei l ij kheden. 

Ja, dat is iets naar onzen aard, op eigen benen staan, onze eigen rollende zaal bezit
ten, schrijft Victor, d ie er vergeet bij te vermelden dat n iemand een zaal wil verhuren aan 
deze scheurpartij . Geen nood echter: Zij hebben vergaderzalen, wij hebben hemels
breedte! 

Op 24 maart 1 929 , Palmzondag , begint de zegetocht. Op één enkele zondag worden 
acht à tien dorpen of gehuchten gedaan . Zo'n bezoek verloopt vrij stereotiep. Bij het 
b innenrijden van een dorp wordt de bevolking vergast op een vrol ij k  deuntje, kwestie 
van de mensen naar bu iten te lokken . Victor h imself, of een van zijn zonen, houdt een 
korte toespraak waarin de belangrijkste programmapunten op een rijtje worden gezet. 
Steevast worden de aanwezigen daarbij aangesproken met Goede menschen van . . . 

waarna een lofl ied volgt op de burgemeester, de pastoor, de koster, de onderwijzer, zus
ter overste, enz. Victor kent d ie mensen en h ij weet er menige anekdote over op te d is
sen . Vervolgens wordt het goede woord over den nakenden strijd gesproken , wordt het 
versch i l  u itgelegd tussen onze mannelijke vrijheid en de booze slenters van de oude 
verknechtende politiek en tenslotte wordt verwezen naar de affaire Beernem die binnen 
de komende maanden haar ontknoping zal kennen in  het Antwerpse assisenhof. De 
toegelopen mensen worden nog eventjes aan het lachen gebracht met een kwinkslag 
waarna de kleine karavaan afscheid neemt van de goede menschen van Zilleghem die 
de week daarna in 't Getrouwe kunnen lezen:  Heel Zilleghem is voor Lilleghem. . 

I n  Damme ergert De Li l le z ich aan de povere huisvesting van de arbeiders: Menschen, 
luistert, ge moogt niet arm willen zijn, armoede houdt veel schone zaken tegen, wordt 
eigenaar van uw eigen huis. Dit is regelrecht ageren tégen de katholieke opvatting dat 
iedereen moet berusten in zijn lot en dat lot met christel ijke deemoed dragen. 

Het succes dat de radiowagen overal kent, wekt spot en ni jd op bij de trad itionele par

tijen d ie de draak steken met De Li l le en hem proberen belacheÎijk te maken, maar Victor 

b l ijft stoïcijns, die zijn volk liefheeft weet wat het nodig heeft, geeft hij zijn tegenstanders 
na en h ij noemt zichzelf een keersken dat voren gaat en dat licht zoo schoon. 



Het wordt een succesvolle campagne. I n  Moerkerke lu isteren wel 400 mensen naar de 
radiowagen, i n  Sijsele waren er dat 1 00 allemaal vriendelijke wezens, i n  Sint-Kruis wordt 
gewag gemaakt van enkele honderden lu isteraars, in Snel legem lokt de tovermuziek de 
menschen 's zondagsmiddags naar buiten, in  Varsenare zwarmen ze lijk de bien rond 
de radiowagen. I n  Oedelem is er sprake van een d ichte menigte en men zingt er: 

Wij zullen voor hem stemmen 
De Lille krijgt ons stem 
Wij laten ons niet temmen 
Wij stemmen al voor hem 

I n  Beernem loopt het u i t  de hand, zoveel volk stroomt er samen rond de radiowagen. Tja, 
we beleven deugddoende dagen. Bestoven en ingeslapen zijn al de oude partijen. 
Tandeloos. Sprakeloos door verplichtingen aan elkaar. Borstel deze keer het stof eraf. 
Stemt voor de beste katholiek van 't land, voor de trouwste Vlaming maar de grootste 
durver, vraagt De Li l le 

TEGENSTAND 

I n  De Standaard wordt nogal smalend over De Li l le geschreven en dat zint hem n iet. En 
zeggen, verdedigt hi j  z ich,  dat ik De Standaard altijd door dik en dun gesteund heb. 
Maar ja, net zoals voor alle andere bladen geldt het ook voor De Standaard: En als de 
hemel de onze is, daar kan niemand anders in . 
Toch onthult De Standaard enkele zaken d ie Victor maar matig weet te appreciëren . 
Eerst en vooral wordt h ij een gekende afbreker en dwarsdrijver genoemd. Hij l igt om de 
haverklap in confl ict met de geestel ijkheid en berokkent aldus veel schade aan de 
katholieke partij . Ook wordt de fami l ie doorgel icht :  de lonen in  de drukkerij van De Li l le 
zijn lager dan elders, de fami l ie werd dubbel betaald voor de Maldegemse ontvangerij, 
zoon Jozef ,d ie opkomt als opvolger, werd na de oorlog veroordeeld als deserteur, De 
Lil le is tegen de nieuwe huishuurwet omdat hij zelf enkele kleine werkmanswon ingen te 
duur verpacht, de hu isjes van 1 6000 fr die gebouwd worden door de kredietmaat
schappij Vrijhuis-Blijhuis zijn verre van gezond en daarbij nog slecht gebouwd , enz. 

De kritiek in Vooruit beperkt zich voornamelijk tot de werkmanswoningen en in  de mees
te andere kranten wordt De Li l le afgedaan als een fenomeen,  een curiosum,  een kluch
tigaard waar geen kwaad moet van verwacht worden. La Libre Belgique is zowat het 
enige blad dat De Li l le au sérieux neemt. 

De Brugse pers toont zich het felst in het bedenken van scheldwoorden en verdacht
makingen: zuivere geldklopperij, politiek geknoei, kwade trouw. Naarmate de verkie
zingsdag nadert, worden de scheldpartijen almaar heftiger en vulgai rder. De Li l le 
besteedt er nauwelijks aandacht aan . 

Subtieler én venijniger is de tegenstand vanwege de geestel ijkhe id .  I n  een van zijn ver
slagen over de zegetocht doorheen het Brugse gewest schrijft De Li l le dat de pastoors 
en onderpastoors goedwillig naar ons staan te luisteren tot het laatste woord wat we 
zeggen en ze knikken vriendelijk. Dat zien de menschen geerne! Prompt krijgt h ij een 
brief van 1 1  pastoors en onderpastoors waarin staat dat de geestel i jkheid en bloc tegen 
zijn scheurmakerslijst is en ook zal blijven:  een ware katholiek volgt immers de tucht van 
zijn partij en alle verstandige kiezers weten dat er voor U geen de minste kans bestaat 
om verkozen te zijn, allen zullen stemmen voor de ware katholieke lijst. De brief wordt 
gepubl iceerd in 't Getrouwe en van de nodige commentaar voorzien : Natuurlijk dat de l s9 
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parochiën die wij bedoelden niet tot dit elftal behoorden, 't waren allemaal andere . . . , 
l acht De Li l le d ie het echter zoo triestig vond dat sommige priesters rondloopen tegen 
ons. Het is alleen de schuld van het kiesstelsel, of van het hedendaagsch partijstelsel 
dat ieder vrije gedachte wurgt dat wij alleen moeten optreden. We herhalen het hier: 
andere priesters zijn wel met ons, door heel het land en ze jubelen omdat we gekozen 
zouden worden . 

Pastoors gaan ten hu ize om hun parochianen te bezweren n iet voor De Li l le te stemmen ,  
elders wordt het lezen van 't Getrouwe Maldeghem verboden en van op  de preekstoel 
wordt De Li l le in een slecht dagl icht geplaatst. Victor is er n iet helemaal gerust i n .  Op 
zondag 26 mei 1 929 worden de goede priesters uit de gemeenten van de arrondisse
menten Brugge en Roesselaere-Thielt opgeroepen om in Gods naam morgen op den 
preekstoel geen nijdigheid tegen De Lille te laten hooren . De oproep kent geen succes 
want in praktisch elke kerk worden de gelovigen aangemaand te stemmen voor de 
kathol ieke partij . 

DE PRONOSTIEK 

Naast de inslaande radio-wagen krijgt De Li l le in vol le verkiezingsstrijd een ingenieuze 
inval . Op 5 mei 1 929 lanceert hij de idee van een schatt ingswedstrijd .  iedereen wordt 
opgeroepen om te voorspel len hoeveel stemmen De Li l le wel zou halen zowel in Brugge 
als in Roeselare-Tielt waar zoon Jozef opkwam en vader Victor plaatsvervanger was. De 
d rie dichtste zouden samen met de toekomstige volksvertegenwoord iger mee mogen rij
den naar Brussel om er het parlement en de stad te bezoeken en te gaan eten in een 
restaurant: alles op kosten van De Li l le .  De pronostiek kent veel bijval , soms komen in 
de burelen van 't Getrouwe tot 50 brieven per dag toe , waaraan de Li l le fijntjes toevoegt, 
van zowel burgemeesters , kosters, onderwijzers, maar n iet van pastoors ! 

I n  't Getrouwe van 26 mei - dag der verkiezingen - publ iceert De Li l le enkele cijfers: er 
waren 200 brieven b innengekomen die hem tussen de 13 000 en 1 6  000 stemmen 
geven,  meer dan 400 brieven geven hem rond de 20 000 stemmen wat voldoende zou 
zijn voor een tweede verkozene . 1 14 

ZESSE IS KERMESSE 

Reeds bij de trekking van de l ijstnummers heerst er een optimistische sfeer in het kamp 
De Li l le :  men trekt het nummer zes en onmiddel l ijk  wordt dat Zesse is kermesse. En het 
wordt kermis. Op zondag 2 jun i  1 929 bloklettert 't Getrouwe de overwinn ing :  Aan alle 
13000 brave menschen onzen besten dank. Victor De Lille is volksvertegenwoordiger 
gekozen met omtrent 13000 stemmen. Op zijn eigen typische manier bedankt Victor zijn 
kiezers: Brave Menschen. U hebt het volbracht: de partijdwingelandij is gebroken, voor 
de eerste maal in 't land sinds het eenvoudig stemrecht hebt U, menschen van West
Vlaanderen, een man, kop voor kop, naar de Kamer gestuurd. Dank U , dertien duizend 
malen. 

De verkozen volksvertegenwoord igers uit het arrondissement Brugge waren:  
Achie l  Van Acker, bed iende, social ist (n ieuw verkozene) 
Eugène Standaert, advokaat, kathol iek ( herkozen) 
René De Bruyne, katholiek (herkozen) . 
Victor De Li l le ,  letterkund ige, Maldegem (n ieuw verkozene) 
De l iberaal Ju l ius Boedt, advocaat, moest zijn zetel afstaan aan De Li l le .  



De pers reageerde verdeeld én verrast. I n  De Standaard wordt een echte hetze gevoerd 
tegen Victor De Lille wat hem doet verzuchten : Er is nooit een nieuwgekozene zoozeer 
beknibbeld én geprezen als wij nu sedert onze verkiezing. Toch meest beknibbeld. 
Jaloersheid ligt eraan ten grondslag. Vooruit sch rijft dat De Li l le een der zonderl ingste 
figuren is die in de Kamer zal zetelen, het n ieuwe kamerlid pocht erop een goed katho
liek te zijn en van de Socialisten 3000 stemmen te hebben afgenomen. De vroeger onge
kende De Lille is een gulzigaard die uit drie verschillende schotels wil eten: katholiek bij 
de katholieken, Vlaams bij de Fronters, neutraal bij de socialisten. Aan dergelijke char
latans laten lichtgelovige kiezers zich beetnemen. De Vrije Burger wijst in het nummer 
van 29 mei 1 929 op de vele blanco stemmen en meent dat d iegenen die voor De Li l le 
stemden dat g rotendeels deden uit ongenoegen tegen hun eigen partij . De redactie ziet 
er een bewijs i n  voor het feit dat ons volk nog steeds onbereid is tot het uitoefenen van 
zijn stemrecht, omdat het niet verstaat dat eene rechterlijke uitspraak niets te maken 
heeft met de algemeene politieke en economische leiding van een land. Verder meent 
hetzelfde weekblad dat De Lil le bewees een goed mensenkenner te zijn die dankbaar 
gebruik maakte van de grenzeloze naïviteit der massa door zich voor te stel len als de 
onvermoeibare strijder die het gerecht in beroering bracht en al de l isten doorzag van 
de machtigen der aarde die de triomf van de waarheid probeerden te beletten .  I n  p laats 
van De Li l le almaar aan te vallen had men deze comédien beter ontkleed . De verkie
zing bewijst verder dat het g ros der bevolking altijd bereid is den behendigsten goo
chelaar te volgen. De l iberale Journal de Bruges (de l iberalen verloren een zetel )  schrijft 
nogal smalend over Ie catholique dissident . . .  un élu par la grace des intellectuels d' 
Oedelem, de Beernem, de Schuyfferscapelle et d'autres centres de la même importan
ce . .  

Bij a l  deze negatieve commentaren bl ijft d e  grote vraag voor iedereen hoe D e  Li l le zich 
in  de Kamer zou gedragen . Hij laat zich namelijk voor het Parlement fotograferen in het 
gezelschap van enkele Fronters en onmiddel l ij k  wordt geschreven dat De Li l le zich tot 
Vlaams-National ist had bekeerd . Neen, antwoordt het parlements l id ,  wij zijn en blijven 
volks-vertegenwoordiger en geen partij-vertegenwoordiger. 

PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN 

Het zou overdreven zijn te beweren dat Victor De Li l le d iepe sporen heeft nagelaten in 
de Kamer. Anderzijds g ing zijn parlementair mandaat toch ook n iet onopgemerkt voor
bij . Als De Lil le op de tr ibune versch ijnt of ongevraagd tussenbeide komt er steeds 
animo in het halfrond .  Hij is zeer ad rem, doet de kamerleden eens lachen maar wat 
toch belangrijk is: als het menens was, wordt met aandacht gelu isterd naar de baard i
ge profeet uit Maldegem . 

Zijn belangrijkste tussenkomsten handelen over de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit, het stroeve grensverkeer, de afschaffing van de taks op wielerbanen en het 
houden van duiven.  Hij spreekt de Kamer toe in verband met incidenten op de 
IJzerbedevaart, pleit voor het bouwen van goedkope won ingen,  stemt tegen de verho
ging van de begroting van Landsverdediging en spreekt zich uit tegen l ijkverbrand ing ,  
een gevoel ig item in  d ie  dagen . 

Zijn tussenkomsten in verband met de werking van het gerecht zijn u iteraard belangrij
ker. Op 3 juni  1 930 houdt h ij zijn g rote interpel latie over de affaire Beernem en over 
andere onopgeloste zaken: de zaak van het Meestraatje in Brugge, de affaire van de 
gefusilleerde Beele in Wrngene, en de zaak Storme (Ruddervoorde) .  Op 25 maart 1 93 1  1 61 



i nterpelleert h i j  over de ontvoering van mevrouw Van Caloen uit Brugge en hi j  hekelt 
daarbij de lakse rol van het gerecht. In februari 1 932 komt hi j  nog eens terug op het 
geval Caloen,  De Li l le looft daarbij de pers als het lux veritatis van de democratie. 
Naast deze toespraken zijn er ook nog de talrijke, onaangekondigde en meestal gevat
te tussenkomsten .  Tijdens de d iscussie over de vernederlandsing van de Gentse uni
versiteit zegt kamerl id Carpentier op een bepaald ogenbl ik :  Une langue n 'a pas de 
droits en soi, el/e est un outil, un instrument, el/e est faite pour nous rendre des services, 
waarop De Li l le onmiddel l i jk repl iceert: Het tegendeel is waar; een taal heeft geen wet
ten noodig . Dat ziet men niet in Engeland of in Frankrijk, of in gelijk welk land, dat een 
klassieke taal heeft. (Menigvuldige onderbrekingen op vele banken), wat Brunfaut doet 
u itroepen: On se croirait au cabaret à Maldegem! 

De Li l le stelt ook veel vragen aan ministers over meestal plaatselijke problemen : stimu
leren van de vlashandel ,  wegenaan leg, pensioenen, onderwijs en dergel ijke meer. 115 
Vanzelfsprekend worden zijn tussenkomsten in de Kamer in 't Getrouwe nogal dik i n  de 
verf gezet en van de nodige lovende commentaar voorzien. I n  Oe Eecloonaer van 24 
apri l  1 932 wordt echter een ander snaartje betokkeld.  De Adegemse Boerenbond keurt 
ten zeerste de houd ing af van De Li l le die zich bij de bespreking én de stemming over 
steun aan landbouwers afzijd i g  h ie ld :  de leutige député van 't Getrouwe, hij liet de boe
ren in de steek en stemde de gevraagde invoerrechten niet, hij trekt 42000 fr per jaar; 
reist voor niks op de kussens, droogt met zijn jongens de menschen at, bezet immer 
voort als cumulard de vet betaalde plaats van ontvanger van zijn geboortedorp, neemt 
affronten voor complimenten en ziet dan nog zijn gazette verkocht door die brave boe
ren die hij voor den aap houdt en in den nek schupt. Wij raden hem aan van nu af reeds 
om te zien naar een koper van zijn medaljie van volksvertegenwoordiger nu hij, naar hij 
zegt, aan 't vergaren is van zijn tweede miljoen. Dit stukje kan zowat gelden al pars pro 
toto voor al le kritiek op De Li l le :  geldgewin en macht zouden zijn enige drijfveren zi jn .  

Wat er ook van z i j ,  voor de toch n iet meer zo jonge volksvertegenwoordiger was zijn par
lementaire periode fysiek erg belastend,  doch:  de trein en de straat zijn mijn echt parle
ment, daar hoor ik wat onder de menschen leeft. 
I n  1 932 wordt de polit ieke fakkel overgenomen door zoon Jozef De Li l le die volksverte
genwoordiger bl ijft tot aan het e inde van de Tweede Wereldoorlog . 

IX. DE LAATSTE JAREN 

Vanaf 1 930 laat Victor de teugels meer en meer los ten voordele van zijn zonen .  Zoon 
Leon volgt zi jn vader op als gemeenteontvanger. Jozef wordt de spi lfiguur en hoofdre
dacteur van 't Getrouwe. Als Jym publ iceert hij honderden vulgariserende artikels in de 
rubriek Nieuws uit de Mekanieke Wereld. In 1 932 volgt h ij vader Victor op als volksver
tegenwoord iger en ook is h ij enkele maanden burgemeester van Maldegem. Antoon 
vervaard igt d rukkerijmachines, voornamelijk l inotypes. Gabriël zet de fami l ietraditie ver
der en wordt uurwerkmaker. Vanaf 1 932 schrijft h ij bijna wekelijks een artikel over de 
Maldegemse pol itieke toestand en ook is h ij de man die de heemkundige traditie van 
zijn vader verderzet. Eugeen verzorgt de studentenberichtgeving en is auteur van hon
derden gezondheidsartikels waarin h ij pleit voor natuurgeneeskunde. Zijn natuurwinkels 
waren over heel Vlaanderen verspreid en bij de bevolking was h ij enorm populair. 

Victor leeft als een echt kasteelheer van zijn renten. Hij is e"en trouw kerkbezoeker en 
gaat g raag een g laasje dr inken in een van de vele dorpsherbergen die Maldegem toen 
rijk was. Hij l u istert er met genoegen naar de klap van de mensen. Het zijn jammer 
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genoeg niet al leen zijn fysieke krachten die afnemen,  langzaam maar zeker laat ook zijn 
geest hem in  de steek. H ij komt van langsom minder onder de mensen .  H ij laat zich 
nog eens zien in Maldegem bij  de inhu ld ig ing van de Schouwburg op 31 ju l i  1 938 en op 
het Sint-Barbarafeest van 1 938 brengt h ij een laatste bezoek aan de kerk. H ij is  nog wel 
fysiek, maar geestel ijk nog slechts bij vlagen aanwezig .  
Victor D e  Lil le overl ijdt o p  1 5  j u n i  1 940, drie maanden na zijn echtgenote e n  enkele 
weken na het u itbreken van de oorlog . Ondanks de penibele tijdsomstandigheden krijgt 
h ij toch een indrukwekkende begrafenis .  Een groot Maldegemnaar was heengegaan.  
Victor De L i l le was besl ist geen gemakkel i jk mens.  Veeleisend voor zichzelf, is h ij dat 
ook voor anderen. Het l iefst van al is h ij n iet thuis,  en als daar een opmerking over 
gemaakt wordt, antwoordt hi j :  Ge denkt toch zeker niet dat ik voor mijn plezier bij de 
mensen gaf Met mensen omgaan , dat kan h i j ,  als geen ander. Doorheen heel 
Vlaanderen is  hij gekend en bekend . Geen enkele grote Vlaamse manifestatie of De Li l le 
is aanwezig: Rodenbachfeesten in  Roeselare, Vlaamse congressen in Leuven ,  Brussel 
en Antwerpen ,  Vlaamse en andere kermissen,  begrafenissen , enz. De Li l le moet gezien 
worden en is  gezien . H ij spreekt met vriend en vijand ,  lu istert en schenkt aandacht, ook 
aan de opinie van de gewone man . 
Zijn plotse invallen zijn legendarisch.  Op zekere dag ontmoet h ij kunstsch i lder Paul De 
Clercq die hij onmiddel l ijk inviteert om op 't Kasteeltje te komen eten . Het is die dag pre
cies de 2 1 ste verjaardag van De Clercq en er wordt een feestje gebouwd . De Li l le houdt 
er een vriend en vele schi lderijtjes aan over. 
Zijn hele leven is h ij behept naar nieuwigheden. Hij bezit de eerste telefoon en rad io, 
rijdt met de eerste auto, was Maldegems eerste fotograaf, maakt van zijn drukkerij een 
van de modernste van 't land, bouwt achter zijn Kasteeltje een velod room, zorgt elk jaar voor nieuwigheden op Molentjes kermis.  Hij steekt vol ambitie, maar 't is moeder De 
Zutter die bij 't werkvolk in  de drukkerij staat, die contracten afsluit en bestel l ingen u it
voert, die onderhandelt met schrijvers , die facturen betaalt. Zonder Octavie De Zutter had Victor het nooit zo ver geschopt, zij was zijn schutsengel .  1 63 



Honorina De Lil le, de 87-jarige jongste dochter van Victor De Lille, echtgenote van Omer Claerbout, in de zetel bij 
de haard, waar haar vader zijn laatste jaren sleet. 

Streuvels kent hem goed : Het is een aardigaard, belust op nieuwigheden, overal als eer
ste bij, en die van aanpakken weet. Een kwiek ventje waar leven en beweging in stak. 
Hij had de reputatie dat hij babbelde en zijn vrouw werkte. De laatste keer dat ik op 't 
Kasteeltje bij hem was, slofte de oude man door de hoving van het park, met dezelfde 
te grote schoenen, het wit ondervest, de zwarte jas en strooien hoed, meumelend in 
zichzelf . . .  

Na een bezoek aan ' t  Kasteeltje schrijft professor Emiel Vl iebergh :  Delille is mij voorge
komen als een zoo wat aardig man, meer dan een gewoon drukker, die weet dat hij meer 
is, te geerne van zichzelf spreekt en zichzelf beboft. Dit zijn zijne fouten, en wie geeft 
er gene? Maar van den anderen kant heeft hij mij de indruk gegeven van een eerlijk 
man, een door en door eerlijk man, die wat meer beoogt dan 'zaken ', die een ideaal 
heeft en dat ideaal betracht . . . 1 16 

De Li l le is de geschiedenis ingegaan als de stichter van 't Getrouwe Maldeghem en van 
de Duimpjesreeks, als de redder van de Maldegemse toren . Maar meer nog dan dit 
al les is h ij een oprecht Vlaming geweest die zich i nzette voor de ontwikkel ing van 
Vlaanderen en van zijn bevolk ing.  Dit loopt als een rode draad door zijn hele leven en 
is meteen ook zijn g rootste verdienste. Het is dan ook meer dan ju ist wat op zijn bid
prentje staat: 

0, vriend, eens ijvrig man, den werkersstand ontsproten, 
Gij hebt het werk gekend en van zijn vrucht genoten, · 
Doch eervol en oprecht: nooit hebt ge iets aangegaan 
Waar uw gewetensstem niet over was voldaan. 
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DE SACRAMENTS-

EN DE HALFOOGSTPRO CESSIE 

TE ADEGEM 

Walter Notteboom 

De hedendaagse tijd heeft in een versneld tempo komaf gemaakt met heel wat uit ingen 
van devotie. Vespers en lof, het houden van de kerkgang door de moeders na de 
geboorte van hun kind, het verd ienen van de port iuncula-aflaat met Al lerhei l igen,  de 
processies . . .  het behoort al lemaal tot het verleden. Vele genootschappen en congrega
ties die eeuwenoud waren en na het d ieptepunt van de Franse Revolutie in de 1 9de 
eeuw nog een krachtige heropleving kenden , zi jn i n  onze eeuw geleidel i jk uit de katho
l ieke geloofsbelevenis verdwenen,  zodat zij voor de jongere generaties sti laan totaal 
onbekend zijn .  

Veertig jaar geleden was het ook nog real iseerbaar dat een groot deel van de paroch ia
le gemeenschap aan de processie, een manifestatie van openbare geloofsbel i jdenis, 
deelnam. Dit publ iek naar buiten treden is p laatseli jk nog herkenbaar ter gelegenheid 
van de Kruisdagen en in bedevaarten zoals naar de grot van Kleit en de kapel van den 
Doorn. 

De H .  Bloedprocessie te Brugge, de Boeteprocessie te Veurne,  de H. Godelieve-omme
gang te Gistel en de grote Mariale processies behoren tot ons h istorisch erfgoed dat vrij 
goed de moderne invloeden weerstond , hoewel hier ook andere motieven meespelen 
dan de louter godsdienstige.  

Wanneer wi j  het beeldmateriaal bekijken dat ons overgebleven is van kort voor de oor
log tot eind de jaren vijft ig ,  valt op met welke ernst en overtu ig ing aan de p laatselijke 
processie werd deelgenomen.  De devotie tot het H. Sacrament en de verering van Maria 
waren zo levendig dat een paar honderd mensen zich graag en met overtu ig ing voor 
deze gebeurtenis i nzetten.  

HEILIG SACRAMENTSDAG 

Het feest valt i n  de Latijnse Kerk steeds op de tweede donderdag na Pinksteren en heet 
officieel festum Corporis Christi, het feest van 's Heren Lichaam. 
I n  Frankrijk heet het Fête Dieu, waarbij men zich du idel i jk opstelt tegen d iegenen d ie de 
goddelijke aanwezigheid i n  de Eucharistie zouden loochenen . 

De verering tot het Hei l ig Sacrament vindt haar oorsprong in de 1 3de eeuw. Het feest 
werd ingesteld op inspiratie van de H. Ju l iana van Corni l lon,  geboren te Retinne in 
Walloniê. Als 1 6-jarige zou zi jn een visioen gehad hebben,  waarbij z i j  het beeld zag van 
de volle maan, waarin een stukje ontbrak. Die maanschijf begreep zij als het kerkelijk 
jaar, waaraan nog het Sacramentsfeest tekort was .  Kerkleiders in haar omgeving von
den voldoende theolog ische gronden om te ijveren voor de instel l ing van het feest. Dit 
gebeurde dan ook in 1 246 door bisschop Robert de Thourotte van Luik. j 67 



Aanvankelijk werd in een 'ommegang' de rel ikwie van de plaatsel ijk vereerde hei l ige of 
kerkpatroon meegedragen. I n  Luik zou voor het eerst een processie zijn u itgegaan waar
in het H .  Sacrament - de gewijde hostie in een remonstrans - werd meegedragen. 
Een aartsd iaken van Luik, Jacques de Troyes, inmiddels paus geworden onder de naam 
Urbanus IV, voerde het H .  Sacramentsfeest in over de gehele wereld.  Hij gaf de grote 
kerkgeleerde Thomas van Aquino opdracht de teksten voor de H .  Mis en het Officie van 
Sacramentsdag op te stel len.  Vooral de mooie lofzang "Adoro te devote" is bij velen in 
het geheugen bl ijven hangen. 

Luc Stockman onderzocht deze devotie i n  het Meetjesland en kwam tot de bevinding 
dat voor Eeklo de oudste stadsrekening van 1 403 reeds de traditionele processie van 
het H .  Sacrament door de straten van Eeklo vermeldt. Te Aalter wordt melding gemaakt 
in 1 608. In 1 480 is in Bassevelde sprake van een octaaf ter ere van het H .  Sacrament. 
Te Adegem bestond in 1 544-45 een Sacramentsg i lde,  d it was ook het geval met 
Lovendegem en Assenede. Te Kaprijke gaat de devotie terug tot 1 432. Hij besluit dat 
voor het e inde van de 1 5de eeuw in a l le  Meetjes landse paroch ies een H .  
Sacramentprocessie moet bestaan hebben.  

CONFRERIE EN PROCESSIE 

Om de verering te bevorderen en lu ister bij te zetten werd de Confrerie van het Heil ige 
Sacrament in het leven geroepen.  I n  Adegem werd ze in 1 790 opgericht en in 1 8 1 2  ver
n ieuwd . 
De leden van de confrerie namen enkele verp l ichtingen op zich ,  o .m.  het aanwezig zijn 
i n  de processie iedere vierde zondag van de maand ,  het aankopen en onderhouden van 
een flambouw, het begeleiden van de priester bij een berechting. Dit laatste gold enkel 
voor de dorpskom. 
De confrerie kon bogen op het l idmaatschap van de notabelen van de gemeente of van 
zeer voorbeeldige gelovige mensen,  ook u it de lagere stand.  Zij betaalden in de jaren 
vijft ig een jaarl ij kse bijdrage van 2 ,75 fr. en werden persoonl i jk u itgenodigd naar de aan
bidding op Sacramentsdag . 
Ook "het lof ter ere van het Hei l ig Sacrament" was inherent aan de devotie en ging door 
elke donderdag in het octaaf van Sacramentsdag . De leden van de Eucharistische 
Kruistocht werden opgeroepen om aan d it lof deel te nemen.  
De grote processie, met ommegang in de dorpskom, werd gehouden op de zondag na 
Sacramentsdag. De H .  Sacramentsprocessie trok naar de Hoeke waar gezegend werd 
vanu it het bekende eeuwenoude kapelletje ,  of waar gebruik gemaakt werd van een 
rustaltaar. 

HET 0.-L.-V. HEMELVAARTFEEST - DE HALFOOGSTPROCESSIE 

Halfoogst is een van de vier geboden feestdagen die in ons land zijn overgebleven. Ook 
de Fransen zijn zeer gehecht aan het feest " l 'Assomption" .  Napoleon 1, die geboren 
werd op 1 5  augustus 1 769 in Corsica, zal wel enige bijbedoel ing gehad hebben toen h ij 
met paus Pius VI 1 het Concordaat sloot, en daarbij eiste dat 1 5  augustus tot de gebo
den feestdagen behoorde. 
Voor vele l iturg isten is het feest der "assumptio" het oudste Mariafeest. Volgens sommi
gen is de verering reeds begonnen op de heuvel van Gethsemane, met de gewoonte bij 
het vermoedel ijke g raf van de H. Maagd te komen bidden. Völgens een andere traditie 
is Maria op de p laats van het Cenakel overleden, terwijl nog anderen het bij Ephese hou
den in  het hu is van Johannes. 



Vanuit het oosten kwam een sterke impuls voor het feest: de oosterse keizer Maurit ius 
(582-602) zou bevolen hebben dat in  zi jn r i jk de dood en verheerl ijk ing van Maria met 
pracht en praal zouden gevierd worden op 1 5  augustus.  

I n  onze streken heeft nagenoeg elke kerk een altaar toegewijd aan 0 .-L.-Vrouw. Dit  
altaar, meestal het l inkerzijaltaar, had eigen inkomsten en werd vaak op een bijzondere 
manier begiftigd .  Die inkomsten werden aangewend tot verfraai ing en verrijk ing van het 
altaar, van het plaatsel i jke Mariabeeld ,  het processiebeeld ,  of voor de opsmuk van de 
kerk. Meestal werd op zaterdag de H. Mis ter ere van 0.-L .-Vrouw opgedragen aan d it 
zijaltaar. 
Volgens Michiel Engl ish werd in de middeleeuwen de halfoogstprocessie gehouden a ls 
in le iding tot de mis.  Ze had e igen gezangen en antifonen. Omdat de g rote massa de 
eigen taal van de kerk n iet verstond begon , men processie te houden na de mis of  zelfs 
in  de namiddag. Er werden vaak folkloristische elementen toegevoegd die met het rel i
g ieuze niets te maken hadden . 

MARIALE GENOOTSCHAPPEN 

Weldra onststonden heel wat confreriëen en genootschappen om de devotie tot de H .  
Maagd aan te wakkeren.  Twee broederschappen bevorderden o p  bijzondere wijze deze 
verering : die van het Scapul ier en van de Rozenkrans. 

In de nacht van 1 5  op 1 6  jul i 1 25 1  verscheen 0.-L.-Vrouw aan de heil ige Simon Stock, 
prior-generaal van de karmel ieten, en gaf hem het H. Scapul ier ten teken van bijzonde
re bescherming .  H ij stierf te Bordeaux, maar zijn rel ikwieën zijn teruggebracht naar zi jn 
klooster te Aylesford in  Engeland .  Boven het Lievevrouwaltaar in de Adegemse kerk zien 
we trouwens een schi lderij van de Gentenaar Jozef Pauwels ( 1 847) ,  voorste l lend de 
overhandiging van het scapul ier aan Simon Stock. Scapulier betekent zowel de strook 
stof die de geestelijken in sommige kloosterorden over borst en rug dragen, als de twee 
lapjes stof door l inten met mekaar verbonden die opgelegd worden aan diegene die 
ingeschreven wordt in het Scapulier. 
I n  Adegem werd het Scapul ier van 0.-L.-Vrouw van de Karmel opgericht in 1 572. 
N ieuwe leden werden ingeschreven op scapul ierzondag, de zondag van de zomerker
mis. De leden verplichtten er zich toe om o.m.  elke vierde zondag van de maand aan
wezig te zijn in de processie binnen de kerk, eveneens op de zondag van de kerkwij
d ing (kermis-zondag) en op de voornaamste feesten .  In 1 976 noteert het Adegemse 
Scapul ierboek de laatste inschrijving .  

De grote kloosterorden ijverden elk op hun manier voor de Mariaverer ing.  
De augustijnen hadden "Onze-Lieve-Vrouw van Goeden Raad" ,  de redemptoristen 
"Onze-Lieve-Vrouw van B ijstand" ,  de karmelieten "Onze-Lieve Vrouw van 't Scapul ier" 
en de dominicanen pakten uit met "Onze-Lieve-Vrouw van den Rozenkrans" . 

De Broederschap van de H .  Rozenkrans werd in Adegem in 1 885 tijdens een Gedurige 
Aanbidding door de paters domin icanen opgericht. De aan leid ing tot de instel l i ng van 
het feest van de Rozenkrans was de overwinning van de christenen op de Turken in de 
zeeslag bij Lepanto, op 7 oktober 1 57 1 . Paus Leo X I I I  prees het dagel ijks gebed van de 
rozenkrans tijdens de oktobermaand aan in niet minder dan negen encyclieken. 
Het bidsnoer, de paternoster, waaraan het Rozenhoedje gebeden wordt, herinnert aan 
de tijd dat ongeletterde monniken soortgel i jk snoer gebru ikten om het aantal onzevaders 
te tellen, die ze baden in de plaats van de psalmen die ze n iet konden lezen of verstaan. 1 69 



Vanaf de 1 2de eeuw begon men tot Maria te bidden met de woorden van de engel en 
van El isabeth . Pas rond 1 400 krijgt de rozenkrans de bekende vorm en toepassing : 
overweging van de vijftien mysteries van de Verloss ing .  Vijftien keren tien weesgegroe
ten b idden,  waartussen telkens een van de bl ijde, de droeve of g lorierijke geheimen 
(gebeurtenissen u it het leven van Kristus) wordt overwogen.  

Het rozenkransgebed werd eeuwenlang aangemoedigd en beoefend,  zowel i n  kloos
tergemeenschappen als bij de gewone gelovigen. In vele godvruchtige gezinnen 
bestond enkele tientallen jaren geleden nog het gebruik dageli jks de paternoster te bid
den. Een plechtige communicant kreeg vroeger naast een dik mismissaal meestal ook 
een paternoster of rozenkrans ten geschenke. 

De regel van moeder Placida,  eerste overste van de Zusters van Liefde, vermeldt "Alle 
zondagen en feestdagen leest men gezaemendlyk den Roozen-Krans"; ze maant haar 
medezusters aan "het Roozen-Hoeyken van 5 Mysterien, dagelyks te /eezen ". 

I n  1 948 werd in  Eeklo op grootse wijze 500 jaar devotie tot Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn 
gevierd . In dit Vijfde Eeuwfeest ( 1 448- 1 948) van ten Doorn werden alle paroch ies uit het 
Meetjesland betrokken .  

Het was voor pastoor Herman Van Damme van Adegem (pastoor van 1 945 tot 1 957) de 
gelegenheid om werk te maken van zijn Rozenkransgroep. Een maquette van het kapel
letje van den Hoeke werd in de stoet meegedragen,  voorafgegaan door d rie g roepen 
van vijf jonge meisjes , die respectievel i jk de bl i jde, d roeve en g lorieuze mysteries u it
beeldden .  De rozenkransgroep werd in de daaropvolgende jaren ,  dankzij de bereidwil
l ige medewerking van hu ismoeders en naaisters van de parochie aanzienl i jk uitgebreid.  

De samenstel l ing van een vol ledige processie na de oorlog tot in de jaren vijftig zag er 
als volgt u it :  

1 .  Opening van de processie met ru iters van de BJB 
2 .  Het processiekruis met twee rode vaandels 
3. De H. Adrianus, als f igurant en het beeld uit de kerk 
4. De fanfare en de H. Ceci l ia 
5 .  De H .  Aloysius ,  patroon van de jeugd ,  a ls  figurant en a ls  beeld 
6. H .  Franciscus Xaverius : vaandel en leden 'Xaverianen ' ,  ook de Siezen genaamd.  
7 .  Vaandels en vlaggen van verenig ingen 
8. De H. Godel ieve : f igurant en beeld uit de kerk 
9. H. Kindsheid : beeld van het Kindje Jezus 

1 O. H. Veronica : werktuigen van Ch istus' l ijden 
1 1 .  H .  Barbara 
1 2. H. Agnes 
1 3 . Groep van de goddel ijke deugden 
1 4. H. El isabeth van Hongarije 
1 5 . 0 .-L.-Vrouw van Vlaanderen 
1 6. 0.-L.-Vrouw van Lourdes 
1 7. Cong regatie van Maria, Kajotsters, B.J .B . ;  vaandels en leden 
1 8 . H. Hubertus,  als jager, als bisschop 
1 7. H. Hart: beloften ,  beeld uit de kerk, leden H. Hartbond 
1 8. Jezus en St.-Janneken 
1 9 . H. Tarcit ius 



20. Koningin der Engelen 
2 1 . Koningin van de Vrede 
22. Groep van de H. Rozenkrans 

De droeve mysteries 
De bl i jde mysteries 
De g lorieuze mysteries 

23. Groep H. Sacrament 
Standaard van het H. Sacrament 
Leden van de Confrerie van het H. Sacrament met f lambouw 
zangers en misdienaars 
baldakijn ,  priester(s) met het H. Sacrament 

24. Burgerl ij ke overheden; gelovigen ; polit ie 

De fotoreeks over de processies die hier volgt, gaande van de jaren dertig tot in de vijf
t ig ,  toont aan dat er in die tijd met enthousiasme en overtu ig ing aan de processie deel
genomen werd . Voor jong en oud was het een eer een taak te hebben in de processie. 
Kinderen beeldden engeltjes uit ,  meisjes tooiden zich graag met de mooie gewaden van 
de hei l igen, die voor de rest van het jaar goed bewaard werden in ongekende hoekjes 
van het klooster van de zusters, jonge mannen torsten de zware beelden van de hei l ige 
Godel ieve, Adrianus,  Aloysius,  Rita . . .  B .J .B . -meisjes d roegen het gekroonde processie
beeld van de H. Maagd .  Uit eerbied werd met groen en bloemen door de omwonenden 
de weg bestrooid waar ons Heer zal voorbijgaan. Nog een teken van meeleven was het 
uitstel len van een H. Hart of Mariabeeld voor het raam of in een open deurgat. De pro
cessie was een gebeurtenis d ie veel inzet vroeg van de geestel ij ken en de gelovigen 
maar hen gezamenl i jk sterkte in hun geloofsovertuig ing .  

I n  de jaren zestig ,  het  begin van de grote veranderingen in  de Kerk, verzwakte geleide
l i jk de inzet voor de processie. De vanzelfsprekendheid om hei l igen u i t  te beelden of 
mee te dragen was er n iet meer. Het individual isme stak meer de kop op, men was van 
langs om min geneigd zich als gelovige in g roep te manifesteren .  

De processie mocht niet ontaarden tot een soort rout ine zonder grote diepgang of tot 
een soort folkloristisch gebeuren .  Na nog een paar pog ingen om met de jeugd- en ande
re verenigingen een processie te vormen ,  besloot de parochiale overheid eind de jaren 
zestig tot de vol ledige afschaff ing.  
Heel wat ouderen houden er ongetwijfeld een mooie herinnering aan over. 

Geraadpleegde werken : 

1 .  LUC STOCKMAN, De verspreiding van de H. -Sacramentsdevotie in het Meetjesland voor 1600, 
Appeltjes van het Meetjesland, jb. 44 ( 1 993), p. 1 47- 1 53. 
3. R .  BOUDENS, De Kerk in Vlaanderen, Momentopnamen, Averbode, 1 994. 
3. H. NOTIEBOOM, De parochie Adegem in het midden van de 16de eeuw, in Appeltjes van het 
Meetjesland , jb. 36, 1 985. 
4. H .  NOTIEBOOM, Het parochiale Leven in Adegem, Maldegem, Middelburg, Ambacht Maldegem, 
1 989, p.  1 42-1 59. 
5. M. ENGLISH , Dagklapper I tot Il, Brugge, 1 986. 
6. AUBERT-TILLO VAN BI ERVLIET o.s.b. ,  Heiligen uit de Nederlanden, Tabor, Brugge. 
7. ALBERTUS VAN ROY o.s.b. Heiligt het jaar, Leuven, 1 944. 

Met dank aan de gezusters Tuypens en R. Van Vooren-De Smidt. De foto 's vanaf de jaren vijftig zijn van 
de auteur van het artikel. j 71 
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Een paar beelden uit 1 939. Simonne Verstraete leeft z ich in in de rol van de H .  Theresia 
van Lisieux. Wat verder herkennen we Armand De Smidt en Albert Boute in de rol van 
de hei l ige Hubertus, als jager en als bisschop. Zij stappen voorbij het hu is van Achiel 
Swankaert-Van Cleemput I rma, "L ikeuren en El legoederen" ,  in de Dorpsstraat. 

Hi lda Van Cleemput steekt als de de Engelbewaarder een vermanende v_inger op. Hel 
meisje kond igt op een bordje de komst aan van de H. El isabeth van Hongarije met haar 
rozen ,  vertolkt door Paula De Smidt. 



De fami l ie Tuypens zorgde voor een eigen groep in de processie. "Maria Ster der Zee" 
waakt over dit min i-zei lscheepje, getorst door jonge matroosjes u it het Dorp van 
Adegem, waaronder we Rudolf De Label , Johan Tuypens en Noël De Label ( +) herken
nen. Willy en Annie Bral d ragen het naambord en mej .  Christ ine Tuypens stapt op als 
"Maria Ster der zee'' . In de achtergrond kijken l rené De Smet, Maurits Doom ( later E .  H .  
Doom) e n  Jeannette Doom toe. 

Mejuffrouw Christine Tuypens, "Ster der Zee" ,  recruteerde haar entourage hoofdzakel i jk 
uit de gezinnen van het Dorp. 1 73 



Tijdens de oorlog mocht de processie niet u itgaan . Gabriël le De Label ,  dochter van 
Prosper en Bertha H imschoot , verbee ldt in 1 945 0.-L.-Vrouw van Vlaanderen.  
De groep bevindt z ich voor de woning van Robert De Smidt. 

Ook de fami l ie De Prest had een eigen groep in de processie : de 'mensenrassen' ver-
zameld rond het het Kindeke Jezus van Praag. 

• 

Van l inks naar rechts Hervé De Prest ( ind iaan) ,  Nicole Notteboom (Ch ineesje), Ale De 

Prest (k ind Jezus) ,  . . .  (eskimo), Olga Van den Abeele (Congoleesje). 



Een belangrijk feit in het Meetjesland was de viering van 500 jaar devotie tot 0. -L . -Vrouw 
ten Doorn te Eeklo, het 5de eeuwfeest van ten Doorn . Op 6 en 1 3  jun i  1 948 g ing in Eeklo 
een reusachtige stoet uit en werd ook een massaspel opgevoerd . 
Aan de parochies van het Meetjesland werd gevraagd een speciale Mariagroep naar 
Eeklo te zenden,  de kapel len op hun grondgebied in de stoet u it te beelden en eventu
eel het authentieke Mariabeeld in stoet mee te dragen . 

Pastoor Herman Van Damme ( 1 945- 1 957) wilde dat zijn parochie met een mooie opval
lende groep in Eeklo zou opstappen en zocht inspi ratie in het Rozenkransgebed . 

De Adegemse groep bestond uit : 
- vier 1 5de eeuwse pages 
- vijf meisjes die het kruisteken u itbeeldden 
- vijf meisjes met witte rozen (b l ijde geheimen) 
- vijf meisjes met paarse rozen (droeve geheimen) 
- vijf meisjes met gouden rozen (g lorierijke geheimen) 
- een maquette van de Mariakapel van de Hoeke 

In de optocht met Meetjeslandse kapellen werden ook de Kleemkape l ,  de Ter Heide
kapel , de Doornkapel en de Stoepekapel meegedragen. 
Het was een grandioze gebeurtenis met 2000 f iguranten , 50 ru iters, 13 praalwagens. 

Onder de vijf meisjes vooraan bevinden zich : Ivonne De Vos, Paula Dobbelaere" .  



Volgen thans een aantal processiebeelden uit het jaar 1 958. De kleurrijke groep 
Kajotsters draagt het beeld mee van de H. Godel ieve. 

Godelieve stierf de marteldood te Giste l ,  vermoedelijk op 6 ju l i  1 070. Ze werd om haar 
grote zorg voor de armen, op aanstoken van haar man Bertulf gewurgd.  Thans staat er 
de abdij "Ten Putte" ,  een der meest bezochte bedevaartplaatsen van West-Vlaanderen. 
Godelieve is heel populair in  Adegem. Een glasraam in het koor beeldt haar marteldood 
uit. In 1 897 werden in Adegem de zes kapellen van de St.-Godelieveommegang inge
wijd met taferelen uit haar leven.  

We gen ieten hier ook van een enig mooi dorpsbeeld met zicht vanuit de Hi l lestraat op 
het gehurkte romaanse kerktorentje en het laatste hu isje met strooien dak in  Adegem. 
Hier verrijst thans de vil la van dokter Fil ip De Keyser. 



Even verder passeert de groep voorbij de schi lderachtige woning van Edmond De 
Bruyckere-Alma Martens,  vlakbij de Schoolstraat. 

We herkennen nu ook enkele deelnemers : 
Nora Notteboom beeldt de martelares u i t  met de palm der overwinn ing ,  Annie De Pauw 
draagt zorgvuldig haar 'sleep' .  
Li l iane Lameire, I ris De Pickere, Marie-Madeleine Notteboom en Mar ia De Schepper 
houden het zware beeld in evenwicht. In de verte houdt een meisje de zweetdoek van 
de H. Veronica voor zich, gevolgd door de hei l ige. 
Zuster Marie-Paule begeleidt ingetogen de groep. 

1 77 



Maria De Vlieger is de u itverkorene om de hei l ige Cecil ia, een Romeinse hei l ige uit de 
3de eeuw, u i t  te beelden. Zij wordt voorafgegaan door Brig itte Notteboom en Trees De 
Keyser. 
Wat verder verbeeldt Oswald Van Cleemput de hei l ige Aloysius,  patroon van de jeugd. 
Achter hem wordt het beeld uit de kerk meegedragen . 



Leona De Clerck treedt aan als de zeer populaire hei l ige Rita, 'de hei l ige der hopeloze 
zaken' .  
De heil ige Rita heeft haar hei l igdom in het Ital iaanse Cascia, doch er is bijna geen kerk 
in Vlaanderen waar haar beeltenis niet wordt vereerd . 
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0.-L.-Vrouw van de Rozenkrans, u itgebeeld door Lieva De Cock, s laat vanuit de Prins 
Boudewijn laan de H i l lestraat in. Zij wordt op de voet gevolgd door de Engelbewaarder, 
Gracienne Notteboom , voorafgegaan door Yolande De Neve met de bloemen.  Na het 
processiebeeld van 0 . -L. -Vrouw volgt de grote rozenkransgroep gevormd door de 
B .J .B .-jeugdveren ig ing ,  g roep die ontstaan is op in itiatief van pastoor Van Damme, na 
het eeuwfeest van ten Doorn in 1 948. 
Het minder drukke verkeer l iet in de jaren vijftig nog de grote ommegang van de half-
oogstprocessie toe langs de Prins Boudewijn laan . 



Het processiebeeld van 0.-L.-Vrouw wordt gedragen door Marie-Lou ise Hermie, 
Lutgarde van Vooren en Annie Van den Hauwe; er is ook nog een vierde draagster. 
De groep "bl ijde geheimen" wordt geleid door Marie-Therèse Goethals. 
Het processiebeeld van Maria vertoont n iet zo'n bijzondere rijkdom . De gekroonde 
Lievevrouw draagt een scepter en een rozenkrans ,  het eveneens gekroonde Kindje 
Jezus maakt een zegenend gebaar. 

H .  Sacramentsprocessie 

Als Jezus' eer-geleide, 
Stapt innig-bl i jde 
Een frissche maagdenstoet, 
Eerbiedig ,  voet voor voet, 
Op bloemengrond, 
Versierde straten rond.  

En hemelschoon wanneer, 
Onze Lieve Heer, 

In luchten open vrij , 
Aan elkeen, ver en bi j ,  
Zi jn weelde-zegen deelt ! 

De mi lde zon bestreelt, 
met sch itter g lans, 
De gu lden remonstrans ,  
brengt engelen-visioenen 
B ij 't schett'ren der klaroenen 

't Geknielde volk buigt 't hoofd 
En bidt en dankt en looft ! 

(gedicht door Octavie De Zutter, 
echtgenote Victor De Li l le) l s1 



Mejuffrouw Lisette Bral ,  onderwijzeres en later schoolhoofd , leeft z ich in in het persona
ge van de hei l ige El isabeth van Hongarije. 
Deze El isabeth was - wat de l iefdadigheid betreft - zowat de tegenhangster van Sint
Maarten,  de hei l ige d ie zijn geld ,  goed en kleren wegschonk aan de arme. 
E l isabeth was in 1 207 geboren als dochter van de kon ing van Hongarije. Reeds in de 
wieg werd ze voorbestemd om te huwen met de zoon van Herman, landgraaf van 
Thür ingen. Ze huwde met de voor haar voorbestemde hertog Lodewijk en kreeg drie kin
deren . Aan de voet van de Wartburg l iet ze een hospitaal bouwen voor zieken en dom
pelaars. Lodewijk l iet zijn leven in een Kru istocht. El isabeth werd door haar schoonbroer 
op straat gezet, ze kreeg haar bruidschat terug en leefde in armoede te Marburg voor 
haar kinderen en haar armen.  Ze stierf in 1 23 1 , 24 jaar oud. 
Waarom draagt ze rozen? Eens verborg ze voedsel onder haar mantel om het naar de 
armen te brengen.  Een tegenstander vermaande haar n iet zo spi lzuchtig te zijn en wou 
zien wat ze met zich meedroeg . Ze opende haar mantel : de spijzen waren temidden 
van de winter in rozen veranderd . "  



Langs de toen nog landeli jke Hi l lestraat kon men het meemaken dat zelfs een paard 
aandachtig het voorbijgaan van de processie meevolgde. 



I n  de jaren vijft ig treedt een vernieuwde groep "Ster der zee" aan met vissertjes op klom
pen en met de zuidwester op. Op het bootje is nog steeds geen sleet. 

84 1  0. -L.-Vrouw Ster der Zee, gevolgd door de "Kon ingin van de vrede". 



Na het zingen van het "Tantum Ergo" zegent pastoor De Malsche vanaf het rustaltaar de 
knielende gelovigen . 

De grote groep "Koningin der Engelen" (Marie-Therèse Pauwels) vangt de terugweg aan 
naar de kerk . l ss 



Zicht op de groepen bl i jde - d roeve - g lorieuze geheimen. 
Zijn onder meer te herkennen : Maje l la Dobbelaere, Cyri l la De Pau, Maria Hermie, Annie 
Accoe, Marie-Therèse Goethals. 

Voor de processie waren al le leden present : de fanfare "De Verenigde Vrienden" zorgt 
met stemmige muziek voor een passende muzikale begeleiding.  



Dat in 1 958 de Confrerie van het H .  Sacrament nog zeer bloeiend was bewijzen de twee 
lange rijen die het H .  Sacrament voorafgaan.  
Links : Achiel Swankaert, André Van Basselaere, Ju l iaan Pauwels, Marcel Borgonjon , 
Robert De Label ,  Edgard Notteboom, Pieter Van Cleemput, Alfons Verstuyf, Gabriel De 
Vlieger, Modest Van de Kerckhove, Richard De Keyser, Hubert D'havé. 
Rechts : Henri Van den Abeele, Cyriel Ryckaert , Robert Aesaert, Etienne Pauwels, Alfons 
De Baets, Jozef De Keyser, Frans De Kesel e .a .  
Op het achterplan pijke Kamiel Sierens, Walter Borgonjon en E. H .  Vranckx. 

l s7 



Het hoogtepunt van de processie : het H .  Sacrament gedragen onder het baldakijn door 
Pastoor De Malsche. 
De priester d raagt de zware met gouddraad bestikte koorkap met daarboven nog het 
velum,  wat op een zomerse dag geen pretje was. 
Onder de dragers van het baldakijn herkennen we : de B .J . B-ers Jozef De Schepper, 
Valeer Van Leeuwe, Roger Van Leeuwe en Remi Claeys. Christiaan De Cock,  Freddy 
Boels en Leo De Kesel d ragen de processielantaarns. 
Burgemeester A lbert De Kesel met flambouw, gevolgd door enkele gelovigen, s lu it de 
ommegang af. Veldwachter Notteboom houdt een oogje in 't zei l .  

De processie trok de kerk b innen ,  de parochiale gemeenschap had op een waard ige en 
meelevende wijze het feest van 0.-L. -Vrouw Hemelvaart gevierd . 

. . 



HET BIBLIOTHEEKWEZEN 

ALS VASTE WAARDE IN HET 

DONKSE CULTURELE LEVEN 

INLEIDING 

Paul De Ceuninck 

Het boek is het machtigste instrument 
in den strijd van het recht en de waarheid. 

Een volk verdrukt noch knecht men niet 
zoolang het eert zijn taal, zijn lied. 

Het landelij ke Donk, waarvan het ontstaan in  de Frankische tijd moet gezocht worden,  
vormt van oudsher een aparte leefkern binnen de gemeente Maldegem . I n  1 873 werd 
het ook een zelfstand ige parochie.  
I n  het traditionele leefpatroon , s inds mensenheugenis geheel getekend door de land
bouw, kwam pas na de Tweede Wereldoorlog grond ige verandering toen vanaf het 
begin  der jaren vijftig en vooral in de jaren zevent ig,  g rote oppervlakten grond bouwrijp 
werden gemaakt. Daardoor werd een jonge bevolking aangetrokken d ie werkgelegen
heid vindt in de secundaire en tertia i re sectoren,  o .m .  in het El isabethziekenhuis te 
Sijsele. 
Naast het onderwijs, het parochiale leven en het veren ig ingsleven als pij lers van de 
volksontwikkel ing ,  werd in de recente tijd een derde grote stap ten voordele van de 
volksontwikkel ing gezet: de vestig ing van een uitleenpost van de Plaatse l ijke Openbare 
Bibliotheek, gemeenzaam afgekort als P.O .B .  

Bij het woord "bibl iotheek" denken we niet al leen aan het gebouwencomplex waarin 
handschriften of boeken zijn ondergebracht, maar associëren we dit veeleer met de 
werken zelf of de reeksen van werken ,  handelend over de meest d iverse onderwerpen.  
Steeds heeft de l iteratuur  een ingrijpende invloed u itgeoefend op, en een belangrijke rol 
gespeeld in de beschavingsgeschiedenis van de mens. De l iteratuurwetenschap is dan 
ook het l i teraire werk zelf als een cultureel fenomeen gaan benaderen.  
leder mens is in z i jn  handelingen een cultuurwezen ,  wat echter n iet wil zeggen dat e lk 
individu cultuur-scheppend optreedt. In  algemene zin is het zo dat i n  de lange eerste 
levensperiode waarin de mens nog hulpbehoevend is ,  hij " ingewijd "  en opgevoed wordt 
in de cultuur van zijn omgeving en later een beroep kan doen - ook en vooral via de aan
gewezen lectuur - op de verworvenheden van anderen , vroegere generaties en ti jdge
noten. I n  Donk verl iep dit r i jpingsproces n iet anders. 

1 .  H ET MALDEGEMSE BIBLIOTHEEKWEZEN IN VOGELVLUCHT 

Om de wortels te vinden en de groei te volgen van de Donkse bib l iotheek, is het nodig 
bondig te verwijzen naar de Maldegemse bib l iotheek als grote voortrekker van de 
Donkse uitleenpost. l s9 
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1. 1 Gemeentelijk onderwijs en /ectuurvoorziening in vorige eeuw 

I ngevolge de "Wetgeving op het Lager Onderwijs" , u itgevaard igd in 1 842 en 1 879 , 
waren er op het einde van 1 879 te Maldegem vier gemeentescholen gevestigd ,  waar
van één te Donk.  Reeds s inds de jaren 1 865- 1 870 werden door het gemeentebestuur, 
onder impuls van de hogere overheid ,  boekencol lecties aangekocht waarmee schoolbi
b l iotheken konden worden ingericht .  Ze waren vooral bedoeld voor de zogenaamde 
adultenscholen,  een vorm van voortgezet gemeentelijk onderwijs voor kinderen ouder 
dan 1 4  jaar, waar ook volwassenen ,  zowel vrouwen als mannen , werden toegelaten. De 
eerste u it leenzitt ing werd gehouden op zondag 1 2  jun i  1 870, en het was meester 
Theophiel Cools d ie er als b ib l iothecaris optrad . Na zijn benoeming als schoolhoofd aan. 
de gemeenteschool te Donk op 30 mei 1 880, werd h ij opgevolgd door achtereenvolgens 
Dési ré Van de Gejuchte en Alfred Wal lemacq , die door de gemeente als hu lponderwij
zer en b ib l iothecaris officieel waren aangeste ld .  
Het eerste boekenbestand omvatte werken van toen bekende en populaire auteurs als 
Pieter Ecrévisse, De- Potter en Broeckaert, mevrouw Courtmans en de voornaamste ver
tegenwoord iger van de romantiek in onze l iteratuur, Hendrik Conscience. 
Na de schoolstrijd van 1 879- 1 884 werden dr ie van de vier gemeentescholen gesloten 
en de adu ltenscholen afgeschaft . Daardoor viel ook de bibl iotheekwerking zo goed als 
sti l .  Met het oog op betere tijden verhu isde de boekencol lectie naar het gemeentehuis .  

Een drietal jaren later, i n  1 888, werd door het gemeentebestuur opnieuw aan cu lturele 
d ienstverlening gedacht. Op 30 november van dat jaar werd secretariaatsbediende 
Eduard Perquy als eerste bib l iothecaris van de vern ieuwde openbare b ibl iotheek van 
Maldegem aangesteld .  De bibl iotheek werd ingericht in een lokaal van het toenmalige 
gemeentehuis ,  nu de herberg 't Oud Stadhuis .  In 1 890 werd de eerste catalogus opge
steld .  De strekking  van de lectuur uit de basiscollectie was voor die tijd vrij p lural istisch , 
en gemiddeld een twintigtal lezers bezochten toen wekelijks de bibl iotheek. I n  1 899 wer
den 940 boeken ontleend aan 1 22 ingeschreven lezers. 

1.2 1900-1944 

Op 1 mei 1 900 zag een n ieuwe bestandscatalogus het l icht .  Een derde aangepaste ver
sie met 759 titels kwam tot stand toen in 1 905 Eduard Perquy als bibl iothecaris werd 
opgevolgd  door gemeenteklerk Alfons Van Maldeghem. 
I n  1 909 kreeg de bib l iotheek een onderkomen in het n ieuwe gemeentehuis,  in 1 9 1 2  ver
scheen een vierde catalogus. Voor het eerst werd toen ook een b ibl iotheekreglement 
ingevoerd . 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam de bibl iotheekactiviteit, o .m .  door veelvu ld ige slui
t ingsperioden , op een laag pitje te staan. Vanaf het jaar 1 920 besteedde het gemeente
bestuur opnieuw meer aandacht aan zijn bibl iotheek, wat o .m .  bl ijkt uit de zorg voor een 
betere accommodatie. Op î januari 1 923 werd de gemeentel i jke openbare bibl iotheek 
van Maldegem dan ook, overeenkomstig de "B ibl iotheekwet Destrée" ,  door de Staat 
erkend .  

In  samenspraak met d e  plaatselijke afdel ing van het Davidsfonds, werd beslist de 
gemeentel i jke bibl iotheek vanaf 1 9  november î 925 samen te voegen met de boekerij 
van het Davidsfonds. Onderpastoor De Letter werd toen bibl iothecaris van de gefusio
neerde bibl iotheken.  
In  1 926 werd de staatserkenning van de Maldegemse bibl iotheek ingetrokken omdat 
niet vo l ledig aan de voorwaarden was voldaan . In 1 927 werd gemeentebediende 



Vanaf 1934 was de bibliotheek gehuisvest op de tweede verdieping van het gemeentehuis (de huidige trouwzaal) .  
Het geheel biedt een strenge aanblik. De bordjes "Stilte - aandacht vereischt" en "Draag zorg voor de boeken" laten 
verstaan dat de bibliothecaris op orde en tucht gesteld was. De ontlener mocht trouwens niet rechtstreeks zijn 
keuze doen in de rekken, maar moest gebruik maken van de catalogus. 
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Georges De Clerck als b ib l iothecaris aangeste ld ;  wegens ziekte werd h ij begin 1 932 in 
zijn functies vervangen door Richard Cromheecke. Toen deze nadien onderwijzer werd 
aan de Broederschool te Maldegem, bleef hij de functie van bibl iothecaris waarnemen. 
I n  oktober 1 933 behaalde h ij met brio de 'Akte van Bekwaamheid' van bibl iothecaris .  
Een van de eerste betrachtingen d ie meester Cromheecke zich toen stelde, was het 
opnieuw verkrijgen van de staatserkenning voor de Maldegemse bibl iotheek, hetgeen 
op 1 januari 1 934 werkel i jkheid werd . I nmiddels was de gemeentel ijke bibl iotheek terug 
ontkoppeld van het Davidsfonds.  
In februari 1 934 verscheen de eerste gedrukte catalogus, met vermeld ing van 1 200 
boekwerken;  een vern ieuwde versie verscheen in 1 937,  en in de twee daaropvolgende 
jaren moesten er reeds bijvoegsels worden gedrukt .  Ondertussen was in  het gemeen
tehuis ook een leeszaal i ngericht. 

In januari 1 938 werd Jozef Wabbes, en kort nadien ook zijn broer Frans, door de 
bestuurscommissie van de bib l iotheek als "hu lp in de bibl iotheek" aangenomen. 
Enthousiast en gekwalif iceerd bib l iotheekpersoneel ,  gesteund door een gemotiveerd 
gemeentebestuur, had een onmiskenbaar gunstige invloed op het lezersbestand en de 
ontlen ingsc ijfers . 
De oorlogsomstandigheden van 1 940-44 hadden op de werking van de gemeentel ijke 
b ib l iotheek, ondanks een verschraalde accommodatie, geen echt negatieve weerslag : 
het aantal u it len ingen bleef stijgen , i n  1 942 werd een n ieuwe catalogus opgemaakt, en 
d rie onderwijzeressen werden in  1 943 als hu lpbibl iothecaris aangeste ld .  

1.3 Andere initiatieven 

Ook andere instanties namen in i tiatieven op het vlak van lectuurvoorzien ing .  Zo verre
zen te Maldegem in de periode 1 936- 1 948 ook de bibl iotheek van het Wil lemsfonds, 
gevest igd in zaal Ceci l ia in  de N ieuwstraat, een bibl iotheek op de wijk Akkers, opgericht 
door Gerard Storm, en een b ibl iotheek in de pastorie te Donk, waarover verder meer. 

1 .4 Verhuis, promotie, uitbreiding . . .  

Kon de Maldegemse bibl iotheek aan het  e ind van de oorlog , 1 944, een uitlen ingscijfer 
van 26744 noteren, dan bleek in de daaropvolgende jaren de leesijver merkbaar te ver
minderen.  In 1 948 daalden de uitleningen tot 1 873 1 ,  maar in 1 950 stegen ze weer tot 
ru im 28000. 
In 1 949 was de gemeentel i jke bibl iotheek overgebracht naar het inmiddels verbouwde 
oud-gemeentesecretariaat in de Marktstraat; de catalogus van 1 95 1  omvatte niet min
der dan 253 bladzijden.  Vanaf 1 953 en tot in 1 98 1  werden enkele Maldegemse scholen 
voorzien van zogenaamde wissel-boekencol lecties, waaruit de leerl ingen van de onder
scheiden klassen hun keuze konden maken.  
Met ingang van 1 januari 1 963 werd aan de Gemeentelijke Openbare Bibl iotheek van 
Maldegem, die reeds als "model-bibl iotheek" werd beschouwd, door de Staat de erken
n ing als "B ib l iotheek van Groot Belang" verleend . 

In 1 966 werd in een bijgebouw van de pastorie te Kleit een fi l iaal van de Maldegemse 
bib l iotheek ingericht. Pastoor De Paepe beheerde er als hu lpbibl iothecaris een bestand 
van 1 250 boeken .  Vanaf 1 september 1 967 werd het f i l iaal ondergebracht in een lokaal 
van de Gemeentelijke Jongensschool ,  met thans onderwijzer Georges De Vogelaere als 
verantwoordelijke. Aan het personeelsbestand te Maldegem werden in 1 972 nog twee 
hu lpbibl iothecarissen toegevoegd. 



In aanwezigheid van burgemeester J. Rotsart de Hertaing, schepenen Van Poelvoorde, Baert, De Jaeger, en de 
gemeenteraadsleden De Cuyper, De Ceuninck en Gobeyn, werden de juffrouwen Gi lberte Zoetaert en Emma 
Claeys vereremerkt voor hun jarenlange dienst in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek (31 december 1 980). 

Toen vanaf 1 januari 1 977 Adegem en M iddelburg met Maldegem werden gefusioneerd , 
nam de gemeente de parochiale of Vrije Aangenomen Bib l iotheken die daar onder het 
beheer van de parochiegeestel ijkheid fungeerden , over. Ze zouden voortaan,  met 
behoud van hun personeel in functie, doorgaan als f i l ialen van de Maldegemse bib l io
theek. 

I n  1 978 g ing meester Cromheecke, na zesenveertig alom geprezen verd ienste l ij ke jaren 
als hoofd van de Maldegemse Gemeentel ijke Bibl iotheek, op rust. Zijn functie werd over
genomen door zijn zoon Johan , die in 1 98 1  het roer overgaf aan j uffrouw Agnes Baetens 
en die op haar beurt, in 1 982, werd opgevolgd door Geert Wi l lemarck. 
I n  1 980 steeg het boekenareaal tot 30552 eenheden voor een lezersaantal van 2390 en 
een uitleencijfer dat de 66000 bereikte. 

1 978 was ook het jaar waarin het Cultuur- en B ib l iotheekdecreet werd u itgevaard igd ,  dat 
vanaf 1 januari 1 979 van kracht zou worden.  Om aan de normen te voldoen moest 
Maldegem, als gemeente met meer dan 20000 inwoners, vóór 1 januari 1 982 beschik
ken over een erkende, deelti jds werkende plaatse l ijke openbare bib l iotheek (P. O . B . )  met 
20 openingsuren . Over de oprichting van deze P.O .B .  met fi l iaal en u it leenposten werd 
in de gemeenteraadszitting van 28 januari 1 98 1  beslist; de aanvraag tot erkenning werd 
aan de bevoegde instanties overgemaakt. 

Eén van de voorwaarden voor staatserkenning was een ruimere accommodatie. Daarom 
werd in maart 1 98 1  beslist de jeugdafdel ing van de bibl iotheek onder te brengen in een 
huurpand in de Marktstraat nr. 8 ,  waar thans optiek Coens gevest igd is. De staatser-
kenning volgde op 5 oktober 1 98 1 . 1 93 



Het biblotheekpersoneel nam in in 1978 luisterrijk afscheid van zijn 'chef' ,  meester Cromheecke. Hulpbibliothecaris 
Denis Posman hield bij dit afscheid op de hem eigen ludieke wijze een gesmaakte huldetoespraak. 

Ruimte bleef echter een dr ingend prob leem . Een bib l iotheek die een col lectie van 37000 
boeken en honderden naslagwerken en tijdschriften ter beschikking stelde van 4000 
ingeschreven lezers en daarmee ruim 1 20000 uitlen ingen real iseerde, zou door het weg
vallen van subsidiër ing en werkingstoelagen van Staat en Provincie, in zijn bestaan 
bedreigd worden ind ien n iet gezorgd werd voor een aangepaste infrastructuur. Ook was 
het nodig de werking in overeenstemming te brengen met de nieuwe techn ieken en 
mogeli jkheden , en daarbij te evolueren naar een volwaard ige mediatheek . 

Op 1 1  apri l  1 984 werd het voorstel van het beheersorgaan van de P.O .B .  een uitleen
post op te richten te Donk, door de gemeenteraad goedgekeurd. Daarmee zou voldaan 
worden aan de vraag van de Donkse bevolking naar dergel ij ke dienstverlen ing.  Marleen 
Decoster zou er met ingang van 30 jun i  1 984 fungeren als tijdelijke part-time bib l io
theekassistente. 

Op 26 september 1 984 werd door de gemeenteraad besl ist een gebouw aan te kopen 
voor het P.O .B . -f i l iaal te Adegem. 

1.5 Een nieuw tijdperk 

Examens, u itgeschreven in  november 1 984, brachten een grondige wijz iging teweeg in 
de samenstel l ing van het P.O .B . -personeel ,  dat in 1 985 werkzaam was op proef en in de 
loop van 1 986 in vast verband werd benoemd.  Bib l iothecaris Robert Van Moortel kwam 
daarbij aan het hoofd te staan van de elfkoppige ploeg . • 

Meer dan ooit werd nu u itgekeken naar een geschikt onderkomen voor de bibl iotheek. 
Overwogen werd ze te vestigen in de O .C .M .W.-gebouwen of in het Sint-Annakasteel, of 
ze onder te brengen in een n ieuw te bouwen Cu ltureel Centrum .  Uiteindel ijk besloot het 



gemeentebestuur  het Schouwburgcomplex, oorspronkelijk toebehorend aan de fami l ie 
De Lil le, aan te kopen en voor de bib l iotheek te verbouwen en aan te passen.  Die koop 
werd in mei 1 985 gesloten, maar pas in jun i  1 987 kwam het gebouw vrij . 
Het n ieuwe bibl iotheekgebouw werd op 2 1  oktober 1 989 officieel opengeste ld .  Dit was 
het begin van een n ieuw tijdperk in het Maldegemse bibl iotheekwezen , waarin werk zou 
gemaakt worden van een voltijdse activiteit; de te real iseren automatisatie moest op 
korte tijd een ruimere en vlottere dienstverlen ing mogeli jk maken.  
Positieve resultaten bleven niet uit :  i n  1 996 werd de bibl iotheek bediend door achttien 
personeelsleden . De hoofdvest ig ing ,  haar f i l iaal en de d rie u itleenposten ste lden 85296 
boeken ter beschikking van 4727 lezers, wat tot een uit len ingscijfer van 220282 leidde ! 
Ondertussen gaat de evolutie naar een volwaard ige mediatheek verder :  de bibl iotheek 
biedt haar publ iek ook een ruime collectie van compact-discs en cd-roms aan ; weldra 
zu llen I nternet en de catalogi van andere bib l iotheken er kunnen geraadpleegd worden 
. . .  Kortom, de bibl iotheek is mee met haar tijd .  

2. HET PAROCHIAAL BIBLIOTHEEKWEZEN TE DON K  

2. 1 Vooraf 

Te Maldegem werd de vestig ing van een gemeentel ijke volksbibl iotheek voorafgegaan 
door de oprichting van schoolbibl iotheken in  de versch i l lende op het grondgebied 
bestaande gemeentescholen. De boekencol lecties werden door het gemeentebestuur  
aangekocht en onder de vier gemeenteli jke lagere scholen verdee ld .  
Ook de gemeenteschool van Donk werd n iet vergeten .  Z i j  kreeg in de loop van haar 
korte bestaan ( 1 880- 1 885) met de regelmaat van een klok haar boekenpakket toege
wezen. Zoals in Maldegem-centrum, was de col lectie in de eerste plaats bedoeld voor 
de adu ltenschool , bezocht door leer l ingen tussen 1 4  en 1 8  jaar. De openbaarheid van 
deze "bibl iotheek" was daarenboven gekenmerkt door het feit dat ook volwassenen een 
beroep deden op deze u it leenpost avant la lettre. Het Donkse mini-bibl iotheekje telde in 
deze periode een zestigtal boeken ,  had vijf tot zeven bezoekers en real iseerde onge
veer vijftien u it leningen per week.  Op bepaalde tijdstippen d iende het schoolhoofd , 
meester Theophiel Cools, verslag u i t  te brengen bij het gemeentebestuur over de wer
king van de schoolbibl iotheek. 

Theofiel Cools, hulponderwijzer aan de Gemeenteschool 
van Maldegem en later schoolhoofd in Donk, was aldaar de 
eerGte bibliothecaris. 



In de gemeenteschool gebouwd in 1 880, werd tevens de bibliotheek van de gemeente, o.l.v. schoolhoofd Cools 
ondergebracht. 
Onder: het schoolgebouw, zoals het nu geïncorporeerd is in het Ontmoetingscentrum. 

Na h et afschaffen van d rie van de vier gemeentescholen in 1 888, werden de col lecties 
van de schoolb ib l iotheken ondergebracht in het gemeentehuis .  Het Maldegems 
gemeentebestuur  besl iste naderhand met deze boeken als basiscol lectie een gemeen
tel ijke volksbib l iotheek op te richte n .  

H e t  vrij gesubsidieerd onderwijs dat t e  Donk vanaf 1 877 vaste voet kreeg , heeft zich 
steeds geïnteresseerd voor het verstrekken van aangepaste, ontspannende en vulgari
serende lectuur ten gerieve van haar leerl ingen en wilde d it brengen via een goed d raai
ende bib l iotheekwerkin g .  Eerst waren het bescheiden boekjes, de " Hansjes" ,  u it de 
" Kinderbib l iotheek" van Abraham Hans, daarna de "Vlaamse Fi lmpjes" en andere tijd
schriften uitgegeven door de abdij van Averbode, om later te evolueren naar l i teratuur 
met betrekking tot leerprogramma en actualiteit .  

I n  opvolg ing van E . H .  Camiel Van Laere werd op 1 5  ju l i  1 922 E.H. Jozef D'Haese, tot dan 
toe onderpastoor te Vin kt, door de b isschoppel ijke overheid benoemd tot pastoor te 
Maldegem-Donk.  Op 1 6  ju l i  1 922 bracht h ij een eerste bezoek aan zijn nieuwe parochie 
en kort nadien werd h ij er plechtig geïnstal leerd . 



Een overzicht van de titels ten tijde van Theofiel Cools. J 97 
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Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog , na gedurende twint ig jaar te hebben inge
staan voor de zielzorg van zijn parochianen, voelde pastoor D'Haese zi jn gezondheids
toestand achteruit gaan . Zijn krachten namen zienderogen af en hij deed daarom, voor 
wat zijn parochiewerk betrof, een beroep op het bisdom met de vraag te zoeken naar 
een tussentijdige op lossing. Zich vol ledig terugtrekken en op rust gaan , daar was de 
pastoor nog n iet aan toe, maar een beetje hulp zou hij best op prijs stel len.  

Vanaf de zomer van 1 942 werd pastoor D 'Haese dan bijgestaan door E.  H .  Albert 1 ngels 
die als pas afgestudeerd priester door het bisdom Gent als coadjutor te Donk werd aan
gesteld .  Albert l ngels, geboren te Lembeke op 29 oktober 1 9 1 6 , was tijdens zijn jeugd 
met z i jn fami l ie u itgeweken naar Biervl iet (Nederland) .  Hi j  bleef Belgisch staatsburger en 
genoot zijn priesteropleiding in  het Klein Seminarie te St .-Niklaas en in het Groot 
Seminarie te Breda. Hij werd op 30 mei 1 942 priester gewijd te Hoeven (Nederland)  en 
droeg op 9 jun i  van dat jaar zijn plechtige eerste Hei l ige M is op te B iervliet. 

Gedurende zijn korte verbl ijf te Donk wist de jonge "onderpastoor" - want zo werd hij 
aangesproken - zich toch zeer verd ienste l ijk  te maken.  Eén van zijn eerste en voor
naamste in it iatieven zou de oprichting zi jn van een parochiale bibl iotheek. 

2.2 Hoe het begon 

Op het vlak van het bibl iotheekwezen was er te Donk nog helemaal n iets. Wel waren er 
reeds eerder pogingen gedaan om hier een b ibl iotheek - zij het een f i l iaal of een u it
leenpost van de centrale bibl iotheek - op te richten . Het was immers meester Camiel De 
Sutter, verkozen bij de gemeenteraadsverkiezing van 1 932 en tot schepen aangeste ld ,  
die in  het jaar 1 935, t i jdens een van de gemeenteraadszitt ingen, het voorstel deed om 
te Donk een u itleenpost van de Maldegemse gemeentel ijke bib l iotheek te vestigen.  

Aangezien er aan dit voorstel wein ig of geen aandacht was besteed deed schepen 
Camiel De Sutter in  1 940 een n ieuw voorstel i n  die richting .  In een van de toenmalige 
gemeenteraadszitt ingen werd dan u iteindel i jk beslist dat er ,  in plaats van een bibl io
theek-uitleenpost in regel te installeren,  aan de Donkse bevolk ing wisselcol lecties van 
diverse genres van boeken ter besch ikking zouden worden gesteld . Aan d it goed voor
nemen werd in de praktijk echter nooit gevolg gegeven . 

't Was volop oorlog met al le gevolgen vandien.  De bewegingsvrijheid was door de 
Duitse bezetter drastisch ingeperkt en ook de wein ige mogelijkheden om zich te ver
plaatsen en de gevaren daaraan verbonden waren oorzaak dat de mensen thuisb leven.  
Ook het feit dat de jongelui werden opgeëist om in  Duitsland verpl icht te worden tewerk
gesteld en zo te helpen de oorlogsmachine draaiende te houden, was niet van aard om 
de zorgen bij de bevolking te verminderen. Radio's moesten worden ingeleverd en de 
berichtgeving via de geschreven pers en wat men in de journaals van de bioscoop te 
zien kreeg werd nauwkeurig gecensureerd. Kortom, het sociaal en ontspannings leven 
geraakte door die ingrijpende maatregelen ontredderd of kwam althans toch op een 
laag peil te staan. 

Buiten de permanente zorg voor het al lernoodzakelijkste en de krampachtige inzet om 
de wereldbrand die in  al le hevigheid woedde te kunnen overleven, was er toch nog een 
zekere behoefte om de vrije tijd die nog restte aangenaam en nuttig door te brengen. 
Een weldoende lectuur moest hier de oplossing kunnen brengen. J 99 
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Meester Camiel De Sutter, schepen van onderwijs. Hij 
ondernam reeds in 1935 en in 1940 tevergeefs pogin
gen om in Donk een uitleenpost op te richten. 

2.3 Een schuchtere maar daadwerkelijke poging 

I n  sti lte staken E . H .  Albert l ngels ,  ondergetekende Paul De Ceuninck en d iens zuster 
Ceci le de koppen bijeen om, met de zegen van pastoor D 'Haese, overleg te plegen en 
naar middelen te zoeken om vooral de jeugd gedurende de bange oorlogsjaren, van 
een verantwoorde vrijetijdsbesteding te voorzien.  De doelstel l ing van deze gesprekken 
was tweeled ig .  Enerzijds was er het sociaal engagement: de jongeren gelegenheid te 
geven zich gezamen li jk en op een gezonde manier te ontspannen. Anderzijds zou wor
den gepoogd de jeugd en de volwassenen een boekenpakket ter hand te stel len om de 
lange winteravonden op een aangename en nutt ige wijze door te brengen . 

Tal van gezelschapsspelen werden,  met de steun van vele medeparoch ianen , aange
kocht en bereidwi l l ig  ten bate van het jeugdwerk ter beschikking gesteld.  De wekelijkse 
bijeenkomsten d ie op zondagnamiddag werden georganiseerd vonden plaats in een 
lokaal van de pastorie. 's Zomers werden wel eens wandel ingen of bosspelen gepro
grammeerd , terwij l 's winters de jongeren dan weer samenkwamen om hun gel iefkoosd 
en aan de leeftijd aangepast gezelschapsspel te beoefenen. 

Voor wat betreft het aanbieden van geschikte lectuur  lag het begrijpelijkerwijze wel 
enigszins anders. Een eerste en voorname vereiste was te kunnen beschikken over een 
voldoende grote collectie van waardevolle boeken en een tweede punt betrof de plaats 
waar de b ibl iotheek zou kunnen worden ondergebracht. 
Aangezien wij , de fami l ie De Ceuninck, reeds van vóór de jaren twintig l id waren van het 
Davidsfonds besch ikten wij over een ruime hoeveelheid boeken dat we in bruikleen aan 
de plaatselijke b ibl iotheek konden en wilden afstaan . Deze col lectie werd nog aange
vuld met andere werken die wij nog in ons bezit hadden. Ook onderpastoor l ngels deed 
een du it in het zakje met een aanzien l ijke aanbreng van boeken uit zijn persoon lijke col
lecties en andere welke hij van zijn confraters wist te bemacntigen . De boekerij kreeg 
een vei l ig onderkomen in hetzelfde pastorielokaal waar de jeugd 's zondags haar sport
en spelnamiddag doorbracht. 



PIONIERS BIJ DE OPRICHTING VAN DE DONKSE VRIJE BIBLIOTHEEK (1 942 - 45) 

Pastoor E.H. Jozef D'Haese. 

Mej. Cecile De Ceuninck, 
gemeentebediende te Maldegem. 

Coadjutor E .H .  Albert lngels. 

Meester Paul De Ceuninck. l 101 



De pastorij te Donk met ernaast het lokaal, waarin de bibliotheek meerdere malen ondergebracht werd. 
Oorspronkelijk kwam dit bijgebouwtje tot aan de straat, en diende als klaslokaal voor de Vrije School in 1 877. 

Op aanraden van E .H .  l ngels l iet Cecile De Ceuninck zich aanstonds inschrijven om de 
cursus voor b ib l iothecarissen te volgen te Gent. Met het verwerven van de desbe
treffende akte van bekwaamheid zou zij later immers - bij een eventuele erkenning van 
de p laatseli jke b ib l iotheek - n iet al leen te Donk, maar ook deeltijds te Maldegem officieel 
als hu lpbibl iothecaris kunnen fungeren.  Later zal Cecile De Ceuninck, bij gemeente
raadsbesl issing van 20 januari 1 945 in de hoofdbibl iotheek van Maldegem , als voorlo
pig hu lpbibl iothecaris worden aangesteld .  
Vanaf het ogenbl ik dat e r  een catalogus met een voldoende aantal titels voorhanden was 
en de nodige administratieve regel ingen waren getroffen ,  werd de Donkse bibl iotheek
werking defin itief opgestart . 
De uit leningen vonden plaats op zondagvoormiddag , onmiddel l ij k  na de hoogmis, en 
werden verzorgd door Cecile De Ceuninck, in die tijd tijdel ijk gemeentebediende en 
aangesteld als voorlopig bibl iothecaris te Donk. In de piekuren,  wanneer de toeloop het 
g rootst was, werd zij b ijgestaan door haar broer en onderpastoor l ngels. 
Alhoewel de Donkse b ibl iotheek een nog rudimentair  karakter had en slechts een 
beperkt publ iek kon bereiken , werd het in itiatief door de plaatsel ijke bevolking toege
ju icht en in dank aanvaard . Een mogelij kheid was geschapen om wat kleur en variatie 
te brengen in de eenton igheid van de voortdurende oorlogssituatie. 
In de loop van de verdere bezett ingsjaren werd de boekencollectie nog , zij het in steeds 
mindere mate, aangevu ld met werken, geschonken door sympathisanten . Zo kon de 
continuïteit van de u it len ingen worden verzekerd . Van meetaf aan maakte men gretig 
gebruik van deze boeken-u itleendienst die ipso facto een prangende leemte had opge-
vuld .  • 

Dit stemde de mensen, d ie zich voor de wagen hadden gespannen en die effectief ook 
het werk pro Deo tot aan het einde van de oorlog hebben verricht, tevreden en zij acht
ten zich wegens de bijval die het in itiatief genoot voldoende beloond. 



Reglement 

Art. 01 .  De Openbare Boekerij van DONK is toegankelijk voor iedereen. 

Art. 02. De boekerij is toegankelijk den zondag van 10 tot 12 u. 

Art. 03. Een boekenlijst hangt ter beschikking van het publiek. 

Art. 04. De boeken worden slechts uitgeleend voor 'n veertien dagen; op aan
vraag kan een verlenging toegestaan worden. 

Art. 05. De lezer kan één of méér werken van vormenden aard, doch nooit méér 
dan één roman bekomen. Voor een gewoon boek betalen de lezers 50 centie
men; voor kostbare werken wordt een hooger leengeld gevraagd. Wie de ont
leende boeken te laat inbrengt betaalt 50 centiemen boete per week per boek. 

Art. 06. De lezer is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende werken. Bij 
het ontvangen van een beschadigd boek is hij verplicht den bibliothecaris te ver
wittigen, zooniet blijft hij zelf verantwoordelijk. 

Art. 07. Wie een boek beschadigt of verliest is verplicht er den handelsprijs van 
te betalen. Bestaat het werk uit verschillende deelen, dan moet het volledig wor
den vergoed. 

Art. 08. Het is streng verboden handteekeningen in boeken te plaatsen of platen 
te bevuilen of door te trekken. 

Art. 09. Aan den lezer die het reglement niet naleeft of in het lokaal de orde stoort 
kan voor zekeren tijd de boekerij ontzegd worden. 

Het reglement tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat stipt diende te worden nageleefd. 

2.4 Voorlopig einde 

Met de bevri jding kwam er een merkbare verandering in het leefpatroon van onze 
parochiegemeenschap. Het juk van de jarenlange bezetting viel van de schouders. De 
bewegingsvrijheid was er terug en het gemeenschapsleven met zijn ontspann ingsaan
bod kwam langzaam op gang. 

De euforie van een n ieuwe lente verlegde de grenzen maar g ing terzelfdertijd gepaard 
met een dal ing van het lezersaantal .  Ook andere omstandigheden speelden een rol .  I n  
1 945 gingen de beroepsactiviteiten van Ceci le De  Ceun inck zich verplaatsen naar een 
ander terrein,  Albert l ngels werd aangesteld als onderpastoor te U rsel ,  terwijl Paul De 
Ceuninck onder de wapens werd geroepen om zijn legerdienst bij de RAS.C.  in Groot
Brittanniê te verrichten. 
Door de sterk verminderde belangstel l ing bi j  het lezerspubl iek en de gewijzigde alge
mene situatie werd beslist de Donkse "paroch iale bibl iotheek" - die in feite slechts een 
gelegenheidsinstel l ing was geweest - te sluiten . l 103 



Volgens betrouwbare bronnen zou er i n  ju l i  1 945 , tussen het gemeentebestuur van 
Maldegem en pastoor Jozef D'Haese een contract zijn ondertekend met het doel te 
Donk een f i l iaal van de Maldegemse b ib l iotheek op te richten , om zodoende de tijdens 
de oorlog opgestarte boekerij te kunnen behouden. Bewust contract zou om ons onbe
kende redenen door het nieuw bestuur van 1 946 zijn afgewezen. In elk geval vinden wij 
in de notu len van de gemeenteraadszitting van zaterdag 1 9  januari van dat jaar het vol
gende:  

"Punt 14: Inrichting eener boekerij te Kleit en te Donk. 
Besluit: Dit punt der dagorde wordt verdaagd tot bij de bespreking der 
gemeentebegrooting over 1946. 

Punt 23: Benoeming van bibliothecarissen te Kleit, Donk en Maldegem. 
Besluit: Daar het 14e punt dezer dagorde verdaagd werd, zoo kan dit deel 
der dagorde alsnu niet doorgaan ". 

Ook het verslag van de gemeenteraadszitt ing van zaterdag 2 februari 1 946 maakt ons 
n iet wijzer. Het lu idt a ldus:  

"Punt 20: Inrichting eener boekerij te Kleit en te Donk. 
Besluit: Dit punt der dagorde wordt tot eene volgende zitting verdaagd, 
daar sommige leden verkiezen eene toelage toe te kennen. 

Punt 23 : Benoeming van bibliothecarissen te Kleit en te Donk. 
Besluit: Gezien het punt nr. 20 der tegenwoordige dagorde verdaagd werd, 
zoo vervalt eveneens dit deel der dagorde". 

Daarmee viel het doek over de lofwaard ige pogingen om de wijk Donk van een bibl io
theek te voorzien .  Het zou nog duren tot de jaren tachtig vooraleer n ieuwe stappen wer
den ondernomen om ook te Donk een afdel ing van de Maldegemse bibl iotheek te instal
leren .  

2. 5 Posthume hulde 

Steeds bl ijven wij dank verschu ld igd aan coadjutor Albert l ngels die het beste van zich
zelf heeft gegeven om met zi jn naaste medewerkers en onder zijn bezielende leiding 
h ier te Donk een - zij het geïmproviseerde - bibl iotheek tot stand te brengen. 

Met weemoed zagen wij dan ook, na de Tweede Wereldoorlog , E .H .  l ngels van Donk 
vertrekken om zijn apostolaat elders voort te zetten .  

Na een  paar jaren te  Ursel en in Assenede als onderpastoor te hebben gewerkt, werd 
hij e ind de jaren zestig als pastoor aangesteld te Hamme-Zogge. Sinds 1 97 1  was h ij 
pastoor te Sint-Laureins, waar hi j  op 24 mei 1 975 vroegtijdig is overleden. 

Zoals in de voorbeden tijdens zijn u itvaartl iturgie zo treffend werd weergegeven, was 
Albert lngels een zeer toegewijd parochieherder, door iedereen gewaardeerd om zijn 
warme goedheid en zijn diep-menselijke belangstel l ing en m�evoelen met al het wel en 
wee van de hem toevertrouwde mensen. 



3. EEN P.0.B.-UITLEENPOST TE DONK 

3. 1 Een nieuwe start 

Bij de gemeenteraadsverkiezing van 1 0  oktober 1 976 werd meester Paul De Ceuninck 
verkozen als l id van het nieuwe Maldegemse gemeentebestuur. Daarmee volgde hi j  
bakker René Coene op die gedurende dertig jaar, als zeer gewaardeerd gemeente
raadsl id ,  Donk daar had vertegenwoord igd .  
Op 1 januari 1 977 ging dan de n ieuwe legislatuur van start die voor Maldegem, met  de 
fusie van Adegem en Middelburg voor de boeg, van h istorische betekenis zou zij n .  De 
instrumenten d ienden immers ju ist gestemd te worden opdat de fusie met  haar conse
quenties een harmonisch verloop zou kennen en openbloeien tot een goed werkende 
entiteit. De begeleiding van d it proces waarin de deelgemeenten in  hun verscheiden
heid elkaar zouden moeten kunnen vinden, was voor het aantredende gemeentebestuur  
een n iet te onderschatten opgave. 

Als gewonnen en geboren Donkenaar en schoolhoofd , lag het voor de hand dat raads
lid De Ceuninck zich,  naast de zorg voor het algemeen welzijn van de hele gemeente 
Maldegem, van meetaf aan zou inzetten om de materiële maar ook en vooral de cu ltu
rele noden van zijn eigen leefkern te lenigen . 
Vooreerst moesten de projecten ,  gerangschikt onder "werken van algemeen openbaar 
nut" , waarvan enkele reeds de goedkeur ing hadden gekregen ,  concreet worden aan
gepakt. Zo kwam het Donkse schoolcomplex reeds in 1 977-78 aan de beurt. Dit  
gemeentel i jk gebouw onderg ing een face-lift en kreeg er een eerste polyvalente zaal 
met de nod ige infrastructurele u itrusting aan toegevoegd .  Het gemeentel i jk speelplein 
werd verder afgewerkt, de landbouwwegen kregen een degel ij ke verhard ing met mono
l ietbeton en de u itbreiding van het aardgas- en televisiedistr ibutienet kregen hun beslag.  
Het waren ingrepen die door de Donkse bevolking ten zeerste op pr i js werden geste ld .  

Nu zou echter ook een beroep gedaan worden op ons gemeentebestuur  om iets te doen 
aan de culturele verheff ing van onze bevolking . Donk was tot dan toe verstoken geble
ven van de vestig ing van een bibl iotheekafdel ing .  Deze gemeentelijke d ienstverlening 
was in  een snel evoluerende t i jd n iet meer weg te denken . De verwezenl ijk ing ervan zou 
tegemoet komen aan de wensen van de p laatsel i jke bevolking .  

Velen hadden er nog weet van dat de oprichting van de "oorlogsbib l iotheek" , gegroeid 
u i t  een noodsituatie, een welgekomen hu lp  was geweest om de vrije tijd op een aange
name en nuttige wijze door te brengen. De uit leenpost had op vol le toeren gedraaid en 
men was dankbaar voor deze dienstverlen ing .  Ook de jeugd was voldoende aan haar 
trekken gekomen ;  omdat aanvankeli jk geen kinderboeken voorhanden waren,  werd 
gedurende de oorlogsjaren ingetekend op de jeugdreeks van het Davidsfonds. 
Na de Tweede Wereldoorlog was er geen vern ieuwing in het boekenbestand meer te 
bespeuren en de bestaande werken waren u iteindeli jk naar de zolder van de pastorie 
verhuisd. De bibl iotheekwerking was inmiddels opgedoekt . Men zou voortaan een 
beroep moeten doen op de centrale b ib l iotheek te Maldegem, maar een g rote toeloop 
van Donkenaars naar de Maldegemse bibl iotheek is het zeker n iet geworden.  
De naoorlogse periode was er een van een nooit geziene evolutie op a l le gebied ; weten
schap en techniek namen onverwacht een hoge vlucht. Steeds meer jongeren waren 
voor hun stud ies aangewezen op naslagwerken en gespecial iseerde tijdsch riften, die zij 
alleen in de bibl iotheek konden vinden en raadplegen.  Daarom ook werd de vraag naar 
een ter plekke werkende bibl iotheek actueler en dringender. l 10s 



Op 5 mei 1 885 zijn de Eerw. Zusters 
Maricolen uit Deinze te Donk een vrije lagere 
Meisjesschool begonnen. 
In 1909 kreeg het huis van de zusters een 
vedieping. 
In 1 930 werd het aanpalend huisje (ten wes
ten) afgebroken om er in de plaats de nieuwe 
klaslokalen te bouwen. De zusters bleven te 
Donk tot Sacramentsdag van het jaar 1 981 .  
Op  deze datum werd de  kleine kloosterge
meenschap in Donk opgeheven. 

I n  de gemeenteraadszitting van 30 september 1 98 1  kwam onder de dagordepunten 1 8, 
27 en 28 de personeelsformatie van de P.O .B .  ter sprake. Raadsl id De Ceuninck trok de 
aandacht van zijn collega's op het feit dat Donk, als laatste i n  de rij van de Maldegemse 
leefgemeenschappen, nog altijd een bibl iotheekafdel ing moest ontberen. Op de u it
drukkel i jke en gefundeerde vraag naar deze noodzakeli jk geworden d ienstverlen ing,  
zou eindel ij k  een z inn ig antwoord moeten worden gegeven.  Een verdere argumentatie 
was n iet nod ig om de raad unan iem te doen beslu iten dat deze vraag geheel terecht en 
verantwoord was. Alhoewel d it punt n iet op de dagorde stond en er daarom n iet u it
d rukkelijk over gestemd werd , kregen wij toch de verzekering dat in l ichtingen mochten 
ingewonnen worden om uiteindel i jk de procedure terzake te starten. 

Hoewel de gemeenteraad unan iem akkoord was, betekende d it nog niet dat Donk de 
maand daarna reeds over een u itleenpost kon beschikken. De admin istratieve molen 
draait langzaam, soms zeer langzaam ! N iet al leen de gemeente moet daarover besl is
sen . Ook de voogdijoverheid ,  zoals de Provincie en het Min isterie van de Vlaamse 
Gemeenschap, treedt adviserend op en moet u iteindeli jk haar zegen geven. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de noodzakel ij kheid van een leespost en naar de leefbaarheid 
ervan.  Ook stelt men eisen voor wat betreft de huisvesting en de accommodatie. Na een 
princiepsbeslissing en de nodige onderzoeken komt dan de defin itieve besl issing . Die 
wordt eerst genomen door de gemeenteraad. Daarna komen de hogere overheden aan 
de beurt .  



De voorlopige bibliotheek ( 1 983) werd ondergebracht in de Vrije Gemengde Basisschool. 

3.2 De administratieve afwikkeling 

I n  de gemeenteraadszitt ing van 2 maart 1 983 werd beslist zich tot de hogere overheid 
te wenden met de vraag een u it leenpost te Donk te mogen oprichten .  

Gemeenteraad - 02. 03. 1983 - Nr. 2 - P. O.B. - uitleenpost - toevoeging 

"De Gemeenteraad. 
Gelet op onze beslissing van 28 januari 198 1,  waarbij de Plaatselijke Openbare 
Bibliotheek wordt opgericht; 
Overwegende dat de P. O. B. werd erkend met ingang van 1 januari 198 1  bij Ministerieel 
Besluit van 5 oktober 198 1; 
Overwegende dat de P. O.B. bestaat uit volgende afdelingen: 
1 .Hoofdbibliotheek met a. volwassenenafdeling met leeszaal en uitleendienst, 

2.Filiale Adegem, 
3. Uitleenpost Kleit. 

b. jeugdafdeling 

4. Uitleenpost Middelburg. 

Overwegende dat de afzonderlijke kern "Donk" welke op zichzelf 1000 inwoners telt 
geen uitleenpost bezit; 
Dat nochtans deze afzonderlijke kern veel jonge gezinnen telt door de aanleuning bij het 
ziekenhuis Sijsele-Damme, waar deze gezinnen meestal als ziekenverzorgers of sanitair 
personeel zijn tewerkgesteld; l 107 
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Dat het de algemene vraag is van de inwoners van deze kern en omliggende; 
Overwegende dat een geschikte plaats voor het onderbrengen van deze uitleenpost 
geen moeilijkheid zal scheppen; 
Gelet op het decreet van 19 juli 1978 betreffende het Nederlands bibliotheekwerk; 
Gehoord de heer Schepen van Nederlandse Cultuur; 
Besluit eenparig: 

Art. 1 .  - De hogere overheid te vragen een uitleenpost in de kern "Donk" te Maldegem te 
mogen oprichten en toe te voegen aan de reeds bestaande dienstverlening van de 
P O. B. ;  
Art.2. - Deze beslissing zal aan de heer Gouverneur en aan de heer Minister van de 
Vlaamse Gemeenschap, Dienst Openbaar Bibliotheekwerk te Brussel, voor verde.r 
gevolg toegezonden worden ". 

Op 2 1  maart 1 983 werd deze besl issing van de gemeenteraad overgemaakt aan de 
gouverneur en aan het min isterie van de Vlaamse Gemeenschap . 
Op 1 1  apri l  1 984 werd , naar aan le id ing van een brief van de gouverneur, zowel door het 
beheersorgaan van de P.O . B .  Maldegem, als door de gemeenteraad, besl ist tot de 
oprichting  van een u itleenpost te Maldegem-Donk. Deze besl issing werd - met de aan
vraag tot goedkeur ing - op 30 apri l  1 984 aan de gouverneur en aan het min isterie van 
de Vlaamse Gemeenschap overgemaakt. 

Reeds op 1 1  mei antwoordde d it min isterie dat er geen bezwaar bestond om over te 
gaan tot de oprichting van de aangevraagde u itleenpost, mits alles gebeurde volgens 
de geldende wetgeving . Wel moest het eigenl ij ke werkgebied nog worden vastgesteld.  
In de gemeenteraadszitt ing van 23 mei 1 984 werd dan, met algemeenheid van stem
men, defin itief tot de oprichting van de u itleenpost in Donk besloten. Daarvan werd de 
gouverneur op 1 4  jun i  1 984 in kennis geste ld .  
Op 4 ju l i  1 984 werd de gebiedsomschrijv ing van de bibl iotheek-uitleenpost van Donk 
door het Maldegemse P.O . B . -bestuursorgaan vastgeste ld .  U iteindel i jk werden dan de 
besl issingen van 23 mei en 4 ju l i  1 984 overgemaakt aan de gouverneur en aan het 
min isterie. 

De u itleenpost te Maldegem-Donk werd echter reeds veel vroeger operationeel en voor 
de lezers opengeste ld .  Op 1 7  ju l i  1 983 immers was, in overleg met het schepencollege 
en d ienstdoend hoofdbibl iothecaris Geert Wil lemarck, de P.O .B .-uitleenpost van Donk 
bij wijze van proef, geopend .  De Donkse "bibl iotheek" kreeg haar vestigingsplaats in 
één van de klaslokalen van de Vrije Basisschool ,  de vroegere meisjesschool en eigen
dom van de Zusters Maricolen . 
De huurvergoeding voor het gebruik van d it lokaal werd door de ontvanger van de 
Registratie geschat op 1 0200 frank per jaar. 

Aanvankelijk lag het hoofdaccent van deze bibl iotheekwerking op de lectuur  voor de 

jeugd,  zodat in het beg instadium bij voorkeur jeugdcol lecties werden aangevoerd . 

Voornamelijk de schoolgaande jeugd kreeg bijzondere aandacht en werd , met de 

zomervakantie in het vooru itzicht, voorzien van een u itgelezen assortiment jeugdboe

ken . Zelfs de kleinsten werden n iet vergeten. Om de leesvaard igheid bij die kinderen 

aan te scherpen en de onderwijstechnieken te helpen beklijven, kregen ook zij aange

paste lectuur  aangeboden. 
Mevrouw Reg ine Van Maldegem-Van Daele, onderwijzeres, werd bereid gevonden de 
administratie en de u itlening in de bibl iotheek te verzekeren, functie welke zij geduren
de méér dan een jaar belangloos en meer dan behoorl ijk heeft uitgeoefend .  



Op 7 september 1984 werd de bibliotheek-uitleenpost te Donk officieel opengesteld. 
V.l .n.r. Schepen Remi De Jaeger, bibliotheekassistente Marleen Decoster, onderwijzeres Regine Van Daele en 
schepen Paul De Ceuninck. 

3.3 Officiële openstelling 

Nadat ook de gouverneur en het min isterie van de Vlaamse Gemeenschap verklaard 
hadden geen enkel bezwaar te hebben tegen de oprichting van een u it leenpost te Donk,  
werd in de gemeenteraadszitt ing van 23 mei 1 984 overgegaan tot de aanste l l ing van 
mevrouw Marleen De Naegel-Decoster als tijdel ijke part-time bib l iotheekassistente in de 
P.0.8.-uitleenpost te Donk met een prestatie van 1 0  uren per week 

Op 7 september 1 984, ter gelegenheid van de zomerkermis,  werd de "b ib l iotheek" , als 
volwaardige afdel ing van de Maldegemse centrale bibl iotheek, in aanwezigheid van ver
schil lende leden van het Maldegems schepencollege en de gemeenteraad en tal van 
andere prominenten officieel geopend.  

Gedurende deze plechtigheid dankte schepen van financiën Paul  De Ceuninck namens 
het gemeentebestuur  mevrouw Regine Van Maldegem-Van Daele voor haar zeer 
gewaardeerd werk in de voorlopig opgerichte Donkse bibl iotheek. Ook schepen van 
cultuur Remi De Jaeger sloot zich graag bij deze hulde aan en verheugde zich over het 
feit dat de niet-officiêle u itleenpost thans officieel werd en dat de Maldegemse P.0.8 .  nu 
ook in Donk vertegenwoordigd was. "De bibl iotheek is wel l icht de oudste dienst d ie de 
gemeente bewijst aan de bevolking en, volgens gegevens uit een scriptie van de hand l 109 
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Schepen De Ceuninck overhandigt aan mevr. Van Maldeghem-Van Daele Regine de schaal met het gemeentewa
pen. Mevr. Van Daele had gedurende meer dan een jaar de niet-officiële uitleenpost op vrijwillige basis openge
houden. 
Nog op de foto: de raadsleden Noël Wille, Richard Vermeulen, Denis Posman en schepen Georges Gobeyn. 

van bibl iothecaris Geert Wi l lemarck,  was reeds in het jaar 1 892 sprake van een bibl io
theek of 'volkslezerij ' .  De Donkse uitleenpost zal in de toekomst kunnen besch ikken over 
ru im 3000 boeken .  Nu reeds zijn er 92 lezers ingeschreven,  wat zeker een goede start 
betekent" , aldus schepen De Jaeger. Het verheugde de schepen van cultuur dat Donk 
de schakel was die de kett ing van de Plaatsel ijke Openbare Bib l iotheek rond maakte. 
"Wie leest leert ! De gemeente geeft de inwoners de kans om tegen een democratische 
prijs over leesmateriaal van versch i l lende genres te beschikken . Het is aan de bevolking 
om er gebruik van te maken" ,  besloot de schepen zijn toespraak. 

B ib l iotheekassistente Marleen Decoster slaagde er na zeer korte tijd in méér dan 1 00 
vaste lezers in te schrijven. Nog voor het jaar 1 984 teneinde l iep, bevatte onze bibl io
theekafdel ing reeds méér dan 3000 werken waaronder 2000 romans voor volwassenen. 
Een col lectie d ie al i n  g rote mate tegemoet kwam aan de wensen van de meest kies
keur igen.  

Merkwaard ig voor deze beginperiode was wel het feit dat ruim 80% van de ingeschre
ven lezers jonger waren dan 1 4  jaar. Ook de studenten kwamen weldra aan hun trekken 
en kregen via onze Donkse uitleenpost al le faci l iteiten om in. de hoofdbibl iotheek een 
encyclopedie, al lerhande tijdschriften of naslagwerken over de meest uiteenlopende 
onderwerpen te raadplegen. 
Enkele markante cijfers voor deze aanloopperiode: 



P. O.B. - Uitleenpost-Donk - Werkingsresultaten 1984. 

a. Col lecties. 
Aanwinsten Afvoer Totaal '84 

Non-fiction 64 1 5 ,4% 4 1 1 1 6 ,6% 

Fiction 1 21 29,2% 1 222 49,5% 

Jeugdboeken 230 55,4% 838 33,9% 

Totaal 4 1 5  1 00,0% 2 247 1  1 00,0% 

b. Leners 
1 983 % 1 984 % 

Mannen 8 5 ,4 

Vrouwen 1 8  1 5 ,8 

Jongens 1 4- 1 8  j .  3 2 ,6 

Meisjes 1 4- 1 8  j .  3 2 ,6 

Jongens - 1 4  j .  45 39,5 

Meisjes - 1 4  j .  37 32,5 
Totaal 1 1 4 1 00,0 

c .  U itleencijfers 
1 983 % 1 984 % 

Non-fiction 6 4,0 
Fiction 278 1 7 , 1 
Jeugdboeken 1 28 1  78,9 

Totaal 1 625 1 00 

3.4 Een gunstige ontwikkeling 

De decentral isatie van de P.O .B .  i n  Maldegem was nu vol ledig doorgevoerd . Ook de wijk 
Donk met zijn hoofdzakel ijk jonge bevolking had , zoals de leefkernen Adegem, Kleit en 
Middelburg, nu een eigen bibl iotheekafdel ing .  
De boekenkeuze is  een heel belangrijk onderdeel van de werking van een bib l iotheek. 
Zonder een doordachte samenstel l ing van een col lectie kan een bibl iotheek niet tege
moet komen aan de zeer heterogene wensen en behoeften van het publ iek. Ook is er, 
overeenkomstig de geest van het bibl iotheekdecreet ( 1 978) een jaarl ijkse min imumaan
groei van het aantal boeken vereist. Voor de hoofdbibl iotheek van Maldegem zou er d ie
nen te worden gestreefd naar een g lobale aangroei van om en bij de 2500 boeken per 
jaar terwijl d it  voor de P.O .B . -uitleenpost van Donk ongeveer een 250-tal n ieuwe boeken 
zou betekenen.  
Naast die aangroei moet, vooral voor wat de stat istieken betreft, ook rekening worden 
gehouden met de jaarl i jkse 'afvoer' van boeken .  De vol ledige col lectie wordt op regel
matige tijdstippen nagezien op de aanwezigheid van werken die een verregaande sl ij
tage vertonen of geheel verouderd zijn .  Deze boeken worden, na overleg , u it  de col lec
tie verwijderd. Dit proces noemt men ook wel eens het 'wieden' .  Eens dat de n ieuwe 
boeken zijn aangekocht en vooraleer de lezer het boek in handen krijgt, volgt er nog een 
hele reeks bewerkingen en administratieve verrichtingen overeenkomstig een interna
tionaal geldend regelsysteem. 
Van zeer groot belang en nodig voor de begeleid ing van de bib l iotheekbezoeker is de 
kwalificatie van het bibl iotheekpersoneel dat inzicht moet hebben in de informatie-vloed-
golf die de wereld van vandaag overspoelt. l 1 1 1  



Vanaf de opening kende de uitleenpost te Donk bij de schoolgaande jeugd een steeds groeiende belangstelling. 
V. l .n . r. :  1 ste rij: Liesbeth D e  Loof - Els Cauwels - Els Van Hauwenhuyse - lnès Verplancke - Sibien Verplancke. 

2de rij: Hilde Van Maldegem - Kristof Gaudesaboos - Hendrik Braet - Tom Gaudesaboos -
Peter Van Maldegem - Sylvie Verleye - Fil ip Jonckheere. 

3de rij: Frederik Sierens - Stijn De Loof. 

Vanaf zijn oprichting kende de b ib l iotheek-uit leen post b ij de bevolking en vooral b ij de 
jeugd van Donk een toenemend succes. De eerste werkingsjaren waren weliswaar 
gekenmerkt door een té zwak boekenaan bod ,  maar na onderzoek terzake en het aftas
ten van de aspi raties bij de bevolk ing kon de col lectie op korte termijn worden aange
past. 

In het jaarverslag van de P. O . B .  over de bib l iotheekwerking van het jaar 1 984 wordt ver
meld dat de uit leenpost Donk het bewijs geleverd had dat er in  deze leefkern een d u i
del ijk  g root potentieel aan lezerspubl iek aanwezig was. Meer dan 75% van dit  lezers
publ iek was jonger dan 1 4  jaar. "De jeugd die bibliotheek-minded is of gemaakt wordt 
is een garantie voor de toekomst van de bibliotheek", aldus nog het jaarverslag. 
Reeds i n  1 985 nam het lezersaantal toe met b ijna een kwart en was het aantal u it lenin
gen meer dan verd u bbel d .  Zeer verheugend was ook te kunnen vaststel len dat de stij
g i n g  van de c ijfers b ij de plus-1 4-jarigen lag.  Ondanks een boekencol lectie d ie n iet veel 
meer betekende dan het absol ute min imum, behaalde de Donkse u itleen post, in verge
l i jk ing met de andere M aldegemse b ib l iotheekafdel ingen,  in 1 986 de meest spectacu
la ire resultaten voor wat de uit leningen betreft. 

Op amper vijf jaar tijd ,  van 1 985 tot 1 990, steeg het u it leencilfer van 400 naar 900, waar
van 70 à 80% aan jeugdboeken.  Het lezersaantal was in deze relatief korte tijdspanne 
opgelopen tot 200 of 1 9% van de Donkse bevolking ,  wat als zeer gu nstig mocht worden 
geëvalueerd . 



De P.0.8.-u itleenpost van Donk, nog steeds gehu isvest in een lokaal van de Vrije 
Basisschool ,  zal daar slechts tot 1 988 bl ijven . Door de uitbre id ing van de Donkse 
schoolbevolking,  en toen du idel i jk b leek dat deze trend zich in toekomst verder g ing 
doorzetten, zou dit lokaal op termijn door de leer l ingen moeten worden ingenomen en 
d iende de bibl iotheek uit te z ien naar een ander lokaal .  

Op dat ogenbl ik zag de samenstel l ing van het bibl iotheekpersoneel er uit als volgt: 

Hoofdbibl iotheek: Maldegem en Kleit. 
Tijdelijk deeltijds bibl iothecaris: Geert Wi l lemarck 
Deeltijdse bibl iotheekassistenten :  Georges De Vogelaere 

Hubert Wil lemarck 
Deeltijdse bib l iotheekbedienden:  

Administratief personeel :  

Fi l iaal :  Adegem. 
Deeltijdse bibl iotheekassistenten: 

U itleenpost Middelburg. 
Deeltijds bibl iotheekbediende: 

U itleenpost Donk. 
Deeltijds bibl iotheekbediende: 

3.5 Infrastructurele perikelen 

Marg riet Debbaut 
El ise Lamotte 
Katrien Grootaert 

Hugo Notteboom 
Denise Van Poucke 

Margriet Debbaut 

Marleen Decoster 

In 1 987 had de u itleenpost van Donk zijn verzadig ingspunt bereikt. Het lokaal was veel 
te klein geworden, tweederden van de boekenrekken voldeden n iet meer aan de nor
men en er was geen behoorlijke bal ie. Daarbij kwam nog dat het bib l iotheeklokaal ,  vanaf 
1 september 1 987, ook gebru ikt werd als bureel van de schoold i rectie en als vergader
lokaal voor het onderwijzend personeel .  Dit al les zorgde niet al leen voor overbelast ing 
en wanorde maar was eveneens onwettel i jk . 
Ondanks de minieme infrastructuurmiddelen bleven de werkingsresu ltaten spectaculair 
stijgen, zodat voor Donk moest voorzien worden in een wisselcol lectie van 1 50 boeken .  
Wat bijzonder opviel was het feit dat het aantal lezers verhoudingsgewijs het g rootst was 
onder de schoolgaande jeugd met een piek in de eerste jaren van het basis- en mid
delbaar onderwijs. 
Op dat ogenbl ik werden te Donk, op een bevolking van ca. 1 1 30 inwoners, reeds 1 73 
lezers (hetzij 1 5%) genoteerd . 
Niettegenstaande een totaal gebrek aan comfortabele werkomstandigheden, zowel in 
de hoofdbibl iotheek als in de u it leenpost te Donk,  bleef de jeugd massaal inspelen op 
het steeds vernieuwend boekenaanbod . 

Door de verdere u itbreid ing van de Donkse basisschoo l ,  waarin de bibl iotheek tot h ier
toe gevestigd was, moest dringend naar een andere behuizing worden gezocht. Tijdens 
de maand augustus van 1 988 belandden de boekenrekken en de boeken in het oud 
schoolhuis, een gemeentel ijk gebouw aan het Paardekerkhof, waar de u itleenpost een 
iets groter maar wel i n  tweeên gespl itst onderkomen vond .  l 1 13  



Het frequent en geleid klassikaal bibliotheekbezoek scherpt 
zonder enige twijfel de leeshonger aan. 

I ntussen was het aantal lezers opgelopen tot 1 78,  hetzij een percentage van 1 7% voor 
h et Donkse werkgebied.  Met een col lectie van 3784 boeken werden in 1 988 niet minder 
dan 8565 uit leningen geregistreerd . In Donk was er, evenals in  Adegem en in  Kleit ,  
opnieuw een g rote vooruitgang b ij de volwassen lezers te merken. 

I n  1 989, het jaar dat de hoofdb i b l iotheek haar intrek in  het totaal vernieuwde schouw
burgcomplex had genome n ,  werd het Donkse boeken bezit opgedreven tot 41 1 7  wer
ken .  Het aantal lezers was opgelopen tot 1 84 met 8749 u it leningen en een percentage 
van 1 8 , 7  voor het werkgebied. 



Als t.g.v. een bezoek van Juffrouw Regine met haar klas de boekenkeuze gevallen is, brengt onze bibliothecaris 
Marleen alles administratief voor mekaar. 
Op de foto v.l.n.r.: Shana Bertier, Jordy De Boever, Dries Blondeel, Stefanie Vandermeersch, Valerie De Muer, 
Enrico Loncke, Liesbeth Timmerman, Elyse Lahousse, Laura Bockstal, Michiel Van Overbeke, Jarac De Mey, Jonas 
Van Rie, Eva Huyghe, Nathalie Peene, Femme Timmerman, Kim Van Landschoot, Evy Savat, Jeffrey Van 
Hauwenhuyse (schooljaar 1 996-1 997). 

Terwijl de u itleencijfers van de jeugdafdel ingen in 1 990 voor het f i l iaal Adegem en de u it
leenposten Kleit en Middelburg een dalende trend vertoonden, werd er voor de hoofd
bibl iotheek en de Donkse uitleenpost een opmerkelijke stijg ing vastgesteld .  Op zeker 
ogenbl ik behaalde Donk zelfs het hoogste aantal u it leningen per lezer. Deze voortdu
rende stijg ing vooral voor wat betreft het i nformatieve deel van de jeugdafdel ing ,  had 
alles te maken met het feit dat er de laatste jaren een enorm aantal nieuwe en interes
sante boeken werden aangeboden met voor de leeftijd aangepaste informatie. Vooral de 
boekjes u it de min i- informatiereeksen die ook te Donk reeds aanwezig waren,  zorgden 
voor een hoog u itleencijfer. In 1 990 beschikte deze uitleenpost dan ook over een areaal 
van 4 1 8 1  boeken; 200 lezers waren ingeschreven met een u itleencijfer van 90 1 4. Het 
bibl iotheekrapport van dat jaar besloot met de eervol le vermelding "dat van de 
Maldegemse uitleenposten deze van Donk de enige was die een du idel ijke vooru itgang 
boekte" . 

Voor wat het jaar 1 99 1  betreft groeide het boekenbezit aan tot 4478 eenheden . Er wer
den 9978 uitleningen aan gemiddeld 1 89 lezers verricht. Waar het u itleencijfer voor de 
jeugd in de u itleenposten Kleit en Middelburg daalde, steeg dit voor de hoofdbibl io- l 1 1s 



theek, het f i l iaal Adegem en in  sterke mate voor de u itleenpost Donk, een trend die bij 
deze jonge bevolk ing ,  van bij de oprichting van de bibl iotheekafdel ing ,  nog steeds bleef 
voortduren.  Anderzijds steeg te M iddelburg en Kleit het uitleencijfer bij de volwassenen. 

In 1 992 werd in  de Donkse uitleenpost het laatste restant "magazijnrekken" i n  de jeugd
afdel ing vervangen door n ieuwe aangepaste b ib l iotheekrekken. I ntussen was het aantal 
boeken opgelopen tot 47 1 2  voor 207 ingeschreven lezers met, voor dat jaar, een uit
leencijfer van 9488 . 

De gegevens d ie wij in het vers lag van het jaar 1 992 over de bibl iotheekwerking van 
Maldegem vonden,  wijzen voor het eerst sedert de oprichting in 1 984 op een l ichtjes 
dalend u itleencijfer. Men maakte daarvan echter nog geen probleem aangezien het hier 
ging om een werkgebied van amper een goede 1 1 00 inwoners. De zeer precaire toe
stand inzake hu isvest ing zat er waarschijn l ijk ook wel voor iets tussen. Daar zou echter 
weldra verandering in komen . 

3.6 Andermaal verhuizen 

Het jaar 1 993 werd gekenmerkt door een tweede verhuis van de Donkse bibl iotheek. Het 
oude schoolhuis langs het Paardekerkhof, waarin de bibl iotheek was ondergebracht 
was aan een méér dan ingrijpende aanpassing toe . Het zou zelfs een complete renova
tie worden,  waarvan het einde werd voorzien in het voorjaar van 1 994. De uitleenpost 
moest t i jdel i jk verhuizen en vond een onderkomen in het voormalig klaslokaal naast de 
pastorie, de plaats waar eertijds de "oorlogsbibl iotheek" gehu isvest was. 

Het gewezen schoolhu is  werd helemaal vernieuwd en geïntegreerd in het in 1 994 gere
al iseerde polyvalente ontmoet ingscentrum "De Poermolen " .  Nog in d itzelfde jaar kon de 
bib l iotheek terugkeren naar deze vern ieuwde accommodatie. Dit betekende dan ook 
het einde van de "u itwend ige" problemen met de infrastructuur. I nwendig werd voorzien 
in een aangepast en comfortabel meubi lair ;  een telefoonaansluit ing werd h ierbij n iet 
over het hoofd gezien . 

Wat het aantal lezers betreft in 1 993, dit daalde van 207 in 1 992 naar 1 93.  Ook het u it
leencijfer was in 1 993 dalend tot 9091 . Het boekenbezit g roeide echter aan tot 4945 
eenheden. 

1 994, het jaar van de verhuis naar het cultureel centrum,  bracht dan weer een stijg ing 
mee. Het aantal lezers bleef practisch stabiel op 1 9 1 ,  de u it leningen stegen tot 9396 en 
het boekenbezit tot 5 1 64 eenheden. 

3. 7 Stabilisatie 

De n ieuwe en definitieve hu isvesting had bl ijkbaar een gunstige weerslag. I n  het biblio
theekverslag over het jaar 1 995 wordt vermeld dat de col lectie opn ieuw was aange
groeid naar een bestand van 5380 boeken .  Er waren 223 lezers ingeschreven en de uit
leningen waren spectaculair gestegen naar 1 1 495. Het was vooral de jeugd die te Donk 
opmerkelijk goed scoorde. 

Het bibl iotheekjaar 1 996 zal te Donk een l ichte terugval kennèn.  De collectie bestond ,  

volgens het jaarverslag, u i t  5701  werken en  de lezers en u it leningen vertoonden inder

daad dalende cijfers van respectievel ijk 2 1 8  en 1 1 0 1 5 . 



De resultaten van de andere afdel ingen van de Maldegemse bibl iotheek naast elkaar 
beschouwend en percentsgewijs voor wat de onderscheiden werkingsgebieden betreft, 
kan Donk echter elke vergel i jking doorstaan . 
Waar schepen van cultuur De Jaeger in zi jn toespraak ter gelegenheid van de opening 
van de P.O. B.-u itleenpost-Donk, nu méér dan t ien jaar geleden, er terecht op wees dat 
het gemeentebestuur  met deze bibl iotheekafdel ing een n ieuwe dienstver lening vers
trekte, is het wel i nteressant eens na te gaan in hoeverre de Donkse bevolk ing daarop 
heeft gereageerd en er tot op heden gebruik heeft van gemaakt. 
Volgens het officieel jaarverslag over de bibl iotheekwerking te Maldegem bereikte de 
P.O . B .-uitleenpost-Donk in 1 996 een score van 1 9 ,87% ontleners t .a .v. de gehele plaat
selijke bevolking .  Ter i l lustratie laten wij h ier een vergel ijkende tabel volgen:  
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1 1s  I 

1 996 

i nwoners 
werkgebied leners % 

Maldegem 1 1 . 777 3 .746 3 1 ,8 1  % 
Adegem 5 .847 471  8,06 % 
Kleit 2 .463 2 1 9  8 .89 % 
Middelburg 586 73 1 2 ,46 % 
Donk 1 .097 2 1 8  1 9,87 % 

Totaal 2 1 . 770 4. 727 2 1 , 7 1  % 

Eerl i jkheidshalve vermelden wij hier dat de leerl ingen van de Donkse Basisschool n iet 
al leen ind ividueel doch ook klassikaal de bibl iotheek bezoeken ,  hetgeen de leesijver 
zeker bevordert en het u itleencijfer gunstig beïnvloedt .  

BESLUIT. 

Van al les wat z ich over de wereld beweegt, veraf of d ichtbij , worden wij op een zeer 
snel le manier geïnformeerd . De audiovisuele middelen nemen een steeds belangrijker 
plaats in  in ons dagel ijks leven .  TV, internet ,  cd-rom,  het computergebruik, zelfs vele 
ouderen ,  zogenaamd ' niet meer actieven ' ,  maken er nuttig gebruik van in het dagelijks 
leven .  

De leesvoorzieningen zu l len daarnaast een zeer belangrijke plaats bl ijven innemen. 
Lezen kunnen we doen naar eigen smaak en tempo, het laat meer ruimte voor fantasie, 
het zet onze verbeeld ing aan het werk en is  in vele geval len meer vormend dan snelle 
visuele prikkels. 

De thans goed voorziene u it leenpost in  Donk, waarvan in stijgende l i jn gebruik gemaakt 
wordt, voldoet aan een echte noodzaak en is een zegen voor onze gemeenschap. 

Daarnaast zijn er nog de u itgebreide mogelijkheden tot leesvoorziening en informatie 
geboden door de hoofdbibl iotheek te Maldegem. We kunnen al leen maar hopen dat 
Donk in dezelfde mate als ti jdens de laatste jaren van de positieve ontwikkel ingen op 
gebied van cu lturele voorzieningen kan bl ijven gen ieten.  



ONDERDAK VOOR CULTUUR 

IN DONK, 1978- 1996 

DE POERMOLEN 

Paul De Ceuninck 

Het jaar 1 978 werd u itgeroepen tot "Jaar van het Dorp" , en dat zou voor Maldegem
Donk niet onopgemerkt voorbijgaan . Er stond inderdaad heel wat te gebeuren : de nieu
we straten in  de O .C .M .W.-verkavel ing zouden ingehuld igd ,  en het polyvalent ontmoe
tingscentrum,  mooi geïntegreerd in het schoolcomplex, officièel geopend worden .  

RUIMTE VOOR HET VERENIGINGSLEVEN 

Tot 1 978 was het verenigingsleven te Donk voor vergaderingen en evenementen aan
gewezen op huisvesting bij particu l ieren . Dat men daarbij steeds moest rekenen op een 
zekere goodwi l l ,  terwijl er tegeli jkertijd privé-belangen konden meete l len ,  bracht mee 
dat men zich veelal moest tevreden stel len met onaangepaste lokalen en een gebrekki
ge accommodatie. 

Met het "Jaar van het Dorp" in het versch iet kwam p lots het woondorp als "warm nest" 
scherper dan ooit in de kijker te staan . Hoe paradoxaal dit ook moge kl inken nu de fusie 
van gemeenten een realiteit was geworden !  De schaalvergrot ing ,  door velen als een 
bedreiging ervaren ,  mocht de eigenheid van het dorp geenszins in de weg staan . Meer 
nog , de samenlevingsvormen van weleer dienden zelfs geherwaardeerd te worden.  
I n  de n ieuwe legislatuur ( 1 976 - 1 982) werd de culturele infrastructuur  als onmisbare 
dienstverlening aan de Donkse leefgemeenschap als een prioriteit gesteld . In de 
gemeenteraad van januari 1 977 werd een voorstel in die zin geformuleerd en unaniem 
aanvaard , met de belofte de nodige kredieten te voorzien om over te gaan tot de ver
bouwing van een paar lokalen van de Jongensschool . De wens werd op zeer korte ter
mijn gerealiseerd : beg in september 1 978 kon een polyvalente zaal in gebruik worden 
genomen ! 

Aangaande de verwezenli jking en de officiële opening ervan verwijzen we graag naar 
het verslag dat meester Albert Wi l lems daarover in het weekblad "Vrij Maldegem" van 
15 september 1 978 l iet versch ijnen. Wij citeren : 

"De zomerkermis van het jaar 1978 te Maldegem-Donk zal in de Donkse annalen met 
gouden letters worden vermeld. Immers de landelijke parochie van Maldegem werd ver
rijkt met drie nieuwe straten en een nieuw ontmoetingscentrum. . . .  
Na de inhuldiging van de Arnold Van Maldegem/aan, Paardekerkhof en St. -
Jansherenplein trokken de gemeentelijke mandatarissen, gevolgd door de vertegen-
woordigers van alle Donkse verenigingen naar de Vrije Gesubsidieerde Jongensschool J 1 19 
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waar; in het nieuwe ontmoetingscentrum een receptie werd aangeboden. Dit centrum 
werd door het gemeentebestuur gerealiseerd door een doelgerichte verbouwing van 
twee leegstaande klaslokalen tot een polyvalente ruimte, tevens turnzaal voor de school, 
met de nodige aanhankelijkheden zoals een keuken welke ook als kleine vergaderzaal 
zou dienen, een ingerichte bar en een aangepaste sanitaire inrichting . . . .  

Raadslid dhr. P. De Ceuninck nam dan het woord en beschreef uitvoerig de voorge
schiedenis, het ontstaan en de uitbouw van de nieuwe verkaveling . . .  Ook voor wat de 
accommodatie in de school betreft kon hij het als onderwijsmens weten hoe dringend er 
nood was aan een goed uitgeruste turnzaal die tegelijk zou kunnen dienen als polyva
lente ruimte voor het Donkse verenigingsleven. Op deze parochie ontbrak immers nog 
steeds het minimum aan vergaderruimte. Het raadslid had trouwens zelf het voorstel tot 
deze verbouwing gedaan tijdens de gemeenteraadszitting van 1 7  januari 19 77. Hij 
dankte dan ook het gemeentebestuur voor dit nieuwe ontmoetingscentrum, waar Donk 
zich nu zou kunnen uitleven op cultureel vlak. 

Na de inzegening van de lokalen door pastoor Serafien Van Avermaet waren het nog 
schepen Remi De Jaeger en de voorzitter van de culturele raad, Richard Michiels, die 
in hun toespraak met genoegen benadrukten dat het gemeentebestuur met deze ver
bouwing van de verouderde klaslokalen, zijn taak op het vlak van cultuur en welzijnszorg 
voldoende was nagekomen ". 

De verbouwing binnen het schoolcomplex, behorend tot het gemeentelijk gebouwenpatrimonium, bezorgde de 
school een nieuwe turn- en feestzaal, die tegelijkertijd vergaderzaal en ontmoetingscentrum werd voor het Donkse 
verenigingsleven. Deze polyvalente zaal, de eerste culturele infrastructuur die het gemeentebestuur van Maldegem 
op haar grondgebied realiseerde, is een ware zegen geweest voor Donk. 



HET ONTMOETINGSCENTRUM 'DE POERMOLEN' 

Twintig jaar later werd door de aangroei van de Donkse bevolking en de uitbreid ing van 
het cultureel aanbod, onder impuls van de dorpsraad , het ontmoet ingscentrum ander
maal i n  zi jn geheel verbouwd tot een complex waarin nu een zeer ruime polyvalente ver
gaderruimte werd voorzien en waar eveneens de bibl iotheek-uit leenpost een passend 
onderkomen kreeg. Het nieuwe complex, De Poermolen genaamd, werd ter gelegen
heid van de zomerkermis op 7 september 1 996 officieel voor open verklaard . 

WAAROM DE NAAM 'DE POERMOLEN' ? 

Ruim honderd jaar geleden werd te Donk met het woord 'poermeulen ' verwezen naar de 
bewoning ten zuiden van de Donkstraat, en meer bepaald het stuk bebouwde g rond 
tussen de huid ige Pastoor De Swaeflaan,  het Klein Hof van Sint-Jan en het klooster van 
de Zusters Maricolen .  Het betreft hier de percelen nrs. 1 974 en 1 975 van de sectie H op 
de kadastrale kaart van P.C .  Popp uit het midden van vorige eeuw. Door de aanleg van 
de Pastoor De Swaeflaan werd deze omgeving eind vorige eeuw nogal g rondig gewij
zigd .  Daarom h ierover enkele h istorische nota's . 

DE AANLEG VAN DE PASTOOR DE SWAEFLAAN 

De Pastoor De Swaeflaan kwam er pas in 1 885, en wel door toedoen van de pastoor 
naar wie ze werd genoemd. De paroch ieherder streefde naar een kortere verbinding 
tussen de Krone en het centrum van Donk.  Voordien kon men vanaf De Krone de kern 
van Donk slechts bereiken via het St.-Maartensstraatje en het hu id ige Paardekerkhof. 

Uit de notu len van het Schepencollege (G .A .M .  nr. 482, boek 9 1 ) kunnen we opmaken 
dat het Bestuur  van de Burgerl i jke Godshu izen van Brugge - later C.0.0 . ,  nu O . C . M .W. 
genoemd - in februari 1 885 een strook grond aan de gemeente Maldegem afstond . Het 
betrof de dreef d ie de Steenweg van Brugge naar Gent (te beg innen met het perceel 
1 920 op het plan Popp) in rechte lijn verbond met de hofstede, toebehorende aan de 
Burgerl i jke Godshuizen van Brugge. De hofstede, ook genoemd 'Klein Hof van St. -Jan' ,  
werd toentertijd bewoond door de fami l ie Henr i  B lomme. 

Op een deel van d ie grond bleven de Burgerl ijke Godshu izen een servituderecht behou
den. Zo hadden zij er nog de beschikking over o.a. het plantrecht en er moest steeds 
vrije doorgang worden verleend aan personen , d ieren en voertu igen . De dreef eindig
de in het noordeli jk deel van de percelen nrs. 1 946 en 1 94 7 van genoemd kadastraal 
plan. Zij had een breedte van 3 m en een oppervlakte van 2370 m2 en zou nu tot op 9 
meter breedte gebracht worden. 

Als tegenprestatie moest de gemeente Maldegem op haar kosten een behoorl i jke kas
seiweg aanleggen en onderhouden. Hij moest beginnen aan de rijksweg en eindigen 
ten oosten van de genoemde hofstede, bij het perceel 1 998b, g renzend aan de eigen
dom van barones della Fai l le d 'Huysse. 

Om de weg te kunnen doortrekken tot aan de hu id ige Donkstraat schonk barones del la 
Faille d'Huysse op haar beurt 580 m2 uit haar eigendom (sectie H, 1 974a) .  Het sche-
pencollege van 23 maart 1 885 maakte melding van volgende akte : l 121 
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I n  1 885 werd van overheidswege besloten een steenweg aan te leggen die de kern van Donk zou verbinden met 
de rijksweg Brugge-Gent. Deze weg, later genoemd de Pastoor De Swaeflaan, zou er komen In de 'zate' van een 
door de Brugse Godshuizen reeds vroeger getrokken en met tweemaal twee rijen bomen omzoomde landbouw
exploitatieweg. 



"Voor ons Meester Camiel Van De Weyer, notaris verblijvende te Gent, bijgestaan door 

de nagenoemde getuigen. Is verschenen Juffrouw Hortense, Marie, Albine, Adelaïde, 

Colette, Ghislaine Barones de/la Faille, grondeigenares, wonende te Swynaerde. 

Welke verklaard heeft bij deze voor haren machthebber te benoemen en aan te stellen. 

Aan wien zij macht geeft om voor haar en in haren naam gift onder levenden te doen 

aan het Gemeentebestuur van Maldegem van vijf aren tachtig centiaren of van een 

meerder deel in een perceel tuin, gelegen te Maldegem wijk Donck bekend per kadas

ter sectie H nummer 1974a voor eene grootte van zeven aren veertig centiaren om het 

gegeven goed te worden benuttigd tot het aanleggen van een steenweg leidende van 

de statie van Donck naar het centrum. Zulks ánder de lasten en voorwaarden als naar 

rade, de bewijzen van eigendom over te leveren woonst te kiezen en alle akten dien

aangaande te teekenen waarvan akte afgeleverd in Brevet. 

Gedaan en verleden te Gent op heden, vierden februari achttienhonderd vijfentachtig. 
In tegenwoordigheid van de Heeren August Peeters en Pieter Langeraert, beide wonen
de te Gent aangezochte getuigen. En na gedane voorlezing hebben Juffrouw Barones 
de/la Fail/e, de getuigen en de Notaris geteekend" 

(U it het "Register, d ienende tot inschrijven der processen-verbalen , besluiten ,  afkondi
gingen, enz. opgemaakt door het Col lege van Bu rgemeester en Schepenen der 
Gemeente Maldeghem" .  G .A . M . ,  nr. 483 . )  

De n ieuwe weg van de Krone naar Donk vormde meteen de oostel i jke begrenzing van 
het perceel waar we de zogenaamde 'poermeulen ' aantroffen .  Decennia lang werd de 
weg gemeenzaam 'Het Donks kasseiken ' genoemd . Pas in 1 955 kreeg hi j  de benaming 
Pastoor De Swaef laan . 

DAAR IS 'T 'NEN POERMEULEN ! 

Maar laat ons terugkeren naar de 'poermeulen '. I n  1 885 bevonden zich vanaf de samen
vloei ing Donkse Heirweg - Paardekerkhof en langsheen de Donkstraat naar het westen 
toe een zestal erven. De woningen op deze erven stonden op veel g rotere afstand van 
de rijweg dan nu het geval is. Zij volgden ongeveer de bouwlijn van de hu id ige stal l in
gen (vroeger woonhuis) van de fami l ie Omer Pal let-Goossens. 
Het erf waar nu de fami l ie Patrick Snauwaert-Hurtecant woont moet volgens Leonie 
Dedeyne, weduwe van Omer Van Landschoot, het centrum van de 'poermeulen' 
geweest zijn .  Leonie Dedeyne, een gewonnen en geboren Donkenaar, die we daarom
trent geraadpleegd hebben, maar intussen op zeer hoge leeftijd overleden, was zeer 
formeel in haar verklaring : "Daar bevond zich wat de mensen de poermeulen noem
den ". Ook André Verleye en Triphon De Brabander, Donkenaren op gevorderde leeftijd ,  
bevestigen dat. 

Op de kadasterkaart van P.C .  Popp (de nummers 1 974 en 1 975a ,b ,c ,d )  is op die plaats 
een vrij g root terrein te zien , waarop in 1 856 vier zeer kleine, aan elkaar gebouwde 
huisjes stonden. Die vier woningen,  nog veel verder verwijderd van de straat dan de 
eerder vermelde hu izenrij , werden vóór 1 885 afgebroken om plaats te maken voor een 
nieuw, relatief g root huis met inri jpoort, waarvan Frederik Dedeyne één van de eerste 
bewoners was. Zijn dochter Leon ie,  d ie ons te woord stond , werd er geboren op 1 7  
februari 1 902. l 123 



Aan deze plek kleefde dus de naam poermeu/en. Waar de naam precies vandaan komt 
bl ijft een raadsel .  Ook de oudste Donkenaars d ie we daaromtrent ondervroegen twijfelen 
en du rven op d it vlak nauweli jks u itslu i tsel geven.  Het zou volgens sommigen kunnen , 
dat er eertijds een koren- of g raanmolen zou gestaan hebben.  G raanmolens werden ook 
wel eens graanpoedermolens genoemd,  u i teraard omdat ze de functie hadden graan tot 
fijn poeder, poer, te malen.  Zo kennen we de molen van de fami l ie De Bruyckere te 
M iddelburg d ie ook steeds poermolen werd genoemd . Deze veronderstel l ing doet ech
ter onmiddel l i jk de vraag rijzen waarom hier, op een 300-tal meter van de graanmolen 
van de fami l ie Lanaye, reeds bestaand in  de 1 8de eeuw, nog een windmolen zou zijn 
gebouwd . 
Een andere hypothese - evenzeer twijfelachtig - is dat ergens op d ie plaats buskruit zou 
zijn aangemaakt. Dit ontplofbaar mengsel van kalisalpeter, zwavel en houtskool , heette 
in de volksmond poer : "daar zit poer achter ! " .  Geen van de geraadpleegde personen 
heeft echter ooit gehoord van een zogenaamd buskru itbedrijf, en ook andere bronnen 
maken er geen gewag van .  

Anderen menen aan het woord poermolen een z innebeeldige betekenis te  moeten hech
ten in  de aard van '"t is hier een echte poermolen ", een wanordel ijke bedoening .  

En inderdaad . . .  De v ier bewuste won ingen vormden een gesloten geheel ,  zonder enig 
bijgebouw, zonder berg ing of sta l l ing ;  samen hadden ze slechts een totale bebouwde 
oppervlakte van 60m2. Elk van de hu isjes geeft de indruk slechts te bestaan uit één 
kamer waarin terzelfderti jd geleefd en geslapen werd . De vier gezinnen die er een tijd
lang hebben gewoond ,  ongetwijfe ld in schamele omstandigheden wat orde en hyg iëne 
betreft, besch ikten vermoedeli jk over slechts één gemeenschappelij ke waterput. Deze 
oude, met kleine handvorm-baksteentjes mooi in tonvorm gemetselde waterput, nu met 
modder gevu ld ,  werd in 1 989 ontdekt door de fami l ie Patrick Snauwaert-Hurtekant toen 
ze het erf aankochten en er g raafwerken u i tvoerden voor het optrekken van een n ieuwe 
woning .  

De g rond met de vier stulpjes was volgens de kadastrale legger b i j  het plan Popp in 
1 860 eigendom van de renten iersfami l ie Petrus De Taeye, z i jn zuster Amelia en broer 
Fredericus. Deze welstel lende fami l ie zou elk van de vier "werkmanswoninkjes" her
haaldel i jk verpacht hebben aan minvermogende inwijkel ingen. 
De eerste bewoners moeten ,  volgens de overlevering ,  Franse deserteurs zi jn geweest 
d ie het regelmatig met elkaar aan de stok kregen, vooral met betrekking tot het gemeen
schappeli jk gebruik van de "nutsvoorzieningen" .  Dat geruzie en andere onhebbelij khe
den zul len de dorpsbewoners meermaals de wenkbrauwen hebben doen fronsen , en de 
u itlat ing " 't is daar een echte poermeulen", in  de betekenis van "een ware janboel" was 
wel l icht n iet u i t  de lucht gegrepen . Iedere Donkenaar begreep best wat met die uit
spraak bedoeld werd . 

Misschien werd door d it denigrerend fenomeen wel de hele buurt over dezelfde kam 
geschoren, en daardoor min of meer geminacht. De reputatie van de buurtbewoners 
moest er noodzakeli jkerwijze onder gaan l ijden . . .  
Wat e r  ook van zij , deze laatste verklar ing voor d e  herkomst van d e  naam Poermeulen
Poermolen l ijkt ons de meest plausibele. Elke andere gefundeerde uitleg d ie d it zou 
weerleggen en in zijn ju iste toedracht brengen , is bijzonder welkom. 
N iet voldoende vertrouwd met het lokaal woordgebruik, koos men "De Poermolen" wel
l icht als een sympathieke benaming voor de vernieuwde polyvalente ontmoetingsruim
te. De Donkenaars maken er echter geen 'poermeulen ' van. 



Het zijn de aaneengesloten huisjes 1 975a-b-c-d, op het perceel 1 974 die de bijnaam poermeulen kregen 
(Kadasterplan Popp, 1 865). 

Eigenaars in en om de Poermeulen, midden 1 9de eeuw : 

1 972a - Petrus De Brabander -
1 972b - Amandus Roels -
1 973a - Petrus De Brabander -
1 973b - Amandus Roels -
1 974 - Petrus, Amelia en Fredericus De Taeye -
1 975a - I dem -
1 975b - Idem -
1 975c - Idem -
1 975d - Idem -
1 976 - Jacobus Dedeyne -
1 977 - Weduwe Joannes Vandenbossche -
1 978 - Jacobus Dedeyne -
1 979 - -- --

1 980 - Jacobus Dedeyne -
1 98 1  - Idem -
1 982 - -- --
1 983 - Jacobus Dedeyne -
1 984 - Idem -

tu in 
tu in 
hu is 
hu is 
boomgaard 
hu is 
hu is 
hu is 
hu is 
akkerland 
huis 
akkerland 

hu is 
hu is 

schuur 
akkerland 

l 1 2s 



Op het einde van de 1 9de eeuw werden de vier huisjes van de 'poermeulen' afgebroken om plaats te maken voor 
een betrekkelijk grote woning met inrijpoort. 

Deze werd op haar beurt in 1 989 gesloopt; op het erf ontdekte men bij slopingswerken de waterput, die destijds 
voor de vier woningen van de 'poermeulen' gemeenschappelijk was. 



Het ontmoetingscentrum bevindt zich overigens ook n iet op de plaats d ie eertijds als 
'poermeulen ' werd bestempeld ,  maar op het aanpalend perceel g rond sectie H 1 96 1  
van het kadasterplan Popp.  Immers, méér dan  een eeuw geleden werd door het 
gemeentebestuur, in raadszitt ing van 1 4  april 1 875 besloten tot aankoop aan het 
Maldegemse Armbestuur  van het oosteli jk deel van dit perceel (30 a) voor de prijs van 
1 800 fr. met het doel er op korte termijn een gemeenteschool te bouwen.  

Geraadpleegde bronnen : 
- Gemeentearchief, Maldegem. 
- Geert Willemarck, scriptie "Het Maldegemse Bibl iotheekwezen" ( 1 982). 
- Gemeentelijke lnfogids, jaargang 1 989. 

Met dank voor de foto's : 
Gi lberte Zoetaert, de families G. De Naegel-De Sutter en P. Snauwaert-Hurtekant. 

Het nieuwe gebouw, De Poermolen, komt ruim tegemoet aan de culturele noden van Donk. 
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DONK MODERNISEERT 

De naam "Pastoor De Swaeflaan" kwam pas in 1 955 in voege, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
parochie Donk, en dit uit erkentelijkheid voor de realisator van de weg, pastoor De Swaef. In 1 973 werd de baan 
rechtgetrokken en van een nieuw wegdek voorzien. Op 3 november 1 973, tijdens de Donkse winterkermis, werd 
zij officieel opengesteld. 
V. l .n .r. schepen Gabriël De Lille, meester Paul De Ceuninck, Emiel Cockhuyt, gemeentesecretaris Guido Parrin, 
raadslid René Coene, Pierre Van Reybroeck, raadslid Marcel Baert, burgemeester Jean Rotsart de Hertaing die 
het lint knipt, schepen Camiel Rys, raadslid René Van Parys, schepen William Van Poelvoorde, Michel 
Cromheecke, Adelin De Baere, Triphon De Brabander en Jules Van de Geuchte. De schoolkinderen Véronique 
Dhooghe, Anja Coene, Luc Cherlet, Marc Pollet en Luc Dhoore brengen de openingsattributen aan. 

23 jaar later, op 6 september 1 996 werd het Donkse ontmoetingscentrum "De Poermolen", t.g.v. de zomerkermis 
door burgemeester Jean Rotsart de Hertaing ingehuldigd, schepen Marleen Van den Bussche en de raadsleden 
Geert De Roo en Ghislain Verwilst assisteren. Luc Verplancke en zijn Klopperdansers gaven de zaak een feeste
lijk tintje. 



"MOEDER DANEEL" 

EEN CRYPTISCHE BIOGRAFIE 

VAN MATHILDE COURTMANS 

Rik Van de Rostyne 

Oppervlakkig beschouwd is "Moeder Daneel " een doodgewone l iefdesroman van 
mevrouw Courtmans .  B ij nader toezien schui lt achter het verhaal een veel boeiender 
geschiedenis : een stuk biografie omtrent het l iefdesavontuur  van Math i lde ,  de oudste 
dochter van mevrouw Courtmans. 

I n  deze historische schets gaan we op zoek naar de cryptische onderbouw van voor
noemde Courtmansroman. Eerst even kennis maken met de g rote l ijnen van het verhaal . 

1. MOEDER DANEEL (1 868) * 

Stefanie en Mina zijn twee dochters van moeder Daneel ,  de vrouw van een lakensnijder. 
Stefanie wordt verliefd op Jan Ol ieslager. Jan is "een u itmuntende jongen met een l ief 
stokerijken , waarbij er doorgaans een veertigtal beesten op stal staan;  zonder van zi jn 
eigendommen te spreken" (MD I l ,  1 7) .  
Jan, d ie  oorspronkel ijk l i d  is  bij de l iberale Fanfaren,  stapt over naar de kathol ieke 
Broederband .. Kort nadien geven de l iberalen een bal in den hof van het kasteel .  Om 
principiële redenen gaat Jan n iet naar dat bal. Stefanie en haar zuster Mina gaan wél 
naar het bal. Stefanie danst daar heel de nacht met lu itenant Verstrepen. Ze maakt het 
daar zo bont "dat Jan Ol ieslager alle betrekkingen tusschen hem en Stefan ie heeft afge
broken" (MD IV, 24). 
Ook Mina danst de hele nacht met een andere lu itenant, "de l u itenant d ie boven bij den 
horlogemaker woont" (MD IV, 24). H ij spreekt van trouwen, maar enkele dagen later komt 
h ij melden dat het 'af' is (MD IV, 30). 
Drie maanden later wil M ina's luitenant dan toch met haar trouwen .  Op voorwaarde dat 
Mina 40000 fr. meekrijgt als bruidschat (MD V I I ,  40) . De fami l ie Daneel brengt de ver
eiste som bijeen ,  maar de luitenant doet alsof het hem niet meer aanbelangt. Daarom 
gaat Stefanie bemiddelen , ten gunste van haar zuster Mina, bij haar lu itenant (MD V I I I ,  
44-46). U iteindelijk trouwt de luitenant toch met Mina.  
Mina is nu de dame van een luitenant. Ze woont te Oostende "omdat haar echtgenoot 
daar in garnizoen was" (MD IX ,  50). M ina is in Oostende zeer ongelukkig ,  want haar lu i
tenant gedraagt zich al lesbehalve zoals het hoort . 
Stefanie reist naar Oostende om .haar zuster te troosten en om haar financieel te helpen. 
Voor Stefanie afreisde, gaf de moeder haar nog een aantal du idel ijke vermaningen : 
"Stefanie, b l ijf des avonds niet te laat op den zeedijk en kleed u warm" (MD X, 57) .  
Ook Jan Ol ieslager reist naar Oostende, om Stefanie daar te ontmoeten .  "Zijn hart klop-
te geweldig;  h ij was gejaagd om Stefanie te zien" (MD X I ,  57) .  · l 129 
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Na verloop van t i jd "zegende de Hemel het huwelijk van den lu itenant met een l ief k ind" 
(MD X I I I ,  68) . Maar het maakt Mina n iet gelukkig, want haar l u itenant "dobberde voort 
op den weg van het verderf" (MD X I I I ,  7 1  ) .  
Tenslotte neemt M ina  een kordaat beslu i t .  Ze  keert, zonder haar man , terug naar de 
woning van haar moeder, "met haar k ind onder haar sjaal" (MD X IV, 72). 
Naderhand komt ook de lu itenant bij moeder Daneel wonen, "en n iemand scheen zich 
in het lakensnijdersgezin te bekreunen om hetgeen de menschen zegden" (MD XVI I ,  
83). 
I ntussen hernieuwt Jan Ol ieslager zijn trouwbelofte met Stefanie (h ij had het immers 
afgemaakt na dat fameus bal van de l iberalen) .  De famil ieraad komt samen en geeft 
haar "f iat" . Het werd een "trotsche" bruidstoet. "Al de wethouders waren erbij , van den 
burgemeester te beg innen tot den polit iecommissaris toe" (MD XVI I ,  84) . 

Een roman met een meervoudige duiding 

De rest van de roman is n iet relevant voor het doel dat we nastreven. We wi l len namelijk 
aantonen dat mevrouw Courtmans hier een verhaal publ iceert met een dubbele, ja 
meervoudige du id ing .  
Net  zoals mevrouw Courtmans twee dochters heeft van 20 en 19 jaar (Math i lde en Ju l ia) ,  
zo heeft ook moeder Daneel twee dochters van d iezelfde leeftijd : Stefanie en Mina. In  
de roman wekt mevrouw Courtmans voortdurend de indruk alsof z i j  een roman schrijft 
over haar twee dochters. N iets is minder waar. In wezen schrijft ze een geromanceerde 
biografie over de l iefdesavonturen van haar oudste dochter Math i lde. De h istorische 
Mathi lde wordt opgespl itst in twee romanfiguren : Stefan ie en M ina. 
Als algemene regel geldt dat Stefanie de gaven in z ich veren igt van Math i lde, en Mina 
de gebreken . 
Stefanie is veel beheerster, ze is voorbeeldig verliefd , ze wacht op het ja-woord van haar 
toekomstige echtgenoot, enz. M ina daarentegen maakt ruzie met haar moeder, ze wordt 
zwanger voor haar huweli jk ,  ze verlaat de ouderl ijke woning ,  enz. 
I n  werkel ij kheid zi jn dat al lemaal gebeurten issen uit het leven van eenzelfde meisje : 
Mathi lde Courtmans. Om begrijpel ijke redenen vertelt haar moeder dat op een crypti
sche wijze, d .w.z .  met de nodige vermommingen. We geven daarom een beknopte 
schets van de werkel ijkheid d ie schui lgaat achter het verhaal van de roman. 

Waarheid en verzinsel 

Als (de echte) Mathi lde ongeveer 20 jaar is ,  wordt ze aangesteld als onderwijzeres aan 
de Maldegemse gemeenteschool .  Ze wordt verliefd op Petrus Verstrynge, de zoon van 
een gegoede leerlooier, wiens bedrijf in de Noordstraat naast de woning van mevrouw 
Courtmans l igt .  I n  de roman vinden we dat koppel aanvankeli jk terug onder de mom van 
Stefanie Daneel en Jan Ol ieslagers. 
Enkele jaren later wordt Math i lde zwanger, maar van trouwen met Petrus Verstrynge is 
er geen sprake. Petrus zou wel wi l len, maar h ij mag n iet van zijn vader. Mathi lde neemt 
bijgevolg ontslag als onderwijzeres en vestigt zich te Doornik. Petrus komt daar bij 
Mathi lde wonen, zonder met haar te trouwen. In de roman vinden we nu Mathi lde terug 
onder de mom van Mina, die met haar lu itenant te Oostende woont. "De luitenant 
gedraagt er zich al lesbehalve zoals het hoort" (d .w.z .  Petrus trouwt n iet met Mathi lde). 
Mathi lde woont aanvankelijk een ti jdje al leen te Doorn ik. In  die periode gaat Jul ia 
Courtmans, de zuster van Math i lde, Petrus Verstrynge ervM overtuigen dat h ij bij 
Math i lde moet gaan wonen, omdat ze hem nodig heeft. In de roman vinden we Jul ia 
terug onder de mom van Stefanie d ie heimeli jk een bezoek brengt aan "de luitenant die 



boven bij de horlogemaker woont" . Ze zegt hem : "G ij hebt bij mijn  ouders een vraag 
gedaan naar de hand van mijn zuster. Welnu ,  het ogenbl ik is gekomen om d ie vraag te 
hern ieuwen" .  
Jul ia bezoekt Mathi lde te Doornik en stelt vast hoe ongelukkig haar zuster daar is .  I n  de 
roman : Stefanie bezoekt haar zuster M ina te Oostende. 
Een paar maanden later keert Math i lde Courtmans terug naar Maldegem, naar de 
woning van haar moeder i n  de Noordstraat. Ze bevalt er van een zoontje : Eugeen 
Courtmans. In  de roman:  Mina keert terug naar haar moeder, "met haar kind onder haar 
sjaal" .  
Meer dan een jaar later wordt er een huweli jk ges loten tussen Mathi lde Courtmans en 
Petrus Verstrynge. I n  de roman lezen we over het hernieuwd huweli jksaanzoek van Jan 
Olieslager en over de "trotsche" bruidstoet, waaraan de burgemeester en de commis
saris deelnemen. 
-1n  de loop van onze uiteenzett ing zul len we meer detai ls geven en onze hypothese sta
ven met citaten uit de roman . I nmiddels zal b l ijken dat de Noordstraat en de buren van 
mevrouw Courtmans een grote rol spelen in heel het gebeuren . 
Bovendien moeten "Moeder Daneel"  ( 1 868) en "De Zaakwaarnemer" ( 1 867) beschouwd 
worden als een tweelu ik .  Zoals mevrouw Courtmans in "Moeder Daneel" haar eigen 
gezin als u itgangspunt neemt, zo neemt ze in "De Zaakwaarnemer" een aantal andere 
famil ies als bron van inspiratie. Dat wordt meteen du idel i jk van zodra men " De 
Zaakwaarnemer" ,  op zoek naar cryptiek, op dezelfde manier analyseert zoals we dat nu 
met "Moeder Daneel"  hebben gedaan . We hopen dat in  een volgend essay te kunnen 
aantonen. 

Noot : Omtrent het professioneel leven van Mathilde leze men de studie van Jozef Dobbelaere : "Mathi lde 
Courtmans ( 1 837- 1 9 1 9) ,  onderwijzeres te Adegem en te Maldegem. "  Eeklo, Heemkundige bijdragen uit 
het Meetjesland, jg.  1 990, 2, pp. 49-63. 

l l .  EEN CRYPTISCHE BIOGRAFIE 

De lakensnijder en zijn vrouw 

Onder de vermomming van vader Daneel uit de roman vinden we mijnheer Jan Baptist 
Courtmans terug . Vader Daneel is lakensnijder van beroep en dat heeft zo zijn redenen . 
Immers, Jan Baptist Courtmans was, tussen 1 843 en 1 856, d i recteur van de 
Oefenschool , verbonden aan de Rijksnormaalschool te Lier. Hi j gaf er ook les aan de 
toekomstige onderwijzers en publ iceerde een aantal werken en werkjes ten behoeve 
van zijn studenten. Mijnheer Courtmans deelde daar bij wijze van spreken de lakens uit .  
Vandaar dat vader Daneel in de roman een lakensnijder is .  
Onder de vermomming van moeder Daneel vinden we mevrouw Courtmans terug ,  de 
vrouw van de lakensnijder. Ze doet de winkel en bedient de klanten . 
Dat is al even cryptisch als het vorige.  Het betekent dat ze hier het laken tracht aan de 
man te brengen dat haar echtgenoot had klaargemaakt te Lier. Mevrouw Courtmans 
komt dus te Maldegem de denkbeelden en theorieën verkopen die ze van haar man 
gehoord had . 
I n  de cryptische taal van de roman luidt dat als volgt : "Men hoorde haar gedurig zeg
gen : Zie, van dit stuk kan ik  u te goeder trouw verkoopen;  het is prachtig laken , fijn en 
zwaar" . Ofwel : "Hier heb ik  iets van minderen prijs, nogal goed in 't zicht, maar natuur-
lijk zoo sterk niet" . En verder : "Mag ik u ook de voedering gerieven?" (MD 1 ,  7) .  l 131 



Een winkel in 1 857: een handelaar in modieuze stoffen komt zijn koopwaar aanbieden. I l lustratie uit "Journal Pour 
Tous". Magasin hebdomadaire illustré. Paris, Hachette, 7 nov. 1 857, p. 497. 

Vader Daneel : een mistige figuur uit een andere wereld 

Het verhaal u i t  de roman speelt z ich af te Maldegem tussen 1 856 en 1 863, d .w.z .  onmid
dell i jk na de dood van mijnheer Courtmans. H ij overleed te Lier op 2 juni 1 856 en werd 
aldaar begraven . Vandaar dat vader Daneel in de roman een wazige f iguur is, een sch im 
die vanuit een andere wereld voortdurend ingebeelde gesprekken voert met zijn vrouw 
en met zijn dochters Mina en Stefanie. 
Al van in  het eerste hoofdstuk van de roman maakt mevrouw Courtmans dit doorzichtig 
en ze houdt dat aan tot op het einde. Enkele c itaten ter i l lustratie. 
"Danee l !  Daneel , "  riep de brave vrouw, ju ist alsof haar man daar tegenwoordig was" 
(MD 1 ,  1 1 ) .  
Ook de baz in van de Korenbloem spreekt in d iezelfde zin : " I k  heb hem in geen zes 
maanden meer in onze estaminet gezien" (MD 1 ,  1 1 ) .  
Hi j bemerkt n iet eens "dat n iemand hem antwoordt " (MD 1 1 1 ,  1 9) .  
"Met hem valt er toch n iet meer te redeneren,  prevelde moeder Daneel onhoorbaar" (MD 
X I I ,  64). 
"Vader?" . onderbrak de dochter, "Waarom zouden wij vader op de hoogte brengen?" 
(MD X I I ,  66) . 
"Daneel geleek den man niet meer dien wij vroeger gekend hebben. Er h ing als het ware 
een wolk over zijn gelaat, een wolk die nooit meer zou opklar .... n" (MD VI I ,  40). 
"De arme man had genoeg aan zijn eigen leed. Zijn ideaal was verzwonden" (MD 1 1 1 ,  
1 1 1  ) .  



18·11 - J-13. C OU.RTMANS -1 8 5 G  

Een eigendom gelegen in een hof 

In het tweede hoofdstuk van "Moeder Daneel"  omschrijft mijnheer Courtmans zichzelf 
als volgt: " I k ,  Joannes Danee l ,  een burger die een schoone eigendom bezit , zi jn eigen 
huis bewoont en aan niemand een du it schuldig is . "  (MD I l ,  1 6) .  
H ier moeten we erop wijzen dat noch mevrouw Courtmans, noch haar echtgenoot ooit 
enige eigendom hebben gehad . I ntegendeel ,  mevrouw Courtmans had jarenlang schul
den, en veel ,  zowel te Lier als te Maldegem in  de Noordstraat. 
Is mevrouw Courtmans hier aan het l iegen? Neen . Aan het overdrijven? Ook n iet . Ze han
teert een cryptische beeldspraak, typisch voor heel haar roman .  De "grote hof" met 
daarin "onze schonen eigendom" ,  betekent n iets anders dan het kerkhof te Lier met 
daarin het g raf van mijnheer Courtmans. 
Tot die conclusie kwamen we na de analyse van al le fragmenten,  waarin sprake is van 
een perceel g rond als eigendom. Twee voorbeelden . 
Omstreeks Allerhei l igen gaat mevrouw Courtmans naar Lier, naar het graf van haar echt
genoot. Haar dochter moet dan thu iswachten. In de roman kl inkt dat als volgt : "G isteren ,  
terwijl g ij met vader naar ons hofstedeken waart, was ik  al leen thu is"  (MD VI ,  36) . 
Al in het eerste hoofdstuk excuseert vader Daneel zich omwi l le van zijn laattijd ig thu is
komen : "Gij wacht zeker met het avondeten? Ik ben wat lang in den hof gebleven . "  (MD 
1 ,  9). l 133 



Moeder Daneel in haar eerste winkel 

Na de dood van haar man (Lier, 2 jun i  1 856) verhuist mevrouw Courtmans naar 
Maldegem (oktober 1 856) .  
Om aan de kost te komen voor zichzelf en voor haar kinderen openen ze hier al vrij snel 
een privé-school , een " Pensionnat de Demoiselles, d i rigé par Mme Courtmans et f i l le" ,  
en i n  de lokale pers plaatst ze publ ic iteit . Een van haar aankondigingen is in  het Frans 
en staat in De Eecloonaer van augustus 1 857. (Men raadplege omtrent haar pensionaat 
de Courtmansbrochure van september 1 990) . 
Mevrouw Courtmans d ie voord ien gewoon gekleed was, d raagt nu bl ijkbaar, als d i rec
trice van een Frans pensionaat, dure kleren en een modieuze hoed . 
Dat pensionaat en d ie dure kledij vinden we terug in de cryptische romantaal van 
" Moeder Daneel" . Ze vervangt haar trekmuts door een modemuts . 
Het Courtmanspensionaat wordt een flop en moet al heel snel zi jn deuren slu iten . 
Volgens de cryptische taal van de sch rijfster bestaat het slechts één dag. We c iteren : 

"Och !  k inderen ,  ik kan het n iet gewoon worden met d ie modemuts. I k  kan d ie binders 
onder de kin n iet verdragen . Waarom wilt g ij mij van kapsel doen veranderen? Geloof 
mij , de klanten zien ons l iever in onze eenvoudige kleed ing ,  vooral de boeren . En waar
om zou ik het n iet rechtuit zeggen,  ik ben beschaamd met die muts met bontkleurige l in
ten op het hoofd" . 

" Moeder Ol ieslager kwam dezen namiddag in den winkel ;  g ij weet dat zij nog altijd haar 
trekmuts draagt ( " . )  Zij keek naar mijn modemuts en ik  voelde de vlam der schaamte 
naar mijn aangezicht stijgen . Ik begon te stotteren ,  en toen ze vertrok was ik nog zoo 
ontsteld dat ik vergat haar te bedanken voor haar genegenheid" (MD 1 ,  7-8) .  
( " . ) ' "s Anderendaags 's morgens kwam moeder Daneel met de oude trekmuts bene
den,  en dat tot g roote verwondering der meisjes, die moeder den dag tevoren zoo 
schoon hadden gevonden met de prachtige modekap" (MD 1 1 ,  1 2) .  

Vooral moeder Courtmans heeft het druk 

Aanvankeli jk geeft Mathi lde al leen maar les in het pensionaat van haar moeder. Ook 
Math i lde d raagt daar vanzelfsprekend dure kleren en modieuze hoeden. "Geloof mij , de 
klanten zien ons l iever in onze eenvoudige kleed ing ,  vooral de boeren,"  aldus moeder 
Daneel (MD 1 ,  cf. supra) .  
Voor Math i lde, de oudste dochter van mevrouw Courtmans, biedt het Frans pensionaat 
wein ig of geen bezigheid . In het cryptisch jargon van de roman : Stefan ie en Mina, de 
dochters van de lakensnijder, zitten gewoonl ijk "voor het venster der spreekkamer te 
borduren" (MD 1 , 6).  
Moeder Courtmans daarentegen heeft het druk met haar pensionaat. "Terwijl Stefanie en 
M ina in het kabinet den t i jd verbeuzelen was hun moeder, een vrouw van in de vijft ig, in 
de winkel de klanten aan het gerieven" (MD 1 ,  7) .  

Mathilde staat "nevens haar moeder" achter de toonbank 

Van bij hun aankomst te Maldegem (oktober 1 856) ijveren moeder en dochter, samen 
met de l iberale polit ici ,  voor de oprichting van een andere er'! betere "winkel" ,  een meis
jesschool verbonden aan de Gemeentel ijke Jongensschool .  Dat lukt hen vrij snel. Al op 
23 januari 1 857 wordt Mathi lde aangesteld als onderwijzeres. We citeren uit het verslag 
van de gemeenteraad. 



"Gezien het d iploma afgeleverd door den Jury van onderzoek te Herenthals den 26 sep
tember 1 856, die bewijst dat de verzoekster met de grootste vrucht gedurende d ie jaren 
de lessen eener Normale School gevolgd heeft" (GAM 68, 23.01 . 1 857) .  
Sindsdien draagt Stefan ie uit de roman een werkmutsje. "Haar prachtige haarlokken had 
zij onder een sierl i jk mutsje weggeborgen en zij d roeg een zoo eenvoudig kleedje,  als 
er ooit een winkelmeisje gedragen had " (MD X I I ,  63) .  
De  aanstel l ing van Mathi lde als onderwijzeres met een groot en  een vast inkomen bete
kent bijgevolg het einde van een periode van armoe, waarin het Courtmansgezin enke
le jaren heeft verkeerd . 
In de gemeentel ijke meisjesschool is Math i lde n iet al leen onderwijzeres. Ze is er ook 
d i rectrice (GAM 2505) .  Moeder en dochter zijn nu al lebei d i rectr ice, de moeder in haar 
pensionaat, de dochter i n  haar gemeenteschool . 
Op de volgende maandag, (d .w.z .  de eerstkomende marktdag, volgend op de gemeen
teraad van 23 januari 1 857) opent Mathi lde haar school . "Op den volgenden marktdag 
stond zij nevens haar moeder achter de toonbank" (MD X I I ,  63). 

Volgens de roman staat Mathilde aanvankelijk in twee winkels 

I n  1 857 en volgende jaren geeft Mathi lde dus les i n  het pensionaat van haar moeder en 
in  de gemeentel ijke meisjesschool . 
Sinds 23 januari 1 857 staat ze nu ook in  een afdel ing kosteloos onderwijs voor k inderen 
van behoeftige ouders. Ze verkoopt er "gemeene (d .w.z.  gewone) stoffen '' .  Ze doet er 
bovendien "haar best om naar den zin der klanten te spreken;  en zelfs degenen , die 
maar een kleinen penning hadden besteed ,  bedankte zij vriendelijk" (MD X I I ,  63) .  
Mathi lde bl ijft voorlopig nog les geven in het  pensionaat van haar moeder, vermits er  
aanvankelijk maar wein ig meisjes naar de gemeenteschool komen. Aan de pensio
naatsjuffers verkoopt ze dure Franse stoffen : "Fransche merinossen" .  
Mathi lde heeft bl ijkbaar een groot aanpassingsvermogen . Ze "beg int den handel goed 
te begrijpen" ,  d .w.z. geld verdienen in twee versch i l lende scholen . 
We c iteren : "Stefan ie begint den handel goed te begrijpen. Schier op het eerste zicht 
kent zij de hoedanigheid der koopwaar ;  en sedert i k  haar toegelaten heb Fransche meri
nossen en gemeene stoffen in  te nemen,  verwezenl ijken wij winsten waarop ik  nooit had 
durven hopen" (MD X I I ,  64). 

Julia helpt met tegenzin in de winkel 

Het cryptisch vakjargon wordt steeds meer u i tgebreid .  "Les geven in  het basisonder
wijs" wordt in de roman omschreven als "omgaan met maten en gewichten" .  En dat doet 
Jul ia bl ijkbaar niet g raag. 
We citeren : 
"Moeder Daneel had . "  (haar tweede dochter) d ikwijls aangeraden op de marktdagen 
(d .w.z. als er veel leerl ingen z ijn )  een morgenmutsje op te zetten ,  en bij haar in den win
kel te komen , om kennis te maken met de klanten" .  
"Maar d e  dochter sloeg het voorstel ,  zich stel l ig met den handel te bemoeien, altoos van 
de hand . Neen, dat kon zij over het hart n iet krijgen ( " . ) .  Ze had in de kostschool van 
haar gezell innen te d ikwij ls met minachting hooren spreken over jonge juffers die 
gedwongen waren met maten en gewichten om te gaan. Waarom zou zi j  zich zoo ver
nederen?" (MD IX ,  50). 
( " . ) "En toen ze al eens een handje uitstak om moeder een ontrold stuk goed te helpen 
toeplooien , dan was de goede oude zoo bl i j ,  dat zij haar kind uit dankbaarheid had wil-
len omhelzen" (MD IX,  49). 1 135 



Mathilde wordt zwanger en neemt ontslag als onderwijzeres 

Omdat Mathi lde zwanger wordt (januari 1 86 1 ) en omdat er geen sprake is van trouwen 
neemt ze ontslag als onderwijzeres van de gemeenteschool ( 1 4  maart 1 86 1  ). Gedaan 
met winkel houden. Gedaan met mod ieuze hoeden en dure kleren dragen . 
"Moeder, i k  zou gaarne vijf jaar van mijn leven opofferen,  ind ien ik n iet naar dat onge
lukkig bal ware geweest" , sprak het meisje .  " I k  heb over al les nagedacht; en waarl i jk ( . . .  ) 
wij hebben beide met ons geluk gespeeld ( . . .  ) ik ,  moeder, gevoel het zoo diep" .  
"Ac h !  i k  ben moede van mij op te tooien .  Ik zou gaarne tienmaal eenvoud iger zijn dan 
ik  ooit geweest ben " ,  a ldus de oudste dochter (MD VI ,  36). 
En heel even hoopt Mathi lde nog dat een miskraam een einde zou maken aan haar 
el lendige toestand :  " I k  wenschte dat Onze Lieve Heer daar een einde aan stelde" . 
"Dat zal met Gods hu lp gebeuren" ,  zei de moeder, "het is een schoone zegepraal zich 
zelve te overwinnen" (MD V I ,  36) . 

Het verder verloop van de roman leze men in  de volgende hoofdstukken van onze bij
drage. 



1 1 1 .  HET REALISME VAN MEVROUW COURTMANS 
VIRTUEEL EN CRYPTISCH 

Van zodra men een beetje vertrouwd is  met de gemeente Maldegem in  de 
Courtmanstijd ,  voelt men z ich onmiddel l ij k  thuis in deze roman. Het  is precies alsof men 
omstreeks 1 856-1 863 in  de Noordstraat wandelt en daar al le personages in levende l ijve 
ontmoet. De indruk van 'waar gebeurd '  is zeer sterk. 
En toch was de toenmalige real iteit anders dan in de roman. Hoe nauwkeuriger men de 
tekst ontleedt en hoe d ieper men spit i n  het gemeentel i jk arch ief van Maldegem , hoe 
meer men tot het besef komt dat mevrouw Courtmans de d ingen n iet voorstelt zoals ze 
werkelijk waren. Al le personen en al le situaties worden in deze roman doelbewust een 
beetje veranderd . Haar real isme is dus van vi rtuele aard : het had kunnen zo z ij n ,  en 
toch is het anders. 
Dat haar real isme bovendien op vele plaatsen cryptisch is ,  moge bl ijken in de loop van 
geheel onze u iteenzetting .  

Twee die van elkaar houden: Petrus Verstrynge en Mathilde Courtmans. 

Tussen 1 856 en 1 863 woont Mevrouw Courtmans in de Noordstraat te Maldegem. Drie 
jaar later, in 1 866, publ iceert ze de roman "Moeder Danee l " .  
Daarin vertelt ze over haar leven in de Noordstraat en vooral over Petrus Verstrynge d ie 
daar verliefd wordt op haar dochter Math i lde.  
Voor Petrus is Mathi lde het buurmeisje van naast z i jn vaders leerlooierij G 1 43 ,  nader
hand het hu is van Désiré De Meyere en van Leon De Li l le ,  heden I mmobil iën De Ruyter. 
"Moeder Daneel" is dus in wezen een roman over mevrouw Courtmans (0 1 8 1 1 )  en over 
haar dochter Mathi lde (0 1 837) die verl iefd is op Petrus ( 0 1 835) ,  de zoon van een ri jke 
leerlooier: Joannes Bernard us Verstrynge (0 1 784) .  

Vader Verstrynge verzet z ich heftig tegen een eventueel huwelijk van z i jn zoon Petrus 
met Mathi lde Courtmans. Er wordt dus aanvankelijk geen huwel i jk gesloten,  maar er 
wordt wel een kind geboren. Math i lde bevalt van een zoontje ,  Eugeen Courtmans 
(07 oktober 1 861  ) .  Hi j wordt geboren in  de woning van zijn oma en groeit daar ook op. 
Een jaar later, op 27 augustus 1 862, trouwt Petrus Verstrynge dan toch met Math i lde 
Courtmans. 

De brief van 28 mei 1861 

Eén van de brieven van burgemeester Lieven De Buck werpt heel wat l icht op de zaak. 
Het betreft de brief van 28 mei 1 86 1 , gericht aan de procureur des kon ings,  verbonden 
aan de rechtbank van eerste aan leg te Gent (GAM I l  E 1 /70. U itgaande brieven) .  
U it die brief citeren we het volgende fragment: " . . .  i l  existe promesse de mariage entre 
Ie Sieur Pierre Verstrynge, de profession tanneur, et la Demoiselle Math i lde Courtmans, 
sans profession , ayant leur domici le judic iaire dans cette commune . . .  " ( . . .  er bestaat 
een trouwbelofte tussen Mijnheer Petrus Verstrynge, leerlooier van beroep,  en 
Mejuffrouw Mathi lde Courtmans, zonder beroep.  Beiden hebben hun wettelijke woon
plaats in deze gemeente) .  
" . . .  ce mariage était contre Ie gré du  Sieur Verstrynge Jean,  père du  premier . . .  " (D it 
huwelijk is tegen de zin van Mijnheer Jan Verstrynge, vader van voornoemde Petrus . )  
Hoe dat  allemaal 'zou kunnen gebeurd zijn ' ,  vertelt ons de moeder van Math i lde in haar 
roman van 1 868: "Moeder Daneel" .  1 137 



De ontmoeting in het prieeltje van het park 

Volgens de roman ontmoeten Math i lde Courtmans (Stefanie) en Petrus Verstrynge (Jan 
Ol ieslager) elkaar "op het feest der Fanfarenmaatschappij" , d .w.z. in het park van het 
kasteel (Sinte-Anna te Maldegem). 

" " .  Het muziek voerde er een ige van zijn beste stukken uit , om afscheid te nemen van 
den zomertij d . "  I ntussen wandelen Stefanie en Jan " langs een kronkelweg naar het 
looverhu isje" . 

Met fragmenten uit de roman herschrijven we het gesprek dat ze daar voerden. 
" . . .  Ach ! Stefanie, verwoest ons geluk n iet" , zei Jan.  "Weerstaat de verlokking tot een ver
maak dat g ij b innen zoo korten tijd zult moeten verzaken.  Moest er een d rift in u opko
men,  dan ware uw geluk en misschien ook het mijne verbeurd .  Wanneer gij mijn vrouw 
zult zij n ,  zal u den t i jd ontbreken tot i jdelen tooi en l ichtzinn ige vermaken:  dan zult g ij uw 
geluk moeten zoeken in den welstand en den vrede van het hu isgezin .  Waarom kunt g ij 
de ware vreugde n iet genieten?" 
"N iet kunnen?" antwoordde Stefanie. "Willen is kunnen !  Maar gi j misgunt mij dat genot . "  
"Stefanie,  verwoest ons  geluk n iet, herhaalde de jongel ing ;  en  h ij drukte de hand van het 
meisje zoo hartstochtelijk vast in de zijne, als vreesde h ij dat zij hem voor altijd wilde ont
snappen . "  (MD 1 1 1 ,  1 8- 1 9) .  

Roddel in het dorp 

Mathi lde en Petrus zouden e lkaar dus ontmoet hebben " in  het looverhuisje van het 
park" .  De cryptische l i teratuu r  daaromtrent d ient te verdoezelen dat Petrus en Mathi lde 
samen naar bed gaan en dat Mathi lde zwanger wordt (januari 1 86 1  ) .  Dat veroorzaakt 
u iteraard veel roddel in het dorp. 
" . .  . De fami l ie Daneel b leef op de tong r i jden als hadden zi j  waarl i jk g roote misdaden 
bedreven . "  
" In  sommige burgerhuizen zegde men dat Daneels dochter er wel zou aan doen van zoo 
spoedig mogeli jk te trouwen want haar goede naam was nu toch verbeurd . "  (MD IV, p. 
25) .  
"" .  Dat  al les had voor gevolg dat Jan Ol ieslager aan Stefanie Daneel een briefje schreef 
waarin hij haar de gegeven trouwbelofte terugschonk. "  (MD IV, 25). 

Uit een salongesprek op het kasteel van Sinte-Anna. 

" I n  de salons van Baron Van der Smeden werd er gezegd dat de dochters van de laken
snijder de kon ing innen waren geweest van het bal " (MD IV, 24). 
Wie is Baron Van der Smeden? Ongetwijfeld Mijnheer Paterson, de echtgenoot van de 
gefortuneerde Clemence Dhont, eigenaars van het kasteel Sinte-Anna en inrichters van 
de l iberale feesten in hun park. 
M ijnheer Paterson dankt zijn bijnaam aan het feit dat h ij in Brugge, samen met een zeke-
re Van Cleve, een ijzersmederij heeft opgestart . 
Eén van hun special iteiten is het maken van grote en stevige hekkens. Bij wijze van 
publ ic iteit laat hi j  er een aanbrengen aan zijn eigen kasteel . Het bouwjaar 1 857 staat 
vermeld i n  het slot van het hek. 
De firma Paterson en Van Cleve heeft waarschi jn l ijk ook de ijzeren afsluit ing geleverd 
voor de gemeenteschool (de zgn. Courtmansschool), voor het n ieuwe kerkhof in de 
Katsweg, voor de kloosterschool van de Zusters Maricolen e.a. 
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Uit een salongesprek op het kasteel van Reesinghe 

I n  de " prachtige gezelschapskamer van de jonge barones" vroeg barones Van der 
Smeden aan een van haar vriendinnen d ie op het bal van de l iberalen was geweest, of 
Stefanie Daneel gedanst had met Jan Ol ieslager. "Neen'' ,  was het antwoord . "Dat is 
jammer" ,  zei de jonge barones, " dat was nochtans een schoon burgershuwelijk te weeg; 
maar het zal wel bi jgelegd worden,  hoop ik" (MD IV, 25). 

De oude barones Van der Smeden is dus Mevrouw Clemence Dhont. Ze wordt in de 
roman barones genoemd hoewel ze d ie titel n iet bezit. 
Met de jonge barones wordt Ida  Pecsteen bedoeld .  Zij bezit wel degel ij k  deze titel (en 
het fortu in) .  In 1 855 treedt ze in het huwel i jk met baron Camil le Rotsaert de Hertaing .  I n  
1 856 bouwen z e  een nieuw kasteel o p  Reesinghe. 

Meisje, ge zijt onvoorzichtig geweest 

"Reeds waren er een d rietal weken verloopen sedert het bal" en Stefanie was sedert die 
nacht sterk veranderd . "Zij d ie vroeger zoo gaarne een vrol ijk l ied stemde zat nu aan 
de p iano te improviseren,  tot ze in d iepe mijmering verzonk" (MD IV, 26). 
De moeder zag wat er in het hart van haar kind omging .  Ze voelde hoe haar dochter 
met haar geluk had gespeeld en zuchtte : "Meisje, ge zijt onvoorzichtig geweest" ,  zei ze, 
en haar dochter begon te weenen (MD IV, 27) .  
Moeder Daneel "d ie kort te voren nog zoo gelukkig was, werd p lots onrustig en diep 
bedroefd . B ij dage poogde zij zoo veel mogelijk haar leed te verbergen, maar 's  nachts 
slaakte zij pi jn l ij ke zuchten" (MD IV, 29) .  

Ook de moeder is onvoorzichtig geweest in haar jeugd 

Mevrouw Courtmans geeft i n  deze roman bovendien toe dat ook zij onvoorzichtig 
geweest is  in  haar jeugd .  Op 20 januari 1 836 trouwt ze en nog geen maand later wordt 
reeds haar eerste kind geboren:  Cyr i l lus Joannes (0 1 3  februari 1 836). 
In de roman lezen we hierover het volgende. 
" " .  In het naar hu is keeren overdacht moeder Daneel de zaak nog eens op haar 
manier. " ( " . )  "Toen ik  met Daneel verkeerde'' , zoo dacht zij , "  was ik eens zonder hem 
naar een boerenkermis gegaan; en toen heeft h ij ook geprui ld en bekommerd geloo
pen" (MD IV, 27) .  
Vermoedel i jk kon Mevrouw Courtmans haar onvoorzichtigheid lange t i jd geheim houden 
tegenover haar kinderen , want haar eerste kindje heeft maar zes maand geleefd. 
Cyr i l lus Joannes overleed bij zijn g rootouders te Berlare-Zele op 1 8  augustus 1 836. 

Petrus komt zeggen dat de verloving verbroken is 

"Op zekeren voormiddag kwam de lu itenant die bij den horlogemaker woont" naar de 
winkel van moeder Daneel om haar mee te delen dat h ij n iet zal trouwen met haar 
dochter. "Moeder Daneel verbleekte en begon te beven. De verslagenheid van de arme 
vrouw was n iet te beschrijven "  (MD IV, 29). 
" Kom binnen, mijnheer" , zei ze en bood de jongeman een stoel aan. 
De meisjes bleven in het voorkamertje waar ze gewoonl i jk zat�n te naaien en te bordu
ren .  Het werd daar zo sti l dat men een vlieg kon horen. Mathi lde zat daar geslagen 
'gel i jk een beschuld igde voor het assisenhof, terwijl de leden van de jury beraadslagen 
om over leven of dood een vonnis te vel len . '  



Toen moeder Daneel hem buiten l iet, hoorden de meisjes haar nog zeggen:  "M ijnheer, 
ook ik kan n iet anders dan u mijn spijt u itdrukken . "  
Toen r inkelde het belleke van de winkeldeur en Petrus stapte voorbij het raam van het 
spreekkamertje zonder naar binnen te kijken (MD IV, 30). 

De wereld van Mathilde stort ineen 

I n  de drie dagen die volgden op dat bezoek van Petrus veranderde Mathi lde zo erg dat 
haar moeder ervan opschr ikte. "Ze zat daar beweegloos door het raam te staren zonder 
te weten wat zij zag . Ze was uitermate bleek. Haar ogen waren met een blauwe rand 
omzoomd en ze zat te sidderen gel i jk een popelblad . Ze sl iep n iet, ze at n iet en ze 
weende dag en nacht. De koffie met broodjes d ie haar zus haar 's morgens bracht b le
ven onaangeroerd op het serveerblad" (MD V, 3 1 -32) .  
Tot de fami l ie Verstrynge zei mevrouw Courtmans: " I ndien ik  in uw plaats ware , ik  zou ze 
laten trouwen. "  
"Neen'' , antwoordden ze daar, "Math i ldes eer is geschonden . "  

Laten we hier uit dat dorp weggaan 

"Moeder, ik zou gaarne vijf jaar van mijn leven opofferen" ,  a ldus (Math i lde) ,  " indien ik  
maar n iet naar dat ongelukkig ba l  ware geweest. Hier kan ik n iet b l ijven,  a ls  ik  met 
(Petrus) n iet kan trouwen dan vlucht ik weg uit dit dorp" (MD V, 36-37) .  
Daarop antwoordt vader Daneel :  "Geheel d it dorp is tegen ons. M ijn  beste vrienden 
doen mij e iken avond bijna in de grond zinken van schaamte. I k  kan het h ier n iet lan
ger volhouden.  Dit dorp waar we ooit zoo gelukkig waren is voor ons veel erger gewor
den dan een gevangenis. Er bestaat een samenzweering tegen ons. Van al le kanten 
worden we aangevallen . Laten we alles wat we hier bezitten te gelde maken en hier 
weggaan" (MD VI ,  38).  
Zolang mevrouw Courtmans in de Noord straat woont ( 1 856-1 863) overweegt ze at en 
toe om Maldegem te verlaten en elders te gaan wonen . We hadden al "s inds lang het 
dorp van armoede moeten verlaten" , schrijft ze in " De Gemeente-Onderwijzer. " ( 1 862, 
86) 
Ook in  1 860 is het Courtmansgezin bl ij kbaar bereid Maldegem te verlaten om te verhu i 
zen naar Brugge. We leiden dat at u i t  het feit dat zowel Mathi lde als haar zuster Ju l ia  
daar postuleren, e lk  voor een plaats a ls onderwijzeres in  de stadsscholen voor meisjes, 
afdel ing kosteloos onderwijs .  
De gemeenteraad van Brugge, i n  zitt ing van 1 2  mei 1 860, stelt een aantal onderwijze
ressen aan, maar Mathi lde noch Ju l ia komen in aanmerking .  Derhalve stuurt het stads
bestuur  het volgende terug naar Maldegem : " " .  deux d ip l6mes de capacité que nous 
vous prions de vouloir bien faire remettre aux Demoisel les Math i lde et Ju l ia Courtmans, 
institutrices en votre localité" (GAM 2505 , Brief van 1 9  juni 1 860). 

Moeder en dochter trotseren de roddel gedurende drie maanden 

"Zoo waren er sedert d ien ongelukkigen balnacht drie maanden verloopen" (MD VI , 38) .  
" . . .  Tot dan toe had moeder Daneel al de kwade geruchten over haar dochter getrot
seerd" (MD VI ,  39). 
"" .Wat? Waarom zouden wij vluchten? Het zal al lemaal wel opklaren . Wij moeten enkel 
een beetje geduld hebben.  Wie wegloopt is pl icht ig, en wie een kruis ontvliedt gaat er 
zeven tegemoet. We zullen ons verdriet wel overwinnen, door l ijdzaamheid en gedu ld"  
(MD VI , 38). l 141 



Mathilde verlaat Maldegem 

De moeder voerde nog een laatste gesprek met " haar verdwaalde kind" ,  maar tever
geefs. Die dochter "s loeg al de vermaningen van haar goede moeder in de wind . "  
Ze verlaat de ouderl ijke woning en Maldegem om z ich te vestigen in Oostende (MD VI ,  
39) .  I n  werkel ijkheid verlaat Mathi lde Courtmans de ouderl ijke won ing om z ich te vesti
gen in Doornik .  
Op 1 4  maart 1 86 1  neemt Mathi lde ontslag op school als onderwijzeres en als d i rectrice 
van de meisjesafdel ing .  Diezelfde dag neemt Ju l ia de plaats in van haar zuster (GAM 
2505) .  Op 5 apri l 1 86 1  laat Math i lde zich u itschrijven u i t  het bevolkingsreg ister te 
Maldegem (GAM 791 ). 
Ze verhuist op haar eentje naar Doorn ik .  Ze laat er zich inschrijven in  het bevolkingsre
g ister en wacht er op de geboorte van haar k ind .  

Voortaan doet Julia de winkel 

Wanneer Mathi lde ontslag neemt op school ,  dan neemt Jul ia onmiddel l ijk de plaats i n  
van haar zuster. ( 1 4  maart 1 86 1  e.v. )  I n  de cryptische stij l van de roman luidt dat als 
volgt :  " Het meisje doet voortaan de winkel en d raagt een werkmutsje" .  
( " . )  "We zouden onze "affaire" kunnen overlaten aan Mina" (onze tweede dochter) (MD 
1 1 1 ,  2 1  ) .  
( " . )  "Dat is nu voor goed afgesproken, n ietwaar, Daneel?" zei  de moeder l ieftal l ig .  "Van 
nu af zu l len wij M ina zachtjes aan doen begrijpen, dat zij wat eenvoudiger moet worden" 
(MD 1 1 1 ,  21 ) .  
De n ieuwe lerares in  de gemeenteschool en de roddel op de gemeente worden op de 
hiernavolgende cryptische wijze gesuggereerd . Voortaan doet Mina de winkel :  "Mina 
droeg een nieuw katoenen kleedje en een frisch morgenmutsje dat haar fraai stond. De 
twee voorwerpen behoorden,  onder ons gezegd, aan haar zuster Stefanie, maar dat 
konden de kwaadspreeksters n iet raden" (MD X IV, 76) .  

Mathilde schrijft brieven vanuit Doornik 

Volgens de roman schrijft Math i lde naar haar zuster brieven om te zeggen dat ze het 
zeer goed stelt. We citeren.  
"" .  Dat was nu eens een leven:  zoo gansch vrij zijn van bekommering; zoo gedurig van 
den morgend tot den avond dat winkelbel leken (d .w.z .  de schoolbel) n iet moeten hoo
ren k l ingelen, en op straat aan n iemand goeden dag moeten zeggen, tenzij aan dames 
van haar stand . "  
" " .  I k  heb ook een d ienstmeisje, oh, een zoo prettig meisje, dat zoo nederig e n  zoet is 
dat het in  tegenwoord igheid van haar dame de oogen n iet durft opslaan; een bedeesd 
meisje dat des morgens op haar kousen over de kamers loopt, om mevrouw d ie 
gewoonl ijk lang slaapt n iet te wekken . "  
" " . I k  heb ook veel n ieuwe kenn issen, al lemaal dames van rang, voorname dames, toon
beelden van goede smaak en wellevendheid. Ge moest die mevrouwen eens zien in 
een salon . Ze bewegen zich daar als waren ze wonderbare mechan ieken. En spreken 
dat zij kunnen ! O, zoo fijn ,  zoo zoet. dat het meer op muziek gel ijkt dan op een natuur
l i jke spreekwijze. Ge kunt wel denken dat ik op een zorgvu ld ige wijze voor d ie dames 
mijn afkomst verberg . "  
" " .  Maar wat w i l  ik  u daarover schrijven. Kom de naaste maand, als het badseizoen 
beg int, naar Oostende en g ij zult mijn nieuwe vriendinnen leeren kennen" (MD IX, 50-
5 1  ) . 



Mathilde is in Doornik arm en ongelukkig 

Jul ia gaat voor een drietal dagen op bezoek bij Math i lde .  "Den derden dag keerde de 
ongelukkige huiswaarts. Daar stortte zij haar verdriet u i t  aan het hart van haar moeder" 
(MD XI, 6 1 ) .  
" I k  heb daar veel verdriet gehad" ,  a ldus Ju l ia .  "Er  wordt daar veel te  veel geld verteerd . 
Er bestaat geen evenwicht tusschen hun inkomsten en hun uitgaven.  Ze maken daar 
schulden 'om hun lusten te voldoen' ,  schu lden waarvoor men u iteindel ijk i n  schande ver
valt" . 

Nadien komt er nog een brief van Math i lde.  "Zij kloeg n iet en zij vroeg niets; en toch 
voelde men dat zij al les noodig had. De gansche brief was zoo droevig ,  als ware hi j  met 
tranen geschreven" (MD X I I ,  65). 
Jul ia gaat bijgevolg een tweede maal naar Doorn ik .  "Ze was beschaamd en troosteloos 
over den el lendigen toestand aldaar. " Mathi lde had haar kamermeisje ontslagen "en 
heel de maand op krediet het middagmaal i n  bl ikken pottekens gehaald i n  een hotel"  
(MD X I I ,  66). 

" I k  heb wat geld meegebracht" , aldus Ju l ia ,  en ze haalt het welgevu ld  geldbeursje te 
voorschijn dat moeder had medegegeven . "  
"Dat geld heeft moeder bestemd voor hetgeen g ij te  verwachten staat (d .w.z.  voor de 
geboorte van uw kind) .  Maak er in godsnaam geen verkeerd gebruik van . En h ie r  hebt 
gij mijn spaarpot: zestig frank in  goud en zeven-en-twintig frank in  zi lvergeld .  Met mijn 
spaarpenningen kunt gi j een maand uw hu ishouden verzorgen" (MD X I I ,  66-67) .  

Julia brengt Petrus op de hoogte 

Van zodra moeder Courtmans en Jul ia beseffen hoe ongelukkig Math i lde is te Doornik ,  
proberen ze opnieuw een contact tot stand te brengen met Petrus Verstrynge, i n  de 
roman "de lu itenant die boven de horlogemaker woont . "  
Nog steeds volgens de  roman neemt Jul ia d ie taak op  zich.  " I k  neem de taak op  mij " ,  
prevelde Stefanie verder binnensmonds, " ik ,  en ik  al leen" .  We citeren .  

"" .  Toen de avond gevallen was en de deur  van den horlogemaker, b i j  wie de lu itenant 
woonde, in  de zwarte schaduw der straatlantaarn lag , vloog zij de straat over, s loop in  
den gang van den buurman en snelde, zonder dat haar iemand zag , de trappen op tot 
aan de deur van den lu itenant, waar zij zachtjes aanklopte . "  
Verrast sprong de jongeman op  van de  sofa "waar h i j  in zijn gansche lengte op  u itge
strekt lag. H ij streek hoogmoedig zijn knevel op, bezag het meisje vanuit de hoogte en 
begon opmerkingen te maken . "  

Stefanie stopte hem den mond .  "Heer lu itenant" , zegde zij , " ik  kom tot u gel i jk een dief 
in den nacht, zonder dat er iemand iets van weet, n iet om naar uw ijdel gesnap te l u i
steren, maar om u iets toe te vertrouwen in uw eigen belang en in het belang van mijn 
ongelukkige zuster. Gij hebt bij mijn ouders een vraag gedaan naar de hand van mijn 
zuster, en men heeft u u itgesteld.  Nu is het eigen l ijk een gepast oogenbl ik om uw vraag 
te vernieuwen." 

"" . Handel nu zooals g ij verkiest; gi j  zijt verwittigd" ,  en bij deze woorden vloog zij weer 
den trap af. "Heur bezoek had zoo wein ig tijds gekost, dat haar hu isgenooten de afwe-
zigheid n iet hadden bemerkt" (MD VI I I ,  45-46).  l 143 



Petrus reist Mathilde achterna 

Op 2 1  mei 1 86 1  acteert het bevolkingsregister (GAM 791 )  de u itschrijving u it Maldegem 
van Petrus Verstrynge, 26 jaar oud , wonende b ij zijn ouders i n  de Marktstraat. 
Op 28 mei 1 86 1  schrijft de burgemeester over Petrus het volgende:"  . . .  pour se soustrai
re aux tracasseries et menaces de sa fami l ie ,  il (P ierre) a demandé une déclaration de 
changement de résidence, afin de s'établ i r  à Tournai et d'y contracter mariage." ("Om 
zich te onttrekken aan de plagerijen en bedreigingen van zijn fami l ie heeft Petrus ons de 
toelating gevraagd zijn verbl ijfplaats te wijz igen. H ij wi l  z ich vestigen te Doornik en er 
een huwelijk s lu iten" (GAM, U itgaande brief van 28 mei 1 86 1  ) . 

Volgens de roman zijn het de moeders die de hernieuwde relatie tot stand brengen tus
sen Petrus en Mathi lde,  respectievel i jk Jan Ol ieslager en Stefanie Daneel in de roman. 
In het t iende hoofdstuk zijn de toespel ingen onweerlegbaar. "Wij moeten voor onze kin
deren een samenkomst beramen . Als zij eens goed met elkander gesproken hebben 
en als zij elkander eens vriendelij k i n  de oogen hebben gekeken, dan zul len al le 
onweerswolken wel opgeklaard zij n .  Kinderl iefde sterft n iet. Uw Stefanie en mijn Jan 
hebben e lkander geerne gezien , zelfs vooraleer zij wisten wat d it te beduiden had. En 
nu nog iets, hoe eerder wij die samenkomst kunnen bewerken, hoe beter, want de men
schen beg innen er weeral tusschen te komen" ,  zoo eindigde moeder Ol ieslager haar 
redeneering"  (MD X,  54).  

Op zekere dag ontvangt Jan een brief uit Oostende (van Mathi lde dus) .  We c iteren uit 
een gesprek tussen moeder Ol ieslager en haar zoon Jan: 
( . . .  ) " I k  geloof dat de zaak beklonken is" , a ldus de moeder. 
( . . .  ) "G ij weet toch wel ,  moeder, dat ik Stefanie n iet kan vergeten . "  
( . . .  ) "Hewel ,  jongen, g ij moet g inds de zaak maar doordrijven . Gij bemint Stefanie en  het 
arme meisje is u toch waard ig geb leven.  Gij bemint elkander en gij zult tezamen geluk
kig zij n .  Geef voortaan geen geloof meer aan kwaadsprekerij en stap er luchtig over
heen" (MD X, 56) .  

" De volgende zondag stoomde Jan met den middagtrein naar Oostende en zocht daar 
Mathi ldes woning op" (MD X,  57) .  

Vader Verstrynge is verbolgen 

Joannes Bernardus Verstrynge (0 1 784),  de vader van Petrus, bl ijft zich heftig verzetten 
tegen een eventueel huwelijk van zijn zoon Petrus met Mathi lde Courtmans. 

Vader Verstrynge redeneert als volgt: laat Math i lde nog onderwijzeres zijn aan de 
gemeenteschool en d i rectrice van de meisjesafdel ing ,  laat haar nog knap en intel l igent 
zij n ,  Math i lde bezit geen rooie du it en moeder Courtmans al evenmin .  Trouwens, 
mevrouw Courtmans woont in een pachthuis van kozijn Van Kerschaver. Ze heeft "er" 
zelfs geld geleend .  Welnu ,  een jongen uit een ri jke Maldegemse fami l ie trouwt n iet met 
een dochter van een van haar pachters. Het is dus neen.  Punt uit. 

Vader Verstrynge stuurt zijn oudste zoon naar Doornik 

Vader Verstrynge is op dat ogenbl ik een man van 77. Hij acht zichzelf n iet meer in staat 
om zijn verdwaalde zoon te gaan opzoeken in  Doornik en om hem terug te brengen naar 
Maldegem. Hij stuurt derhalve zijn oudste zoon Ferd inand (0 1 821  ). 



Uit de brief van de burgemeester citeren we volgend fragment: " . " Ie frère aîné de P. 
Verstrynge est al lé à Tournai Ie tracasser dans cette résidence, tantöt par des promes
ses, tantöt par des menaces, afin de Ie déterminer a renoncer à ce mariage projeté . "  
(Ferdinand, d e  oudste broer van Petrus Verstrynge, i s  naar d e  n ieuwe verbl ijfplaats 
gegaan van zijn broer te Doornik. H ij heeft Petrus daar lastig geval len,  zowel met belof
ten als met bedreig ingen. H ij wi lde Petrus ertoe dwingen af te zien van zijn gepland 
huwelijk (GAM, U itgaande brief van 28 mei 1 86 1  ) .  

Ferdinand moet daar in  Doornik maar eens tonen dat hi j  de baas is .  Is  hij n iet veertien 
jaar ouder dan Petrus? Hij moet Petrus weghalen van bij Mathi lde en hem terugbrengen 
naar Maldegem. Vader Verstrynge wi l geen dochter Courtmans in  de fami l ie .  Van trou
wen is er geen sprake en van samenwonen al evenmin .  Math i lde is geen meisje voor 
Petrus. Trouwens, Mathi lde heeft haar eer verspeeld . Er volgt daar in de hotelkamer van 
Petrus (en Math i lde) een hoog oplaaiende ruzie. Tenslotte bedaren de gemoederen en 
gaat Petrus mee met zijn broer Ferd inand .  H ij keert dus terug naar Maldegem, naar de 
Marktstraat, om daar als onderdanige zoon weerom bij zijn ouders te gaan wonen.  

De eerste reis van Petrus volgens de roman 

Mathi lde is in de roman "de jonge juffer d ie te Oostende logeerde" (MD X I ,  58).  Petrus 
is "Jan , de jonge jeneverstoker die naar Oostende reist . "  H ij is "gejaagd om Stefanie te 
zien" (MD X I ,  57) .  

Jan keert onverrichterzake terug (mevrouw Courtmans verklapt dus n iet dat hij daar 
weggehaald werd door Ferdinand) .  Jan woont dus opnieuw bij zijn moeder. 

"Arme jongel ing !  Arm meisje !  Had de onervaren kleine stadsbewoner den moed gehad 
de omstandigheden te trotseeren,  h i j  had zichzelve veel hartzeer en Stefanie veel tranen 
gespaard" (MD X I ,  59). 

Volgens de roman komt Petrus al na drie dagen terug naar Maldegem . 
"Drie dagen later stort hij zijn verdriet u i t  aan het hart van zi jn moeder en bekende haar 
dat h ij Stefanie meer beminde dan ooit . "  

"Moeder Ol ieslager verhaastte zich het wedervaren van haar zoon mee te deelen aan 
Stefanies moeder" (MD X I ,  61 ) .  

De tweede reis naar Doornik 

Petrus houdt het daar bij zijn vader in de Marktstraat n iet lang vol .  Al zeer snel keert h ij 
terug naar zijn geliefde Mathi lde te Doornik.  

Als Petrus daar verneemt dat Ferd inand hem een tweede maal zal komen halen ,  vlucht 
hij , samen met Mathi lde, naar Rijsel waar ze een t i jd lang incogn ito verblijven .  

" . . .  peur ce motif Ie susnommé Pierre Verstrynge a demandé une déclaration de chan
gement de résidence peur la transférer dans la vi l le de Li l le (France) ou i l  ne s'est fait 
inscrire aux registres de cette nouvelle résidence projetée . "  (" . . .  om d ie reden heeft voor
noemde Petrus Verstrynge ons de toelat ing gevraagd zijn verblijfplaats opnieuw te wij
zigen. Petrus wil zich voortaan vestigen in Rijsel (Frankrijk) en zich daar niet laten 
inschrijven in het bevolkingsreg ister" (GAM, U itgaande brief van 28 mei 1 86 1  ) .  l 145 



Hoe verloopt het baden in zee in die preutse Victoriaanse tijd? Wat omvat de raad 
om zich te Oostende burgerlijk te gedragen als men een bad neemt? Waarom 
mogen dames geen al te jonge badmeester inhuren? En een badpak voor 
dames, wat moeten we ons daarbij voorstellen? 
Op deze en andere vragen geeft G. Belèze in 186 1  een antwoord. Hij formu
leert ook de nodige voorschriften. Ze weerspiegelen de geest en de moraal van 
die tijd : burgerlijk, preuts en zedig. 

Nuttige wenken bij het baden in zee (anno 1861). 

Het is beter voor de gezondheid zich reeds enkele dagen voordien naar de kust · 
te begeven. Men zoekt er een dokter op en schikt zich welwillend naar zijn voor
schriften. 
In de dagen die voorafgaan aan het baden doet men er goed aan wandelingen 
te maken : eerst op de dijk, nadien op het strand. Bovendien mag men geen prik
kelende dranken gebruiken, zoals daar zijn : koffie, wijn en alcoholische likeuren. 
Een bad in zee neemt men drie uur na het middagmaal. Men huurt een kleed
hokje, trekt er een badpak aan en wandelt wat rond op het strand. Men strijkt wat 
olie op de maagstreek en stopt in de oren een paar dopjes watte, gedrenkt in 
amandelolie. 
Dan gaat men in zee. Wie niet kan zwemmen moet zich laten begeleiden door 
een badmeester. 
Als het water tot halverwege de billen staat, dan plooit men de knieën en men 
doet alsof men gaat zitten op een voetbankje. Zo dompelt men herhaalde malen 
het lichaam tot aan de hals onder water. Die bewegingen moeten snel en krach
tig uitgevoerd worden. 
Het baden in zee mag niet lang duren : voor vrouwen en kinderen zes tot vijftien 
minuten ; voor mannen vijftien tot dertig minuten. 
Wie koude rillingen voelt, moet het baden snel beëindigen, een badmantel aan
trekken, terugkeren naar het kleedhokje, zich daar krachtig droog wrijven en er 
een voetbad nemen met warm water. Na het baden in zee is het aan te bevelen 
een wandeling te maken op de dijk. 

Een badpak voor dames anno 1861 

Een badpak voor dames moet volgens Belèze drie essentiële onderdelen omvat
ten: een ruime lange broek, een bloes met korte mouwen en een badmuts. De 
badmuts moet voorzien zijn van linten, die men kan dichtknopen onder de kin. 
De bloes moet vooral zedig zijn en goed gesloten van onder de kin tot aan de 
heupen. De bloes wordt dichtgeknoopt rond het middel met een lederen riem. 
Op de rug moet men aan de riem een ring bevestigen. Zo moet de badmeester 
de baadster niet aanraken om haar boven water te houden of om haar uit het 
water te tillen. 
Elke baadster heeft bovendien nog een cape en een badmantel nodig. De cape 
gooit men over de schouders bij het verlaten van het kleedhokje. De badmantel 
daarentegen trekt men aan bij het verlaten van de zee. Aldus is de zedigheid 
optimaal gewaarborgd. 
Men raadplege G. Belèze. Les bains de mer. Journal Pour -f"ous, 10 juli 1861 ,  pp. 

463-464. 



Uit "Moeder Daneel" weerhouden we een drietal citaten die betrekking hebben op Stefanies reis naar Oostende en 
op het baden in de zee. 
"Stefanie verkwistte tamelijk veel geld aan reis- en badkleederen zonder dat haar moeder er bemerkingen over 
maakte" (MD IX, 55). - "Zij zou er op den dijk wandelen, waarop koningen en prinsen te voet gingen, net als gewo
ne stervelingen" (MD, ibidem). - "Voor Stefanie afreisde gaf de moeder haar nog een aantal goede vermaningen, 
onder andere van zich zoo burgerlijk mogelijk te gedragen" (MD IX, 57). 
Les bains de mer à Oostende, 111. uit Journal Pour Tous, Hachette, 12 sept. 1 857, p. 384. 

Tweemaal bellen 

Petrus, 'door onzekerheid gekweld' ,  onderneemt nog eens de reis naar Oostende, om 
te zien hoe Mina er u itzag . "En nu bekende hij zijn ongel i jk. Hij had ook nog in l ichtin
gen genomen over de voortreffel i jke wijze waarop Stefanie den tijd i n  Oostende had 
doorgebracht" (MD X I I ,  63). 

Als Ferdinand een tweede maal het geluk van de jonge mensen komt verstoren staat h ij 
voor een gesloten en verlaten woning. Petrus en Mathi lde zijn verhu isd naar Rijse l .  
In de roman wordt dat op een zeer cryptische wijze verwoord : "Toen hij tweemaal gebeld 
had vernam h ij .  tot zijn g roote teleurstel l i ng ,  dat de jonge juffer d ie daar logeerde een 
uitstapje was gaan doen" (MD XI, 57-58). l 147 



Het baden in zee was een omslachtige gebeurtenis. 
(I l lustratie uit Journal Pour Tous, Paris, Hachette, 1 1  mei 1 861 , p. 1 85). 

Het uitstapje van Mathilde 

Zoals "tweemaal bellen" c ryptisch is, zo moet men ook het 'u itstapje' van Mathi lde cryp
tisch interpreteren.  Het is in wezen een 'u it-stapje' .  Als Mathilde de ouderl ijke woning 
voor een ti jd verlaat, dan heet dat een 'u it-stapje' . Mathi lde stapt er eens u it. 

De beeldspraak wordt bovendien volgehouden. Te Oostende (Doornik) maakt ze een 
"u it-stapje in zee" , d .w.z. op de woelige baren van het leven. Haar speelbootje wiegelt 
"gel i jk een notedopje op de bru isende zee" .  De avondwind beweegt "haar l ichte kledij" 
en speelt met de haarlokken van "de schoons badgasten" .  'Na haar uit-stapje in zee 
wordt ze "uit de gondel gel icht" door een forse kerel ,  en ze schaterlacht als ze dan 
opgevangen wordt in de armen van een schone ranke man (MD X, 58-59 passim). 



Mevrouw Courtmans schrijft over het "u it-stapje" van haar Math i lde u iteraard in  bedekte 
termen en dit om begrijpelijke redenen . Op het ogenbl ik dat ze de tekst publ iceert 
( 1 868) is haar Mathi lde al zes jaar getrouwd met Petrus Verstrynge. Petrus is dus haar 
schoonzoon, de vader van vijf van haar kleinkinderen : Eugeen (0 1 86 1  ), Anna (0 1 863), 
Leonie ( 0 1 864), Ferd inand ( 0 1 866) en August ( 0 1 868) .  Een jaar later wordt C lara gebo
ren ( 1 869). Het zijn u iteraard al len Verstrynges, die hun kinderjaren hebben doorge
bracht te midden in de Marktstraat, in het hu is van hun  g rootvader Joannes Bernardus 
Verstrynge (meer over z i jn  woonplaats i n  hoofdstuk IV) . 

Ook Petrus maakt een uit-stapje 

Het uit-stapje van Mathi lde is volgens de roman luchtig en dartel en gebeurt " in  gezel
schap van andere heeren en dames" .  Wel l icht een al lusie op een aantal Maldegemse 
personaliteiten die Mathi lde bl ijven steunen. 
Het uit-stapje van Petrus daarentegen heeft een tragisch karakter en verloopt in g rote 
eenzaamheid .  Wel l icht een toespel ing op het feit dat Petrus in zijn eigen fami l ie b ij n ie
mand steun vindt. Petrus "neemt zelf de roei riemen ter hand" .  Voortaan handelt hij zelf
standig ,  los van zijn fami l ie ,  los van zi jn vader. 

We citeren uit zi jn eerste reis naar Doornik om aan te tonen dat zelfs de ruzie met 
Ferdinand beschreven wordt op een cryptische wijze . De "bru isende waterstemmen" 
zijn Ferdinands woorden van woede. Met "de boosheid in het hart van den mensch" 
bedoelt mevrouw Courtmans de tegenwerking van vader Verstrynge. Tenslotte verne
men we ook hoe vader Verstrynge en diens zoon Ferd inand over de vrouwen oordelen. 
"Hij hanteerde zelf de roeispanen en l iet het vaartu ig over de golven drijven,  als gaf hi j  
geen acht op het gevaar dat hem omringde."  
"Hij lu isterde naar de bru isende waterstemmen , d ie gel i jk  vreemde geesten hem sche
nen te verhalen hoeveel boosheid er verscholen l igt in het hart van den mensch" .  
En  wat vertellen hem de "booze geesten d ie hem u i t  den boezem der  zee schenen toe 
te spreken?" We citeren:  "Niet in het hart van den man schui lt het kwaad , maar in het 
hart der vrouw." "Alleen de vrouw is boos."  
"Alles wat de opgewonden jongel ing thans ontwaarde, scheen hem te spreken van 
Stefanies ontrouw. En het arme, schuldelooze meisje beminde hem nu veel trouwer dan 
ooit te voren" (MD XI ,  60). 

De 'verdwaalde dochter' keert terug naar de Noordstraat 

Vermoedelijk keert Mathi lde terug als ze verneemt dat vader Verstrynge zijn standpunt 
heeft herzien. Waarom? Dat weten we niet. I n  de roman staan een paar b ladzijden over 
"moeder Ol ieslager, de beste vriendin van moeder Daneel"  en hoe ze 'een geraaktheid '  
krijgt (MD XVI I I ,  86) . Vermoedelijk wordt hier vader Verstrynge bedoeld d ie  een 'geraakt
heid' krijgt, h i j ,  de grootste vijand van mevrouw Courtmans. 

Hoe dan ook, de burgemeester schrijft het volgende: 
"Attendu que Ie père Verstrynge a consenti au mariage de son fi ls Pierre avec la demoi
selle Mathilde Courtmans par acte devant Notaire en date du 2 mai 1 86 1 . "  "Gezien 
vader Verstrynge nu toestemming verleend heeft voor het huwelijk van zijn zoon Petrus 
met juffrouw Mathi lde Courtmans bij notariële akte van 2 mei 1 86 1 . (GAM, U itgaande 
brief 28 mei 1 86 1  ) .  
Hoe en wanneer de verdwaalde dochter terugkeert naar haar moeder in  de Noordstraat, 
dat lezen we in de roman. l 149 
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"Op een kouden vochtigen januari-avond zat moeder Daneel met haar dochter bij een 
vrool i jk, f l ikkerend lampl icht te werken .  Het was slecht weer. De wind hu i lde dolzinnig;  
dooi en regen d reven de gesmolten sneeuw bij stroomen van de daken; sneeuwwater 
en modder stonden bij d iepe plassen op de straat" . 
"Wee hem , d ie b ij zu lk  een weder te voet door de straat moet . "  
" Dat zal  gewis het geval z i jn  met de reizigers die de laatste spoortrein aanbrengt" , ant
woordde het meisje, en op dat ogenbl ik hoorde men het geschuifel der locomotief die 
den tre in in de standplaats bracht. 
" Moeder Daneel rolde haar breiwerk op , legde haar br i l  af en zei zacht: Zeg eens tegen 
de meid dat zij wat bier kookt met kaneel en suiker. Dat zal ons verwarmen. En weldra 
stond de geurige drank op de tafel te dampen, nevens een vol bord nieuwbakken 
beschuit . " 
"Ju ist had de moeder de kommekens vol geschonken wanneer er zeer bescheiden werd 
aangebeld .  Moeder Daneel keek versch rikt op en Stefan ie verbleekte. "Wie kan hier 
nog aankomen? 't I s  reeds na den tienen . "  Eer de voordeur geopend was brak er een 
zware stortvlaag los, een g rove regen, gemengd met hagel , zodat de aankomenden 
doornat moesten zijn ;  want men kon geen regenscherm openhouden door den fel ien 
wind . "  
"Stefanie snelde d e  meid vooruit e n  toen d e  straatdeur openging ontsnapte haar een g i l  
d ien men tot i n  de keuken hoorde: M ina ! "  (MD X IV, 7 1 -72) . 

Met een kind onder de schorte 

Mathi lde is zwanger en komt terug naar haar moeder. Zonder man en met een onge
boren k ind.  Te Maldegem zegt men: "Met een kind onder de schorte . "  
I n  de roman k l inkt dat enigszins anders: "Mina stond daar op de stoep, dru ipende nat, 
met haar k ind onder haar sjaa l . "  
"Wat zag zij er haveloos u i t  met haar door den  wind verwarde haarlokken en  met besl ijk
te kleederen . Stefanie ontstr ikte den doorweekten hoed der l ieve zuster en schoof een 
gemakkel i jke zetel b ij de kachel .  Ondertussen bood de moeder haar dochter een volle 
kom van het warme bier dat al u itgeschonken stond op tafel en van al le zijden riep men: 
Het zal u goed doen !  
Wanneer Mina in  den gemakkel i jke zetel zat, bemerkte men dat er tranen over haar wan
gen rolden.  Het hart van de jonge vrouw was ontroerd door de l iefde die men haar 
bewees, zij moest weenen. Het was reeds lang geleden dat iemand haar den minsten 
bl i jk van teederheid had gegeven" (MD XIV, 72). 
"N iemand durfde haar vragen naar haar toestand. Men zag wel dat er iets haperde. "  
"Er  is  mij een groote ramp overkomen. Mijn echtgenoot is  tijdel ij k  bu iten dienst gesteld" , 
a ldus de jonge vrouw terwij l ze haar tranen wegstreek (MD X IV, 73). 
"Mina verwachtte zich aan een grove berisping ;  en hoe stond zij verwonderd toen zij 
troostende woorden hoorde uit de mond van haar moeder" . 
Mevrouw Courtmans "met een zoeten g l im lach op de l ippen" bl ijft nog twee uur praten 
met Mathi lde en stopt haar dan in bed. "Ze dekt haar warm in,  ze kust en zegent haar, 
ju ist gel i jk ze deed wanneer (Math i lde) nog een kind was" (MD XIV, 74). 

Mathildes kind wordt geboren 

"Eenige dagen later zegende de Hemel haar huwelijk met een l ief kind . "  Moeder Daneel 
b l ijft enkele dagen aan de zijde van haar dochter "om Mina êJen last van het hu isgezin 
te verl ichten" .  Zolang Math i lde bij haar moeder bleef was er n iets tekort en intussen was 
de maand ten einde en kwam er weer geld binnen. 



"Moeder, hoe zal ik het nu overleggen?" vroeg Mina .  
"K ind,  g ij moet een nieuw leven beg innen.  G ij moet begrijpen dat g ij nu  moeder z i j t  en 
dat het geluk van uw kind afhangt van uw handelwijze. Tracht mij te begrijpen en doe 
ook uw man verstaan dat h ij vader is . "  
Moeder Daneel zat daar "vier dagen bij het bed van haar dochter, bij de wieg van haar 
kleinkind .  M ina kon de baker ook n iet lang in  d ienst nemen uit hoofde de hooge onkos
ten" (MD X I I I ,  68). 

Moeder is geen kwistekolle 

Met dit kernachtig en raadselachtig woord maakt Mevrouw Courtmans een toespel ing 
op het feit dat ze haar dochter n iet veel te verwijten heeft. Ze bekent h ier vrijmoedig dat 
ze zelf hoogzwanger was toen ze trouwde op 20 januari 1 836. Nog geen maand later , 
op 1 3  februari 1 836, wordt haar eerste kind geboren :  Cyri l lus Joannes . 
Uit "Moeder Daneel" een citaat daaromtrent: 
"De menschen mogen later haar kind n iet in het aangezicht wrijven dat zijn moeder een 
kwistekolle was. Men zou haar l ievel ing wel eens kunnen verwijten :  Zulk een tronk Zulk 
een jonk ! " (MD X I I I ,  69) .  
Op dezelfde b ladzijde staan bovendien nog een aantal z innen die zowel kunnen betrek
king hebben op de mevrouw Courtmans van destijds ( 1 836) als op haar dochter 
Mathi lde in 1 86 1 .  
"Mina was inderdaad veranderd tot i n  de z ie l .  Zij was moeder geworden en maakte zich 
dien eere naam waard ig .  Haar hart was de wereld ontweken :  wat zij in  de wereld aan
bad , had zijn waarde verloren; haar wereld was thans haar hu isgez in ,  haar rijkdom, haar 
kind .  Neen, zij gel i jkt de jonge vrouw n iet meer d ie vroeger haar geluk zocht bu iten zich 
zelve en buiten haar fami l iekring . "  
"Hoe bemint zij thans haar moeder d ie  z i j  voorheen zoo d ikwij ls heeft bedroefd . Ten 
koste van haar eigen welzijn zou zij thans elke smart wi l len wegvagen d ie zij haar moe
der heeft aangedaan ; e iken traan wil len afdroogen d ie haar moeder op haar heeft 
geschreid . "  
"En is zij zedelijk veranderd , ook stoffel i jk is zij een gansch ander wezen geworden .  
Neen, z i j  gel i jkt die prachtige dame niet meer die voorheen zoo kwistig met goudstuk
ken speelde. Eer zij thans een zi lverstuk u itgeeft berekent zij wel t ienmaal of zij op d ie 
uitgave geen klein igheid kan sparen ;  want z i j  wil haar schu lden inkorten"  (MD X I I I ,  69). 

De vader wenst voorlopig ongehuwd te blijven 

Op de volgende bladzijde staan toespel ingen op Petrus Verstrynge. "De echtgenoot 
bemerkte wel de verandering in zijn vrouw, maar dan zonder er de adel van te begrij
pen . "  
"Wat hemzelf betrof: de kameraden zou h i j  n iet doen lachen , met zelf, a ls  de slaaf van 
zijn vrouw, de keten der burgerl i jkheid te slepen . "  
"Hi j  zal wel veranderen" ,  dacht M ina.  "Het k ind is nog te klein om hem de genoegens 
van het vaderschap te doen smaken .  Later, wanneer het hem aan lacht, wanneer het op 
zijn knieên huppelt, zal dat beteren;  dan eerst wordt hij de opofferingen machtig die ver
eist worden voor de eer en het welzijn van ons kind" (MD X I I I ,  70). 

Het huwelijksaanzoek van de vader 

"Zoo waren omtrent drie jaren verloopen sinds Mina voor eigen rekening in den winkel 
stond" (MD XXI ,  97), d .w.z.  sinds Math i lde ontslag had genomen als onderwijzeres. l 1s1 



Op zekere dag komt Petrus Verstrynge de vriendschap vernieuwen en de hand vragen 
van Mathi lde.  "Ze b loost en slaat de oogen ten gronde. Ik wil slechts de vrouw worden 
van hem d ien ik bemin .  Als hij zijn huwelijksaanzoek n iet hern ieuwt, denk ik als onge
huwde door het leven te gaan" (MD XV, 79). Vermits Mathi lde al een kind heeft van 
Petrus beschouwt ze diens aanzoek als "een hern ieuwde huwelijksaanvraag" .  
"Er had een b ijeenkomst der beide fami l iën plaats, onder het voorzitterschap van Jans 
grijzen voogd ,  d ie zich nog altoos met de zaken van zijn pleegkind bemoeide, hoewel 
deze s inds lang meerderjar ig was. H ierbij werden de belangen van het huweli jkspaar 
geregeld" (MD XV, 79).  
De gel ijken is  met het huweli jk van Mina is treffend .  "Mina werd in  de kamer geroepen.  
Een wein ig  later r iep men Stefanie ,  en toen de lu i tenant afscheid nam, was h ij plechtig 
verloofd , en zelfs de trouwdag was bepaald" (MD V I I I ,  p. 47) .  

De grijze voogd en zijn pleegkind 

Mathi lde is  een wees s inds haar vader J . B . Courtmans overleden is (2 jun i  1 856). Ze 
leeft h ier dus te Maldegem onder voogdi j ,  in  casu van burgemeester Lieven De Buck. 
In î 86 î  is  Mathi lde nog geen 25 jaar vermits ze geboren is op 2 apri l  1 837. Ze mag bij
gevolg n iet huwen zonder de toestemming van haar voogd .  Diens steun en toestem
ming is er dubbel nod ig zolang vader Verstrynge zich verzet tegen haar huweli jk met 
Petrus. 
Dokter Lieven De Buck ( 0 î  795) ,  burgemeester van Maldegem, is  op dat ogenbl ik een 
man van 67 jaar, een 'grijze voogd ' .  De fami l iebijeenkomst gebeurt ook onder zijn voor
zitterschap. 

Dokter Lieven De Buck, Burgemeester te Maldegem 1 86 1 - 1 87 1 .  



Op 27 augustus 1862 trouwt Petrus met Mathilde 

"Nadat Stefan ies huwel i jkscontract geteekend was en de aankondig ingen op het stad
huis en in de kerk waren bevolen, dacht moeder Daneel schier onophoudeli jk aan de 
belangen van Mina,  haar andere dochter" (MD XVI ,  80). 

Eugeen Courtmans, het zoontje van Mathi lde (en Petrus) is dan ongeveer twee jaar oud .  
O p  2 7  augustus 1 862 wordt h ij wettel ijk erkend door Petrus Verstrynge .  Voortaan noemt 
hij Eugeen Verstrynge. Naderhand wordt ook hij leerlooier, zoals zijn vader en zijn g root
vader. 

Volgens de roman wordt er veel geroddeld over dat huwelijk van Petrus en Mathi lde.  
"Wel ,  wel ,  is dat een trotsche bruidsstoet ! " ,  zei  de d ikke brouwerin tot haar buurvrouw, 
een magere apothekersvrouw" (MD XVI I ,  83). De d ikke brouwerin is de weduwe Van 
Kerschaver u i t  G346, de brouwerij op de hoek van de Noordstraat en de Edestraat. De 
apothekersdame is mevrouw Cloudon die daar een paar hu izen verder woont in de 
Edestraat. Beide dames wuiven "vanuit de verte" .  Ze staan daar op "den deu rstoep der 
brouwerij" ,  waarop zij vele jaren menig hartel i jk woord met elkaar hebben gewisseld (MD 
XVI I ,  85). 

"Zoo ver waren de twee burgersvrouwen in hun gesprek gevorderd , wanneer de gala
koets van den burgemeester met den bruidegom en de bruid voorbij reed.  Het prach
tig rijtu ig voerde de jonggetrouwden naar de spoorweg waar zij op voorhand een kaart
je voor Oostende hadden laten nemen" (MD XVI I ,  84). 
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De kinderen van Mathilde, Marie, Leonie en Clara gebruikten nog in het midden van de 20ste eeuw het visitekaartje l 1s3 



Mevrouw Courtmans ( 1 81 1 -1 891 ), Johanna Desideria Berchmans, op middelbare leeftijd. 



IV. MEVROUW COURTMANS OVER ZICHZELF EN HAAR OMGEVING 

I n  een aantal romans van mevrouw Courtmans vinden we de omgeving terug waarin ze 
ooit gewoond heeft. Zo vormen Oudegem , Mespelare en haar geboortestreek het decor 
en de bron van inspiratie voor het schrijven van "Schoone Celia" ( 1 867) .  De buurten 
waar ze woonde te Gent ( 1 832- 1 843) vinden we ondermeer terug in "Het Geschenk van 
den Jager" ( 1 864 ). Lier, waar ze woonde tussen 1 843 en 1 856, is een bron van inspi
ratie voor "De Bondgenoot" ( 1 859). 
Te Maldegem wordt ze, als arme weduwe met zeven kinderen , geconfronteerd met de 
fami l ie Van Kerschaver, haar hu isbazen,  van wie ze behoorl i jk veel geld leent. Op 1 
januari 1 859 moet ze nog 450 frank terugbetalen (GAM 68), een som die voor de toen
malige werkman een loon vertegenwoord igt van 500 dagen arbeid .  Welnu ,  enkele leden 
van voornoemde fami l ie zijn herkenbaar aanwezig in " De Zaakwaarnemer" ( 1 867) .  
Tenslotte vormt haar woning G 1 49 en haar omgeving vooraan in  de Noordstraat een 
bron van inspiratie bij het schrijven van "Moeder Daneel " .  

Mevrouw Courtmans portretteert zichzelf 

Via de figuur van Moeder Daneel geeft mevrouw Courtmans een geromanceerd maar 
toch vrij real istisch portret van zichzelf. Ze is een goede moeder "die van den morgen 
tot den avond bezig is met haar zaken en met haar hu ishouden" (MD IV, 26). De men
sen mogen later "haar kinderen n iet in het aangezicht wrijven dat hun moeder een kwis
tekolle was" (MD XI I I ,  69). 
Moeder Daneel heeft een winkel waarin ze stoffen ,  laken ,  overtrekjes, voer ing enz. ver
koopt. Dat 'winkel houden' staat als een cryptisch symbool voor 'geld verd ienen ' .  Ze is 
naarstig in die winkel , een goede zakenvrouw, vriendeli jk tegen de klanten,  eenvoudig 
i n  de omgang en n iet modieus gekleed . 
I n  de keuken waar ze kousen stopt zit ze met haar vriend in "op haar gewone plaats te 
praten over het toekomstig lot van haar kinderen" (MD 1 1 1 ,  27 en X, 55) . 
I n  'Moeder Daneel' legt mevrouw Courtmans de nadruk op drie van haar eigenschap
pen: ze is  een moedige burgervrouw, bekwaam en geletterd , die al les doet in het belang 
van haar kinderen.  

Een moedige burgervrouw 

Onder het mom van moeder Daneel beschrijft mevrouw Courtmans z ichzelf als een 
moedige burgervrouw d ie uitmunt door eenvoud en zelfbeheers ing ,  een Vlaamse vrouw 
die evenveel belang hecht aan haar goede keuken als aan haar onbesmeurde goede 
naam. We citeren:  
" Ik  behoor tot die oude burgervrouwen d ie z ich weten te onderscheiden door hun een
voud" (MD I l ,  1 2) .  
's Avonds z i t  ze " bij de meid in het schommelhuis om over de belangen van het hu is
houden te spreken, gel ijk het een burgervrouw past" (MD,  ib idem).  Ze hoopt "dat haar 
afstammelingen zouden grootgebracht worden tot eer en lu ister van den burgerstand " .  
Soms heeft ze e r  spijt van dat ze "haar dochters i n  d e  kostschoo l ,  tusschen meisjes van 
hoogeren rang ,  een opvoeding l iet geven die niet overeenstemde met den eenvoud van 
den burgerstand" (MD V, 33). 
" De moedige burgervrouw die van jongsaf zichzelve had leeren beheerschen " (MD IV, 
29). "Ze had van jongsaf aan in  haar ouders huis zien handel d rijven op vaste grond-
slagen" ,  d .w.z. zonder geld te lenen (MD VI I ,  42). l 1ss 



"Ze h ie ld van een goede Vlaamsche keuken; op haar tafel vond men eiken avond aard
appelen ,  salaad , vleesch ,  kaas en fruit , en daarbij een flesch goed seizoenbier" (MD 1 ,  
1 0) .  

" De deft ige burgervrouw stelde de eer  van een onbesmeurde naam ver boven ge ld en 
goed , ver  boven a l les wat de wereld kon geven.  De openbare achting was een behoef
te voor haar z ie l ,  gel i jk lucht en l icht een behoefte waren voor haar l ichaam. Zonder die 
achting  kon zij n iet leven" (MD VI , 39). 

Bekwaam en geletterd 

Ze doet de boekhoud ing  van de winkel en van het gezin want "ze is een bekwame en 
geletterde vrouw" (MD 1 ,  1 0) .  
B ij tegenslagen bl ijft ze, zoals voorheen,  "werkzaam, zorgelijk, verdraagzaam, l iefderijk 
en verdu ld ig"  ( M D  IV, 28) .  
A l s  een goede vriend in  haar een lening aanbiedt dan  weigert ze  want "ze bezit te  veel 
zelfstandigheid ,  te veel vertrouwen in haar eigen kracht om vreemde hulp te wil len aan
vaarden" ( M D  V I I ,  44) .  

Als z ij haar handen terugtrekt van haar gelaat dan " l igt weer die u itdrukking van kalmte 
en vroomheid in haar trekken d ie iedereen achting en l iefde afdwingt" (MD VI ,  37). 
Ze weet dat ze een stoute tong heeft en een scherpe pen. " I k  kan n iets verkeerds zien, 
of ik  moet er op spreken" (MD X I I ,  65) .  

Naast dat gevoel van rechtvaard igheid bezit ze een groot volhardingsvermogen. Haar 
dochter "gevoelde de onwankelbaarheid van moeders besluit ,  en zij waagde n iet dat te 
weerleggen" (MD XVI ,  82) .  
Ze heeft een hekel aan kwaadsprekerij . "Moeder, ( . . .  ) verberg toch uw tegenzin voor 
menschen wiens booze tongen ons zooveel kwaad hebben gedaan" (MD VI I I ,  47) .  

In het belang van haar kinderen 

"Zoo arbeidde en zwoegde moeder Daneel voor haar dochters, haar l ievel ingen, zonder 
bij winst of verl ies ooit aan zichzelf te denken . Zij leefde en ademde slechts voor haar 
k inderen . Zij had slechts één doel: haar kinderen gelukkig maken" (MD X,  53). 

Als moeder tot haar dochter :  "Van den vroegen morgen tot den laten avond heb ik 
sedert twintig jaar aan uw geluk gearbeid. Ook mijn nachten waren niet vrij van kom
mer. En zou ik nu ,  na zooveel l iefde en zorg , het recht n iet bezitten u tegen te houden 
op den weg van het verderf? Ben ik  n iet uwe moeder?" (MD V, 32). 
"Des nachts slaakte de arme moeder pijn l ijke zuchten; maar bij dage stond zij met een 
lachend gelaat in den winkel ,  en poogde zij zoo veel mogelijk haar leed en haar onrust 
aan haar hu isgenoten te verbergen" (MD IV, 29). 

"Ze had al drie maanden de kwade geruchten over haar dochter getrotseerd, in de 
oprechte meening dat zij aldus handelde in  het belang van haar kind" (MD VI , 39). 
"Ze had er vermaak in haar boekhouding zelf te doen. Zoo zag zij omtrent dag na dag 
wat zij won.  N iet voor zichzelf, maar voor haar kinderen" (MD X I I ,  63). 
"Moeder, zal de taak die g ij u oplegt n iet te zwaar vallen?" ( . . .  ) •"Ach !  Kind, hoe gelukkig 
zou ik sterven, in de overtuiging dat er voor u een nederige doch gelukkige toekomst 
weg l igt , "  en de goede moeder begon te weenen" MD XVI ,  8 1 ) . 



De Noordstraat met de toenmalige 
Courtmanswoning, vierde woning van rechts. 
Tussen de zomer van 1 856 en 1 mei 1 863 woont 
mevrouw Courtmans in de Noordstraat in een 
huurhuis gebouwd op het perceel G1 49. Heden 
staat daar het huis Leliaert. Naast de 
Courtmanswoning, staat in  het midden van de 
1 9de eeuw het huis en de leerlooierij van Joannes 
Bernardus Verstrynge. 

Reeds in 1 861 bestuurt Petrus Verstrynge de leer
looierij van zijn vader, zoals te lezen staat in de 
uitgaande brief nr. 1 1 86: "Ce mariage était contre 
Ie gré de Sieur Verstrynge Jean, père du premier 
nommé (Pierre) dont i l dirigeait une tannerie" 
(GAM, 28 mei 1 861 ). 

Naderhand bouwt burgemeester Désiré De 
Meyere {01 829) er een groot schoon burgershuis. 
Het staat er nog. In de loop der jaren wordt het 
een eigendom van Leon De Lille die hier woonde 
tot aan zijn dood. Heden behoort het aan 
Immobiliën De Ruyter. 

Ouder geworden gaat Joannes Bernardus op zijn 
goed leven in de Marktstraat. Hij is daar eigenaar 
van een groot burgershuis G380 rechtover de 
kerk, heden eigendom van Adolf De Candt die zelf 
boven woont en die het gelijkvloers verhuurt aan 
Home Comfort. 



Mevrouw Courtmans beschrijft haar woning 

"Moeder Daneel "  ( 1 868) werd n iet geschreven in  de Noordstraat, maar i n  het 
Courtmanshu isje gelegen in de toenmal ige Voorstraat , heden de Mevrouw 
Courtmanslaan . 
Met heimwee denkt ze nog terug aan haar won ing in de Noordstraat. 

In de eerste bladzijden van de roman beschrijft ze het huis waarin ze woonde in 1 855. 
Dat was dus te Lier. Het was "een gerieflijk winkelhuis met een verd iep".  Beneden had 
het twee grote vensters en een g lazen deur. Verder was er "een fraaie benedenkamer, 
een geriefl i jke keuken gel i jk bij al le welstel lende burgers, een schommelhuis met water
steen en pomp,  en op het verd iep drie schoone s laapkamers" (MD 1 ,  5-6) .  

Tot i n  1 855 werd dat kamertje aan de straat gebruikt op de marktdagen "om de manden 
en de pakken der klanten te bergen,  die ze daar in bewaring l ieten tot ze verder hun 
boodschappen hadden verricht, en ook om de pas aangekomen koopwaar te stapelen" 
( M D  1 ,  i b idem).  

In 1 856 huurt ze te Maldegem een gel i jkaard ige woning :  "het huis nummer 17 in de 
Hei l ige Geeststraat, een der voornaamste straten eener k le ine stad in Vlaanderen" 
( M D  1 ,  p. 5), (d .w.z .  de eerste z in van de roman) .  
De Hei l ige Geest is ongetwijfeld een toespel ing op het feit dat Mathi lde zwanger wordt 
en dat haar kind 'geen vader' heeft. Het is dus net alsof het een kind is van de Hei l ige 
Geest. 

Mevrouw Courtmans in haar werkkamer. 
Foto genomen op 1 5  september 1 990 naar aanleiding van de mevrouw CourtmÇ111sherdenking. . . 

Zittend de schrijfster in haar werkkamer, een reconstructie door Pol Verheylezoon. Rechtst�and Flonn
.
e Coppe1ans 

in de rol van mevrouw Courtmans. Uiterst rechts Rik Van de Rostyne in gesprek met Flonne Coppe1ans. Tussen 

beiden een schildersezel met het portret van mevrouw Courtmans door Van Biesbroeck ( 1 884). 



Ze zat hier in 1856 te naaien 

I n  1 856 is haar voorkamertje 'sterk veranderd' s inds het jaar voord ien . "Men ziet er noch 
korven noch manden gel i jk eert ijds.  Op den steenen vloer, die vroeger met wit zand 
bestrooid was, l igt een spl internieuw tapijt met roode en zwarte ruiten ,  en op de hagel
blanke muren heeft men een g l immend meubelpapier geplakt. Nog ziet men er zes 
stoelen met kussens, een theetafel op gebeeldhouwden voet, een piano en meer ande
re schoone dingen. Wat vooral in het oog valt, vooral langs den buitenkant, z i jn de dub
bele venstergord ijnen" (MD 1 ,  6). 

" Ik herinner mij nog zoo goed hoe gelukkig ik  daar achter d ie eenvoudige gordijntjes zat 
te naaien" (MD 1, 1 1 ) .  
Ongeveer 25 jaar later verklapt mevrouw Courtmans nog volgend detai l .  " I n  de eerste 
jaren van mijn weduwschap schreef ik des morgens. 's Namiddags naaide ik hemden 
en kielen voor de winkels .  Daar d i t  werk geene geestinspanning vergde, bestudeerde 
ik, terwijl ik  naaide ,  hetgeen ik  den volgenden morgend wi lde schrijven"  (Courtmansbrief 
nr. 2 1 bis ,  3 januari 1 883) . 
In de Noordstraat schrijft Mevrouw Courtmans ondermeer "De Gemeente-Onderwijzer" 
( 1 862). Ook het gelegenheidsgedicht naar aan leiding van de inhu ld ig ing van de spoor
weg te Maldegem ( 1 6  november 1 862) werd daar geschreven . 

Men raadplege: Hugo Notteboom. Kroniek en Catalogus bij de Courtmanstentoonstel l ing.  Maldegem, 1 5  
september 1 990. 

Mathilde is zwanger en ontwaakt in de ouderlijke woning 

's Anderendaags bij het ontwaken sloeg Math i lde "met welgevallen al de bewegingen 
gade in  het ouderl i jk hu is .  Zij hoorde de koffieboonen kraken in den molen en op d it 
gerucht begon ook de kanarievogel te z ingen. Zij hoorde Brig itta , de grijze dienstmeid ,  
vanu it de keuken naar den kelder gaan , om melk en versche boter te halen voor het ont
bijt" (MD XIV, 75). 

Mathilde groet de dingen in de Noordstraat 

" . . .  De jonge vrouw trok het venster van haar kamer open.  De lucht was helder en de 
dakpannen waren van sneeuw en ijs verlost. "Ju ist zooals in mijn zie l " ,  sprak zij zich
zelve toe. "Gisteren was daar ook alles ijskoud en doods en vandaag is het ijs mijner 
ziel gesmolten geli jk de sneeuw bij den dooi . "  

Mathilde kijkt door het venster dat u itzicht geeft o p  d e  tuin van ' t  Kasteeltje in de 
Noordstraat, daar waar gewezen burgemeester Jan De Smet woont. Het is "een tame
lijk g roeten tuin voor een hu is in het centrum van de gemeente . "  
Mathi lde was ook geboeid door de eeuwenoude Ginkgo bi loba in de voortu in van ' t  
Kasteeltje. "Meer dan duizendmaal had z i j  d ien boom bekeken ,  toen z i j  nog thu is  woon
de, zonder dat hij den minsten indruk op haar maakte. Nu kwam hij haar voor als een 
wezen dat leven en spraak bezit . "  

Die Ginkgo bi loba leek wel het evenbeeld te z i jn van haar moeder. Hij "trotseerde de 
winterstormen" net zoals haar moeder de levensstormen trotseerde: "met opgeheven 
hoofd" .  "Haar grijsheid schitterde door persoonl ijke kracht met den g lans der jeugd ,  en 
haar deugden waren menigvuld iger dan zijn tal rijke bladeren" (MD XIV, 75). l 1s9 



I n  verband met d ie G inkgo bi loba nog dit .  We nemen aan dat mevrouw Courtmans de 
wetenschappel ij ke naam van die boom n iet kent. Ze noemt hem een 'ouden ceder' .  
Toch moet ze ongetwijfeld opgemerkt hebben dat h i j  elke winter zijn bladeren verliest. 
En n iettegenstaande dat beweert ze dat hij "een onverwelkbare en eeuwiggroene kruin" 
heeft. 
Nogmaals een voorbeeld  van mevrouw Courtmans' gewoonte om al wat ze beschrijft 
(hoe onschu ld ig het ook moge wezen)  l ichtjes anders voor te stel len dan het in werke
l ijkheid is .  

Briefje van de kinderen van Mathilde Courtmans: Marie, Leonie en Clara, aan mej. Marie-Louise Soenen en haar 
moeder, wonende Marktstraat Maldegem. 



V. ENKELE CRYPTISCHE OVERBUREN 

G 356 - Oud kerkhof, eigendom van de gemeente Maldegem. I n  1 867 stelt burge
meester De Buck een beëdigd landmeter aan : J. Blancquaert. H ij moet het perceel G 
356 opmeten en aantonen dat het als kerkhof veel te klein is (de Kerkraad bl ijft vol hou
den dat het groot genoeg is). De landmeter moet ook de bouwovertredingen van de 
omwonenden in  kaart brengen. 

325 - Hoekhuis Noordstraat - Voorstraat. Eigendom van Carolus Coppejans. I n  1 847 
is  hij daar zelf "tapper" , maar naderhand verpacht h ij zi jn herberg aan Joseph Boels 
(0 1 81 5) die er i n  1 868 nog altijd woont. 

G 326 - Hier ontstond de planterij Flora. 
Pieter De Con inck (01 827) is de stichter van de planterij Flora en de stamvader van een 
aantal generaties boomkwekers van Maldegem. In 1 847 woont Pieter met zi jn vrouw 
Blondine De Prest vooraan in de Noordstraat in G 326. Blondine houdt hier een kruide
nierswinkel ,  terwijl Pieter aan de toog café houdt. 
Het huis G 326 is  een eigendom van Macharius Van de Genachte, een veekoopman die 
aan de overzijde van de straat woont. Het is heel waarschijn l i jk dat Pieter in zi jn herberg 
bier tapt van de brouwerij Potvl iege, vermits brouwer Felix zijn achterbuur is in G 322. 
Pieter De Coninck sticht in 1 848 zijn boomkwekerij Flora in de Noordstraat. Volgens een 
roman van mevrouw Courtmans zou dat gebeurd zijn op of achter de boomgaard G 327 
van Felix Potvliege. Letterl i jk staat er : " I n  dat hoekje grond hier achter den boomgaard 
zul len wij een boomkwekerij aan leggen.  Nu zaaien wij appel- en peerkernen , en na ver
loop van eenigen tijd kan ons dit veel opbrengen" (De Zaakwaarnemer, p. 1 7) .  

De gemeenteonderwijzer leerde hem de stiel in 1844 

Het debuut van Pieter De Conincks loopbaan als boomkweker en als hofbouwkundige 
staat op een cryptische maar doorzichtige wijze in  een Courtmansroman van 1 867, "De 
Zaakwaarnemer" . Mevrouw Courtmans noemt hem daar Pau lus .  Ze situeert zijn eerste 
experimenten in 1 844. De gemeenteonderwijzer (Xavier Wallemacq) leerde hem de 
stiel : bomen en stru iken enten , pitten van al lerlei soorten fruit zaaien , kru isbestu ivingen 
uitvoeren, enz. l 161 



M. a l d eghem . - Noordstraat . 

In het hoekhuis links, thans De Filosoof, woonde rond 1 850 Carolus Coppejans. In het kleine huisje ernaast Pieter 
De Coninck, de stichter van "Flora" en stamvader van de boomkwekers te Maldegem. Verder links "De Oude 
Smisse" van Jan Reyniers. Rechts het mooie herenhuis, later bewoond door Jeannette Geirnaert; in het huis met 
de negen ramen woonde Macharius Van de Genachte. Achter de bomen: het kasteeltje, de burgemeesterswoning 
van J .M.  De Smet. 

I n  1 846 "zij n de boomkens al weelderig opgegroeid en dragen ze reeds heerl i jke vruch
ten" .  Pau lus heeft bovendien "groenselbedden aangelegd"  en met succes een druive
laar gekweekt. "Sinds h ij z ich op den hofbouw toelegt draagt hi j  klompen , en kleederen 
van rostbruinen d iemit" (DZ,  1 7-2 1 ) . 

Een paar jaar later is zi jn boomkwekerij "een kostwinn ing" geworden , d ie "een schoonen 
stuiver opbrengt" .  We zijn dan in 1 848. En inderdaad, d it jaartal stond op de gevel van 
de voormal ige planterij FLORA, aan de spoorweg in de Stationsstraat. 
"Sindsd ien houdt h ij zich bezig met de verkoop der appel- en pereboomkens die h ij 
vroeger zelf heeft gezaaid" (DZ, 46-47).  
Diezelfde tu inman komt al voor in een vroegere roman. "Paulus komt straks om den hof 
te spitten ,  om de hagen te kuischen en om al les in gereedheid te brengen tegen het 
vroegjaar" (De Hut van Tante Clara, 1 864, p. 92). 

Pieter De Coninck verhuist driemaal 

Op 1 O apri l  1 856 verhuist Pieter van de Noordstraat naar de Edestraat. H ij pacht daar 
een lang smal hu is G 366 zonder verdieping, een huis dat met de zijgevel naar de 
Edestraat gericht is .  
Pieter verandert bl ijkbaar ook van brouwer, want hij houdt h ier een estaminet open in  de 
eigendom van Lieven De Buck, hu isarts, koopman, brouwer en burgemeester van 
Maldegem. Pieter tapt hier in G 366 uiteraard bier uit de brouwerij van de burgemees
ter. 



I n  de Edestraat worden 5 kinderen geboren : Romanie ( 0 1 856) ,  Theoph i le ( 0 1 858) , 
Honoré (0 1 860), Polydoor (01 864) en Marie-Lou ise ( 0 1 865) .  
Sabina Van Hoecke (0 1 842) is in de Edestraat hun eerste inwonende kindermeid en na 
Sabina komt Amelie Clyncke (0 1 835) .  
I n  1 867 moet Pieter De Con inck weg uit G 366. De burgemeester en de brouwer gaan 
op dat perceel een groot herenhuis bouwen voor zijn dochter Emil ie De Buck (0 1 840). 
Emilie gaat immers trouwen met een huidevetter uit Eeklo : Henri Vermast ( 0 1 84 1  ). heden 
is G 366 woning en notariaat van notaris Kathleen De Rop. 
In ruil voor G 366 krijgt Pieter De Con inck een andere herberg van zijn hu isbaas : G 3 1 3  
i n  de Marktstraat (heden het meest weste l i jk gelegen bureel van d e  kantoren Aimé Van 
Meenen) .  Hier worden nog 3 kinderen geboren : Cami l le ( 0 1 870) , Pieter ( 0 1 874) en Leo 
De Coninck ( 0 1 878). 
Tenslotte vestigt Pieter De Coninck zich naast zijn p lanterij langs de spoorweg en noemt 
zijn herberg aldaar "Jan Breydel " .  Pieter De Coninck (jun ior) organiseert er naderhand 
de 1 1  ju l i-feesten .  
Voor de  verdere geschiedenis van de boomkwekerijen De  Coninck raadplege men onze 
kroniekjes in Vrij Maldegem van 1 989, de nrs. 8 ,  9 ,  1 3  en 25 . 

G 327 - De tuin van de brouwerij Potvliege 

Felix Potvliege is brouwer. Zijn won ing en zijn brouwerij staan op G 322 in de Voorstraat. 
Fel ix is geboren te Adegem (0 1 8 1 5) .  Hij is gehuwd met Sophie Cuelenaere, geboren te 
Oedelem (0 1 8 1 5) .  Ze hebben drie inwonende knechten en twee inwonende meiden . 

Zicht vanop de kerktoren rond 1 91 0: links vooraan het huis van koster Blanckaert (vóór 1 900). later de woning van 
een o�derpast?or, midden "De Oude Smisse", rechts de brouwerij Potvliege. In de achtergrond het Kasteeltje en de hu1devetter11 Hector Potvliege. De "wittigheid" in de verte is de velodroom van De Lilles. l 1 63 



G 329 - Lieven en Petrus Blanckaert : kosters en kaarsgieters 

I n  1 835 hebben we te Maldegem Lieven Blanckaert als koster. H ij woont hier i n  G 329, 
een langwerpig hu is zonder verdiep ing .  Zijn tuin ligt op G 328 en hij heeft daar ook een 
" landgebouw" of loods staan.  
Als koster heeft Lieven Blanckaert een bescheiden inkomen,  maar met z i jn kaarsengie
terij wordt hij rijk. Dat komt doordat h ij van een monopol ie geniet op de gemeente (GAM 
2043. Tafel der g rondeigenaars in 1 835) .  Kaarsen g ieten en verkopen is dus voor Lieven 
Blanckaert een schone bijverd ienste, waar n iet al leen veel l icht maar ook veel muziek in  
zit .  

Na zi jn dood wordt hij opgevolgd door zi jn zoon Petrus. Evenals zijn vader is Petrus 
Blanckaert ( 0 1 8 1 0) h ier eigenaar en bewoner. H ij is getrouwd met Sabina De Rycke . Ze 
hebben 4 k inderen en een inwonende d ienstmeid : Barbara De Waele (0 1 8 1 9) .  
Naderhand zet Victor De Li l le zi jn eerste drukpers in de voormalige kaarsgieterij 
Blanckaert. 

De koster vraagt een bouwvergunning 

Op 4 februari 1 862 vraagt Petrus Blanckaert, koster en kaarsengieter, aan het College 
van Burgemeester en schepenen "de noodige macht ig ing om zijn huis te mogen ver
hoogen met eene tweede statie erop te bouwen,  en in de eerste statie andere kalsijnen 
te steken" .  Zijn hu is is gelegen "ten dorpe van Maldeghem , palende noord met den 
voorhoofde aen het Kerkstraetje en zuid aen het Kerkhof" . 

De verbouwingen van zijn hu is zul len gebeuren "zonder verandering aen het tegen
woord ig al ignement toe te brengen" (GAM 2767, brief van 4 febr. 1 862). 

De bouwvergunning wordt geweigerd (22 februari 1862) 

Wie tussen de regels leest snapt onmiddel l ij k  wat erachter steekt. Een koster die een 
bouwvergunn ing vraagt aan een l iberaal gemeentebestuur, dat in ruzie l igt met de pas
toor !  
Zij d ie wi l len bouwen o f  verbouwen in de omgeving van het kerkhof mogen voortaan de 
l iberalen n iet meer tegenwerken met hun plan om het oud kerkhof G 356 te slu iten en 
om een nieuw kerkhof te openen in de Katsweg.  
Zolang pastoor Vinckier en de kathol ieke partij z ich bl ijven verzetten tegen d i t  l iberaal 
programmapunt, zal het College van Burgemeester en Schepenen geen bouwvergun
n ingen meer afleveren aan de omwonenden. 

De heer P. Blanckaert mag de weigering n iet beschouwen als een u itvinding van de l ibe
ralen om een koster te pesten ,  maar als de toepassing van de wet. Het College van 
Burgemeester en Schepenen is zo vrij te verwijzen naar het decreet van Napoleon (7 
maart 1 808) en naar de bekracht ig ing ervan door Wil lem 1, Koning der Nederlanden (5 
ju l i  1 829). 

Daarin staat dat het "verboden is op honderd meters afstand van de kerkhoven nieuwe 
gebouwen op te richten of bestaande gebouwen te herstellen, zonder de machtiging 
van de hooge overheid" .  Bovendien is het verboden op het kBrkhofmuurtje te bouwen. 
Tens lotte is het verboden een voordeur of een voorgevel te hebben die u itgeven op het 
kerkhof . 



Petrus moet zich bijgevolg wenden tot de Bestendige Deputatie. Bovend ien moet hi j  bij 
zijn bouwaanvraag een plan voegen van zijn nieuw te bouwen woning (GAM 2767) .  Het 
ontwerp van deze brief van 22 febr. 1 862 staat op Petrus' bouwaanvraag van 4 februari 
1 862. 
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Het bouwplan van koster Blanckaert 

Petrus B lanckaert stuu rt bijgevolg een bouwaanvraag naar de Bestendige Deputatie en 
voegt er bovenstaande tekening bi j .  Petrus rept met geen woord over het kerkhofmuur
tje dat h ij inpalmt. 
Meer nog , h ij beweert dat de gevel die hier afgebeeld is ,  geen voorgevel is .  Het is 
"maar" een zijgevel .  Het bewijs? Er zit geen enkele deur in die geve l .  Heeft iemand al 
een voorgevel gezien zonder voordeur? Trouwens, de echte voorgevel van zijn n ieuw 
huis zal u itgeven op het Kerkstraatje gelegen tussen G 332 en G 333. Het is dan ook in 
die gevel dat zijn voordeur zal zitten (GAM 2767, 28 februari 1 862) .  

Mevrouw Courtmans over koster Blanckaert 

Wat mevrouw Courtmans denkt over koster B lanckaert dat schr i jft ze in  "De 
Zaakwaarnemer" ( 1 867). I n  deze roman hekelt ze z i jn mateloze pretentie, z i jn i jdelheid 
en zijn domheid.  "H ij stelt zich al te ver boven een schoolmeester ( " . )  hij d ie geen woord 
van zijn kerklatijn verstaat. En waarom? Omdat hij geld heeft ! Is dat geen verachting?" 
(DZ, p .  32). l 1 65 



I n  een ander hoofdstuk van dezelfde roman maakt mevrouw Courtmans toespelingen op 
zi jn commerciële opdringerigheid en op d iens goudmijntje ,  zi jn kaarsengieterij . 
Als men de koster mag geloven dan moeten al le mensen bij om het even welke gebeur
tenis kaarsen kopen en branden.  En l iefst zoveel mogelij k !  
Op zekere dag koopt iemand b i j  hem "vierhonderd oordjeskaarsen" ineens. het is "de 
mevrouw van de zaakwaarnemer" . Ze wi l  haar hu is  ermee verl ichten (DZ ,  93). Ra ,  ra, ra, 
wie en wat worden hier bedoeld? 

G 330 - De smidse van Jan Reyniers (01902) 

Jan is gehuwd op 28 apri l  1 830 met Anne-Marie De Meyere (01 803) ,  wonende in de 
Edestraat en zuster van de latere bu rgemeester. 
Hun zoon Edward (0 1 832) volgt zi jn vader op als smid ,  trouwt Óp 22 mei 1 865 met 
Sabina Verstrynge en vestigt z ich in de Marktstraat. 

Sabina komt uit de fami l ie van Jan Bernardus Verstrynge, van Petrus e .a .  Ze is een 
dochter uit de bakkerij op het hoekje van de Kapelaanstraat (heden de handelszaak van 
Georges Wi l lemarck, elektrische apparaten) .  
Naderhand wordt Sabina Verstrynge de grootmoeder van mevr. Parrin-Reyn iers Roza. 

G 332 - Nicolaas Hu/in, politiecommissaris 

Tussen 1 833 en 1 84 1  is  Jan De Wilde politiecommissaris van Maldegem, maar tussen 
1 84 1  en 1 843 zit Maldegem zonder commissaris. In 1 842 wacht Maldegem n iet al leen 
op de sticht ing van een gemeenteschool en op de aanstel l ing van een gemeenteon
derwijzer, maar ook op de aanste l l ing van een n ieuwe commissaris. 
In afwachting dat er iemand komt opdagen du idt burgemeester Bernard Van Moffaert 
( 1 836 - 1 843) iemand anders aan : schepen Joseph van N ieuwenhuyse zal tijdelijk de 
polit ionele zaken regelen en de processen-verbaal optekenen . 

Joseph Van N ieuwenhuyse is gemeenteraadsl id van 1 836 tot 1 866, schepen van 1 840 
tot 1 850 en l iberaal qua polit ieke strekking .  Op 9 augustus 1 842 opent hi j  dus een n ieuw 
reg ister en noteert daarin zijn eerste proces-verbaal . Voormeld register is trouwens 
bewaard gebleven in het gemeentelijk archief (GAM 3 1 3 1 ) . 
N icolaas Hu l in  is aanvankelijk rijkswachter te Zottegem. Hij is daar tot 1 1  januari 1 843 
"br igadier van de gendarmerie" ,  zoals te lezen staat in GAM 3 1 3 1 . Een tijd later komt h ij 
als pol itiecommissaris naar Maldegem. Tot en met 20 maart 1 843 is hij stag iair bij sche
pen Joseph Van Nieuwenhuyse. Nadien schrijft de commissaris autonoom zijn proces
sen-verbaal . 
N icolaas Hu l in  koopt G 332 en bl ijft commissaris tot in 1 888. Naderhand wordt G 332 de 
uurwerken- en juwel ierszaak De Li l le .  
Wanneer mevrouw Courtmans het huweli jk beschrijft van Petrus en Mathi lde dan 
zegt ze : "Al de wethouders waren erbij : van den burgemeester te beginnen tot den poli
t iecommissaris toe" (MD XVI I ,  84). 

Commissaris Hu/in laat niet op zijn schenen stampen 

Te oordelen naar zijn processen-verbaal is commissaris Hul in  streng, maar rechtvaardig. 
Voor hem geldt er maar één vuistregel : "Du ra lex ,  sed lex . "  Vrij vertaald : De wet is hard. 
Maar 't is de wet. En bijgevolg? We gaan hem toepassen.  
Om Hul in  te typeren verwijzen we naar een van zijn eerste processen-verbaal . 



Op 1 7  februari 1 843 - h ij is hier nog maar een maand in d ienst - moet hij de loting orga
niseren. Alle kandidaat-mi l ic iens moeten verzamelen op de binnenkoer van het Oud
Stadhuis. Wie een slecht lot trekt, moet een of meerdere jaren soldaat zijn .  Wie een goed 
nummer trekt is vrij van legerdienst. 
Ferdinand Derycke loot er zich in. Hi j verkropt een tijdje zijn woede en ontgoochel ing,  
maar opeens verliest h ij z i jn zelfbeheersing en stampt eens heel hard op de schenen 
van de commissaris. Hu l in  'stekt Derycke bij zi jn kraag' en s lu it hem op, in een van de 
'zwijnskoten' op de binnenkoer van het Oud-Stadhuis .  
Van zodra de loting helemaal afgehandeld is ,  haalt Hu l in de woedende mi l ic ien De 
Rycke uit z i jn 'zwijnskot' en le idt  hem naar een cel  i n  de gemeentel ijke gevangenis van 
Het Steen . Het gebouw stond, in 1 872, waar nu de Markt is, tussen het hu id ig gemeen
tehuis ( 1 909) en de huid ige Generale Bank ( 1 996). 

G 333 - De herberg "Het Zwaentje" van Henri Vermeersch 

Wat heden het huis De Gryze is ,  was in de 1 9de eeuw een eigendom van Henri 
Vermeersch ,  t immerman , aannemer en herberg ier. 
Henri Vermeersch heeft vijf zonen : Fel ix ( 0 1 805) ,  Charles (0 1 807) ,  Pieter ( 0 1 8 1 2) ,  Joseph 
(0 1 8 1 4) en Francies (0 1 8 1 2) .  In 1 870-1 872 bouwen ze de muur rond het n ieuw kerkhof 
in de Katsweg .  Volgens een aanbested ing zou dat 6449 fr. moeten kosten (GAM 2767) .  
De herberg " Het Zwaentje" wordt door mevrouw Courtmans beschreven in  haar roman 
over Heintje Barbier ( 1 866) . 
Adriaan Lodder komt hier seizoenarbeiders ronselen voor Frankrijk .  Adriaan komt u it de 
Eelveldse straat, stapt zonder aarzelen binnen in  het smal Bal l ingstraatje. Van daaruit 
steekt hij het kerkhof over en zo komt hi j  aan G333, de herberg op de hoek van de 
Noordstraat en het Kerkstraatje. 
" Ik ga eens trakteren , "  zegt Lodder, en hi j  stopt Heintje een goudstuk in zijn handen. 
"Gauw jongen, haal eens vijftig eieren en twee witte brooden bij bakker Fierens. en ter
wijl de "grauwe en u itgehongerde arbeiders" brood en eieren eten ,  krijgen ze nog gra-
tis koffie of bier, zoveel ze maar wil len (Het Plan van Heintje Barbier, V, p. 23 - 29) .  l 167 



De Noordstraat 

In  Courtmans' tijd woont in het huis De Lille, commissaris Hulin, voorbij het straatje naar de kerk bevond zich de 
herberg "Het Zwaantje", ernaast bakkerij De Vildere en horlogemakerij Willems. Het huis rechts met de hoge dak
lijst is van leerlooier Joh. Bernard Verstrynge. Juist ervoor woonde mevrouw Courtmans. 

G 334 - Pieter Bernard De Vildere, bakker 

Bakker P. B .  De Vi ldere ( 0 1 804) is eigenaar en bewoner van G334. Op het ogenbl ik van 
de volkste l l ing in 1 846 heeft h ij h ier Dési ré De Meyere ( 0 1 829) in d ienst als inwonende 
bakkersgast. Dés i ré De Meyere is geboren in de Edestraat in G 349a waar zijn ouders 
nog wonen in  1 846. Naderhand trouwt Désiré met een dochter De Vildere. H ij wordt 
g roothandelaar in "koloniale waren" ,  burgemeester van Maldegem en bouwt zich een 
n ieuwe woning op G 1 43 ,  d .w.z .  daar waar voord ien de kuiper en leerlooier Jan Beranrd 
Verstrynge heeft gewoond . 

G 335 - Bernard Willems, horlogemaker 

Terwijl Mathi lde en Ju l ia  in het klein kamertje zitten te borduren, kijken ze af en toe naar 
het hu is aan de overkant en naar "de oude horlogemaker, die daar door een blauwen 
br i l ,  d iep voorover gebogen , op zijn moei l ij k  werk zit te kijken" (MD ,  1 ) .  Het betreft h ier 
ongetwijfeld Bernard Wil lems, horlogemaker, gehuwd met B londine Pieters en wonende 
in G 335. 
In het bevolkingsreg ister staan de oudste zonen van Berard en Blond ine eveneens ver
meld als "horlogiemaker" : Henri ( 0 1 846), Hel iodoor ( 0 1 849) en Camiel (0 1 853). 
Met de oude horlogemaker heeft mevrouw Courtmans misschien ook Petrus l de (0 1 787) 
bedoeld .  Petrus is een oude jonkman, eveneens horlogemaker, en inwonend bij de fami
lie Wil lems. Het is zelfs mogeli jk dat Bernard Wil lems als jonge kerel zi jn stiel geleerd 
heeft van Petrus lde .  
Naderhand verhuist de fami l ie Wil lems naar G 407, een paar hu izen voorbij de 
Edestraat. I n  G407 zet Gerard Wil lems, een zoon van Hel iodoor, de stiel voort. Nadien 
koopt cyriel Standaert G407 en vestigt zich h ier als bakker. 
I n  1 846 e.v. pacht Bernard Wil lems zijn woning G 335 aan zijn buurman P.B .  De Vildere. 



G 338 - Ch. Laureynssens en A. Mahieu, doeaniers 

Als Mathi lde Courtmans in  het klein kamertje zit te borduren dan schenkt ze in wezen 
maar weinig aandacht aan de oude horlogemaker. Ze is veel meer geboeid door de 
andere overbuur, "een jongen lu itenant die op de voorkamers van het eerste verd iep 
woonde en die op den godsganschen dag n iets anders te doen had dan aan zijn vin
gertoppen te futselen en naar de l ieve dochters van Moeder Daneel te kijken" (MD 1 ) .  
Hier wordt. het hu i s  G338 bedoeld ,  heden de kleermakerij en  grote k ledingszaak van 
Alfons Rommel en zoon Fi l ip .  In 1 856 wonen hier Charles Laureynssens (0 1 8 1 2) en 
Angelus Mahieu ( 0 1 807) ,  twee doeaniers. Ze pachten deze woning van Petrus Wittoeck. 
Een van die doean iers speelt in de roman de rol van lu itenant Vanderstrepen. Met hem 
maakt Mina afspraakjes , ondermeer "om naar den hof te gaan , op het avondfeest der 
fanfaren" ,  d .w.z .  i n  het park van het kasteel Ste-Anna. Lu itenant Vanderstrepen en M ina 
zijn daar in het prieeltje een lange tijd samen,  tot g rote ergernis van de 'komeeren ' .  
D e  andere doean ier speelt i n  d iezelfde roman d e  rol van "dien kalen lu itenant" . We cite
ren :  

"Bij dat alles hebben M ina  en  Stefanie zich sterk doen bespreken" ,  zei een oude jonge 
juffer met heesche stam. "Mina heeft den ganschen nacht gedanst met dien kalen lu ite
nant, die boven bij den horlog iemaker woont" . 
"Met dien verkwister?" 
"Ja, met d ien hooghartigen schuldenmaker" , zei de heesche spreekster die gewoon 
was alles voluit te zeggen. "En dat is nog het ergste n iet : haar zuster heeft op dat 
schoon bal haar vrijer verspeeld.  Het dwaze meisje heeft het met lu itenant Verstrepen 
zoo bont gemaakt, dat Jan Ol ieslager al le betrekking tussen hem en haar heeft afge
broken" (MD IV, p. 24). 

G 342 - Barbara en Theresia De Bruyne 

G342 is  eigendom van twee bejaarde naaisters : Barbara ( 0 1 872) en Theresia ( 0 1 784) 
De Bruyne. Ze worden geholpen door een jongere inwonende naaister : Rosal ie De 
Zutter (0 1 81 0) .  

G 344 - Hier woont de vroedvrouw uit de roman 

Een paar huizen voor de Edestraat, in G 344 wonen twee gediplomeerde vroedvrou
wen : Marie Cauwels en Coleta Verstraete, moeder en dochter. Ze zijn daar buren en 
pachters van de brouwerij Van Kerschaver G 346. 
Als Marie ( 0 1 788) dertig jaar oud is, trouwt ze met een zekere Verstraete en in 1 82 1  wordt 
hun dochtertje Coleta geboren. 
Marie wordt vroeg weduwe en om aan de kost te komen oefent ze dan het beroep u it 
van vroedvrouw. naderhand volgt ze nog te Brugge een cursus voor vroedvrouwen en 
op 25 mei 1 830 behaalt ze daar het d iploma. 
Al vroeg betrekt ze haar dochter Coleta bij de beval l ingen. Coleta volgt dan op haar 
beurt de cursus voor vroedvrouwen. De lessen worden gegeven te Gent en op 27 ju l i  
1 842 behaalt ze haar d iploma. Coleta is  dan 2 1 .  
Moeder en dochter gaan ten hu ize voor de beval l ingen .  Vermoedeli jk was Coleta de 
baker bij de geboorte van Mathi lde Courtmans' kind . 
(Men raadplege omtrent de geneeskunde en de vroedvrouwen in het Meetjesland 
ondermeer : dokter Albert Coel is .  De opgang van de geneeskunde in onze contreien 
( 1 8 1 9  e.v. ) .  Annalen van het Noorden, XIV, 4 ,  1 5  dec. 1 989). l 169 
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De Noordstraat, naar het zuiden toe bekeken. In het eerste huis rechts, gedeeltelijk te zien, woont weer een hor
logemaker Willems, verder de familie Coelis, schrijnwerkers. Voorbij de Edestraat de brouwerij Van Kerschaver, 
later huis Cuelenaere, heden de woningen Rommel. Links het estaminet "De Zwijger", later huis Van Moffaert. 

I n  de roman staat dat Math i lde haar vroedvrouw niet lang in hu is houdt "uit hoofde der 
hooge onkosten" .  ( M D  X I I I ,  68). Dat is ongetwijfeld een steek onder water op de vroed
vrouwen ui t  G 344 en een cryptische toespel ing op iets heel anders. 
Daarom eerst wat achtergrond informatie. 

Haar jaarwedde wordt betwist 

Gegoede burgers betalen in de Courtmanstijd de vroedvrouw uit eigen zak. Behoeftigen 
daarentegen mogen zich wenden tot het Armenbestuur. In 1 848 krijgt Marie Cauwels 
daarvoor 200 fr. als jaarwedde, wat neerkomt op 5 tot 6 fr. per beval l ing.  
Die 200 fr. van de gemeente Maldegem is zoveel als de jaarwedde die meester Xavier 
Wal lemacq ontvangt om in de gemeenteschool les te geven aan de kinderen van 
behoeftige ouders .  
N iemand betwist de wedde van de schoolmeester, noch d ie  van de vroedvrouw. Tot i n  
1 847- 1 848 het beruchte hongerjaar uitbreekt. Het gemeentebestuu r  zet meester 
Wal lemacq en Marie Cauwels op halve wedde : voortaan elk 1 00 fr. i .p .v. 200 fr. 
De betrokkenen protesteren.  Hun klacht wordt in 1 848 besproken in de gemeenteraad 
en naderhand doorverteld aan mevrouw Courtmans. Door wie? Door de l iberalen Lieven 
De Buck en Jan De Smet die in 1 848- 1 852 in de oppositie zaten. Zij waren van mening 
dat de vroedvrouw ten onrechte protesteerde omdat zij , in verhouding tot een gemeen
te-onderwijzer en een hu isarts-vroed meester, teveel betaald 'Werd .  
I n  het verslag van d e  gemeenteraad van 8 nov. 1 848 lezen we daaromtrent een hele u it
leg. 



De beslissing van de gemeenteraad 

Francis van Hoorebeke, in 1 848 jeneverstoker en gemeentesecretaris van Maldegem, 
tekent daaromtrent het volgende op.  
"Overwegende dat ,  ind ien z i j  maer honderd francs voor jaarwedde ontvangt ,  z i j  tegen 
geen dry francs voor ieder verlossing geniet ,  daar er doorgaens jaerl ijks veel meer dan 
33 kinderen van behoeft ige ouders gebooren worden.  
Ook dat er veele kinderen gebooren worden,  n iet van ouders d ie onderstand gen ieten 
van het armbestuer, maer d ie zeer wel aen dezelve zouden mogen vergeleeken worden,  
en niet in staet z i jn om de vroedvrouw haeren verdienden loon te betaelen . 
Beslu it .  Dat aen de vroedvrouw Marie Cauwels voor jaerwedde eene somme van 200 fr. 
toegestaan warde zoo als zij voorgaendel ijk genoten heeft'' . (GAM 68, GR van 8 nov. 
1 848) . 

Een cryptische toespeling 

Het is  algemeen geweten dat mevrouw Courtmans graag schermt met het feit dat ze een 
weduwe is met zeven kinderen ,  dat ze maar een klein pensioentje heeft en bijgevolg dat 
zowel zijzelf als haar dochter Math i lde in aanmerking komen voor een beetje f inanciële 
steun vanwege de gemeente. 
Over Mathi lde die in de woning van haar moeder bevalt schrijft ze het volgende. "Ze kon 
in haar omstand igheden de baker ook n iet lang in d ienst houden , u it hoofde der hooge 
onkosten die er op l iepen" (MD X I I I ,  68). 

Volgens mij bevat dat ni jdig zinnetje kritiek op het feit dat vroedvrouwen een grotere 
wedde ontvangen dan gemeente-onderwijzers. I k  meen hier ook een cryptische al l usie 
te zien op de besl issing van voornoemde gemeenteraad van 8 november 1 848. 
Coleta Verstraete trouwt naderhand met Raymond Van Moffaert. Ze gaan dan een eind 
verder in  de Noordstraat wonen en G344 wordt verhuurd aan een t immerman : Theodoor 
Crommen. 

G 346 - De brouwerij Van Kerschaver 

De eigendom van deze fami l ie Van Kerschaver omvat daar op de hoek van de 
Noordstraat en de Edestraat het hoekhuis G 346; "eene plaets" met brouwerij G 347 ; een 
grote tuin G 348; het perceel G 345 (dat aanvankel ijk nog bouwgrond was) en twee 
pachthuizen : G 344 en G 343. G 344 wordt verpacht aan Marie Cauwels ( 0 1 788) ,  vroed
vrouw, G 343 aan Bernard Van de Walle (01 787) ,  de commissionaris van de brouwers
famil ie. 

Omstreeks 1 850 wordt op G 345 een huis gebouwd voor een oude tante Van 
Kerschaver. Na haar dood wordt dit nieuw hu is verpacht aan de kinderen Van 
Moffaert : ku iper Edward (01 820) ,  schi lder Raymond (0 1 823) en naaister Prudentia 
(01 827) .  na hen apcht kleermaker Jan Lampo dit hu is .  
Heden is G345 van Jacques Rommel en G346 van Phi l i ppe Rommel .  
Over deze hu izen en over hun bewoners in de Courtmanstijd zul len we handelen a ls  we 
een volgende Courtmansroman (De Zaakwaarnemer, 1 867) ontleden .  I n  G 346 woont 
dan Barbara De Rycke, de weduwe van brouwer Robert Van Kerschaver. In de roman 
over Moeder Daneel is ze "de dikke brouwerin " .  Volgens de andere roman heeft ze "een 
draaiorgel ,  zo groot als een koffiemolen. Daarop leerde ze haar kanarievogel zingen" 
(DZ, p .  83). l 171 



MALDEGEM Eedestr11at 
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Zicht op de Edestraat, naar de Noordstraat toe. In Courtmans' tijd is het hier al een winkelcentrum. In de uitsprin
gende woning woont de schilder Ferdinand De Meyere, even verder Bernard De Meyere, koopman, vader van 
Desiré, die later burgemeester werd. 

G 349a - Bernard De Meyere : koopman en winkelier 

Eigendom van Bernard De Meyere , geboren te Adegem in 1 789. Een van zijn kinderen 
is Désiré De Meyere (0 2 sept. 1 829) ,  eveneens koopman en winkel ier. In 1 857 trouwt 
Dés i ré met Vi rgin ie De Vildere ( 0 1 835) uit de bakkerij G 334 in de Noordstraat. 
Naderhand wordt Dés i ré "groothandelaar in koloniale waren" .  
Désiré De Meyere is l iberaal . H ij wordt gemeenteraadsl id in 1 872 en burgemeester van 
1 879 tot 1 885. I n  1 877 sticht hi j  de "Maatschappij voor Onderl ingen B ijstand Sinte 
Barbara" , de l iberale tegenhanger van het Sint-Vincentiusgenootschap ( 1 875) .  
Als mevrouw Courtmans verheven wordt tot Ridder in de Leopoldsorde, dan noemt bur
gemeester Dés i ré De Meyere haar "de advokate der armen" ( 1 4  mei 1 883). 

G 349b - Joseph C/audon, geneesheer en schepen 

Op 3 1  januari 1 836 telt Maldegem drie dokters in de geneeskunde: Joseph Claudon , 
Lieven De Buck en Emmanuel de Coorebyter. 
Joseph Claudon werd gediplomeerd te Nancy op 1 2  oktober 1 79 1  (tussen 1 809 en 1 8 1 6  
was hi j schepen van Maldegem) .  Lieven De Buck werd gediplomeerd te Gent op 23 
maart 1 824 en E. de Coorebyter eveneens te Gent op 3 1  ju l i  1 834. 
Als Math i lde Courtmans in  1 862 trouwt dan zijn Joseph Claudon en zijn echtgenote al 
lang overleden . toch is mevrouw Claudon op een cryptische wijze aanwezig in de 
roman.  "De mager apothekersvrouw wuift vanuit de verte" naar het jonge koppel (MD 
XVI I ,  85) . Ze staat " in  het portaal "  (van G 346) te roddelen met "de dikke brouwerin" .  
Naderhand wordt G 349b eigendom van Bernard De Meyere u i t  G 349a. D ie  verpacht 
het eerst aan de dochters Claudon en in 1 850 aan kuiper Edward Van Moffaert (0 1 820). 



G 350b - De gezusters Roegiers, spinsters 

G 350b is een eigendom van Jan Reyn iers, hoefsmid in  G 330 in de Noordstraat. Hij ver
pacht dit huis aan twee spinsters: Barbara ( 0 1 799) en Anna Roegiers ( 0 1 800) .  

G 350a - Ferdinand De Meyere, schilder 

G 350a is een eigendom van Ju l ia  De Vos , winkel ierster in de Voorstraat. Ze verpacht 
het aan Ferd inand De Meyere ( 0 1 804) ,  schi lder. 

Wie is de schoenmaker uit de roman ? 

De oorspronkelijke breuk tussen Math i lde Courtmans en Petrus Verstrynge was volgens 
de roman het gevolg van hun verschi l lende pol itieke overtu ig ingen.  Jan Ol ieslager dient 
zijn ontslag in bij de l iberale Fanfaren om l id te worden van de kathol ieke Boerenbond. 
( . . .  ) "Dat alles had voor gevolg dat Jan Ol ieslager aan Stefanie Daneel een briefje 
schreef, waarin h ij haar de gegeven trouwbelofte terugschonk" (MD IV, 25) .  
( . . .  ) "Komt de politiek daar ook al bi j  te pas?" r iep de schoenmaker uit ,  "Wel pekdraad 
en leest ! Kan men nu n iet meer dansen , n iet meer vrijen en niet meer trouwen zonder 
politiek?" (MD IV, p .  25). 
Waarom krijgt die schoenmaker zoveel aandacht? Omdat h ij van oordeel is, net zoals 
mevrouw Courtmans, dat een inte l l igent maar arm meisje gerust mag trouwen met een 
zoon u it de rijke burgerij , op voorwaarde dat het meisje maar een goed d ip loma heeft. 
Welnu ,  wie toch is die schoenmaker "d ien men sindsd ien bij de notabelen begon te tel
len?" (MD IV, 25). 
Er wonen op dat ogenbl ik nogal wat schoenmakers in  mevrouw Cou rtmans' buurt .  
Jacob Lampo (0 1 8 1 8) woont in G 432, d .w.z .  halfweg in  de Noordstraat. 

In de Edestraat zijn er drie naast e lkaar, in die zeven huisjes aldaar, vooraan in de straat 
rechts, komende uit de Noordstraat. Het is daar midden de 1 9de eeuw een zeer bedrij
vig hoekje Maldegem . In die zeven kleine hu izen wonen drie schoenmakers, twee kleer
makers, een timmerman en een bakker. 
in het derde van die zeven huisjes woont Alexander De Mol (0 1 8 1 0) .  Hi j is schoenmaker 
en pacht zijn woning G 400 aan Petrus Vandooren,  een gepensioneerd officier, woon
achtig te Eeklo. 
Naast zijn deur in G 398 wonen nog eens twee schoenmakers : Felix Ravez senior 
(0 1 784) en zijn zoon Fel ix Ravez junior (0 1 8 1 0) .  Ze wonen in hetze lfde hu is ,  dat ze pach
ten aan de weduwe van bakker Petrus Cuelenaere. 
En dan is er nog een vierde schoenmaker in de Edestraat : Jozef Caere (0 1 8 1 4) in G 374. 
Wie is nu de schoenmaker uit de roman? Om redenen die we onmiddel l ijk zul len geven,  
opteren we voor Felix Ravez jun ior. 

Felix Ravez, de schoenmaker uit G 360b in "'t Gangske" 

Felix Ravez verlaat het huis van zijn vader in de Edestraat en vestigt zich als schoen
maker in  G 360b. Felix xoont nu temidden van de Marktstraat, tussen al de rijke burgers 
van Maldegem. 
Maar het is al lemaal klatergoud , want G 360b is het kleinste en het onoogl ijkste hu isje 
van de Markstraat. Zijn schoenmakerij l igt n iet eens langs de straat. Ze zit weggestoken 
in het toenmalig gangske tussen G 379 en G 360. Felix zit daar aan zijn leest met zijn 
priem en zijn pekdraad schoenen te maken in het eerste van de drie achterbouwkens [ 1 73 



van G 379, het g root burgershuis van Lieven De Buck. De twee andere achterbouwen 
zijn  stal en brouwerij (naderhand brouwerij Soenen).  
Daar kon niemand pachter worden of pachter bl ijven zonder openl i jk partij te kiezen voor 
de l iberale hu isbaas en voor de standpunten d ie hi j  verdedigde. Daarom dus opteren 
we voor Fel ix Ravez. 
Destijds was G 360 de herberg van Constantin De Li l le ,  tapper, heden de woning van 
Georges Verschorre en Margriet Lippens. 
Het gangske zelf met de toenmalige schoenmakerij van Felix Ravez is heden een 
onderdeel geworden van de j uwel ierszaak Marcel Coens en Mia Van de Poele. 

Andere cryptische thema's 

I n  "Moeder Daneel "  zitten nog een aantal andere en belangrijke cryptische thema's ver
borgen.  We vermelden : 
1 ;  Een avondje uit i n  "Het Zwaentje" 
2. De cryptische luitenanten 
3.  De cryptische "mannen van eersten rang" 
4 .  De cryptische "Sociëteit van de Broederband"  

A l  deze thema's zijn stuk voor stuk een bespreking waard . Dit zu l len we doen tegel ijker
tijd met het onderzoek naar de cryptische achtergrond van "De Zaakwaarnemer" ( 1 867) . 
B ij d ie gelegenheid zul len we dan ook het hierbovenstaand kaartje u itleggen met de 
bewoners van de Markstraat, anno 1 86 1 . 

• De aangehaalde citaten uit "Moeder Danee/" en "De Zaakwaarnemer" komen uit de uitgave Opdebeek. 174 1  Antwerpen, 1925. 



HET KASTEEL 

VAN MIDDELBURG 

Marc Martens 

In het najaar van 1 996 werden in het verlengde van de Kastee lstraat te Middelburg een 
wegbedding en riolering aangelegd ter voorbereid ing van de verkavel ing van de gron
den waarop ooit een deel van het kasteel stond .  B ij vergel i jk ing van oude kaarten en 
plans met recente, b l ijkt overduidel ijk dat d ie wegbedding deels in het traject van de 
vroegere toegangsweg tot het kasteel verloopt . Het kon dus n iet anders dan dat de wal 
en de fundaties van het kasteel zouden doorsneden worden .  

Het had zeker d e  moeite geloond ,  hadden archeologen d e  werken o p  het terrein toen 
kunnen volgen,  maar dat is niet gebeurd . Wel was de eigenaar van de percelen ,  de heer 
Paul Verstraete van Middelburg, als de tijd het hem toel iet in de buurt .  Hij verzamelde er 
heel wat schervenmateriaal , een paar gaaf gebleven kruikjes i n  steengoed , de overbl ijf
selen van een paar t innen borden en d ies meer. Er zijn ook concentraties van d ieren
beenderen aangetroffen ,  en een afvalput met o .m .  opval lend veel oesterschelpen . 
De merkwaard igste ontdekkingen, voor zover het constructieve gedeelten van het kas
teel betreft, waren de halfronde basementen van flankeertorens en een ronde waterput 
in baksteenmetselwerk. Vermeldenswaard is ook de voet van de watertoren die in recen
te tijd de stoomtrein van de l i jn Brugge-Aardenburg van water moest voorzien .  Hij bleek 
een veel oudere ronde constructie als fundament te hebben,  vermoedelijk behorend tot 
het kasteel .  

1 5de-eeuwse ronde waterput in baksteenmetselwerk, eind 1 996 aangetroffen bij de grondwerken tijdens het bouw-
klaar maken van de percelen op de vroegere kasteelsite te Middelburg. l 1 75 



Bodem van een 1 ?de- of 1 8de-eeuwse kom in Delfts-blauw aardewerk, gevonden op de kasteelsite te Middelburg: 
Tobias en de aartsengel Rafaël. 

We kunnen slechts hopen dat de toekomstige eigenaars van de percelen bij het bouw
rijp maken van het terrein , n iet zu l len nalaten de bevoegde archeologische d iensten van 
de voorgenomen werken op de hoogte te stel len,  zoals de huidige wetgeving dat trou
wens vereist. I nmiddels leek het ons interessant, om met de gegevens d ie uit l iteratuur 
en oude kaarten over het kasteel bekend zi jn ,  daar een ideële reconstructie van te 
maken . 

PIETER BLADELIN, BOUWHEER 

Over de oorsprong van het kasteel wi l len we kort z ij n .  Het heeft net a ls M iddelburg zelf 
zijn ontstaan te danken aan Pieter Blade l in ,  een Brugs poorter, geboren ca. 1 4 1 0' .  Zijn 
vader had ter hoogte van het huid ige Leestjesbrugge, in het noordwesten van 
Maldegem en d icht bij de toenmalige abdij van Zoetendale, een bu itengoed laten 
optrekken , het zogeheten kasteel van Leestjes, wat hem de bijnaam "de leestmackere " 
bezorgde.  

Zoon Pieter verwierf door afkomst en huwel ijk ,  maar vooral door een schitterende car
rière als f inanc ieel expert in d ienst van de hertogen Fi l ips de Goede en Karel de Stoute, 
een immens fortu in ,  en stichtte daarmee, op een boogscheut noordwaarts van Leestjes, 
een stadje. In die u ithoek van de parochie Heille bestond voord ien al een gehucht, rond 
de hoeveuitbating d ie de abdij van Middelburg in Zeeland er ca. 1 280 begonnen was. 
Dit " hof van Middelburg" verklaart meteen de naam van her latere stadje. Een schoon
broer van Pieter Bladel in kocht deze hofstede en omliggende gronden in 1 433, zeven 
jaar later werden ze door Bladel in  overgekocht. 



Pieter Bladelin, bouwheer van het kasteel van Middelburg. Detail uit de Bladelin-triptiek, toegeschreven aan Rogier 
van der Weyden. (Berlijn, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz). 

I n  1 444 werd het Hof van Middelburg door F i l ips de Goede geoctroyeerd als leen,  afhan
gende van de Burg van Brugge. In 1 448 begon men er de bouw van een kastee l ,  door 
Bladelin bewoond vanaf oktober 1 450. I n  de volgende jaren wordt met een kerk, stad
huis ,  hospitaal , burgerhuizen ,  stadsmuren en -poorten een stadje opgebouwd , dat i n  
1 458 stadsrechten verwerft. Een verbind ing met de Gentse Lieve maakt M iddelburg 
interessant voor handelsondernemingen, w.o. tapijtweverijen en kopers lagerij . 

Pieter Bladel i n ,  ondertussen in  de r idderstand verheven ,  stierf in 1 472, z i jn weduwe 
Margareta van de Vagheviere volgde hem vier jaar later in het g raf. Het echtpaar was 
kinderloos gebleven . De erfgenamen van B ladel in verkochten M iddelburg in 1 4  76 aan 
Gu i l laume Hugonet (de Sai l lant) ,  kanselier van Bourgondië .  Dat deze, na de hertog 
zelf de machtigste en invloedrijkste man van het Bourgondische rijk, belangste l l i ng 
had voor Middelburg , toont al leen maar aan hoe aantrekkel i jk het stadje moet geweest 
zijn .  

Maar dat keerde algauw. Na de verwoesting in  1 488, d ie verderop ter sprake komt, werd 
Middelburg u iterst moeizaam heropgebouwd . Door de verzanding van het Zwin ,  d ie de 
ondergang betekende voor stadjes als Damme en Monnikerede en zelfs Brugge, was 
ook Middelburg commercieel n iet langer aantrekkel i jk .  De godsdienstoorlogen brachten 
het een tweede zware slag toe, en in 1 604 zou langs Middelburg , na alweer een plun
dering en verwoesting ,  de grens tussen Spaans en Staat-Hollands gebied vastgelegd 
worden. In de volgende eeuwen werd M iddelburg tal loze keren geteisterd door mi l itaire 
bezett ing of oorlogsgeweld en door overstromingen veroorzaakt door natuurgeweld of 
vijandeli jkheden . Een laatste keer werd Middelburg , ondertussen een landel ijk dorp , tij-
dens de besch ietingen van oktober 1 944 compleet tot een ruïne herleid .  l 1 77 
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Van het kasteel van M iddelburg is thans bovengronds zo goed als geen spoor zichtbaar. 
I n  het landschap zi jn wel nog gedeelten van de omwal l ing te herkennen , maar ook die 
zul len wel l icht b innen afzienbare tijd verdwijnen. 
Een besch rijvi ng van het kasteel bestaat niet, evenmin als een getrouwe afbeelding.  Om 
tot een ideële reconstructie ervan te komen, moeten we dus met flarden tekst en enke
le meestal zeer schematische afbeeld ingen verder. 
I n  de volgende parag rafen brengen we een compi latie van gegevens betreffende het 
kasteel van Middelburg als bouwwerk, als aan te treffen in diverse h istorische publ ica
ties. Nadien volgt een reconstructie op basis van kaarten en plans, en tenslotte een kro
n iek van de gebeurtenissen d ie het kasteel in de loop van dr ie eeuwen moest doorstaan . 

H ET KASTEEL BESCHREVEN 

I n  z i jn  Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen, u itgegeven in 1 867, publ iceerde 
Karel Verschelde een passage uit een leenboek van de Burg van Brugge, daterend van 
1 50 1 2. Het brengt ons iets bij over de oppervlakte en indel ing van het kasteeldomein .  
Hoewel het  kasteel er dan al een halve eeuw staat, en het  beleg en de plundering van 
1 488 heeft doorstaan,  zal aan de eigen l ij ke constructie wein ig veranderd zij n .  Wij nemen 
over :  
" . . .  eerst ach te ghemeten j line xxxiij roeden landts, ende es ' t  Upperhof met de gehee
len vesten daer binnen begrepen " "  streckende met den oosthende aen 't Nederhof 
" . . .  Item ij linen vi roeden landts, ende es 't Nederhof totter poorte, daerin begrepen 't 
crutier metten hoveken ende galerie daerneffens 
" . . .  Item oost daeran xxix ghemeten xxvij roeden landts, ende es de beslotene stede van 
Middelburch, van den voorseyden nederhove oostwaert, metten geheelen vesten in 't 
viercante begrepen ". 

Daaruit vernemen we dus dat het kasteeldomein bestond uit een opper- en een neerhof, 
dat men voorbij de poort het neerhof betrad en dat d it een kru identu in ,  een siertuin en 
een galerij omvatte. Dit laatste gegeven doet denken aan het Hof Bladel in ,  de nog 
bestaande woonst die Bladel in omstreeks 1 435 in de Naaldenstraat te Brugge had laten 
bouwen,  en waar men voorbij de poort eveneens een binnenplaats of hofje aantreft, aan 
twee zijden afgebaard door een galerij . 
Omgezet in thans gangbare landmaten komen we tot een oppervlakte van ruim 3 ha 72 
are voor het opperhof, omwal l ingen inbegrepen , goed 30 aren voor het neerhof en ca. 
1 2  ha 86 are voor de stad met zijn vestingen3. 
De oudste gegevens over het kasteel komen van Bladel in zelf. Ze betreffen n iet zozeer 
het gebouw, dan wel de bestemming d ie het na zijn dood moet krijgen . In zi jn testament, 
opgesteld te Brugge op 27 maart 1 4724, duidt h ij als erfgenaam van "mijne stede, heer
lichede ende casteel van Middelburch " zijn neef Jan de Baenst aan , die ook "alle 
huusinghen, woensten ende edifficien mij toebehoorende, staende en ligghende bin 
den bijvanghe van den voorseide stede ende casteele " zal krijgen, "behoudens dies dat 
vrauwe Margriete van de Vagheviere, mijne wettelijcke gheselnede, zal hebben ende 
behouden haer woonste opt voorseide slot ende casteel van Middelburch, huer leven 
lanc gheduerende, up dat zie ' begheert " . ". Eerder vernoemde h ij ook de of enkele 
leden van het personeel dat er te werk gesteld was : "Jemyn de Feylinghes mijnen bar
bier, Robin Gay, Pierchon Plommer, Margriete Gheertruud, Jan de Portier met zijn wijf, 
Pieter de coc, 't jonghe coxkin, Michiel de Palfrenier, Gillekin d:onderpalfrenier, Pieter de 
Waghenaere ende den stalknechten", d ie h ij na zijn dood wil bedenken met een som 
geld ,  zoveel als hun jaarwedden bedragen. 



Binnenkoer met galerijen van het Hof Bladelin in de Naaldenstraat te Brugge. 

Hoe lapidai r de vaststel l ing op zichzelf ook mag zijn ,  uit het voorgaande vernemen we 
dat er een keuken,  een koetshuis en stal l i ngen waren . 

Ook in het verslag dat pastoor-cantor D 'hooghe in 1 587 red igeerde over het onhei l  dat 
de geuzen vanaf 1 572 bij hun versch i l lende inval len in M iddelburg aanrichtten , komt het 
kasteel meermaals ter sprake. We selecteren uit dit relaas5 de passages d ie daarover 
iets bijbrengen . 

Kapitein van Rijswijck en de heer van Middelburg overleggen op 1 6  jun i  1 579 "boven op 
't plein van den casteele "; het volk van stad , parochie en heerl i jkheid ,  de zusters uit het 
arme klaren-klooster "hadden gevlucht alle huerlieder meubels op 't casteel, . . .  De sus
terkens die quamen " .  op 't casteel, boven op de witte camer, " .  ". F i l ips van Ongnies 
zendt zijn kok naar Brugge met een boodschap , "hem uutlatende met een coorde door 
de ceuckenveynster, swemmende ende gaende door beede de wallen ". De heer van 
Middelburg spreekt de Gentse belegeraars , die "op de brugghe" stonden toe "duer een 
veynster boven de poorte". Ze eisten o .m.  dat "de schuute van den castee/e " die op de 
wal lag, tot zinken zou worden gebracht. Beducht voor de brand die zij zouden stichten , 
heeft hij "de poorte open ende de valbrugghe neder doen laten ''. De cantor, die de 
Kruisrelikwie van de kerk bij zich droeg , vreesde gefou i l leerd te worden . Terwij l hi j het 
voordeed alsof hij g ing wateren,  gooide h ij de rel ikwie in de netels ,  "op de open p!aet
se, tusschen de cape/Ie ende zuwersche torre ". De plunderaars doorzochten het kas-
teel ,  en braken "de boutelrye, coffers, contoiren, camers " . " .  l 179 
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Als de geuzen later pastoor D 'hooghe gaan zoeken op de hofstee van Paddepoele waar 
h ij ondergedoken is ,  vinden ze hem daar n iet, en nemen ze uit wraak Joos Thier, de 
zoon van de pachter mee naar Middelburg;  ze hebben hem samen met zijn pasge
trouwde broer Jan die toen te Middelburg verb leef, "totten ha/se aen de steeg here by 't 
Ovaersnest, in den wal gheset". 

U it het voorgaande: het p le in van het kasteel ,  een bovenverd ieping, kasteel- en stads
wal ,  op de kasteelwal een schu it en steiger met ooievaarsnest, een venster boven de 
kasteelpoort, een valbrug ,  kapel en zuidertoren met een open plaats daartussen ,  een 
brouwerij of wijnkelder, verscheidene kamers. 

Van 1 666 tot 1 672 woonde baljuw Lambrechts met zijn gezin op het kasteel .  Toen hij 
eens te Brugge verbleef, hadden kwaadwi l l ige l ieden om hem te tergen de vissen in de 
kasteelwal vergift igd , en nadien, bij het verversen van het water, dit zo hevig laten toe
stromen " . . .  dat al om myn kelders liepen, schier 
heel vol tot groote schae van al myn wyn en bier". 

De bres die het water geslagen had in de dam, werd door aandrijvend l is en riet gedicht, 
hetgeen Lambrechts beschouwde als een wonderl i jke tussenkomst uit de hemel6. 
Wat er ook van z i j ,  uit die passage vernemen we dat het kasteel (minstens gedeeltel ijk) 
onderkelderd was. 

Met d it al les komen we tot een geheel van ru imten zoals men die normalerwijze op een 
kasteel zou verwachten.  Over de onderl inge samenhang ervan valt wein ig op te maken. 
De conclusie kan enkel zi jn dat het om een omwald en onderkelderd gebouw ging met 
zeker twee bovengrondse bouwlagen , dat er torens waren en een valbrug. 

OP KAARTEN EN PLANS 

"Het kasteel van Middelburg" in Sanderus' Flandria l l lustrata, een tekening gemaakt naar de voorstelling van de 
burcht op de Bladelintriptiek, maar absoluut geen weergave van de werkelijkheid. 



Vooreerst wil len we hier nog eens de hardnekkige misvatt ing rechtzetten ,  dat het kasteel 
van Middelburg zoals het in g ravure is afgebeeld in Sanderus' Flandria l l lustrata of 
Verheerlykt Vlaandre,  een weergave naar de werkel i jkheid van dat kasteel zou zij n .  De 
graveur heeft gewoon ten hu ize van de gravin van M iddelburg,  toentertijd in Brugge ver
bl ijvend, de burcht overgenomen die afgebeeld staat op de zgn.  Bladel intriptiek. Noch 
die gravure, noch de Bladel intri ptiek zelf die toegeschreven wordt aan van der Weyden , 
noch de kopie die Jan Rycx van Brugge er in 1 630-3 1 van maakte voor de kerk brengt 
ons iets bij over het kasteel van M iddelburg zoals  het werkel ijk geweest is1 .  

De oudste ons bekende kaart van M iddelburg is een minuutkaart uit de reeks platte
gronden van steden, d ie Jacob Roelofs, genaamd van Deventer, ca. 1 550 uitvoerde0. 
Gemaakt voor mi l itair gebruik, staan deze kaarten bekend om hun grote prec isie. 
Binnen de rechtl i jnig verlopende stadswallen is het stratenplan van M iddelburg nog te 
herkennen zoals  het tot op heden bestaat. Kerk, klooster, hospitaal en molen zijn du ide
li jk aangegeven,  evenals de site van het kasteel binnen zijn wal len , met zijn neer- en 
opperhof. Van het kasteel zelf zij n ,  als vanuit stei l  vogelperspectief. slechts enkele dak
l ijnen aangegeven,  té schematisch dus om er conclusies aangaande de arch itectuur 
van het kasteel u i t  af te leiden. 

Middelburg komt ook voor op het bewaarde fragment van de kaart van het Brugse Vrije 
door Pieter Pourbus, daterend van 1 57 1 , evenals op de kopie van de vol ledige kaart 
door Pieter Claeissins gemaakt in 1 597- 1 60 1 9 . Van het kastee ldomein wordt daarop ech
ter al leen de vierkantige omwal l ing aangegeven;  de p laats waar het gebouw hoort te 
staan , is een ijl vlak. Ontgoochelend dus .  

Middelburg i n  Vlaanderen, detail u i t  de  kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus, 1 571 . 

Een zeer belangrijk document is een plan uit ca. 1 6 1 0  voor het ontwerp van vestingen 
rond Middelburg , waarbij de plattegrond van het kasteel is weergegeven10• Enkele 
gebouwen binnen de stadsvest ing, o .m.  de kerk, zi jn slechts zeer schematisch aange-
duid. Gezien het opzet van het document, mag de weergave van het kasteel als onder- l 1s1 



deel van de verdedig ing echter zonder meer betrouwbaar geacht worden. Neerhof en 
kasteel zi jn er, net a ls op de kaart van Jacob van Deventer, door water van elkaar 
gescheiden. Aan de kant van het stadje zijn beide voorzien van hoektorens, terwijl half
ronde torens de poorten f lankeren .  Het eigenl ijke kasteel heeft ook een halfronde toren 
in het midden van zijn westmuur. 
Aangevu ld met wat de geschreven bronnen aanbrengen, laat deze kaart als het ware 
toe een rudimentaire reconstructie van het kasteel te schetsen.  

Plan voor versterkingswerken rond Middelburg, ca. 1 61 0  (S.A. Gent, ongenummerd). 

Ter ondersteuning daarvan kunnen ook nog enkele voorstel l ingen van het kasteel op 
1 7de-eeuwse kaarten dienen.  Dat toen nogal wat kaarten van de streek rond 
M iddelburg werden getekend,  vindt zijn reden in de overstromingen ( 1 629-30, 1 63 1 ,  
1 636 , 1 640, 1 642, 1 650, 1 675, 1 678, 1 682) en d e  daaropvolgende versterkings- of 
bedijkingswerken ,  inpolderingen en herverkavel ingen. I n  veel gevallen is Middelburg 
aangegeven met de omtrekken van zijn vest ingen, maar op enkele kaarten is het kas
teel hoewel schematisch ,  toch derwijze voorgesteld dat er aanknopingspunten zijn met 
het h ievoor besproken plan van 1 6 1 0 . Daarbij zijn het dan vooral de torentjes die in het 
oog springen. 

� - · --' 
Schematische voorstellingen van het kasteel van Middelburg, naar 1 7de-eeuwse kaarten. 
V. l .n .r. 1 649 (R.A. Gent, K. & Pl. nr. 2585), 1 660 (R.A. Brugge, K. & Pl. nr. 505), 1 688 (R.A. Brugge, K. & Pl. nr. 665). 
1 691 (R.A. Gent, K. & Pl. nr. 2742). 



Het grondplan en de andere gegevens samen,  zouden toelaten een opstandtekening 
te maken die de vroegere werkel ijkheid oproept, en slechts speculatief zou zijn op het 
vlak van het aantal ,  de plaats en de vorm der ramen en poorten en van de eventuele 
ornamenten .  Beter is het wel l icht de vergel ijk ing te maken met het kasteel Ter Leyen te 
Boekhoute, dat eveneens tot de 1 Sde eeuw teruggaat" .  
De  teken ing d ie Armand Heins daarvan omstreeks 1 900 maakte12, toont Ter Leyen met 
ramen in sp itsbogenstij l ,  zoals ze waren van ca. 1 840 tot voor de laatste restauratie in 
1 933. Met d ie gotische vormgeving wordt wel l icht de toestand benaderd zoals men d ie 
voor het kasteel van Middelburg mag veronderstel len.  

Het kasteel Ter Leyen te Boekhoute. Tekening door Armand Heins, ca. 1 900. 

KRONIEK 

Het kasteel van Middelburg heeft ru im dr ie eeuwen de bewogen plaatselijke geschie
denis meegemaakt, en was er zelfs d ikwij ls  de spi l  van . Enkele van de momenten daar
uit zijn h iervoor reeds aangehaald .  Het hele wedervaren,  voor zover bekend,  volgt h ier
na in een kroniek, waarbij met voetnoten verwezen wordt naar de bronnen. 

1 448 - 1 450 : bouw van het kasteel in opdracht van Pieter B ladel i n ,  die er vanaf oktober 
1 450 woont met zijn echtgenote en personeel'3. 

1 463, 2 1 -22 febr. : Hertog Fil ips de Goede overnacht op het kasteel te Middelburg. l 1s3 



1 4  70, 7-1 2-2 1 jun i  : de vrouw van Karel de Stoute, Margareta van York, verbl ijft met hun 
dochtertje Mar ia van Bourgondië vanaf 7 jun i  te M iddelburg;  vanaf 1 2  tot 2 1  jun i  ver
voegt hen daar ook de hertog . 1 2  Jun i  was toen kermisdag . De hertog bestelt wandta
pijten bij Middelburgse wevers. 

1 476, 5 mei : Margareta vande Vagheviere overl i jdt te Middelburg; 

1 476, 20 jun i : de heerl i jkheid van M iddelburg,  met het kastee l ,  door Gui l laume Hugonet 
(de Sai l lant) ,  kanselier van Bourgondië, afgekocht van de erfgenamen van Bladel in .  

1 488, febr. -sept. 14 : M iddelburg deelt zwaar in de brokken b i j  de opstand van de steden 
tegen Maximi l iaan van Oostenri jk. Tijdens diens gevangenschap te Brugge (2 februari-
1 6  mei 1 488), bezet Gu i l lebert d 'Homme met Du itse en Henegouwse manschappen die 
bij S lu is gelegerd waren,  het kasteel van Middelburg . Graan en meel zi jn volgens het 
bericht van een Brugse spion u it de molen geroofd en op het kasteel opgeslagen'5. De 
Bruggel ingen onder le id ing van Anton van N ieuwenhove komen daar op 24 februari 
heen met zwaar geschut, d 'Homme wordt gevangen genomen en zal kort daarop te 
Brugge sterven op het schavot. Op 6 mei bezet Phi l ips van Kleef, sympathiserend met 
Maximi l iaan , stad en kasteel .  Op 1 1  jun i  wil kapitein Van Vleteren het kasteel voor de 
Bruggel ingen heroveren,  maar faalt ,  en steekt u it wrok Leestjes in brand.  

Een nieuwe poging op 23 jun i  1 488 mis lukt eveneens. Als Maximi l iaan vrij komt, trekt h ij 
met een leger naar Middelburg . Van ju l i  tot september volgen verscheidene aanval len 
van Franse troepen onder de le id ing van Joos van Halewyn ,  heer van Peenen.  Op 25 
september, na een beleg van vijft ig dagen (de bronnen zijn echter n iet unaniem over de 
duur  van dit beleg) ,  wordt Middelburg ingenomen door Bruggel ingen, Gentenaren, 
Damme- en Slu izenaren " . ,  gesteund door Franse hu lptroepen en aangevoerd door 
Joos van Halewyn .  Het kasteel wordt geplunderd , de stadsvestingen geslecht en de 
stad in brand gestoken .  De Bruggel ingen keren naar huis ,  "bringhende met hemlieden 
wonderlick veel roots ende buyts ". 

I n  het antwoord op een smeeksch rift om financiële steun voor de wederopbouw van 
M iddelburg dat bi jna dertig jaar later, door Gui l laume I l  Hugonet aan Karel V was 
gericht, is sprake van een schade van 40.000 ecu's aan meubels en gebouwen16. 

1 572, 1 9  jun i  : de bisschop van Doornik,  G i lbert d 'Ongnies, broer van Fi l ips, heer van 
M iddelburg,  en de hertog van Medina Coeli worden bij hun terugkeer van Gent door 
geuzen verrast, en vinden een toevlucht in het kasteel van Middelburg11 .  

In 1 578'8 is M iddelburg door het Brugse Vrije toevertrouwd aan kapitein de Groeve, die 
er 50 manschappen onder zijn bevel krijgt; in maart 1 579 is N icolaas van Tielcke er 
opperkapitein . 

Nadat in mei 1 578 reeds het Clarissenklooster beroofd was, werd vanaf 1 mei 1 579 een 
compagnie voetvolk van 50 à 60 manschappen o. l .v. Jacques van Rijswijck te 
Middelburg gelegerd. Op 1 6  jun i  van dat jaar staat een gewapende Gentse troepen
macht van meer dan 200 man voor Middelburg . Een delegatie ervan voert op het plein 
van het kasteel onderhandel ingen met Fil ips van Ongnies en van Rijswijck. Tegen de 
afspraak in komen meer dan zestig Gentenaren de stad binnl:ln, en plunderen kerk �n 
klooster. Op het neerhof van het kasteel wordt, wel l icht als d reigement, een brandje 
gesticht. Daarna trekken de Gentenaars het kasteel binnen en roven er alles wat niet te 



heet of te zwaar is. De heer van Middelburg en Van Rijswijck worden naar Gent gevoerd 
en bl ijven er tot 1 september 1 579 vastgehouden. Het kasteel zou nu dr ieëneenhalve 
maand, tot 1 oktober, bezet bl ijven door een Gents garn izoen o . l .v. Joos de Handt. 

1 58 1 , jun i  : Schotse soldaten op 't kasteel met kapitein Robrecht; nadien Ouweel .  

1 582, jun i  : F i l ips van Ongnies, heer van M iddelburg , verlaat M iddelburg en vertrouwt 
het beheer van al zijn goederen toe aan Franciscus Rapaert te Brugge; hij sterft in Frentz 
op 5 apri l  1 583. 

1 583, oktober : Engelse soldaten geven het kasteel over aan soldaten van Parma; de 
Spanjaarden houden het bezet o . l .v. kapitein Starcke. 
Vanaf 1 587 verbl ijven de heren van Middelburg daar n iet meer op het kasteel .  

Omstreeks 1 590-1 595 wonen versch i l lende gezinnen op het kastee l ,  o .m .  baljuw 
Provoost en echtgenote Jorine Bert ins, d ie in zomer en najaar van 1 596 voor de Brugse 
Schepenbank wordt gebracht op beschu ld ig ing van kwade toverij . Op het kasteel wor
den de kon ingsvieringen van de Sint-Sebastiaansgi lde gehouden en wordt er bij gele
genheid bier gebrouwen ;  de gezinnen boerden er ook'9. 

In de periode 1 590- 1 600 waren wel l icht wein ig mi l itairen op het kasteel gelegerd ; in de 
rekeningen van 1 598, 1 599 en 1 600 is er sprake van slechts zeven20. 
In 1 598 is Jan de Li l le herberg ier op het kasteel21 . 

Eind apri l 1 604 : Hol landse troepen d ie betrokken zijn b ij het beleg van S lu is door 
Maurits van Nassau , bezetten het kasteel van Middelburg en verdrijven er de Spaanse 
bezetting ;  Hollanders plunderen en verwoesten de stad22. 

In 1 648 wordt de stadsgevangen is op het kasteel gevestigd23. 

Van 1 666 tot 1 672 woont baljuw Lambrechts met zijn gezin op het kasteel .  Lieden van 
kwade wil verg iftigen de vissen in de kasteelwal en laten nadien, bij het verversen van 
het water, de kelders van het kasteel onderstromen2•. 

1 677 : Fransen stichten brand in Middelburg25. 

I n  de jaren 1 693-96 woont op het kasteel baljuw Jan Faignaert met zijn gez in .  Ook pater 
Benedictus Bels, die instaat voor de kathol ieke missie in Staat-Hol lands gebied , heeft er 
zijn intrek genomen.  Wegens gescharrel met de baljuwsvrouw heeft hij n iet zo'n beste 
reputatie in Middelburg. Op het kasteel heeft de pater de kapel wat laten opknappen , hij 
zegent er huwel ijken in  en geeft catech ismusles aan de kinderen uit Staats gebied26. 

Maart 1 695-juni 1 697: verschi l lende legertroepen op logement in Middelburg21 . 

I n  1 701  is er Franse bezetting in Middelburg ; in mei 1 702 wordt ze er door Hol landse 
troepen verdreven , en 200 Hollandse soldaten worden er gelegerd . Op 1 2  jun i  nemen 
de Fransen de stad weer over, om kort daarop te wijken voor de Hol landers o . l .v. lu ite
nant generaal Spar. Ze houden er stand tot in 1 7 1 326 . 

1 7 1 6, 1 8  november : het kasteel wordt opgeschikt voor de intrede van Lodewyk Vilain 
van Gent. g raaf van Middelburg; men houdt er "open hof en prachtig feestmaa/''29 . J 135 



1 728,  26 mei : datum van de laatste akte d ie i n  het kasteel betekend is; het schepen
col lege vergadert voortaan in een herberg , "mits de collegiale camer op het casteel niet 
vaarder gebruyckelick en is ''JO. 

Het kasteel was omstreeks 1 750 geheel verval len .  S indsdien werden uit de ruïnes ste
nen weggehaald en elders aangewend voor woningen,  schuren of stal l ingen. 

Op de kadastrale kaart van P.C .  Popp van ca. 1 855 staat het kasteeldomein aangege
ven onder de nummers 322, 323 en 324 van de sectie B .  De bijhorende Tableau indi
catif et matrice cadastrale du idt ze aan als respectievel ijk bois, eau en bois, in  eigen
dom van Pierre Charles Marie, prins van Arenberg d 'Alcantara. 
Over het vroegere kasteel schrijft Karel Verschelde in  1 867 : "heden ziet men, er niets 
meer van dan de hoogte waerop het gestaan heeft, met hier en daar een ' brakke muer, 
die nauwelijks boven de grond uitkomt" 31 . 

J) rvc!o1111 e lll f' ll l  du Vi / I U.'fC ,  
.<'!- ,C'&dkPfe·.<) :,.,. ..à, i r n o  

D e  kern van Middelburg op het kadastraal plan van P.C. Popp, midden 1 9de eeuw. 



Een prentkaart uit 1 936: het station van Middelburg, opgetrokken in 1 903-04. Links is het bos te zien dat toen een 
groot deel van het vroegere kasteelterrein bedekte. 

In 1 903- 1 904 werd noordel i jk op het vroegere kasteeldomein het stationsgebouw opge
trokken voor de l i jn Brugge-Moerkerke-Middelburg-Aardenburg. Het tramspoor, in de as 
van de Kasteelstraat, l iep in feite over de plaats waar ooit het kasteel had gestaan . 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het u itgebroken.  Vlak na de oorlog werden tegen
over het station noodwoningen opgetrokken,  en ook het station zelf werd verbouwd tot 
woongelegenheid .  Toen de noodwoningen verdwenen , veranderden de gronden in wei
land .  De laagte daarin ,  een restant van de vroegere kasteelwal ,  staat bij de 
Middelburgnaren bekend als "de Pu lse" . 's Winters staat ze vol water, en bij aanhoudend 
vriesweer is het er een gezel l ige drukte van schaatsers.  

Thans, eind 1 997, l iggen de kavels op het vroegere kasteeldomein klaar voor bebou
wing .  Tenzij er systematische opgravingen kunnen doorgaan , zu l len daarmee wel l icht 
de laatste sporen van het kasteel van M iddelburg verdwijnen,  en zal al leen nog de 
burcht in het wapen van Middelburg eraan herinneren .  l 187 
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Noten . 

.... . � .... 

Winter 1 990-1 991 .  Schaatsers op "de Pulse", een restant van de vroegere kasteelwallen. 

-· ,_ 

1 .  Een uitvoerige biografie van Pieter Bladelin in:  M .  MARTENS : Pieter Bladelin, ca. 14 10 - 1472, en 
Middelburg in Vlaanderen, 1444- 1994. Een biografie van Pieter Blade/in . . .  Catalogus bij de ten
toonstelling 550 jaar Middelburg. Middelburg, 1 994, p .  5- 1 5  (Verderop geciteerd als M.  MARTENS. 
1 994). 

2. K. VERSCHELDE : Geschiedenis van Middelburg in V/aenderen. B rugge, 1 867, p .  35. 
3. 1 roede', Brugse landmaat, = ca. 1 4,8  m' ; 1 lijn2 = 1 00 roeden' = ca. 1 4a 74 ca. ; 1 gemet = 300 

roeden' = ca. 44a 23 ca. 
4 .  C .  VERSCHELDE : Testament de Pierre Bladel in, Fondateur de Midde/bourg e n  Flandre, . . . I n :  

Anna/es de la Société d'Emulation . . . .  4de reeks d .  1 1 1  (= nr. 30), Brugge, 1 879, p. 26-27. 
5 .  U itvoerig geciteerd of  verwerkt b i j  K. VERSCHELDE, o .c .  p. 82- 1 07;  H .Q.  JANSSEN : De 

Kerkhervorming in Vlaanderen. Deel 1 ,  Arnhem, 1 868, p. 301 -320; F. DE POTTER en J .  BROE
CKAERT : Geschiedenis der Gemeenten van de Provincie Oost- Vlaanderen - Arrondissement Eeklo 
- Deel 111 - Middelburg. Gent, 1 872, en heruitgave, Handzame, 1 973, p. 80-93; G.A.C. VAN VOOREN 
: Middelburg in Vlaanderen tijdens de woelige jaren 1578- 1583. In: Opstand en Verval. Aspecten . . . 
Brugge, 1 987, p. 55-66; A .R .  BAUWENS : Middelburg in Vlaanderen in de turbulente jaren 1579 en 
158 1. Het Beeld aangescherpt. I n :  Biekorf, jg. 96, Brugge. 1 994, p. 84-99. 

6. Citaat uit J. VAN MALE : Pronckzael der doorluchtige ende gheleerde mannen de welcke tot Brugghe 
als in het land van Vryen hebben ghebloeyt. Stadsbibl iotheek Brug�e. Handschrift nr. 639. Over 
Lambrechts_ verblijf te Middelburg, zie K. VERSCHELDE, o.c. ,  p. 1 43- 1 47; F. DE POTTER en J. 
BROECKAERT, o.c . .  p. 1 65- 1 68;  M. MARTENS : Middelburgs Groepsportret bij een Schenking van 
het Scapulier. In :  Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem. Jaarboek 2, 1 996, p. 1 85- 1 88. 



7.  Voor een argumentatie daarvan z i j  verwezen naar E. DHANENS : Nieuwe gegevens betreffende het 

Bladelin-retabel, toegeschreven aan Rogier van der Weyden. I n :  Archivum Artis Lovaniense. 
Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden, opgedragen aan Prof. Em. Dr. J . K .  
Steppe. Leuven, 1 98 1 ,  p .  45-52; M .  MARTENS : Gezicht op Middelburg 1 450- 1460 ? I n :  Het 
parochiale leven. In  onze tijd . . .  , deel 2 .  Maldegem, 1 989, p .  1 74- 1 76; M.  MARTENS, 1 994, p .  1 7 , 37. 

8. Afgebeeld bij M .  MARTENS, 1 994, omslagfoto, en bij H .A .M.  VAN DER HEIJDEN : De minuut-kaart 

van Middelburg-in- Vlaanderen van Jacob van Deventer teruggevonden. I n :  Caert-thresoor. Jg .  1 5 ,  
1 996, nr. 4 ,  p .  1 07.  

9. Fragment van de originele kaart bewaard in het Stadsarchief te Brugge, de kopie door Claeissens in 
het Groeningemuseum te Brugge. Een detai l  uit  deze kaart met daarop Middelburg 

1 0. H .  NOTTEBOOM : Versterkingswerken te Middelburg In: Heemkundige Bijdragen uit  het 
Meetjesland, Jg. 1 ,  1 987, nr. 4 ,  p .  1 73- 1 77,  met afbeelding ; M. MARTENS, 1 994, p .  42-43, met 
afbeelding. 

1 1 .  Deze vergelijking wordt gesuggereerd door E.  DHANENS, o .c . ,  p .  49. 
1 2. A. HEINS : Les vieux coins en Flandre. Gent, 1 904; ook opgenomen in het album Oude hoekjes in 

het Meetjesland, getekend door Armand Heins. Jubi leumuitgave 50 jaar Heemkundig Genootschap 
van het Meetjesland, 1 946- 1 996. 

1 3. Voor gegevens betreffende de periode 1 448 tot 1 476 zij verwezen naar M. MARTENS, 1 994, p. 5- 1 5  
e n  d e  daar opgegeven bibl iografie. 

1 4. Over die periode wordt uitvoerig bericht door N. DESPARS : Cronyke van den Lande ende 
Graefscepe van Vlaenderen. Wij volgden de editie J .  De Jonghe, deel IV, Brugge, 1 840, p. 353-354, 
4 1 0 ,  423. Voor hun weergave van de gebeurtenissen baseerden zich daarop ook K.  VERSCHELDE, 
o.c. ,  p. 73, en F. DE POTTER en J.  BROECKAERT, o .c . ,  p .  76. 

15. L. G I LLIODTS-VAN SEVEREN : Ce qu 'on trouve dans un paquet Varia. In :  La Flandre, 1 5 ,  1 884, p .  
1 46- 1 4  7.  D i t  is meteen de oudste vermelding van een korenmolen in Middelburg . 

1 6. J .H.  VAN DALE : Maria van Bourgondië, bij den dood van Hugonet en Humbercourt. I n :  Bijdragen tot 
de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. 3, 1 858, p. 1 7  4. Ook 
vermeld bij K. DE POTTER en J. BROECKAERT, o .c .  p. 49 in voetnoot, en bij W. PARAVIC I N I  : Zur 
Biographie van Guillaume Hugonet, Kanzler Herzag Karts des Kühnen. I n :  Festschrift für Hermann 
Heimpel . Bd. I l ,  Göttingen, 1 972, p .  456. 

1 7. F. DE POTTER en J. BROECKAERT, o.c. ,  p .  80. 
1 8 .  Gegevens over de periode 1 578- 1 587 ontleend aan K.  VERSCH ELDE, o.c . ,  p .  84- 1 1 1 ,  en F. DE POT

TER en J. BROECKAERT, o .c. ,  p. 8 1 -93. Het brandje op het neerhof van het kasteel wordt vermeld 
door A.R.  BAUWENS, o.c , p. 90 n. 1 3 . 

1 9 .  M. MARTENS Toverij te Middelburg en op Brezende. I n :  Heemkundige Kring Het Ambacht 
Maldegem, Jaarboek 1 ,  1 995, p. 1 05- 1 4 1 .  

20. K .  VERSCHELDE, o.c , p .  1 1 7 . 
2 1 .  0. VERSTRAETE : Middelburg op het eind van de 16de eeuw. I n :  Weekblad Vrij Maldegem, jg.  22, 

nr. 3 d d . 1 6 .0 1 . 1 965 
22. F. DE POTTER en J. BROECKAERT, o .c . ,  p. 95. 
23. F. DE POTTER en J. BROECKAERT, o .c . ,  p .  7 1 .  De auteurs veronderstellen dat voordien de gevan

genis was ondergebracht in het stadhuis. Reeds in het testament van Bladelin is sprake van gevan
genen : "Item, scelde ooc quijte, in aelmoessenen, andere aerme persoonen nu ghevanghen te 
Middelburch, voor cleene civile boeten die zij mij sculdich zijn " (tekstuitgave geciteerd onder (4) , p.  
3 1 ) . Wellicht is ook h ier de stadsgevangenis,  en n iet  een gevangenis op het kasteel bedoeld. 

24. zie voetnoot (6). 
25. G .A.C. VAN VOOREN : Middelburg in Vlaanderen en de Hollandse Missie ( 1 678- 1 700). I n : Appeltjes 

van het Meetjesland, 1 6  ( 1 965) ,p. 5 .  
26. G .A.C. VAN VOOREN, o.c . ,  p .  1 5- 1 6. 
27. F. DE POTTER en J .  BROECKAERT, o .c . ,  p. 1 03 
28. K. VERSCHELDE, o .c . ,  p. 1 34- 1 35. 
29. K .  VERSCHELDE, o .c. ,  p. 1 36;  K. DE POTTER en J. BROECKAERT, o.c. ,  p .  1 05 .  
30. K. VERSCHELDE, o.c . ,  p .  1 36 
3 1 .  K. VERSCHELDE, o .c . ,  p. 1 36. 

l 1 s9 
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MALDEGEMSE ZOEAVEN 

Georges De Vogelaere 

"Zij vielen in des levens morgen, 
toen al les l icht was voor hun oog, 

toen nog de loden last der zorgen 
de fiere leest n iet nederboog" .  

Dr. Schaepman. 

BEKNOPTE H ISTORISCHE SCHETS 

1 n het verbrokkelde Ital ië der 1 9de eeuw ontstond een groeiende drang naar staatkun
d ige eenheid . Dit 'R isorg imento' (d . i .  herrijzen is) werd weldra een bedreig ing voor de 
Pauselij ke Staten .  
I n  1 846 wordt kard inaal Mastaï-Ferretti tot paus gekozen .  Onder de naam Pius IX zal h ij 
gedurende zi jn lang pontificaat ( 1 846- 1 878) strijden voor het behoud van zijn staten .  
Daartoe doet h ij in 1 860 een beroep op vrijwi l l igers u it de hele wereld.  
Voorwaarden om vrijwi l l iger te kunnen worden : minstens 1 7  jaar oud , l ichamelijk 
geschikt en kathol iek zijn. Meestal tekende men voor twee jaar. 
De Franse generaal La Moricière kreeg de opdracht het pauselijk leger te organiseren . 
Om de kosten te helpen dragen werd de Sint-Pieterspenning in het leven geroepen . Dit 
was een vrije bijdrage die door de parochiepriesters van hu is tot hu is werd opgehaald .  
U it de eerste Franse en Belgische vrijwi l l igers werd een korps gevormd onder de naam 
"Les tirai l leurs franco-belges" .  
Later kregen ze het gr ijze un iform belegd met rode l inten van de oorspronkelijke zoe
aven . Dit waren keurtroepen uit de bergstreken van Noord-Afrika.  Ook de naam zoeaven 
namen ze over. Hun aantal bedroeg ongeveer 1 1 500. 

HERKOMST VAN DE PAUSELIJKE VRIJWILLIGERS 

In het standaardwerk over de Nederlandse zoeaven, "U it het epos der 3000", door 
Broeder Christofoor, vinden we volgend l i jstje : 

Nederland 3 1 8 1  
Frankrij k 2964 
Belg ië- 1 634 
Ital ië 744 
Canada 498 
Duitsland 249 
Ier land 1 84 
Engeland 1 25 



Spanje 94 
Zwitserland 45 
Polen 33 
Oostenrijk 28 
Schotland 25 
Luxemburg 20 
Portugal 1 9  
U .S.A. 1 7  
Andere 67 

Dat het overwegend protestantse Nederland op de eerste plaats prijkt .  is op zi jn minst 
verbazingwekkend.  Een verklaring is daar moei l ijk voor te vinden . Wel waren er in 
Nederland bijzonder actieve propagandisten . 

Even moeil i jk te verklaren is het grote versch i l  i n  herkomst van onze Meetjeslandse vrij
wil l igers. Enkele voorbeelden, gebaseerd op de geboorteplaats voor de fusie van de 
gemeenten.  

Zomergem 1 8  Knesselare 3 
Eeklo 1 2  Maldegem 3 
Waarschoot 1 2  Sint-Margriete 3 
Ursel 6 Kaprijke 2 
Sint-Laureins 5 Adegem 1 
Aalter 4 

I n  de brochure "De Zomergemse Zoeaven" ( 1 984) schrijft men : " Het is ook nog geen 
u itgemaakte zaak, waarom er precies in  Zomergem zoveel vrijwi l l igers waren .  
Sommigen beweren dat een van de onderpastoors daarvoor verantwoordeli jk was" .  Zou 
het spreekwoord "Woorden wekken,  voorbeelden trekken" ,  de grote versch i l len kunnen 
verklaren? 

Keren we terug naar Ital ië .  In 1 860 werden de pauselijke vrijwi l l igers verslagen door een 
overmacht van oprukkende Piëmontezen bij Castelfidardo, aan de Adriatische Zee. 
Daardoor g ingen de Marken en Umbrië verloren voor de paus (zie kaartje) .  

Enkele jaren bleef het dan rustig ,  toch wat de vijandel ijkheden betreft, maar in 1 867 laai
de de strijd weer op. Te Bagnorea, Valentano, Subiaco en Monte Libretti hadden bloe
dige schermutsel ingen p laats tussen pausel ijke zoeaven en roodhemden van Garibald i .  
Het belangrijkste gevecht werd echter geleverd te Mentana, een ommuurd bergdorp, 
door Garibaldi bezet. I n  de rug gedekt door een Frans korps, bestormden de zoeaven 
de vesting en wisten die stormenderhand in te nemen. 

In  deze veldslag werd graaf Carlos-Ludovicus Maria d'Alacantara, derde zoon van graaf 
Octaaf en Ernestine Schamp,  geboren te Gent op 3 maart 1 847, gekwetst. Hi j overleed 
aan wondkoorts te Rome op 29 november 1 867 en werd er beg raven in de kerk van de 
H. Ju l ianus. Op het kasteel te Lembeke wordt nog steeds zijn un iform van pausel i jk zoe
aaf bewaard . 

Bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog ( 1 870) werd het Franse leger uit Rome 
teruggeroepen. De zoeaven stonden nu al leen en waren niet opgewassen tegen de 
overmacht. Weldra stond de vijand voor de poorten van Rome. Op 20 september begon l 191 



de grote aanval. Toen een eerste bres in  de muren bij de Porta Pia geschoten werd , gaf 
de paus bevel de strijd te staken.  Dit betekende het e inde van Pauseli jke Staten . De 
paus werd de vrijwi l l ige "gevangene van het Vatikaan" en de zoeaven keerden naar hun 
vaderland terug . 

I n  Rome herinnert nog een en ander aan deze gebeurtenissen : 
- de (opgevulde) bres bij de Porta Pia i n  de Aurel iaanse stadsmuur 
- de herdenkingszui l  van "de bres van 20 september 1 870" nabij diezelfde plaats 
- de naam van een der belangrijkste i nvalswegen naar het centrum : de Via XX 

Settembre 
- n de kerk San Lorenzo bu iten de muren bevindt zich het graf van paus Pius IX, want 

precies daar wi lde hij beg raven worden,  d ichtbij de jongens die voor hem vielen . . .  

Pas in  1 929 , t i jdens het pontificaat van Pius X I ,  werd door het Verdrag van Lateranen een 
einde gesteld aan het confl ict tussen kerk en staat. 

August De Kesel uit Zomergem in zijn uniform als zoeaaf. (Van de Maldegemse zoeaven bezitten we geen enkele 

foto). .. 1 · n n 
Het uniform bestond uit een vest, een kort jasje en een wijde broek van gri1sblau'4' laken. E�n k ein pau�e IJ wape 

van verguld koper sierde de rechterborst. Om het middel een brede
: 

rode ceintu�r. B�enw1ndsels of :-vitte slobkou

sen omsloten ten dele de lage bergschoenen. Alleen de grijze kep1 met een kleine 1achthoorn versierd ontbreekt 

op de foto. 



Paus Pius IX, voor wie de zoeaven hun leven veil hadden. 

MALDEGEMSE ZOEAVEN 

Eén of drie? 

I n  deel d rie van zijn rijk gedocumenteerde reeks heemkundige werkjes " Maldegem in 
beeld en schrift" , schrijft Gabriël De Li l le dat er slechts één Maldegemse zoeaaf was , 
namelijk Jan Baptist Caboor. 
Volgens het boek "Matricule des Zouaves Pontificaux" zijn er wél dr ie in Maldegem 
geboren. Naast de vermelde Jan Baptist Caboor vinden we nog Emi le Reyn iers en 
Martin Deliaert. I k  meen daaru it te kunnen bes lu iten dat de laatste twee Maldegem reeds 
hadden verlaten, voor ze zich als vrijwi l l iger meldden bij het pauselijk korps. 

1. Jan Baptist Caboor (stamnummer 5387). 

Jan Baptist Caboor werd op 1 9  november 1 843 geboren te Maldegem als zoon van 
Jacobus Bernardus, werkman, en van Maria De Buck. Het gezin woonde op de wijk 
Vake. De geboorteakte werd opgemaakt door Josephus Van N ieuwenhuyse , schepen 
en gedelegeerd ambtenaar, die de akte ondertekent met Van Nieuwenhuyse, fils (eche-
vin). l 193 



Als getu igen traden op : de koopman Joannes Baptist Van Quaekebeke en veldwachter 
Francies Fransoos. Op 23 november 1 867 trad de 24-jarige Jan Baptist in dienst als 
pauselijk zoeaaf. In de Franse naaml ijst van de zoeaven wordt nog vermeld dat h ij vroe
ger gediend had bij het 1 Ode l in iereg iment van het Hol lands leger (?). 

Over zi jn belevenissen als pauseli jk zoeaaf is wein ig terug te vinden. Gabriël De Li l le 
vermeldt dat hij deelnam aan "zovele gevechten" en dat h ij ook de bestorming van 
Rome meemaakte. Dat klopt echter n iet met de gegevens van de Franse naaml ijst, want 
daar staat dat hij reeds op 26 mei 1 870 vrijgesteld werd van d ienst "pour al ler en Terre 
Sainte" . Over d ie re is naar het Hei l ig Land en de moei l ijke terugkeer weet De Lil le heel 
wat te vertel len . 
Na zi jn terugkeer werd Jan Baptist Caboor tewerkgesteld als knecht in het hospitaal te 
Maldegem. Op 23 apr i l  1 879 huwde hij te Maldegem met Sabina Borgonjon, werkster 
van beroep en dochter van Joannes Ambrosius en Maria Theresia Heyndrikx. Het echt
paar kreeg vijf k inderen. 

Zoals de meeste zoeaven stond Jan Baptist hoog in aanzien in de parochie. Gabriël De 
Li l le schrijft : "Fier stapte hi j  i n  onze processie met zijn zoeavenuni form en droeg de pau
seli jke vlag ju ist voor het Hei l ig Sacrament" . 

Dat gebruik was vrij a lgemeen . De populaire Nederlandse schrijver Godfried Bomans 
( 1 9 1 3- 1 97 1 )  schetst op sch itterende wijze, met een vleugje humor en weemoed, l ichtjes 
i roniserend een beeld van de pauselijke zoeaaf zoals h ij d ie gekend heeft in zijn kinder
jaren : "Een wonderl i jke verschi jn ing strompelde dan aan het eerbiedig jongensoog 
voorbij . . .  " Het cursiefje over de zoeaaf draagt als titel "De laatste der Mohicanen" en 
werd achteraf gebundeld in het boek "Beminde gelovigen" .  
Jan Baptist Caboor stierf te Maldegem op 7 ju l i  1 93 1 .  Hij was 87 jaar oud . 

2. Emile Reyniers (stamnummer 7468) 

Emi le Reyniers werd geboren te Maldegem op 29 apri l  1 848. Vader Felix Reyniers, hoef
smid ,  29 jaar oud , wonende wijk Dorp, deed op 1 mei aangifte van de geboorte van zijn 
zoon bij burgemeester Charles Francies de Smet, ambtenaar bij de burgerl ij ke stand. 
Zijn moeder heette Vi rgin ia De Wever. Ze was 25 jaar oud en afkomstig van Adegem. 
Getu igen waren Petrus Haelewyck, bijzondere, en Ludovicus De Rijcke, landbouwer. 

Emi le nam d ienst als pauselijk zoeaaf op 8 apri l  1 868. H ij was toen bijna 20 jaar oud. 
Waarschijn l ijk woonde hi j  toen n iet meer in Maldegem , want zijn naam vinden we ook 
terug in de l ijst van West-Vlaamse zoeaven,  met de vermelding "de vrijwi l l iger is bakker 
te Brugge".  
Over zijn diensttijd wordt al leen vermeld dat hi j  tot korporaal werd bevorderd op 1 6  
november 1 869. Dat wil zeggen dat hij d e  Franse taal machtig was, want om korporaal 
te worden moest men Frans kennen, aangezien al le bevelen in d ie taal gegeven werden . 
Ook hi j  heeft de val van Rome n iet meegemaakt, want op 8 apri l 1 870, ju ist twee jaar na 
zijn ind iensttred ing ,  nam hi j  ontslag . 

3. Martin (Petrus) Deliaert (stamnummer 10484) 

Deze Martin Del iaert uit de Franse naaml ijst stelde ons voor een probleempje, want in 
het register van de geboorten was op zijn geboortedatum geen Deliaert Martin te vin
den, wel een Deliaert Petrus.  
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In 1 860 verloor Paus Pius IX Marken en Umbrie; hij bleef tot 1 870 in het bezit van St.-Pieters Erfgoed (de pause
lijke Staten). 

De verklaring zal wel deze zijn : Martin was gewoon zijn roepnaam , die h ij bij zi jn aan
melding zal gebruikt hebben in plaats van zijn officiële voornaam. 
Petrus Deliaert werd geboren te Maldegem op 7 ju l i  1 849. Zijn vader Charles was werk
man van beroep. Zijn moeder, Frederica Roelandts, was afkomstig uit Sint-Laureins.  Het 
gezin woonde op de wijk Eelvelde. Getuigen bij de aang ifte waren : de grootvader 
Francis Bernard en de gemeentesecretaris Francies Van Hoorebeke. 

Petrus Del iaert nam d ienst als zoeaaf op 1 4  juli 1 870, een paar maanden voor de val van 
Rome, die h ij dus wel meegemaakt heeft. Of hij daarin een rol gespeeld heeft, valt wel 
te betwijfelen. Mogelijk had hij zijn opleid ing n iet eens achter de rug.  

4. Ook Adegem had een zoeaaf : Care/ Louis Cru/ (stamnummer 1907) 

Carel Louis Crul werd geboren te Adegem op 20 december 1 84 1  als zoon van Jacobus 
Francis, werkman , en van Petronella Berlaer, hu isvrouw, afkomstig uit  Maldegem. Het 
gezin woonde in de "Moerweegwijk" . Getuigen waren : Judocus Vens, koopman en 
Pieter Vercautere, zager. Onder de geboorteakte staat al leen de handtekening van bur
gemeester Jan Deweert. De vader en de twee getuigen hadden verklaard "bij onkunde 
niet te kunnen schrijven noch teekenen" , wat in d ie jaren geen zeldzaamheid was . 
Carel Crul nam dienst als pauselijk zoeaaf op 23 december 1 865 . l 195 



Hoe reisde men toen naar het verre Rome? Van het opvangcentrum te Brussel spoorde 
men via Parijs naar Marsei l le .  Daar werd ingescheept voor C ivita Vecchia, vanwaar men 
verder doorreisde naar een van de kampen te Rome of omgeving.  Zo vermeed men het 
vijand ige noorden van Ital ië .  
Care! Crul  nam ontslag op 3 1  december 1 869 en bleef dus twee termijnen in  d ienst. 
Gedurende die vier jaar wist hij zich te onderscheiden én als soldaat (h ij maakte de slag 
van Mentana mee) én als verpleger in het stadje Albano, waar de cholera leli jk huishield 
onder de burgers. 
H ij kreeg n iet minder dan dr ie onderscheid ingen : de bronzen herinneringsmedail le 
"bene merenti" (voor hen die zich verd ienstel i jk maakten ,  en die aan al le zoeaven uit
gereikt werd ) ,  de medai l le van Mentana en bovendien de gouden medail le voor het ver
plegen van choleral i jders te Albano. Voorwaar een dapper man ! 

BETEKENIS 

De inzet van zoeaven is slechts een klein onderdeel geweest in de tumultueuze 
Ital iaanse geschiedenis van de 1 9de eeuw. 
In het voorwoord van zi jn boek "De pauselijke zouaven" schrijft auteur John Goddeeris :  
" Feitelijk is het allemaal zinloos bloedvergieten geweest : de klok zet men niet ongestraft 
achteruit, zeker niet in de ontwikkeling van de Beschaving! Het offer van onze zouaven 
was allicht even zinloos, vooral dan omwille van de fysieke minderheid en de anachro
nistische wapens waarmee zij het wankele Rome moesten verdedigen ". 

En toch . . .  Ze brachten een boodschap van dapperheid en trouw en werden dikwijls tot 
voorbeeld geste ld .  Nog in  1 950 hie ld de enthous iaste redenaar Mgr. Cruysberghs een 
toespraak voor de K.S .A.  West-Vlaanderen over de pauselijk zoeaven en dit ter gele
genheid van het Hei l ig Jaar. H ij zei o .a .  : 

". . .  Wie naar Rome trekt, kan neerknielen op hun graf in het Campo Verano en op dat 
van Pius IX die wilde begraven worden in de San-Lorenzokerk, dichtbij de jongens die 
voor hem vielen. Links van de San-Lorenzo rijst het marmeren monument dat de grote 
paus voor zijn zoeaven heeft opgericht : Sint-Pieter reikt een zwaard aan een vaandrig 
met kruisvlag. En op het achtkantig voetstuk staan namen van bij ons . . .  " 

Namen van bij ons . . .  I k  vind het passend d ie nog even in herinnering te brengen. 

Geraadpleegde bronnen 

- Gemeentearchief Maldegem. 
- Godfried Bomans, Beminde gelovigen, Ambo, Utrecht, 1 970. 

Broeder Christofoor, Uit het epos der 3000, Nijmegen, 1 949. 
- Mgr. K. Cruysberghs, Groten uit ons volk, Davidsfonds, Leuven, 1 95 1 .  
- Gabriël De Lil le, Maldegem in beeld en schrift, deel 3 ,  Maldegem, 1 962. 
- Koenraad De Wolf, De laatste kruisvaarders, Zottegems Genootschap voor geschiedenis en oudheid-

kunde, Zottegem, 1 991 . 
- John Goodderis, De pauselijke zouaven, Familia et Patria, Handzame, 1 978. 
- Komitee Pausviering, De Zomergemse Zoeaven, Zomergem, 1 983. 
- Matricule des Zouaves Pontificaux, imprimerie H.  Morel, Lille, 1 920. 
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Joanna Jacoba Coddens ( 1773- 1839) 

moeder van Karel Lodewijk Ledeganck, 

afkomstig uit Adegem 

Jozef Dobbelaere 

INLEIDING 

Het is algemeen bekend dat de dichter Karel Lodewijk Ledeganck te Eeklo geboren 
werd en dat zijn voorouders, de Ledegancks of Leegancks, afkomstig waren van Ursel .  
Minder bekend is  echter dat zijn moeder Joanna Jacoba Coddens in 1 773 te Adegem 
geboren werd en er in 1 795 trouwde met Jan Ledeganck. De schoonouders van Joanna 
Jacoba, namelijk Petrus Franciscus Ledeganck en Judoca Lippens, stierven eveneens 
te Adegem in  1 804. Verder zijn er nog enkele interessante verwantschappen met ande
re bekende Adegemse fami l ies. 

PETER CODDENS EN JOANNA MARIA VAN HOECKE, 
OUDERS VAN JOANNA JACOBA CODDENS 

Joanna Jacoba Coddens werd te Adegem geboren op 22 februari 1 773 als dochter van 
Peter Coddens en Joanna Maria Van Hoecke. Ze was een kind uit het tweede huwelijk 
van haar vader. 

Eerste huwelijk 
x Joanna Cornelia De Meij 
0 Maldegem 9 december 1 739 
x Maldegem 21 augustus 1 759 
+ Adegem 1 7  ju l i  1 764 

Tweede huwelijk 
Peter Coddens xx Joanna Maria Van Hoecke 
0 Zomergem 1 0  mei 1 737 ° Zomergem 20 juni 1 7  44 

xx Zomergem 28 april 1 767 
+ Adegem 27 maart 1 782 + Adegem 26 januari 1 794 

Haar vader Peter Coddens was afkomstig u it Zomergem,  waar h ij in 1 737 het levensl icht 
zag als zoon van Joannes en I sabella Eirfe l inck.  H ij maakte kennis met Joanna De Meij 
uit Maldegem, trouwde met haar in 1 759 en kwam in Adegem wonen, waar hun kinde
ren geboren en gedoopt werden.  Zijn zuster I sabel la Theresia Coddens, gehuwd met 
Jan Frans Borgonjon , kwam naar Maldegem wonen rond 1 758 en een andere zuster, 
namelijk Anna Maria gehuwd met ch i rurgi jn Gerardus Pots, woonde van ca. 1 7  45 tot 
haar dood in 1 756 te Adegem. Wel l icht leerde Peter Coddens via deze famil ierelaties 
Joanna De Mey te Maldegem kennen . Zijn schoonbroers Jan Frans Borgonjon en chi
rurgijn Gerardus Pots waren trouwens getuigen bi j  z i jn huwel i jk .  

Eerste huwelijk van Peter Coddens met Joanna Cornelia De Meij 

Peter Coddens trouwde te Maldegem in 1 759 met Joanna Cornelia De Meij , d ie een 
dochter was van Care! en Theresia De Swaef. Carel De Mey was volgens de tel l ing van 
1 748 winkelier te Maldegem , maar bewerkte ook nog een goede acht gemeten land .  
Kinderen u i t  d i t  eerste huweli jk waren: l 1 97 



Jan Baptiste Coddens 
2 Barbara Theresia Coddens 
3 Isabel la Francisca Coddens 

0Adegem 1 3.07. 1 760 
0Adegem 1 0.07 . 1 762 
0 Adegem 28.06 . 1 764 

Joanna Cornel ia De Meij stierf te Adegem in 1 764, amper 25 jaar oud. Volgens haar 
staat van goed dd .  1 4  augustus 1 764 (bundel 28 1 - Ambacht Maldegem) was de voogd 
langs vaders zijde Jan Bult inck, gehuwd met Carol ina Livina Coddens, zuster van Peter. 

Tweede huwelijk van Peter Coddens met Joanna Maria Van Hoecke 

Peter Coddens hertrouwde te Zomergem in 1 767 met Joanna Maria Van Hoecke, in 1 7  44 
te Zomergem geboren als dochter van Franciscus en Susanna Van Maldegem. 
Kinderen u it dit  tweede huwelijk waren:  

August Frans Coddens 
2 Carol ina Coddens 

0 Adegem 05.05 . 1 769 
0Adegem 04.06. 1 77 1  
0Adegem 22.02. 1 773 
0Adegem 29.05 . 1 774 
0 Adegem 28.08. 1 776 
0 Adegem 1 7  .06. 1 778 
0Adegem 2 1 .04 . 1 782 

3 Jacoba Joanna Coddens 
4 Maria Livina Coddens 
5 Anna Coleta Coddens 
6 lgnaas Constant Coddens 
7 Petronel la Theresia Coddens 

Peter Coddens en Joanna Maria Van Hoecke overleden te Adegem, respectievel ijk in 
1 782 en in 1 794. Volgens zi jn staat van goed dd .  15 jun i  1 782 (bundel 352 - Ambacht 
Maldegem) was Jan Pots (fs Gerard ) ,  l icentiaat in de medicijnen, voogd langs vaders 
z ijde. 

Wat kwam er van deze afstammelingen terecht ? 

* 

* 

* 

* 

De oudste zoon Jan Baptiste Coddens trouwde met Petron i l la Theresia Wil lems, een 
dochter uit de gekende fami l ie Wil lems, heren van Malecote en Praat. Zijn naam komt 
voor op de gedenksteen van Joannes Baptiste Wil lems en Martina De Rijcke, die 
zich bevindt aan de rechterinkom van de kerk van Adegem. Het beroep van Jan 
Baptiste Coddens was eerst notaris en later deurwaarder. H ij had te Adegem meer 
dan tien kinderen en h ij overleed er op 1 4  februari 1 829. Vermoedelijk was Antoine 
Coddens, die op 2 1  november 1 808 op 1 9-jarige leeftijd als soldaat van Napoleon 
stierf in het hospitaal van Perpignan, zijn zoon. In de overl ijdensakte van Antoine 
Coddens staat al leen dat h ij te Adegem geboren was, zonder vemelding van de 
namen van de ouders. Waarschijn l ijk moet h ij vereenzelvigd worden met Jan Frans 
Coddens, d ie eind 1 789 te Adegem geboren werd als zoon van Jan Baptiste. 

Barbara Theresia Coddens trouwde met Jan Frans Van Vooren uit Oostwinkel en had 
met hem drie kinderen. Zij hertrouwde later met Benedictus De Pape. 

I sabella Francisca Coddens trouwde met wever Petrus Van de Voorde en had als 
kind o.a. Carolus Bernardus, die voor verdere afstamming zorgde te Adegem. 

August Frans en Anna Coleta Coddens stierven vroeg als.kind. 

* Carol ina Coddens trouwde eerst met Frans Van Damme u it Eeklo en later met Jan 
Baptist Stroo uit Maldegem. 



* Jacoba Joanna Coddens huwde met Jan Ledeganck. Zij was de moeder van de 
dichter Karel Lodewijk Ledeganck. 

* Maria Livina Coddens trad in het huwel ijk  met Pieter Banckaert uit Adegem. 

* l gnatius Constantinus Coddens ( landbouwer) trouwde met Emi l iana Clyncke en later 
met Joanna Theresia Moens. Dit gezin verhuisde in 1 832 naar Sint-Laureins .  

* Petronella Theresia Coddens huwde eerst met Carel Gei rnaert en later met Livinus 
Steyaert. 

Bij het overl ijden in 1 877 van Francisca Coddens, een dochter van Jan Baptiste en 
Petroni l la Theresia Wil lems, verdween de naam Coddens defin itief uit Adegem. Maar er 
z i jn nog heel wat mensen die van deze fami l ie Coddens afstammen of afstamden.  

We noemen enkele fami l ies te Adegem : de fami l ie Sessel le waaronder o .a .  d ichteres 
Maria Seselle via Isabella Francisca Coddens, de fami l ie De Prest met o .a .  wij len Helena 
De Prest, die gehuwd was met Adolf Lievens, en dit via Jan Baptiste Coddens. 

DE VERWANTSCHAP MET DE FAMILIE POTS U IT ADEGEM 

Chirurgijn Gerardus Pots (betovergrootvader van Augusta Pots, moeder van o .a .  Jozef 
De Keyser) was in zijn tweede huwelijk getrouwd met Anna Maria Coddens. Deze Anna 
Maria te Zomergem geboren in 1 72 1 , was een zuster van Peter Coddens,  zodat bijge
volg Gerardus Pots een grootoom was van Karel Lodewijk Ledeganck. 

Zonen van Gerardus Pots komen veelvu ld ig voor als getu ige of als peter in  de fami l ie 
Coddens. Zo is ch i rurgijn Servaes Pots te Adegem in 1 779 getu ige bij de ondertrouw 
van Caroline Coddens met Frans Van Damme. 

JOANNES x I SABELLA 
CODDENS E IRFFELINCK 
( 1 682-1 754) ( 1 688- 1 7 43) 

GERARDUS ANNA MARIA PETER JOANNA MARIA 
x POTS CODDENS CODDENS VAN HOECKE 

( 1 7 1 6- 1 792) ( 1 72 1 - 1 756) ( 1 737- 1 782) ( 1 7  44- 1 794) 

JAN POTS JOANNA JACOBA x JAN 
( 1 7  44- 1 793) CODDENS LEDEGANCK 
licentiaat in ( 1 773- 1 839) ( 1 77 1 - 1 836) 
de medicijnen 

KAREL LODEWIJK 
LEDEGANCK 
( 1 805- 1 847) 
dichter l 199 
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PIETER JACOBUS LEDEGANCK EN JUDOCA LIPPENS 
G ROOTOUDERS VAN KAREL LODEWIJ K LEDEGANCK 

Zoals reeds gezegd zi jn de Ledegancks afkomstig u i t  Urse l ,  waar ze eeuwenlang 
gewoond hebben. Dit was ook het geval voor de grootouders van Karel Lodewijk 
Ledeganck, de schoonouders dus van Joanna Jacoba Coddens, namelijk Pieter 
Jacobus Ledeganck en Judoca Lippens. Ze werden in U rsel geboren,  respectievelijk op 
1 7  november 1 737 en 1 8  maart 1 738. Na hun huwelijk aldaar in 1 764 woonden ze een 
tijd in U rsel ,  want hun oudste kinderen werden daar geboren.  De volgende kinderen 
werden te Zomergem geboren . Judoca Lippens bracht op 45-jarige leeftijd haar jongste 
kind ter wereld te Adegem begin  1 784. Men mag dus aannemen dat het gezin Pieter 
Jacobus Ledeganck-Lippens tussen 1 779 en 1 784 naar Adegem kwam wonen. 

Een dochter van hen,  en dus een zuster van Jan Ledeganck en bijgevolg schoonzuster 
van Joanna Jacoba Coddens, nameli jk Carol ine Ledeganck, overleed te Maldegem op 
29 december 1 8 1 9  in de woning van Pieter De Windt, zwager van de overledene. Ze 
was van beroep spinster en is 50 jaar geworden. 
Eveneens te Maldegem , op Moerhuize, overleed op 27 apri l  1 868 een andere dochter, 
namelijk Jacoba Theresia Ledeganck, gehuwd met landbouwer Pieter De Windt. Jacoba 
Theresia was te Adegem geboren op 4 februari 1 784. 

Pieter Jacobus Ledeganck en Judoca Lippens stierven te Adegem respectievel ijk op 5 
ju l i  1 804 en 1 4  februari 1 804. Volgens de overl ijdensakten woonden ze in de sectie 
Westeindeken (nu Oosteindeken genoemd) .  Aangevers bij het overlijden van Pieter 
Jacobus waren zijn zoon Jan Ledeganck uit Eeklo en gebuur Joseph Loncke. 
De aang ifte van de moeder gebeurde door de zoon Charles Frans Ledeganck en 
gebuur Pierre Laureyns .  Charles Frans Ledeganck kon niet handtekenen. 

Overlijdensakte Adegem dd. 14 messidor an XI I  (5 jul i 1 804) van Pierre Jacques Ledeganck, schoonvader van 
Joanna Jacoba Coddens en grootvader van Karel Lodewijk Ledeganck. Aangifte gebeurde voor burgemeester 
Jean Potvliege door haar man Jean Ledeganck en gebuur Joseph Loncke, die beiden handtekenden. 



Overlijdensakte, Adegem dd. 24 pluviose an XI I  ( 1 4  februari 1 804) van Judoca Lippens, echtgenote van Pierre 
Jacques Ledeganck en schoonmoeder van Joanna Jacoba Coddens. Hier staat duidelijk vermeld dat ze "section 
Westeindeken" woonde. Aangifte gebeurde door haar zoon Charles Frans Ledeganck en de gebuur Pierre 1 201 Laureyns, die beiden geen handtekening konden zetten onder de akte. 



VERWANTSCHAP TUSSEN DE FAMILIE LEDEGANCK EN DE WEERT 

Een dochter van Karel Lodewijk Ledeganck en dus een kleindochter van Joanna Jacoba 
Coddens was Clara Ledeganck (0 Eeklo 1 845) ,  die i n  1 866 trouwde met Eugène Cogen . 
Hun dochter Anna Cogen trad in het huwelijk met Mau rits De Weert, zoon van de vroe
gere Adegemse burgemeester Des i ré De Weert. 

Clara Ledeganck, geboren en getogen te Gent, schreef novel len ,  kinderverhalen en ver
schi l lende bijd ragen in tijdschriften .  Anna Cogen bedreef kunstkritiek en schi lderde. Zij 
was een leer l inge van Emile Claus. 

Maurice De Weert, te Adegem geboren op 23 november 1 862 als zoon van Désiré De 
Weert en Adelaïde Sophie Wi l lems, was advokaat en schepen van Gent.  Een straat te 
Gent , d ichtbij de Coupure,  werd naar hem genoemd.  

KAREL LODEWIJK LEDEGANCK ( 1 805- 1 847) 
x Virginie De Hoon 
( 1 8 1 6- 1 890) 

CLARA LEDEGANCK ( 1 845-1 898) 
x Eugène Cogen 
( 1 934- 1 869) 

ANNA COGEN ( 1 867-

STA D 

x 

PETER JAN DE WEERT ( 1 784-1 845) 
x Anna Catharina Van de Velde 
( 1 807- 1 885) 

DESIRE DE WEERT ( 1 830- 1 899) 
x Adelaïde Sophia Wil lems 
( 1 826-1 906) 

MAURICE DE WEERT ( 1 862-1 930) 

G E H T  

M A U R I C E  D E  W E ERT  
A d v o c  a a t , S c h e p  e n . 1 8 6 2  � 1 9 3 0  S T R A AT 

-

Straat te Gent, genoemd naar Maurice De Weert. 



JOANNA JACOBA CODDENS EN HAAR GEZIN 

Joanna Jacoba Coddens werd dus te  Adegem geboren op 22 februari 1 773 a ls  doch
ter van Peter Coddens en Joanna Maria Van Hoecke. Ze was een kind uit  het tweede 
huwelijk van haar vader Peter en ze is dus een rasechte Adegemse, hier geboren en 
getogen. 
In haar doopakte staat ze vermeld als 'Jacoba Joanna' . U it haar handtekening bij haar 
huwel ijksakte kunnen we opmaken dat ze zich echter Joanna Jacoba noemde. In haar 
'nagedachtenis' u itgegeven voor haar begrafenis ,  wordt ze echter Joanna-Judoca 
Coddens genoemd. 
Ze trouwde te Adegem op 4 ju l i  1 795 met Jan Ledeganck en g ing met hem in U rsel 
wonen, waar ze de landbouwersstiel u itoefenden . C i rca 1 80 1  kwamen ze naar Eeklo 
wonen waar ze een winkel uitbaatten . Door zelfstudie slaagde haar man Jan Ledeganck 
erin om in  1 82 1  het bekwaamheidsgetuigsch rift van onderwijzer te bekomen en in de 
volgende jaren oefende hij dat beroep uit .  

Ze hadden de volgende kinderen : 

JAN LEDEGANCK ( 1 77 1 - 1 836) 
x JOANNA JACOBA CODDENS 
( 1 773- 1 839) 

Pieter Ledeganck ( (° Ursel 1 796) 
Sophie Ledeganck (0 U rsel 1 798) 
Anna Ledeganck (0 Ursel 1 800) 
Jean Ledeganck (0 E0eklo 1 802) 
Marie Ledeganck (0 Eeklo 1 804) 

Charles Lou is Ledeganck (0 Eeklo 1 805) 
Ferd inand Ledeganck (0 Eeklo 1 807) 
Leonard Ledeganck (0 Eeklo 1 8 1 0) 
Eduard Ledeganck (0 Eeklo 1 8 1 3) 
Leon Ledeganck (0 Eeklo 1 8 1 4) 
Delph ine Ledeganck (0 Eeklo 1 8 1 7) 

Doopakte Adegem dd. 22 februari 1 773 van " Jacoba Joanna" Coddens, later Joanna Jacoba genoemd. Peter was 
Joannes Himschoot en meter Petronella Van Houcke. 1 203 



Huwelijksakte Adegem dd. 4 jul i  1 795 van Joanna Jacoba Coddens en Joannes Baptista Ledeganck. De bruid 
Joanna Jacoba Coddens tekende niet met haar doopnaam 'Jacoba Joanna' en ook haar bruidegom tekende met 
een andere naam, namelijk 'Joannes Bernardus Ledeganck'. De andere handtekeningen zijn van de getuigen, 
namelijk zijn vader Pieter Jacobus Ledeganck en Joanna Jacoba's oudste zuster Barbara Theresia Coddens. 



Af en toe komen we iets over Joanna Jacoba Coddens te weten via de gedichten van 
haar zoon. Uit Ledegancks gedicht 'Het g raf mijns vaders0 ( 1 836-37) leren we dat 
Joanna Jacoba met lede ogen het einde van haar leven zag naderen, terwij l haar man 
schijnbaar nog vol levenslust was. 

Hij Joeg met Moeders ernst, die klaagde, dat de tijd 
Niet stil staat en zoo ras naar 's levens eindpaal rijdt. 

Ze had het echter bij het rechte eind want Jan Ledeganck overleed te Eeklo op 7 novem
ber 1 836, 65 jaar oud . Het gezin woonde toen in de Krommewalstraat. 
Joanna Jacoba Coddens stierf te Eeklo op 1 0  mei 1 839. Karel Lodewijk Ledeganck ver
woordde zijn g root verdriet over het verl ies van zijn moeder in het gedicht 'Het g raf mij 
ner moeder' .  
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Nagedachtenis van 'Joanna Jacoba' Coddens en haar man Joannes Ledeganck. Zij werd reeds 's anderendaags 
om vijf uur in de namiddag begraven te Eeklo. De eigenlijke lijkdienst greep later plaats. Voor Joannes Ledeganck 
werd twee dagen na zijn overlijden zowel de begraving als de lijkdienst georganiseerd. 

WAT WETEN WE EIGENLIJK OVER JOANNA JACOBA CODDENS? 

Over Joanna Jacoba Coddens is zeer wein ig bekend.  We weten u itslu itend iets over 
haar via een citaat van J .F.J .. Heremans (schoonbroer van K .L. Ledeganck) en via de 
gedichten van haar zoon Karel Lodewijk. 

In 'Gedichten van K. L. Ledeganck met een levensschets des d ichters ' .  schreef J .F.J . .  
Heremans over Joanna Jacoba, die hij 'Johanna Judoca' noemde, het volgende: l 205 



K.  LEDE G-ANCK 

'Zijne moeder, Johanna Judoca Coddens, was eene dier aertsvaderlijke huisvrouwen, 
wier geslacht bij ons schijnt uitgestorven te zijn, en die den vromen vader Cats van bui
ten kenden. Hoe groot de invloed van Ledegancks moeder, niet alleenlijk op de vorming 
van zijn kinderlijk herte, maar tevens van zijnen poëtischen geest moet zijn geweest, 
leert ons de Dichter zelf, wanneer hij van haer getuigt : 

Aen haer heb ik, mijn harp ! uw vroeg bezit te danken. 
Terwijl zij in de wieg mij schommelde onvermoeid, 

Zweefde op haer' adem soms een stroom van vreemde klanken, 
En met de moedermelk kwam melodij gevloeid. 

't Was even of haer jeugd, bij zomeravondstonden, 
In 't suizen van den wind die toonen had gehoord, 

Waermed bij 't voorgeslacht zich vreugde en smert verkondden, 
En die de stroom des tijds sints eeuwen heeft gesmoord. 

En als reeds de ouderdom haer wang met rimplen groeide, 
Lag nog een roerend lied bij wijlen op haer tong; 

Zoodat mijn dorst naer zang geene andre bron behoefde, 
Dan die voor heel mijn jeugd uit hare borst ontsprong. 

Een andere bron over Joanna Jacoba is het gedicht 'Het g raf mijner moeder' van K.L. 
Ledeganck, waarvan het eerste deel hier integraal wordt weergegeven. In dit gedicht, 
geschreven drie maanden na het overl i jden van Joanna JaGóba, bejubelt h ij zijn moe
der en uit h ij in poëtische woorden zijn l iefde en dankbaarheid aan de persoon, aan wie 
hij zoveel te danken heeft. 



HET GRAF MIJNER MOEDER 

/. Aan Virginie 

Al is in mij geen sprank van 's dichters vuur meer over, 
Al is mij alle hoop op aardsch genot ontvlucht, 

Al is mijn hart verdord als afgevallen loove, 
En mijn vermoeide borst in weedom afgezucht; 

Al heb ik u sinds lang met treurig floers omhangen, 
Nog eenmaal, dierbre Harp! verlang ik naar uw0 toon, 

Gelijk de rouw verlangt naar tranen op de wangen, 
Gelijk naar moedertroost een moederlooze zoon! 

Aen haer heb ik, mijn harp ! uw vroeg bezit te danken. 
Terwijl zij in de wieg mij schommelde onvermoeid, 

Zweefde op haer0 adem soms een stroom van vreemde klanken, 
En met de moedermelk kwam melodij gevloeid. 

't Was even of haer jeugd, bij zomeravondstonden, 
In 't suizen van den wind die toonen had gehoord, 

Waermee bij 't voorgeslacht zich vreugde en smert verkondden. 
En die de stroom des tijds sinds eeuwen heeft gesmoord. 

En als reeds de ouderdom haer wang met rimplen groeide, 
Lag nog een roerend lied bij wijlen op haer tong; 

Zoodat mijn dorst naer zang geene andre bron behoefde, 
Dan die voor heel mijn jeugd uit hare borst ontsprong. 

En zoude ik, daar die borst thans de adem is ontweken, 
Daar voor alle eeuwigheid de gloed is uitgedoofd, 

Waaraan ik, als een licht de dichttoorts heb ontsteken, 
Zoude ik thans roerloos staan, als van gevoel beroofd? 

Zulks ware ondankbaarheid, zulks mijde de Albehoeder! 
Haar schim eischt iets terug van 't geen zoo mild zij gaf. 

Kom, Harp! en ween met mij op de asch van mijne Moeder, 
Kom, huldig met uw0 toon mijn offer op haar graf! 

De Schepper wist een heil bij elke ramp te stichten; 
De haagdoorn draagt de roos, de bergrots heeft de bron, 

De nacht praalt met een kleed van glinsterende lichten, 
En ieder blad des wouds biedt schaduw voor de zon. 

De storm, die ceders velt, jaagt misten heen en dampen, 
De schrikbre oceaan bergt schatten bovenmaat, 

En 't menschdom, samenhang van broosheid en van rampen, 
Heeft als een zegening, de Moeder tot sieraad! 

De Moeder! 0 dit woord viel uit den mond der engten 
Voorzeker op de tong van d'eersten sterveling, 

Toen hij in éenen klank, in éenen galm wou meng/en 
Al 't edelst, dat uit God in schepslen overging: 

De zachte lijdzaamheid, 't verheven zelfverachten, 
De balsemende troost in rouw en bange smart, 

De liefde in al haar schoon, de liefde in al haar krachten, 
En, wat geen tong ooit meldt, het moederlijke hart! 
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Een hart, dat als een vat vol heiige wondergaven, 
Den omtrek zalig maakt, waarin 't zijn geuren brengt, 

Dat nimmer uitgeput, hoeveel er zich aan laven, 
Nog altijd voller wordt, hoe meer 't zijn schatten plengt! 

En zoo, zoo was heur hart in al zijn teeder pogen; 
Wanneer zij nederzat bij haar zoo talrijke kroost, 

Sprak zij tot ieder oog de zachte taal der oogen, 
En ieder had haar zorg, en ieder had haar troost. 

Aandoenlijk was 't toneel vanhaar veelvuldig steven: 
Een zuigling aan de borst, een spelend op haar0 schoot, 

Een kwijnend in de wieg met angst in slaap gedreven, 
Terwijl ze aan andre nog haar gulden lessen bood! 

Zij mochten een voor een om hare gunst verlangen, 
Of komen al te zaam en hangen aan haar zij: 

De kring in 't algemeen had gansch heur hart ontvangen, 
En nog dacht iedereen: "de voorrang is aan mij". 

Haar ziel was als de zon, die op blaadren wiegelt, 
Die tevens op heel 't veld en op elk bloempje lacht, 

Die zich in d'oceaan en in het dropje spiegelt, 
Met even vollen glans en even volle kracht. 

0 moeder, die zoo lang deze aard0 mij hebt verhemeld ! 
Wanneer de weedom mij met looden handen drukt, 

Ontwaar ik soms uw beeld, dat voor mijn oogen wemelt, 
Terwijl het hangend hoofd mij op den boezem bukt. 

En als ik eenzaam dan door veld en wouden dwale, 
En als een zachte wind dan in mijn haren speelt, 

Zeg, zweeft gij in de lucht, waarin ik ademhale, 
En is de wind uw ziel, die mij het voorhoofd streelt ? 

Of als ik soms des nachts, om weer aan u te denken, 
De legerspond' verlaat en 't firmament betracht, 

Zeg, leeft gij in die ster, die mij schijnt toe te wenken, 
En is dit licht uw oog, dat mij dan tegenlacht ? 

0 neen, dit alles niet ! Ver boven 't denkvermogen 
Van 't zwakke schepslendom is uwe woon gesticht; 

Doch alles wat de ziel door klanken of vertoogen 
Kan aandoen, brengt me een ' schijn, een zweem van uw gezicht. 

De tonen eener harp, de geurige avondluchten, 
De kleuren van 't gebloemt', de zilverglans der maan, 

Het murmlend brongesuis, en filomeelses zuchten: 
't Doet alles mij een ' stond aan uw zijde gaan. 

Maar, ach ! een oogwenk slechts, en deze stond is henen, 
En 'k stort weer in mij zelv' als in een ' afgrond neer, 

Helaas; en mij rest niets dan op uw graf te weenen. 
Verlaten hier omlaag, o moeder ! tot wanneer ? . . .  

Augustus 1839 K. L. Ledeganck 



EEN "AANBIDDING DOOR DE 

HERDERS" NAAR RUBENS 

IN DE KERK VAN MIDDELBURG1 

Marc Martens 

Bij de bespreking in vorig Jaarboek van een schi lderij in de kerk van Midde lburg , "Onze 
Lieve Vrouw schenkt het Scapulier aan Simon Stock"2, identif iceerden we één van de 
figuranten op dit doek als baljuw Lambrechts, te Middelburg in  ambt van 1 666 tot 1 672. 
We meenden goede gronden te hebben om hem te beschouwen als een van de 
opdrachtgevers en schenkers van dat schi lderij , en suggereerden dat mogeli jk nog 
andere kunstwerken uit het Middelburgse kerkpatrimonium daar dank zij hem terecht 
zijn gekomen . Daar zijn echter volstrekt geen bewijzen voor. Zo dergelijke schenkingen 
inderdaad gebeurden , dan was het zeker n iet vanwege Lambrechts' sympath ie voor 
M iddelburg waar de man, als we zijn klachten daaromtrent vernemen,  zowat de slecht
ste jaren van zijn leven moet hebben doorgebracht .  Wél zou het in de l i jn l iggen van zijn 
devote ingesteldheid zoals die overvloedig b l ijkt uit zijn verzen ,  van zijn gu lheid in het 
begiftigen met sch i lderijen van kerken waar verwanten van hem begraven werden 
(Pol l inkhove, N ieuwpoort en Middelburg) ,  en van het feit dat h ij relaties had in zowel 
Brugse als Antwerpse artistieke kr ingen. Van zijn contacten met Antwerpse kunstenaars, 
o .m.  Cornelis van Caucercken en Abraham van Diepenbeeck, getu igen de gravures die 
enkele van zi jn gedrukte d ichtbundels ver luchten.  

Drie van de tien schi lderijen d ie de M iddelburgse kerk r i jk  is ,  z i jn  typisch Antwerps van 
karakter, of nemen op zijn minst composities over d ie in Antwerpen zijn gecreëerd . Dat 
is het geval met "De Werken van Barmhartigheid " ,  een kopie naar Frans 1 Francken3, met 
"De Kruisdraging" ,  een werk naar of uit het ate l ier van Pieter 1 1  Bruegel4, en ook met het 
h ierna te bespreken kersttafereel ,  dat een "Aanbiddding door de Herders" als onder
werp heeft. De beide eerstgenoemde schi lderijen zijn ,  evenals hun orig inelen, met grote 
zekerheid te dateren in de eerste helft van de 1 7de eeuw. Hoewel moei l ijker te situeren,  
is ook het kersttafereel waarschijn l ijk 1 7  de-eeuws. 
Alleen het paneel met "De Werken van Barmhartigheid" komt voor op een inventaris van 
kerkgoederen uit 1 6535, wat wel l icht (maar n iet noodzakelijk) betekent dat de beide 
andere kunstwerken pas later de kerk van Middelburg zijn komen verrijken6. Geen enkel 
van deze schi lderijen ,  met hun relatief bescheiden formaat, is een echt altaarstuk, wat 
eerder doet denken aan een particul iere schenking dan aan een kerkelijke beste l l ing .  
Dat lijkt zo het geval met "De Werken van Barmhart igheid" ,  waarbij het koppel dat de 
broden bedeelt een schenkersechtpaar voorstelt. 

lnd ièn 1 7de-eeuwse kunstwerken van vermoedelijk Antwerpse origine ook effectief in 
die eeuw in de kerk van Middelburg terecht kwamen , dan is dat n iet zo vanzelfsprekend. 
Feit is toch dat M iddelburg, net als de omliggende parochies, in die tijd vooral afge
stemd was op Brugge, wat bl ijkt uit de bestel l ingen van kerkmeubi lair en l iturgisch vaat
werk bij Brugse kunstenaars. Die vrij talrijke opdrachten waren enerzijds ingegeven door 
de bepalingen van het conci l ie van Trente, anderzijds ook een noodzaak ingevolge de 
schade aan en in de kerkgebouwen aangericht door de godsdienstoorlogen in het laat- l 209 



ste kwart van de 1 6de eeuw. Er is echter ook het feit dat de financiële middelen van de 
kerk van Middelburg door de bl ijvende onrust en schermutsel ingen gedurende de 1 7de 
eeuw vrij beperkt waren,  en op de eerste plaats werden aangewend voor herstel ,  onder
houd en de noodzakeli jke u itrusting van het kerkgebouw. Wat betreft de bestel l ing van 
schi lderijen zijn er voor d ie periode twee vermeld ingen in de kerkrekeningen. Er is voor
eerst in 1 630-31 de vergoed ing aan Jan Ricx (Rycx) van Brugge voor het vervaard igen 
van een "Kerstnacht" voor het hoofdaltaar, zoals hierna nog ter sprake komt, en in 1 655-
56 de beta l ing van 200 g u ldens aan zekere Jor. Adriaensens "over den coop van eene 
schilderije omme te setten opden Autaer binnen dese kercke ". De aud iteurs van de 
rekening merken daarbij i n  de marge op "als de kercke niet wesende in staet omme dier
gelycke schilderije te coopen "'. 

Als schenkingen door de heren van M iddelburg aan de kerk daar, zi jn ons voor de 1 7de 
eeuw enkel bekend die van de z i lveren rel iekhouder met de schi lfer van het Hei l ig Kruis, 
een g ift van F i l ips van Merode en Johanna de Montmorency van ca. 1 600°, en de testa
mentaire besch ikking van F i l ips Lamoral Vi la in ,  gestorven in 1 63 1 ,  waarbij de kerk "alle 
de kerckelyke sieraden en zilverwerken toebehoord hebbende aen de kapelle van dien 
heere " ontving .  I nventaris daarvan werd in  1 655 opgemaakt9. Er is echter n iets met die 
herkomst aan te wijzen in  de kerk van Middelburg.  
Van schenkingen door de kanunn iken van Middelburg spreekt geen enkele bron; al leen 
in "Onze Lieve Vrouw schenkt het Scapul ier " .  " ,  waarop vier kanunniken geportretteerd 
z ij n ,  hadden ze mogeli jk een aandeel . Het kapittel was in de 1 7de eeuw overigens zeer 
onregelmatig van samenste l l ing ,  alweer wegens de geringe inkomsten ingevolge krijgs
rumoer en overstromingen. 

"De Kruisdrag ing"  en "De Aanbidding door de Herders" kunnen dus particu l iere schen
kingen z ij n ,  mogelijk te danken aan baljuw Lambrechts. In "De Goe-weke, " . " en in 
"Bethlehem vertoonende den heyligen Kerstnacht, " . " heeft h i j  aan dergelijke onder
werpen trouwens l iteraire vorm gegeven,  maar ook dat bewijst overigens n iets ten aan
zien van de schi lderijen in  kwestie. 
Ongeacht het eventuele aandeel van Jan Lambrechts in de verrijking met kunstwerken 
van het M iddelbu rgse kerkpatrimon ium,  zouden we, als aangekondigd in vorig jaarboek, 
aan het kersttafereel waarvan sprake enkele bladzijden wijden. 

"De Aan bidding door de Herders" hangt i n  de zuidel ij ke transeptarm van de kerk, naast 
de "Kruisdrag ing" .  Het sch i lderij werd voor het eerst als een "Kerstnacht" vermeld door 
Karel Verschelde in 1 867. De auteur bracht het, steunend op een betal ingspost in de 
kerkrekening van 1 630-3 1 , op naam van Jan Ricx van Brugge10• Dit b leek echter een ver
g issing. Op basis van een korte zinsnede in de marge van d iezelfde kerkrekening, naast 
de vermeld ing van de betal ing aan Ricx, toonde dr. El isabeth Dhanens in 1 98 1  aan dat 
deze de schi lder is van de kopie van de Bladelintriptiek1 1 ,  toentertijd gemaakt voor het 
hoofdaltaar en nog steeds aanwezig in de kerk te M iddelburg. Daarmee kreeg deze van 
der Weyden-kopie haar auteur, maar werd d ie andere "Kerstnacht" weer anoniem. Het 
minste dat er echter van gezegd kan worden, is dat het om een kopie naar Rubens gaat. 

Naar Rubens: bij het bekijken van dit kersttafereel vallen algauw enkele 'vertrouwde' 
figuren en gezichten op. Enig zoekwerk l iet bl ijken dat het schi lderij qua compositie en 
f iguratie bu itengewoon veel gel ijkenis vertoont met een gel ijknamig werk van Peter Pau l  
Rubens dat zich thans in het Musée des Beaux-Arts te- Marsei l le bevindt. Het 
Middelburgse doek is daar een spiegelbeeld-kopie van, zij het met zijn 1 60 bij 1 1 2 cm. 
van iets groter formaat. 



De originele "Aanbidding door de Herders" van Rubens vormde met nog een tweede 
paneel dat "De Verrijzenis" voorstelt en dat eveneens te Marsei l le wordt bewaard , de 
predel la, het onderreg ister van een groot dr ie lu ik ,  bestemd voor de Sint-Janskerk te 
Mechelen. Op de predel la na is dat altaarstuk daar trouwens nog steeds aanwezig . Het 
werd bij Rubens besteld eind 1 6 1 6  en voltooid in 1 6 1 9 . De panelen van de predel la kwa
men in Marsei l le terecht in 1 802 als "Don de l 'Etat", 'Schenking vanwege de Staat' .  I n  de 
zomer van 1 794, onder de Franse bezett ing,  waren ze uit Mechelen weggehaald .  

Tussen 1 608 e n  1 620 heeft Rubens een tiental werken met als thema "De Aanbidding 
door de Herders" u itgevoerd . Aan het beg in van die reeks staat een schi lderij dat h i j  tij
dens zijn verbl ijf in Italië maakte voor de Oratorianenkerk te Permo. Met zijn sterk con
trasterende l icht- en schaduwpartijen staat het dicht bij de stij l van Caravagg io, terwij l 
het concept ontleend is aan Correggio's "Hei l ige Nacht" . 
Over verschi l lende sch i lderijen , tekeningen en ol ieverfschetsen komt hij rond 1 6 1 8  tot 
een compositie als in de Mechelse (Marseil lese) "Aanbid ing " .  Zowel de sfeer als de 
f iguren zijn daarbij door en door Vlaams. 

Een voor de perspectief aangepaste maar overigens nauw verwante compositie zou 
Rubens tenslotte nog aanwenden in één van de 39 plafondstukken in de Jezuietenkerk 
te Antwerpen , uit te voeren volgens opdracht en contract van 1 620. Al deze schi lder in
gen op l innen, uitgevoerd door het atel ier van Rubens, zijn verloren gegaan bij een 
brand in 1 7 1 8 . Toch zijn ze grotendeels gekend uit wél bewaarde ol ieverfschetsen ,  voor
ontwerpen dus, die de meester eigenhandig diende uit te voeren,  en voorts l ichten ook 
sch i lderijen van o .m.  Pieter Neeffs de Oude, Wilhelm van Ehrenberg , en de teken ingen 
die Jacob de Wit in 1 7 1 1  van de Carolus Borromeuskerk maakte , ons in over het oor
spronkelijke opzet . 
Merkwaard ig overigens dat Rubens' kersttaferelen vanaf 1 6 1 7  overwegend imposante 
Driekoningen-stukken z ij n .  Het middenpaneel van het drielu ik in de Sint-Janskerk te 
Mechelen is daarvan zelf een uitnemend voorbeeld .  Wél b l ijven de afzonderl ijke kop
pen, f iguren of modellen d ie we op de Meche lse "Aanbidding" aantreffen ,  nog regel
matig i n  Rubens' werk present, vooral in de periode 1 620- 1 63012. 

Sommige van Rubens' werken zijn haast eindeloos gekopieerd en naar eigen trant ver
werkt door schi lders van zeer d ivers al looi , zowel tijdgenoten en volgel ingen van de 
meester als door akademiestudenten en latere bewonderaars. Zo zijn er naar de 
Mechelse "Aanbidding" g ravures gemaakt o .a .  door Lukas Vorsterman en Cornel is 
Galle, en zijn er van het werk meedere kopieën bekend,  zowel in dezelfde zin als in spie
gelbeeld,  o .m .  door Balthasar Beschey en door Abraham van Diepenbeeck, hiervoor al 
vernoemd als i l lustrator van Jan Lambrechts' d ichtwerken.  Latere navolg ingen en inter
pretaties zijn er o .m .  van Jan Cossiers en van Pieter van Lint .  Via de gravure van 
Vorsterman stond het schi lderij ook model voor een wandtapijt . 
Ook de "Aanbidding door de Herders" in de kerk van M iddelburg is in de lange reeks 
kopieën in te passen .  

De  ikonografie van het werk sluit aan bij wat men zich trad itioneel van een kerststal voor
stelt. De gebeurtenis is gesitueerd in een stal of schuur ;  er zi jn twee groepen f iguranten,  
enerzijds de hei l ige Famil ie met naast hen de os en de ezel ,  anderzijds de herders -drie 
mannen en twee vrouwen-, die vergezeld van een hond,  het Kind begroeten en hun 
gaven aanbrengen . 
In de originele versie komen in  de l inkerbovenhoek ook nog een paar engeltjes het 
toneel vervoegen. l 211  



Boven : 
P.P. Rubens: "Aanbidding door de Herders", 
olieverf, 1 6 1 9. 
Marseille, Musée des Beaux-Arts, inv. nr. 1 02. 

Rechts : 
P.P. Rubens: "vrouw met kruik", krijttekening, 
ca. 1 6 1 7- 1 8. 
Berlijn, Kupferstichkabinett, inv. nr. 4482. 

Volgende blz. boven : 
Lukas Vorsterman: "Aanbidding door de 
Herders", burijngravure naar Rubens' gelijk
namig schilderij, ca. 1 620. 

Volgende blz. onder : 
Anoniem: "Aanbidding door de Herders" naar 
Rubens, olieverf, 1 7de eeuw (?). Middelburg
in-Vlaanderen, parochiekerk. 





Wat heeft de "Aanbidding " . "  i n  de kerk van Mîddelburg nu nog te maken met het oor
spronkel ijke werk van Rubens ? 
Het doek verkeerde tot voor zowat een jaar in een erg gehavende toestand. Het ver
toonde nog de sporen van de beschieting van Middelburg in het najaar van 1 944 en zag 
er met zijn verschoten kleuren sterk vervui ld en aangetast uit ,  hetgeen een interpretatie 
bemoei l i jkte. Ondertussen is het doek gerestaureerd , maar toch is het daarbij door het 
weg-schi lderen van een detai l ,  iets verder van het or igineel af gaan staan. We houden 
ons daarom b ij de toestand van het schi lderij zoals het was voor de recente verdoeking 
en restauratie en zoals het hierbi j wordt afgebeeld .  

D e  schi lder ervan had meer dan waarschi jn l ijk d e  bur i jngravure onder ogen die Lukas 
Vorsterman in 1 620 van het Mechelse tafereel maakte, vandaar de spiegelbeeldcompo
sit ie, en zoniet, een schi lderij dat zelf al naar deze prent was gemaakt. Het doek bevat 
naast vrij goede gedeelten ,  o .a .  de d ierenkoppen, ook opval lende zwakheden, zo o .m.  
de onmogel i jke positie van een veel te grote kru ik  die de oude man l inks op de schou
der l i jkt te torsen . Lijkt, want i n  de oorspronkelijke versie evenals op Vorstermans ets , is 
daar geen kruik, wèl de schaduw van de melkstoop d ie de jonge herderin voor hem 
draagt . H ier zou echter de schaduw helderder zijn dan de achtergrond waartegen ze 
geprojecteerd is. Kruiken dragen was trouwens in d ie tijd n iet echt een mannenaange
legenheid ,  tenzij het schenkkannen voor bier of wijn betrof. Precies deze veel te klare 
schaduw, een contrad ictie op z ich,  is bij de restauratie weggewerkt. 

De zwakheden in het sch i lderij laten in elk geval toe te ste l len dat het hier wel l l icht n iet 
om een werkstuk u it het ate l ier van Rubens gaat. B l ijven de vragen : wie was de maker, 
wanneer is het ontstaan en in welke omstandigheden is het te Middelburg terecht geko
men ? 

Dat het om een kopie naar Rubens gaat is zeker; er de naam van een eigenl ijke uit
voerder aan koppelen is vooralsnog onmogeli jk. Het doek kan beslist u it de 1 7de eeuw 
stammen; de restauratie had daarover u itslu itsel kunnen geven. Vermoedelijk werd het 
door een particu l ier aan de kerk van Middelburg geschonken, en daarbij kan eventueel 
aan baluw Lambrechts gedacht worden.  De j u iste toedracht is wel l icht n iet meer te ach
terhalen. We wil ien hier trouwens nog wijzen op een eigenaard ige coïnc identie: het sch i l 
derij werd gemaakt óp basis van een ets van Lukas Vorsterman (Zaltbommel? 1 595 -
Antwerpen 1 675), die vanaf 1 6 1 7- 1 8  voor Rubens werkte. Van 1 6 1 8  tot 1 636 had 
M iddelburg Hiëronymus Voesterman als pastoor. De naamverwantschap maakt het ver
leidel i jk een verband te gaan zoeken,  maar ook dat is n iet meer dan een voorzichtige 
suggestie .  

Met dank aan mevr. B .  Pradié, Conservator van het Musée des Beaux-Arts te Marsei l le, voor haar ge�e
vens betreffende Rubens' "Aanbidding door de Herders" in  genoemd Museum, en het ter besch1kk1ng 
stellen van een foto van dit werk. 

Noten 

1 .  Deze tekst is de bewerking van een artikel dat eerder verscheen in Rond onze Toren, parochieblad 
van Middelburg , jg. 1 6, 1 989, nrs. 7-1 1 .  Het schilderij werd ook suqimier besproken in Op verken
ning 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 
en afb. p. 1 47). 



2. Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, Jaarboek 2, 1 996, p. 1 79- 1 95 .  
3. Een studie over dit paneel, in confrontatie met het origineel in  de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, publ i

ceerden we onder de titel Werken van Barmhartigheid te Middelburg ".  en in Antwerpen. In :  Sint

Pau/us-lnfo - Tijdschrift van de Sint-Pauluskerk, nr. 57, Antwerpen, 1 993, p. 1 0 1 2·1 020. 
4. Summier door ons besproken in: De parochiekerk van Sint-Petrus en Sint-Paulus te Middelburg-in-

Vlaanderen. U itg. in fotokopie, Middelburg, 1 994, p. 1 4. . 
5. Brussel, Koninklijke Bibl iotheek, Handschriften Fonds V. H" nr.  1 6565, f0 62-66; hét uitvoerigst geci

teerd bij: F. DE POTIER en J. BROECKAERT: Geschiedenis van de Gemeentén der Provincie Oost
Vlaanderen - Arrondissement Eeklo - deel lil - Middelburg. Gent, 1 872, en heruitgave: Handzame, 
1 973, p .  1 1 2- 1 1 4 . 

6 .  Ook de kopie van de Bladelintriptiek, doo'r de kerk van Middelburg aangekocht in 1 63 1 ,  komt n iet  in 
deze inventaris voor of is er als dusdanig toch niet in te herkennen. Vond men dit  werk, met zijn thans 
verloren zijluiken een altaarstuk vormend, van te geringe waarde 6ni het uit veil igheidsoverwegingen 
naar Brugge over te brengen? . 
Naast de "Werken van Barmhartigheid" zijn twee andere schilderijen uit de invent�ris van 1 653 
mogelijk nog te identificeren met het huidige patrimohium van deze kerk: "Eene groote Schilderye, 

synde het Crucifix", en "In de biechtstoel een kleen taeffre
.
el, synde Christus int Cruysse " . ''. Het eer

ste is eventueei te vereenzelvigen met de "Christus aan het Kruis" boven het Hubertusaltaar, het 
andere met een 1 6de-eeuws paneeltje van ca. 35 x 25 cm. dat bewaard wordt in de pastorie te 
Middelburg. . 

7 .  Rijksarchief Gent, Kerkarchief M iddelburg nr. 34,  f0  1 1 1  r0-v0• De aankoop gebeurde "volghens den 
accorde ghedaen by de kerckm.rs ende quitantie de selve '', waaruit mag verstaan worden dat het 
schilderij wel degelijk geleverd werd. Jammer dat in de kerkrekenirig niet gespecificeerd wordt voor 
welk altaar het schilderij bestemd was. Vermits in die jaren vooral veel kosten gedaan worden voor 
de verbouwing en inrichting van de kapel van het Hei l ig Kruis, zou men vermoeden dat het schi lde
rij daarvoor bestemd was. In  dat geval is het nog in de kerk aanwezige schilderij met "Christus aan 
het Kruis" wellicht toe te schrijven aan deze Adriaenssens. De opgave van de kostprijs ih guldens 
verwijst o.i .  naar Antwerpen; het bedrag wordt na die vermelding verderop aàngegeven in het cou
rante muntstelsel van ponden-schellingen-groten. In Antwerpen waren in de 1 ?de eeuw onder de 
honderden schilders ingeschreven in de Sint-Lucasgi lde, behalve een Alexander Adriaenssens, er 
ook twee actief, vader en zoon, met de naam Johannes Adriaenssens. Merkten we in (6) hierbove_n 
reeds op, dat de in  de inventaris van 1 653 vermelde " groote schilderye synde het Crucifix'', in aan
merking komt voor identificatie met het nog aanwezige doek, dan staat daartegenover toch, dat voor 
het hoofdaltaar in 1 630-31 de kopie van de Bladelintriptiek was aangekocht, die daar b l ijkens het 
verslag van deken Kerremans' kerkvisitatie in 1 69 1  (Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkarchief, nr. 388, 
I° 1 r0-v0) nog aanwezig was, en dat het Lievevrouwealtaar in 1 67 1  à 1 675 werd uitgerust met een 
niéuw schilderij, "De Schenking van het Scapulier". Óeze gegevens pleiten er dus eerder voor, dat 
het bij Adriaensens gekochte schilderij wel degelijk bestemd was voor de kruiskapel, met andere 
woorden dat het thans nog bestaande schilderij , "Christus aan het Kruis",  van de hand van deze 
Adriáenssens is. Deken Kerremans vernoemt in zijn verslag, waar hij het heeft over een derde, niet 
geconsacreerd altaar ( l .c" f0 1 v0),  dat moeilijk een ander dan het Kruisaltaar kan zijn, dan weer geen 
schilderij daarbij. 

8. Als gift van dezen te identificeren door hun op de kruisarmen van het relikwiekruis gegraveerde 
patroonheiligen, cfr. M. MARTENS: De Kruisrelikwie te Middelburg. I n :  Rond onze Toren - Middelburg 
(parochiale bladzijde in)  Kerk en Leven, nr. 23 d . d .  1 1  juni 1 992, en Idem q .  cit.  sub (4), p .  27. 

9. K. VERSCHELDE : Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen. Brugge, 1 867, p .  1 58.  
10.  Ibidem, p .  1 57.  Deze attributie en datering z i jn ook overgenomen door H .  VERSC HRAGEN: 

Fotorepertorium van het Meubilair van de Belgische Bedehuizen - Provincie Oost- Vlaanderen -
Kanton Eeklo. Brussel, 1 977, p. 50. 

1 1 .  E .  DHANENS : Nieuwe gegevens betreffende het Bladelin-retabel, toegeschreven aan Rogier van 
der Weyden. In :  Archivum Artis Lovaniense. Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der 
Nederlanden, opgedragen aan Prof. Em. Dr. J. K. Steppe. Leuven, 1 98 1 ,  p. 45-52. De zinsnede in 
kwestie luidt: "Dit es een copie van het origineel rustende ten huuse van Mevrauwe de graevinne van 
lseghem binnen Brugge". Gravin van Izegem en tevens van Middelburg was toen Margareta van 
Merode. Het gegeven bevat een belangrijk stuk geschiedenis van de originele triptiek: het schilde
rij, dat wellicht nooit bestemd was voor de kerk van Middelburg, werd blijkbcar als erfstuk uit de nala
tenschap van Bladelin aan de volgende : 1eren van Middelburg overgedragen. Zie dienaangaande 
ook: M. MARTENS : Over de Bladelintriptiek. 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. 1 6-20, en de daarbij opgegeven bibl iografie. 

( 1 2) Gegevens o.m. ontleend aan F. BAUDOUIN:  De Aanbidding der Herders, een schets van PP 
Rubens. In: Antwerpen. Tijdschrift der Stad Antwerpen, jg. 1 nr. 4, december 1 955, p. 2-8. Daarin I wordt o.a. ook het paneel in het Musée des Beaux-Arts te Marsei l le besproken. 215 





HIPPOLIET VAN CAESELE, 

GEZEID DEN DJAAK, 

IN DE OORLOGSTIJD VAN 19 14- 1918 

Het hier volgende verhaal werd verteld door Cyriel Cauwels en destijds opgetekend 
door WIM (wij len Albert Wi l lems). Het is een l icht bewerkte versie van hetgeen eerder in 

·
afleveringen verscheen in weekblad Vrij Maldegem van 5 februari tot 9 apri l  1 97 1 . 

OORLOG, 4 AUGUSTUS 1 91 4  

We waren 25 jaar oud , toen de zo verfoei l ijke oorlog uitbrak met zijn geweld en zi jn ver
woestingen, vol miserie en el lende, dood en vernie l ing ,  zowel in de gevechtsl in ies als 
aan het thuisfront. N iemand was nog zeker van zijn leven . . .  en het is i n  d it kader vooral 
dat we onze "oorlogsherinneringen" wi l len p laatsen met als hoofdfiguren een onderge
dokene, H ippoliet Van Caeseele, beter gekend als den Djaak, en zijn schoonzuster 
Euphrasie De Smet, mijn d ierbare echtgenote zaliger gedachtenis die samen met haar 
broer en ikzelf de grensperikelen tijdens de Dui tse bezett ing hebben beleefd en op de 
hoogte waren van "den draai en den keer" . 
Wat we deden was uiterst riskant en dikwij ls kenden we grote angst en vrees, maar ver
twijfelen deden we nooit. Meer dan eens werd juffrouw Euphrasie De Smet op de Duitse 
Kommandantur gesleept en aan de tand gevoeld om de bewegingen aan de g rens en 
vooral die van den Djaak, haar schoonbroer, te kunnen achterhalen.  En telkens kwamen 
een vuige verklikster en een onbetrouwbare tolk van Belgische national iteit opduiken,  
om de juffrouw toch iets te kunnen ontfutselen van het vele dat ze wist of gezien had.  
Maar steeds kalm en bedaard , kloekmoedi g ,  vrank en vrij waren haar weerlegg ingen op 
elke beschuld ig ing of aanklacht . . .  zo overtuigend voor de bezetter, dat men haar moest 
laten gaan. 
En ook den Djaak, die zo menig avontuur beleefde, hebben ze maar heel laat te pakken 
gekregen . Die mensen zijn het waard , dat h ier hun belevenissen aan de Belgisch
Nederlandse grens beschreven worden. 

DE GRENS 

Het hele Belgische leger werd algauw gemobi l iseerd en op oorlogsvoet gebracht. Met 
Z .M.  Koning Albert aan het hoofd , zouden de Belgen zich tegen de overweldiger opstel
len en het zo dierbare Vaderland met hand en tand verdedigen. 

Men leefde in  d roeve t i jden, al leen met dat k leine beetje hoop,  dat het n iet lang zou 
duren.  De dagen waarop tal van jongens moesten vertrekken,  zal ik nooit vergeten.  
Ondertussen ontbrandde de strijd i n  vol le hevigheid en het Belgisch leger moest na een 
uiterst moedige weerstand tegen een overmachtige vijand , overal terugtrekken en vluch
ten , r ichting westen. 

Foto links : Strobrugge en het kanalengebied vertoonden in de oorlogsjaren een schijn van rust. Het was een streng 1 bewaakte gevaarlijke zone, waarin alle bewegingen van en naar Nederland taboe waren. 217 



De laatsten verzamelden in  g roepen en trokken langsheen de grens met Nederland door 
een nog open landstreek om zich te redden . Toch zijn er du izenden verpl icht geweest 
om zich naar Nederland te begeven en zich daar te laten interneren .  

Onze held , den Djaak, waarover het hier verder gaat, was ook zo b i j  een van die groe
pen . Maar vooraleer Hol land b innen te gaan , kwam h ij toch nog eens naar Maldegem, 
waar h ij geboren en gewonnen was. Daar immers woonden ook zijn vrouw en zijn kin
deren .  Daar zou hij trachten te b l ijven,  maar met in gedachten:  als het nodig is  kan ik mij 
nog alt i jd laten interneren . Dat is er echter nooit van gekomen ". zo was nu eenmaal den 
Dj aak. Het was goed thuis ,  dat spreekt vanzelf ". en h ij b leef waar hij was . 

Door al d ie oorlogsgebeurten issen kwamen veel vluchtel ingen uit het b innenland over 
Maldegem naar het westen en ze verkozen er langs de brede en rechte Aardenburgse 
Baan , Nederland binnen te gaan . Ook veel mensen van Maldegem namen het besluit 
naar Hol land te vluchten.  Ze namen al les mee wat ze maar konden, want men wist in 
vertwijfe l ing n iet meer wanneer men naar de haardstede zou kunnen terugkeren .  

Zo zag men wagens en karren,  bespannen met paarden of koeien, al lerlei kleine gerij
en volgeladen met al les wat ze maar enigszins konden dragen. Ook de fietsen deden 
goeie d ienst ;  auto's waren er n iet. Mannen, vrouwen en kinderen sleepten zich zwaar
beladen voort en de straten waren zo vol dat n iemand kon rusten. Men moest onder de 
gelederen bl ijven om niet onder de voet te worden gelopen ,  dagen en nachten lang . 

Vele van die vluchte l ingen hadden reeds met de inval lende Duitsers gesproken en ze 
vertelden: "Ge moet n iet vluchten . Zijt ge braaf, ze zijn ook braaf" . Zo kwamen veel 
gevluchte Belgen u i t  de grenszone eens terug om naar hun achtergelaten hu izen of hoe
ven te kijken.  Men g ing nog over de grens wanneer men maar wilde en de Duitsers, die 
Hol land n iet b innenvielen, l ieten maar begaan . 

Zo g ing den Djaak dan ook over en weer b ij de grens, en kwam in Holland b ij vluchte
l ingen d ie er een onderkomen hadden gevonden en n iet konden terugkeren. H ij kwam 
met velen in voel ing en ontpopte zich als een man d ie het aandurfde om met wat cor
respondentie voor achtergebleven fami l ieleden of vrienden over de grens te gaan en te 
komen. Na enkele tijd g roeide de bedrijvigheid van den Djaak aan en kwamen er ook 
veel b rieven en n ieuwstijd ingen van frontsoldaten en vluchtel ingen d ie in Frankrijk of 
Engeland waren gevlucht of van geïnterneerden bij hem te Maldegem aan . Den Djaak 
kreeg de handen vol .  H ij had er waarl i jk goesting in ,  vond het een fijne job, schrok n iet 
terug voor gevaren . 

Al les g ing best, tot op het ogenbl ik  dat de Duitse bezetter genoeg had van het over en 
weer geloop aan de grens en spionage vermoedde. Ze besloten dan ook de grens met 
pr ikke ldraad te versperren. Om aalg ladde nachtel ijke doorkru ipers te beletten toch 
Hol land b innen te gaan, werd de draadversperring ook nog onder elektrische stroom 
gezet. Wie nu nog zou trachten erdoor te gaan, zou het met z ijn leven bekopen . 
N iemand zou het nog wagen" .  Toch wel :  den Djaak uit Maldegem. De onverschrokke
ne kwam nu pas in vol le activiteit en hij g ing ,  zoals voorheen, om en weer over de 
grens. 

Den Djaak ging zijn gewone gang,  alhoewel h ij soms dagen en·nachten wegbleef, want 
hij kon zelf n iet bepalen wanneer h ij zou terug zijn .  Er h ing zoveel af van al lerlei omstan
d igheden.  



Hippoliet Van Caeseele ( 1 880- 1 95 1 ) ,  den Djaak, hoofdfiguur in deze oorlogsbelevenissen. 

EEN FRANSMAN AAN DE DODELIJ KE D RAAD 

Zo gebeurde het op een zonnige namiddag , toen i k  aan mijn deur stond ,  dat een jonge 
slanke man van de overkant van de straat op mij toekwam. Hij sprak mij aan in  het Frans 
en ik dacht dat het een Waal was . H ij beweerde van Franse nationaliteit te zijn en reeds 
veel van een "veelbesproken held" te hebben gehoord die hier te Maldegem aan de 
grens opereerde. Een onverschrokkene voor wie de Duitse bezetter geen moeite zou 
sparen om hem te vangen , maar die als een troostbrenger mocht worden aanzien. Het 
was trouwens onmogelijk te beschrijven hoe gelukkig de velen waren die dank zij den 
Djaak n ieuws kregen van hun gel iefde man , vader, zoon of broer die aan het front streed. 
Er kwamen voor den Djaak weinig woorden aan te pas " .  maar tranen van geluk vloei
den over de wangen van de mensen d ie geholpen waren .  Dan was den Djaak echter al 
lang zeer tevreden weer verder getrokken . l 219 



220 1 

De Franse jongel ing voelde enigzins argwaan aan mijn stem en houding maar l iet me 
onmiddel l i jk opmerken dat Fransen en Belgen toch samen streden voor de bevrijd ing .  
" M i jn zuster en ik'' ,  zo ze i  h i j ,  "z ij n uit  Orchies vertrokken.  We hebben onze ouders vroeg
t ijd ig  verloren.  Zij werd in een klooster opgevoed en zal daar wel b l ijven . . .  maar ik zou 
naar het front wi l len" .  
H ij vroeg me vastberaden en ondanks het feit dat ik  hem wees op het gevaar, of  ik hem 
b ij d ie heldhaft ige man ,  den Djaak, kon brengen. Ik begeleidde hem dan door de vel
den om hem d iens schu i lp laats - het hu is De Smet - aan te wijzen .  
H ij werd e r  goed ontvangen,  doch d e  grensman Djaak was weer eens d e  pijp uit e n  men 
wist n iet wanneer . . .  en of hij nog wel levend zou terugkeren.  De Fransman had echter 
gemeend onmiddel l ijk te kunnen geholpen worden ,  en toen hem diets gemaakt werd dat 
het zelfs gevaarl ijk was zonder paspoort in het g rensgebied te verbl ijven ,  wou deze 
onachtzame kerel het maar a l leen proberen.  Hij besloot nog tot tegen de avond te b l ij 
ven , maar de d rang om zijn strijdmakkers aan het  front te gaan vervoegen werd hem zo 
macht ig ,  dat n iets hem nog kon weerhouden den Djaak na te doen en door de dodelij
ke versperring heen te kru ipen nadat hem was gezegd,  waar het misschien zou kunnen 
lukken .  
Te jong e n  t e  strijd lustig a ls hi j  was, sloeg hi j a l le goede raad in  d e  wind en nam afscheid 
. . .  wel l icht de dood tegemoet. En zo was het ook. Het eerste n ieuws dat we 's anderen
daags al in de vroege morgen vernamen was : er hangt een jonge man aan de elektri
sche draad !  Ik dacht onmiddel l i jk aan de Fransman . . .  

M ijn  gebuur, d ie voor d e  Du itse bezetter moest werken,  was reeds verwittigd om een l i jk 
te vervoeren.  Het duurde dan ook n iet lang vooraleer de voerman kwam aangereden 
met een levenloze man op de kar. Zijn beide benen h ingen buiten het gerij , en de grijze 
broek ,  gr ijze sokken met zwarte strepen en bruine schoenen waren voldoende om te 
kunnen vaststel len om wie het g ing .  Ik twijfelde geen moment. Mijn gebuur, de voerman , 
bevest igde mij dat het i nderdaad een jonge Franse kerel was. I k  dacht er voortdurend 
aan , mijn gegevens aan het gemeentearchief kenbaar te maken,  maar in die omstan
d igheden was dat zeer· gevaarl ijk en daarbij nog onmogelijk ook. Ik deed het pas veel 
later, maar ontving nooit een bericht hierover om mij te overtuigen dat ik goed had 
gehandeld .  

DEN DJAAK DEINST VOOR N IETS TERUG 

Toen den Djaak het voorval b ij z i jn  terugkeer uit Nederland vernam, was h ij d iep onder 
de indruk  en zweeg een poos, terwijl h i j  voorzeker dacht: waarom toch niet gewacht, 
vriend ? 
Daar lang over treuren was hem echter n iet toegestaan, want h ij moest weer in het strijd
perk, terug naar Nederland waar ondertussen alweer een zending brieven op hem 
wachtte. Het was deze keer een zeer b ijzondere zending d ie h ij ophaalde, en tamel ijk 
zwaar beladen kwam hij tot op een vijftal meter van de Rapenbrug. Nu maar eens even 
uitblazen, de zak naast hem neergelegd . . .  en dan eens gaan loeren op de vaartd ijk hoe 
het stond met de g renswachters. Daar zag den Djaak een sch i ldwacht op de brug, en 
hi j  spoedde zich terug naar beneden om bij zichzelf te overleggen wat hij nu zou gaan 
doen. Na enige tijd klom hij terug de dijk op, om zekerheid te hebben omtrent de bewe
g ingen van de Du itse sch i ldwacht. 

Den Djaak voelde dat hij in een hachel ijke situatie was beland,  èn dacht er een ogenbl ik 
aan terug te keren met zijn kostbare lading. Maar h ij besefte ook dat zijn zending te 
gewichtig was en spoed vereiste . . .  en hij besloot dan maar door de vaart te waden. 



Maldegemnaars, geïnterneerd ergens in Nederland. Deze mensen konden de diensten van iemand als de Djaak 
goed gebruiken, want nieuws van thuis was zeer welkom maar kon hen moeilijk bereiken. 
V.l.n . r. : Camiel De Groote, van de wijk Vossenhol, vlasbewerker bij Gustje De Bruyckere. ldes Neyrinck, woonde 
op den Akker, was telefonist 'bij den ijzeren weg', Adhemar Boes, Kamiel Van Kerckhove, beenhouwer, die op de 
wijk 't Molentje woonde, Jozef De Bruyckere, timmerman, eveneens van 't Molentje. 

Maar het was koud,  het water was ijz ig ,  de oever en het water tegen de kant waren reeds 
bevroren ,  en ijs was gevaarl i jk . Maar den Djaak g ing onverschrokken het water i n .  Het 
moest . . .  maar het water werd steeds d ieper en d ieper en hij moest al zwemmende met 
zijn brievenzak op het hoofd , de andere oever zien te bereiken .  Eens aan de overkant, 
kon h ij de tijd niet nemen om op adem te komen. Zijn natte kleren vroren hem aan het l ijf 
. . .  en in  alle haast spoedde hij zich naar zijn bestemming,  het hu is van zijn schoonou
ders nabij de Rapenbrug .  Hij klopte aan en viel b innen,  ademloos en verkleumd. De 
brievenzak werd weggestopt en toen werd eerst en vooral voor hem gezorgd bij de 
opgekoterde kachel en met verse straffe koff ie. Zo werd den Djaak weer de echte, 
opnieuw bereid om over de grens te gaan en mensen van goede wil te d ienen. 

DE MARIEN 

Een gewoon mens zou het nauwel ijks overleefd hebben, of er op z i jn  minst een zware 
ziekte aan overgehouden hebben.  Maar den Djaak had een ijzeren gestel én de vaste 
wil om verder de mensen te helpen en zijn vaderland te d ienen . 
Zo leefde h ij verder van het ene avontuur naar het andere . Maar zijn bewegingen wer
den ook meer van nabij gevolgd door de Du itse bezetter. En wie er in het b ijzonder in 
geTnteresseerd was, dat was de Marien, een Du itse speurder in marinekledi j ,  waarvan 
iedereen zich afvroeg waarom deze marinier n iet b ij zijn Zeemacht opereerde maar hier 
in Maldegem bij de Feldgrauen van de Du itse Kommandantur was verze i ld geraakt . Dit 
was de man die iedereen en al les controleerde. Men ontmoette hem overal , en als men 
dacht "h ij is richting Eelvelde gereden" ,  dan liep men hem plots te Strobrugge tegen het 
lijf. Hij kreeg dan ook gauw de bijnaam de Neuze, en hij werd de schrik van Maldegem. J 221 



De Marien,  al ias de Neuze, had ook al van d ie onverschrokken man aan de grens 
gehoord en zou er zich nu i n  het bijzonder op toeleggen de gedrag ingen van die ver
dachte na te gaan . 

Den Djaak, d ie al lang doorhad dat men hem zocht, deed overdag dan ook al leen maar 
het al lernoodzakel ijkste en minst opval lende, en was merendeels 's avonds en 's nachts 
op pad , en dan stapte h ij altijd langs de kant van de rijbaan in de aarde van de trekweg 
om geen gelu id te maken.  Toen hi j  nu op zekere avond weer op weg was , weerklonk 
plots een brul lend bevel " Halt ! '' .  Den Djaak b leef staan , speurde met kattenogen naar 
de plaats vanwaar hij meende dat het bevel was gekomen " .  en. stelde vast dat er 
slechts één man was. 

Dat ste lde hem weer op zijn gemak, en hi j  dacht onmiddel l i jk aan de Marien , de Neuze, 
die nu ook zijn neus in zijn zaken kwam steken .  Den Djaak nam een kloek besluit ." en 
g ing door, z i jn vijand tegemoet d ie hem langs de overzijde van de straat naderde.  

Het was inderdaad de Neuze, d ie nu  ook zag dat hij oog in oog kwam te staan met die 
gezochte man van aan de g rens: H ippol iet Van Caeseele, op de Ortskommandantur 
berucht als de gevaarl ij kste man uit de streek. H ij had zijn persoonsbeschrijving gele
zen : kloekgebouwd persoon,  goed voor twee, zou zich bij aanhoud ing zeker verdedi
gen in de hoedanigheid van Belgisch mi l itair. 

De Marien vroeg deze keer geen "pas" zoals aan Jan en al leman. Tijdens die enkele 
seconden had den Djaak zich voorbereid op elke mogelijke gebeurtenis .  Maar hij zag , 
ondanks de du istern is ,  dat de Du itse speurder beefde als een schuwe hond en hem 
voorb ijg ing zonder de straat over te steken .  Toen wilde h ij zo snel mogelijk de fiets op, 
maar hij mist rapte zich en viel . . .  grabbelde terug recht en probeerde het opnieuw. 
"Wacht" , zei den Djaak, " 'k zal u een handje helpen" .  Maar toen g ing het wél ,  en als een 
hazewind g ing de Neuze er vandoor. "En dat is dan de schrik van Maldegem?" dacht 
den Djaak. H ij schudde eens zijn hoofd en g ing met gerust gemoed verder de donkere 
nacht i n .  

DE N EUZE EN CABOOR 

Naast Den Djaak had ook een kloeke Kleitenaar, Caboor genaamd,  eens een avontuur 
met de Marien - de Neuze. Caboor kon ook geen onrecht en dwingeland ij verdragen. De 
Neuze bracht veel mensen in verlegenheid,  inzonderheid de boeren ,  die volgens de 
Neuze niet genoeg " leverden" en b ij wie h ij dan dikwijls g ing zoeken of ze niets te veel 
of n iets onwett igs in hun bezit hadden. H ij bezat een alziende en navorsende bl ik en 
reed altijd in snel tempo per fiets, nu hier, dan daar, in elk geval waar men hem het minst 
verwachtte. Zo zien we hem nog in onze verbeeld ing .  H ij was een grote last voor de 
onderdrukte bevolking, het moei l ijkste en onhandelbaarste ventje dat men zich kan voor
stel len .  

Dat al les lag Caboor zwaar op de maag, en de stoutmoedigheid van de Marien ging wel 
eens te ver voor de moed ige Kleitenaar. Op een zekere dag barstte dat uit. 

Al le weerbare mannen moesten zich maandel ijks op de Kommandantur komen melden . 
Die was gevest igd in het g root huis van notaris Vermast op o'ê Markt. Al die mannen, ik 
was er ook bij ,  moesten zich alfabetisch gerangschikt op het brede voetpad opstellen, 
en naast mij stond Caboor uit Kleit . "  en h ij beet al op zijn tanden. 



En dan kwam de Marien af, op de boord van de weg naast het voetpad , met een zware 

matrak in de hand die hij steeds op en neer zwaaide. " I k  ga geen du im achteruit , "  g rom

de Caboor tussen zijn tanden tegen mij, "en wee hem als hij mij aanraakt ! "  De anderen 

en ik g ingen toch een strooike achteruit maar Caboor bleef pal . Zo werd hi j  geraakt door 

de matrak van de Marien ,  maar als de b l iksem sprong Caboor erop. De Marien rolde in 

de greppel, Caboor zat er bovenop en duwde hem op en neer tegen de straatstenen . 

Op d it tumult kwamen de Duitsers onmiddel l i jk uit de Kommandantur bu itengesprongen 
en grepen Caboor bij handen en voeten,  zodat hi j  n iet meer kon slaan of schoppen . Ze 
sleurden hem naar binnen, waar hi j  stokstijf in de gang met zijn aangezicht tegen de 
muur moest bl ijven staan . Daar stond de moedige Kleitenaar nu roer- en machteloos, 
maar daarmee was de Marien van Caboor nog n iet verlost. H ij heeft hem nog meermaals 
de schrik op het l ij f gejaagd en last aangedaan. 
Sommige Kleitenaren weten wel l icht nog te vertel len hoeveel keren en hoelang Caboor 
de Marien in zijn "preekstoel "  ophield zonder dat h ij er u it du rfde te komen . Die "preek
stoel" noemt men hier b ij ons dat d ing uit de Kleitse bossen,  een soort zetel ,  getimmerd 
in een hoogstammige boom met een zware kruin ,  om van daaruit de beweg ingen van 
de bevolking gade te slaan . Zo stonden er n iet al leen "preekstoelen" in de Kleitse bos
sen , maar ook op verschi l lende plaatsen van het Maldegems grondgebied . 

De avonturen van de moedige Kleitenaar Caboor met de Neuze kwamen natuurl i jk ook 
den Djaak ter ore , en het deed hem deugd te vernemen dat er nog echte vaderlanders 
waren d ie moei l ijk het juk van de bezetter konden verdragen.  Caboor had ook wel enigs
zins in zijn kaart gespeeld ,  want terwijl de Du itsers de handen vol hadden met Caboor, 
kon den Djaak wat vrijer ademen , al b leef hij de gezochte nummer één . 
We weten reeds dat bijna al le correspondentie, nieuwstijd ingen en spionage-in l ichtin
gen die door den Djaak om en weer over de grens werden gebracht, in het hu is van zijn 
schoonouders aankwamen , daar nabij de Rapenbrug.  
Daar overnachtte ook wel eens een spion of vond er onderdak in moei l ijke omstandig
heden . Zo herinneren we ons nog heel wel een Brugse dame. Ze heette mevrouw De 
Beir. Haar zoon streed als kapitein-commandant in het Belg isch leger. En evenals aan 
den Djaak, werd haar nooit gevraagd ,  uit eerbied voor de spionagedienst: "Madame, 
hoe zijt ge hier geraakt? Hoe geraakt ge nu weer thu is?" We wisten immers dat het een 
groot geheim moest bl ijven en" .  we vertel len dan ook n iet over spionage maar wel over 
avonturen en oorlogsgebeurten issen . 

ZELFVERDEDIGING 

Vele mensen had den Djaak al over de grens gebracht, ondanks de dodel ijke draad
versperring : vrijwi l l igers, burgers die moesten verdwijnen om door de bezetter n iet 
gefusilleerd te worden, achtergebleven soldaten d ie het leger wi lden vervoegen, spion
nen en anderen die soms van heel ver kwamen en van den Djaak hadden gehoord . Voor 
de dodelijke draad lagen immers nog twee kanalen ,  in een u iterst streng bewaakte zone 
waar niemand mocht komen , tenzij met een kenmerkende rode band om de arm. Maar 
al deze voorzorgen van de bezetter waren voor den Djaak geen prob leem. Er doorheen 
gaan en er van terugkomen noemde hij gewoonweg 'een tour de force' ,  zoals hij ook 
bijna elk avontuur noemde dat hij dagelijks beleefde. Eenmaal de verwikkel ingen met de 
Kleitenaar Caboor achter de rug , werden de maatregelen vanwege de Du itse grens
wachters weer toegespitst op het vangen van den Djaak. 
Zo posteerden ze vanaf de Leestjesbrug tot aan de Lievebrug, dus ki lometers ver, een 
schildwacht om de honderd meter. Hun d ienst bestond eri n ,  altijd over en weer te wan- l 223 



delen,  al les in het oog te houden, iedere verdachte beweging en elk geritsel na te gaan, 
om te be letten dat er zelfs een muis heelhu ids door de zone en de d raadversperring zou 
komen . Maar den Djaak zette zijn ' tour de force' verder. Ook van Duitse zijde probeerde 
men meer. 

Op zekere dag kwam den Djaak op een u itzonderl ijke manier in voel ing met een Du itse 
mi l i tair d ie hem vroeg :  "B reng me over de Belg isch-Nederlandse grens, ik wil deserte
ren en ik zal u rijkel ijk vergoeden " .  
Voor het eerst had den Djaak e r  vertrouwen i n .  Ook deze man wou h ij helpen.  Den Djaak 
aanvaardde en gaf uur  en plaats op om elkaar te ontmoeten en het avontuur  te wagen. 
Beiden waren op het rendez-vous aanwezig , doch de Du itser weigerde mee te gaan 
langs de weg die den Djaak had uitgest ippeld .  H ij stelde voor dat het over de 
Leestjesbruggen zou gebeuren,  maar den Djaak weigerde omdat h ij wel wist dat daar 
veel Du itse schi ldwachten stonden ,  en hij begon de Du itser te verdenken : "Die wil me in 
een h inderlaag lokken ! " .  M isschien was voor hem al een h inderlaag opgesteld vooral
eer Leestjesbrug zou bereikt zi jn .  
"Zijt ge misschien een verklikker?" vroeg den Djaak. "Luister man, IK ben uw leider en 
" . " ,  op gebiedende toon ,  "ge gaat met M I J  mee, of ge gaat niet ! " .  Na nog wat tegen
stribbelen , aanvaardde de Du itser den Djaak toch te volgen. 

Vol argwaan leidde den Djaak zi jn man naar de draad langs de voor hem zo gekende 
paadjes en op de ideale plek kropen beiden onder de draad en stonden op Nederlands 
grondgebied . Na enkele stappen in  de vrijheid te hebben gedaan , beraadde de Du itser 
z ich weer. "Wat zal ik hier nu beginnen?" zo sprak h ij tegen den Djaak. "H ier word ik 
geïnterneerd , of moet ik me aanmelden of ons beiden verkl ikken'' . "Wist ge dat dan n iet 
eerder?" riep Den Djaak hem toe en zijn bloed begon te koken . "Wilt ge misschien terug
gaan?" "Ja, ja, terug" ,  zei de man, "asjebl ief terug '' .  
Nu  twijfelde den  Djaak n iet meer. De  man was op  hem afgestuurd om zijn weg doorheen 
de gevaarlijke zone en de dodelij ke draad te kennen . 

"Het gaat h ier om m ij n  leven" ,  zo dacht den Djaak en ze stapten beiden terug naar de 
elektrische d raad toe . Den Djaak nam plots een kloek beslu it :  H ij of ik !  en op een stap
je afstand van de dodel ijke draad gaf hij de laffe Duitser een duw" .en h ij h ing aan de 
draad . . .  
Den Djaak verdween verder i n  Nederland ,  want h ij had tevens een belangrij ke zending 
aan waardevol le stukken bij zich, die geenszins in Du itse handen mochten val len . 

PATER H EDWINUS 

Naast avontuurl ijke, komen soms ook aangename herinneringen b i j  ons op ,  wanneer we 
de geschieden is van den Djaak vertel len. Zo verbleef hier lang te Maldegem, tijdens de 
oorlogsjaren, een zekere Pater Hedwinus. H ij verb leef hier als hu lppastoor b ij pastoor 
Van Loo. 

Wie kende toen die g rote bruine pater n iet, de trooster en weldoener zowel voor de rij
ken als voor de minderbedeelden? Overal waar het hem mogelijk was bood hij zijn hulp 
aan . Hi j  was Nederlander van geboorte, had een goed voorkomen, was de Duitse taal 
machtig en een begaafd redenaar. Door dit al les genoot hi j  in de Du itse Kommandantur 
een g root vertrouwen en werd h ij algemeen geacht. Zo kon hij vele mensen helpen uit 
moei l ijke situaties. En wie kwam tijdens die bange jaren n iet eens in  moei l ijkheden? 
Hoevelen heeft die brave pater Hedwinus aan een moei l ijk te krijgen paspoort geholpen 



De dodelijke draad aan de grens met Nederland (bemerk de grenspaal midden op de foto), bewaakt door een 
Duitse Uhlaan. Waarschijnlijk kijken we vanuit Nederland naar België, mogelijk op Moershoofde of de Oosthoek 
te St.-Laureins. 
De vier- of vijfvoudige draad is vastgelegd aan porseleinen potjes. De stroom was dodelijk. De installatie werd 
nadien nog afschrikwekkender uitgebouwd. 

waarop ze reeds maanden wachtten en dat ze zonder zijn hu lp nooit zouden gekregen 
hebben? Pater Hedwinus had ook de toelat ing om alle zieken op het Maldegems grond
gebied te gaan bezoeken .  En zo kwam hij op bezoek bij Martha, een z ieke dochter van 
den Djaak die tijdens de oorlog stierf. 

Aldus leerde den Djaak ook pater Hedwinus kennen, die zelfs zijn biechtvader zou wor
den. Eens gaf de bruine pater hem een paternoster, met de woorden:  "H ier moet ge veel 
aan bidden, bidden en steeds bidden.  Dat zal uw troost en uw sterkte zijn in uw gevaar
l ijk werk" . Dat heeft den Djaak dan ook steeds gedaan naar mijn weten .  En het is mis
schien de reden geweest waardoor h ij zijn avontuurl i jk werk tot een goed einde heeft 
kunnen brengen . 

Later werd pater Hedwinus door zijn oversten naar Engeland gestuurd.  
Toch is  h ij nog eenmaal bi j  ons op bezoek geweest toen h ij even in ons land vertoefde . 
Hij vroeg dan ook onmiddel l i jk naar den Djaak . . .  "en hoe hij het stelde?" Er bijvoegen
de: " Ik  heb toch zoveel aan u allen gedacht, want in welke grote gevaren en risico's hebt 
gij allen geleefd? Den Djaak was steeds in mijn gedachten .  Ik bad voor hem en voor zijn 
gevaarl i jk werk . . .  opdat h ij onwrikbaar zou bl ijven mocht het gebeuren dat h ij werd 
gegrepen en voor zijn scherprechters zou staan . Maar h ij heeft het goed gedaan . "  
Breng hem mijn christelijke groeten over" . 

Dat was voor ons allen een mooie herinnering en ook voor den Djaak, wanneer we hem 
de groeten overmaakten want h ij sprak altijd met de grootste eerbied over zijn biecht-
vader, die al zijn geheimen kende, en het zijn geheimen gebleven.  J 225 



OP H ET N I PPERTJE 

Na de beleven is  van den Djaak met de Du itse verkl ikker, die zogezegd over de grens 
wou om te deserteren maar er in feite op uit was om zijn gangen te bespioneren en daar
voor van den Djaak zijn verd iende loon kreeg ,  spande de bezetter zich dubbel in om de 
gevaarl i jke man te kunnen snappen. 

Eens op een dag, zo een van de zeldzame keren dat den Djaak thuis was, zat hi j  met 
zi jn vrouw in de voorplaats van hun woning te praten .  Als b ij toeval sloeg h ij zijn ogen 
door het raam in de r icht ing van de straatweg en zag dr ie ,  vier " .  vijf ". zes Duitse sol
daten ,  sommigen met het geweer in aanslag , op zi jn hu is afkomen .  

Zi jn woning stond een vijftiental meter van de weg af, en  den Djaak had nog net de  tijd 
om weg te wippen u i t  zijn voorplaats " .  langs de achterdeur naar bu iten en recht naar 
zi jn stal l ing die ook een meter of vijftien verderop stond , in de goede richting om n iet 
gezien te worden.  Den Djaak kroop de stal b innen , klauterde de ladder op en l iep over 
de "d i lten" naar de achterkant van de de sta l ,  waar h ij zich door het d i ltepoortje terug 
op de g rond l iet vallen om dan zo snel hij kon het hazenpad te kiezen.  Ondertussen 
waren de soldaten ook op het erf gekomen. Een van hen bewaakte de voordeur, een 
ander de achterdeur en de overigen g ingen met de revolver in de hand de woning bin
nen.  Ze kamden al le plaatsen uit ,  doorzochten al le kasten en betastten de muren om 
toch maar de man zelf of een mogelij ke schu i lp laats te ontdekken. Ze grepen zijn vrouw 
en zegden op ruwe toon: "Uw man is thuis " .  We zijn goed ingel icht .  Als ge uw leven wilt 
redden,  zeg ons dan gauw waar hi j  zit . In onze handen valt h ij toch ,  levend of dood 1 "  

D e  vrouw die natuurl i jk l iever zou sterven dan haar man te verkl ikken, antwoordde met 
vaste stem "Als ge hem n iet vindt, dan is hij ook n iet thuis ! " .  Maar enkele soldaten die 
op het erf rondneusden, bemerkten plots een man d ie als een hazewind de velden inren
de en ze riepen "Daar loopt den Djaak ! "  . Hij hoorde schoten en l iep verder in zig-zag 
tot b ij het stru ikgewas langs een gracht d ie h ij overstak om zo een aanpalend bosje te 
bere iken.  H ij rende nog een tijdje door tot h ij z ich vei l ig voelde.  "Dat was op het nipper
tje" ,  dacht den Djaak, en rustte wat. Toen h ij zich over de ku iten wreef vanwege de ver
moeidheid,  bemerkte h ij bloed aan zijn handen. "Goddomme'' , zei den Djaak, "ze heb
ben mij toch geraakt ! " .  Maar het was n iet zo heel erg , al leen een schampschot aan het 
been ". en den Djaak strompelde verder naar zijn tweede thuis waar h ij onmiddel l ijk 
goed werd verzorgd ,  zodat ook deze "tour de force" weldra was vergeten.  

Vanaf dan ondervond den Djaak meer last en moei l ijkheden b ij z i jn  gevaarl i jk werk. Kon 
men hem vooralsnog niet g rijpen , dan werd zijn fami l ie nu van langs om meer aan de 
tand gevoeld.  

KLEINE BERTHA 

Juffrouw Euphrasie De Smet zal iger gedachten is, de schoonzuster van den Djaak, was 
reeds verscheidene keren op de Kommandantur moeten komen en op de rooster 
gelegd om uit haar te persen wat ze van de gezochte wist. Maar op een zekere zon
dagvoormiddag kwamen twee soldaten van de Landsturm op de Rapenbrug aan . Dat 
waren mannen die reeds lang te Strobrugge waren gelegerd . Ze stapten kordaat de 
woning De Smet binnen en zegden tot de bewoners, die rond cfe stoof zaten en n iet echt 
opgeschr ikt waren, "Hier b ij u woont een klein meisje? Bertha is haar naam? Ze moet 
met ons mee om op de Kommandantur te verschij nen . Verstaan !?" 



Enkele hoofdpersonen uit dit verhaal zien wij op deze foto, genomen op de hoeve De Smet, einde 
Rapenbrugstraat, juist voor het Schipdonkkanaal. 
V.l.n.r. : Eduard De Smet (01 849), ernaast zijn zoon Camiel. Valeer, zoon van Camiel, woont nog 
op het ouderlijk erf. 

Julie De Coninck (01 3  februari 1 851  - + 1 9  oktober 1 9 1 8), de echtgenote van Eduard De Smet. 
Hun dochter Euphrasie De Smet, die later huwde met Cyriel Cauwels. 
Omer De Smet, zoon van Honoré en van Alice Cauwels. 
Bertha Van Caeseele (01 901 - + 1 960), dochter van den Djaak, Hippoliet Van Caeseele, en van Leonie De Smet. 
De foto is genomen tegen het einde van de oorlog. Moeder Julie is niet lang daarna gestorven. 

De kinderen van Eduard De Smet - Julie De Coninck waren : Honoré (01 877), Leonie (01 880), August (01 883), 
Theofiel (01 887), Camiel (01 889), Euphrasie (01 892). 

Leonie De Smet, de echtgenote van den Djaak, overleed op 1 1 . 1 0. 1 9 1 8, terwijl haar man reeds krijgsgevangen 
was in Duitsland. 

Hun dochter Martha Van Caesele overleed tijdens de oorlog op 1 9.05. 1 9 1 7  op 1 2-jarige leeftijd. 1 227 Hun andere kinderen waren : Yvonne, Marcella, Honoré en Bertha. 



22s I 

Maar moeder Ju l ie  De Coninck, echtgenote Eduard De Smet, antwoordde: " Naar de 
Kommandatuur, zegt ge? Wat moet dat kleine kind daar gaan doen? Ze is immers nog 
zo jong .  Ze weet nog van helemaal n iets en kan al leen maar spelen" .  "Vrouw toch , "  zeg
den de Du itsers, " het is maar voor een klein igheid . Ge hoeft n iet bang te z ij n .  Ze zal snel 
terug zijn " .  "Wat moet dat kind daar doen?" , strubbelde moeder Ju l ie nog tegen ". "Ze 
weet van n iets " .  Ze kan over n iets meespreken, maar als het waarl ijk zo moét dan zul
len we nog gauw haar zondags kleedje aantrekken" .  

Zo g ing j uffrouw Euphrasie met Berthaatje naar boven,  waar ze van de gelegenheid 
gebruik maakte om het kind enkele richtl ijnen te geven . "Begrijp goed en onthoud : als 
men u vraagt waar uw vader is , "  - want Berthaatje was een dochtertje van den Djaak -
"dan moet ge onmiddel l ij k  antwoorden:  " I k  weet het n iet. I k  heb hem van heel den oor
log nog n iet gezien" .  Verder moet ge altijd zwijgen.  Op andere vragen altijd maar het
zelfde antwoorden:  I k  weet het n iet. Onthoud dat goed ! Ze zul len u toch nooit iets mis
doen" .  En kort daarop stapte het kleine meisje zo tussen twee Duitse soldaten als een 
misdadigster naar Maldegem-center. Men leidde haar het hoofdkwartier van de bevel
hebber in het Sint-Annakasteel b innen.  Het was tien uur  in de voormiddag . 
Berthaatje had zoveel mensen gezien , kenn issen zelfs ,  d ie n iet eens spraken en haar 
met angstige ogen hadden aangestaard , maar nu het heel al leen in een grote zaal werd 
opgesloten,  p inkte het k ind toch een traantje weg . Af en toe kwam men haar een paar 
vragen stel len,  waarop het meisje steeds antwoordde: " I k  weet het n iet" , zoals men het 
haar had geleerd . Ze hield zich werkel i jk kran ig .  En thuis dacht men ook aan haar. 
Juffrouw Euphrasie betrouwde het n iet, hield het ook n iet langer meer u it, en ze besloot 
ook naar de Kommandantur op te stappen : "Er  kome van wat het wi l .  Het is nu al na de 
middag,  en Bertha is  nog n iet terug" .  En ze g ing met kloeke tred richting Maldegem. 

Ze klopte kordaat aan en zei : "Meneer, ik ben de tante van dit kleine meisje dat hier 
wordt vastgehouden. Ze heeft sedert deze morgen n iet meer gegeten.  I k  zou haar wil
len meenemen om bij ons te middagmalen " .  Op deze woorden l iet men haar binnen, en 
leidde men haar naar dezelfde zaal waar het kleine meisje snikkend in haar armen 
vloog . Ze werden echter ruw van elkander gescheiden en wijd van elkaar aan een lange 
tafel gezet, waarschi jn l ij k  om hen een gesprek te beletten .  Zo zaten ze daar een ganse 
namiddag met een bewaker bij hen. Nu en dan kwamen officieren hen enkele vragen 
stel len,  altijd op hetzelfde neerkomend:  "Waar is die man nu ? Waar verbl ijft hij ? 
Wanneer hebt ge hem voor het laatst gezien ?" .  Maar de ondervragers kregen ook 
prompt steeds hetzelfde antwoord : "We weten het n iet ! " .  Zo g ing het tot vervelens toe 
door. De klok wees toen al zes uur. Dan kwam het bevel "Meisjes sta op ! Ge moet bei
den naar het gevang ! " .  Daar werden ze door twee Landsturmers heen geleid, en ieder 
op een afzonderl i jk bankske geplaatst. De deur bleef open,  maar twee soldaten h ielden 
de wacht, heen en weer in de gang marcherend .  N iet de minste spijs of d rank werd hen 
aangeboden .  Toen kwam daar Louise, de vrouw van veldwachter Camiel Rootsaert, die 
onder 't stadhu is woonde, om te vragen of de meisjes wat voedsel mocht gebracht wor
den .  Ze zou hen wat boterhammen met hesp en warme koffie brengen . 

Maar zover kwam het n iet. Want nu kwam een Duitser die met bulderende stem riep: 
"Spionnen, sta op en volg mij ! " . Tussen twee rijen soldaten ,  die het reeds hadden ver
nomen dat spionnen waren opgepakt, meisjes nog wel ,  werden ze terug naar de grote 
verhoorzaal geleid .  Er kwamen veel soldaten kijken om zoveel mogelijk te horen en te 
zien van wat er gaande was. De zaal l iep vol .  Ook burgers wa'ren erbij, d ie het hadden 
horen zeggen ; onder hen M ielke Van Maldeghem, de toezichter en hovenier van het 
Sint-Annakasteel . 



Het was al bijna acht uur 's avonds, toen drie hooggegradueerde officieren binnenkwa
men in de helverlichte zaal en aan de grote tafel in het midden plaatsnamen. Eén van 
hen begon aldus: "Meisjes, we zul len u geen moei l ij ke vragen stel len " . omdat g ij goed 
weet waar Van Caeseele zich bevindt. Als ge ons de zu ivere waarheid zegt. moogt ge 
onmiddell i jk terug naar hu is keren en dan bl ijft ge bu iten a l le vervolg ing" ,  a ldus een tolk 
in de Vlaamse taa l .  Nu dachten de Du itsers mischien wel dat ze na die martel ing en zon
der het minste eten gekregen te hebben verzwakt zouden zijn en het wel zouden bege
ven. Maar hun antwoorden bleven steeds dezelfde .  Daarop ontstak een off icier in 
woede, en gr immig r iep hij uit "Het is nu reeds heel  de namiddag hetzelfde .  We zul len 
het nu ook maar kort maken en de kleine meenemen naar Brugge" . 

Berthaatje had ook al les verstaan en wierp zich hui lend in de armen van haar tante, 
schreeuwend:  " I k  b l ijf bij u, ik ga met u mee " . " .  De Du itse off icieren stonden sprakeloos 
bij dit  toneel ,  en terwijl de kleine b leef hu i len en wenen stond tante Euphrasie recht. en 
met de handen samengevouwen g ing ze voor de offic ieren staan en smeekte: " Heren , 
ik bid u ,  lu ister naar mij " .  heb medeli jden met d it kleine kind dat van haar vader n iets 
weet. In de omstandigheden van vandaag kan men haar ja en nee doen knikken en haar 
doen zeggen wat men wi l .  Wat zal men dan vernemen ? N iets dan leugens, want d it 
meisje hier weet werkel i jk n iets . Laat haar naar hu is terugkeren ,  en neem mij ! I k  heb 
geen angst ." omdat ik niets weet van heel de zaak. Dat k ind is ziek van schrik .  Neem 
mij mee ! "  

Eén der off ic ieren zei : "Zet u neer" . E n  dan begon h ij o p  fl u isterende toon met z i jn col
lega's te praten .  Ook de telefoon kwam eraan te pas en kort daarop , het was toen al 
t ien uur  's avonds,  verklaarde h ij : "Meisjes, ge moogt al lebei hu iswaarts keren .  Het is 
nu al donker en zo laat, en nog zo ver naar hu is .  We geven u twee manschappen mee 
om u naar huis te begeleiden " .  De meisjes dankten en zeiden:  "We hebben geen 
angst. We zijn dat op den bu iten zo gewoon . Maar we verlangen al leen maar een 
bewijs van doorgang " .  Na acht uur  's avonds mocht immers n iemand meer op straat 
zijn .  

Langs de sti l le straten van Maldegem kwamen ze op de Rapenbrug aan . De vreugde 
van het weerzien na zo'n dag vol angst en bevangenheid is onbeschrijfl ijk .  Maar n iet 
iedereen kwam hen tegemoet gelopen " .  Moeder Ju l ie n iet ! Die zat op haar kamertje ,  
geknield voor het l ievevrouwebeeld , om de hu lp en de bijstand van de hemelse Moeder 
af te smeken. Gelukkig waren ze nu al len weer verenigd thuis .  Maar voor hoelang ? 

VERKLIKT 

Enige dagen later ging Euphrasie De Smet weer b l ijgemoed naar Maldegem-centrum 
om er enkele boodschappen te doen .  In een bepaalde winkel trof ze de bazin al leen 
thuis, bestelde wat ze nodig had , en daarna werd nog een praatje geslagen ,  zoals dat 
vrouwen past. Tijdens dit gesprek kwam echter nog een klant b innen,  zodat het bab
beltje moest afgesloten worden. 

" Ik  moet nu gaan , "  zei  Euphrasie, "want ik moet deze namiddag nog om petrol naar 
Strobrugge. Er is maandelijkse bedel ing,  en als we er wi l len hebben, moeten we er bij
tijds bij zijn .  Morgen moet ik  dan naar Vake om thuis te wachten met de kleine kinderen 
van mijn zuster, die naar Brugge moet om voor het Duits gerecht te verschijnen en er 
bescheid te geven over de zaak van haar man . Ik heb het dus druk ." Allez, goeiendag 
nog ! "  l 229 



Euphrasie haastte zich hu iswaarts en sprak met n iemand meer, want het draaide rond 
de middag . Na het noenmaal stapte ze om "siester" , maar ze was nog n iet zo heel lang 
weg ,  toen een Du its offic ier en een ondergeschikte op het hof De Smet aankwamen .  Aan 
moeder Ju l ie  vroegen ze naar de juffrouw; ze kon al leen maar verklaren dat d ie naar 
Strobrugge om het rantsoen petrol was gegaan . Daarmee wisten ze bl i jkbaar genoeg en 
ij lden ook naar Strobrugge. Ze stelden zich op langs de kant van de straat en namen de 
petro ldragers i n  ogenschouw; zo konden ze de gezochte persoon n iet missen.  Daar 
kwam juffrouw Euphrasie aan . Ze had de Du itsers ook gezien en al onmiddel l ijk gedacht 
dat het weer om haar g ing .  Ze hoorde ze reeds zeggen:  " Daar is die zwarte meid" ,  maar 
ze stapte kloekmoedig verder. De officier was er echter als de kippen achter en t ikte 
haar op de schouder: "Me id ,  kom eens mee ! "  

Het klonk zo gebiedend dat Euphrasie n iets anders kon dan terug mee naar Strobrugge 
te stappen. Daar werd ze in  het café Vermeulen naar de keuken gele id . Zodra de meid 
afgezonderd was, was haar zogenaamde aanhouding ook snel geweten en overal rond
verte ld .  Het café stroomde dan ook vol met n ieuwsgierige mensen die er b l ij kbaar reeds 
al les over wisten :  "Men zegt dat ze spioneert !  Hoe zal dat aflopen? Ze zal doodge
schoten worden ! Ze zal Maldegem n iet meer terugzien !  . . .  " zo werd er gezegd,  voort
verteld en gezworen. 
Onder de aanwezigen was ook haar jongste broer, d ie naar Strobrugge was gekomen , 
omdat men thu is zo ongerust was geworden over haar lang wegbl ijven.  Hij dacht, als ze 
mij zal z ien ,  zal ze zich geruster voe len en versterkt . . .  en zich dan ook beter kunnen ver
dedigen . Ook bu iten het café kwam veel volk  op straat samen, want al len wilden horen 
en zien wat er met de juffrouw zou gebeuren .  Velen voorspelden het ergste. 

Af en toe hoorde men de donderende stem van de Du itse officier, zo ook de oude een
zame Cato Vermeulen d ie in haar café al zuchtend heen en weer l iep:  "Och, God , wat 
zal er toch met het meisje gebeuren? Ik  kende haar zo goed . Och,  God, laat haar toch 
n iets gebeuren ! "  
Voortdurend hoorde men d e  bedre ig ingen van de officier, maar plots werd het sti l ,  mu is
sti l .  Na enige tijd g ing het gesprek verder, nu op zachtere toon. 
De Duitse offic ier d ie de j uffrouw verhoorde, heeft later nog lange t i jd i n  Maldegem ver
toefd . Daardoor was hi j  voor ons dan ook een goed bekende. We dragen zijn naam en 
zijn gestalte nog altijd goed in het geheugen maar voortaan zul len we hem al leen nog 
"de goede Vaderlander" noemen . . .  want dat was h ij inderdaad ! 

"Me id , "  zei h i j  tenslotte op zachtere toon, omdat er op zijn schelden en bedreigingen 
geen antwoord was gekomen, "meid , ge zi jt deze voormiddag in  Maldegem-center 
geweest en ge hebt daar verteld dat ge weet waar uw schoonbroer nu verblijft " .  Het g ing 
inderdaad terug over den Djaak, d ie men kost wat kost wou vangen, levend of dood 
. . .  maar het l iefst levend ! "Ge zult me nu eens eerl i jk zeggen waar h ij verbl ijft. Als ge nu 
de waarheid spreekt, dan moogt ge onmiddel l ijk hu iswaarts keren" .  "Maar meneer, " zei 
Euphrasie De Smet, "dat heb ik  niet gezegd ,  want ik weet niet waar hij is". "Jawel, meid, 
ge weet het bestemd zeker . . .  en ge moet en zult nu bekennen" .  Maar de juffrouw hield 
zich kloek: " I k  verklaar nogmaals dat ik  dat n iet gezegd heb en dat ook niet weet. . .  maar 
haal deze dame aan wie ik het verteld zou hebben" .  "Ja, ja . . .  d ie komt wel " ,  zei de 
Du itser, terwij l h i j  zi jn revolver uit de holster haalde en op de borst van de juffrouw plaats
te: "Zult ge nu bekennen . . .  of ik schiet ! " .  Maar zonder een spier van haar gelaat te ver
trekken die haar angst zou kunnen verraden, antwoordde ze: �Neen , meneer, ik kan niet 
bekennen . . .  want ik weet niets" .  Zo g ing het een tweede keer . . .  en de goede 
Vaderlander kreeg prompt hetzelfde antwoord . 



Nu ontstak de Duitser echter in vol le woede en met nog groter geweld drong hi j  aan : 
"Meid, het is nu de derde maal en uw laatste kans of ik sch iet u onmiddel l ijk neer. Denk 
aan uw fami l ie, uw ouders, broers en zusters" .  Maar de juffrouw antwoordde onvervaard : 
"Meneer, ik ben gans onpl ichtig en ik heb dus geen angst .  I ndien het Duits gerecht 
gerechtigheid wil doen geschieden . . .  dan doet ge zu lks n iet" . Maar de Duitser hield vol :  
"Meid,  g e  moet niet loochenen, g e  weet al les, en g e  moet bekennen.  We weten dat ge 
van al les op de hoogte z i j t .  Kom mee naar de Kommandantur . . .  daar zult  ge wel beken
nen, zoniet zult ge maar moeten afwachten welk vreselijk lot U zal beschoren zijn .  
Daarmee was het verhoor te  Strobrugge door d ie goede Vaderlander afgelopen.  
M isschien z i jn er te Strobrugge of in Maldegem nog mensen d ie dat spektakel in  Café 
Vermeulen weten gebeuren hebben. 

Nu  werd Euphrasie uit het café weggeleid.  Al le aanwezige burgers hielden hun b l ikken 
op haar gericht en velen pinkten sti l een traan weg of kregen een krop in de kee l ,  terwij l 
ze in sti lte dachten :  d ie zul len we nooit meer terugzien.  
Tussen twee Duitsers i n  werd ze opgele id naar Maldegem. Ook daar was al les reeds 
geweten,  en langs de lange weg naar 't centrum stonden overal g roepjes mensen com
mentaar te geven over het geval .  Ze staarden haar na, schudden het hoofd en dachten :  
nooit zu l len we Euphrasie nog weerzien . Overal was men d iezelfde mening toegedaan . 

NOOIT OFTE NOOIT 

Terwijl ze naar Maldegem werd geleid ,  zag of hoorde Euphrasie niemand .  Ze was in 
gedachten verd iept en overl iep nog eens hoe ze d ie voormiddag in Maldegem-center 
had doorgebracht terwij l ze boodschappen had gedaan . "De winkel ierster waarmee ik 
een praatje sloeg , is zeker onschuld ig en is volgens mij geen verklikster. Maar die dame , 
de late klant, d ie ti jdens ons babbeltje binnenkwam . . .  me dunkt dat ik van haar al iets 
gehoord heb . . .  d ie al leen heeft gehoord wat ik bij het afscheid heb gezegd . Ze zal mi jn 
woorden verdraaid hebben. Het kan niet anders . . .  z i j  en zi j  a l leen heeft geklapt. Maar ik  
za l  n iets zeggen, vooraleer ik  met die verklikster ben geconfronteerd" .  Later is gebleken 
dat Euphrasie het b ij het rechte eind had. "En wat zei de Du itser daar, aan mijn fami l ie 
denken, terwijl h ij met z i jn  revolver d reigt ? Zeker denk ik  aan mi jn fami l ie .  Maar wanneer 
ik wel zou bekennen . . .  wat zou er dan met mijn brave vader en mijn l ieve moeder gebeu
ren? Neen , neen ,  neen . . .  nooit ofte nooit zal ik  begeven . . .  nooit zal ik bekennen ! "  

Zo kwamen ze aan het hu is van notaris Vermast e n  daar werd d e  juffrouw i n  de 
Kommandantur b innengeleid . Z i j  en haar jongste broer, want die was haar op de voet 
gevolgd en ook h ij werd gegrepen omdat Euphrasie zei :  "Dat is mijn broer" ,  terwij l de 
Duitsers al argwanend naar hem hadden geloerd . leder werd in een afzonderl ijke plaats 
opgesloten .  Zo zouden ze een goede of een kwade uitspraak d ienen af te wachten .  

Zuster en broer zaten nu vast op  de Kommandantur terwi l le van den  Djaak, vijand nr. 
één die men kost wat kost wou vatten .  Overal was zijn foto aangeplakt en op zijn hoofd 
stond een premie voor wie hem kon u itleveren .  

Tot hiertoe was men er slechts eenmaal bijna i n  gelukt den Djaak te grijpen ,  op zijn eigen 
erf nog wel .  Zoals verte ld ,  hadden de Du itse salvo's hem slechts in het been geraakt. 
Maar van nu af aan moest den Djaak dubbel voorzichtig zijn .  H ij kwam nog zelden naar 
huis, tenzij 's nachts om wat voedselvoorraad op te halen. N immer meer s l iep h ij in  een 
warm bed , en daar de Du itsers niets onverlet l ieten om hem op te sporen ,  wijzigde hij 
bijna dagel ijks van schui lp laats. Nu verbleef hij in een of andere schuur of stal l ing . . .  J 231 



soms i n  een riool tussen twee grachten tot wanneer h ij een goede schui lplaats gevon
den had in een spelonk. N iemand van ons, zelfs zijn vrouw n iet, hebben deze schui l
plaats ooit gekend .  Al leen pater Hedwinus,  en h ij al leen , heeft de schui lplaats gekend 
van waaruit den Djaak altijd met zijn speciale zendingen vertrok. 
De Du itsers dachten dat zijn schoonzuster Euphrasie De Smet daar meer van wist. 
Vandaar dat ze voor de tweede maal in de Kommandantur voor haar ondervragers 
stond .  

VERHOOR EN BEDREIGINGEN 

Ze werd terug in de grote zaal geleid en gescheiden van haar b roer. Het wachten duur
de lang en aan de tijd scheen geen einde te komen. Eindel ij k  kwam een hoge officier 
b innen ,  vergezeld van 'de goede Vaderlander' ,  d ie haar te Strobrugge had aangehou
den en met zijn revolver had bedreigd .  
" D i e  zal wel verslag hebben u itgebracht , "  dacht het meisje, "hoe al les in zijn stamcafé 
te Strobrugge is verlopen " .  "Het is ongelofel ijk hoe kalm deze meid is , "  zei h ij tegen zijn 
overste, "hoe kranig en onbevreesd ze zich kan verded igen. Ze kent geen angst" . "Maar 
ze zal wel ondervinden wat er zal gebeuren , "  zei de officier, "en spreken zal ze" .  
Ondertussen waren ook nog enkele andere hoge officieren b innengekomen e n  namen 
aan de grote tafel in het midden van de zaal p laats . Bij hen was ook de gewone tolk, 
zoals reeds eerder geschreven ,  zeer onbetrouwbaar, d ie nu alles in het Vlaams moest 
overzeggen . 

Hij was het die als eerste j uffrouw Euphrasie aanzette om te bekennen. "Meiske , "  zei hi j ,  
"het is nu al de tweede keer dat ge hier moet verschijnen voor hetzelfde geval ,  de zaak 
Caesele .  Een bewijs dat ge hier in betrokken zijt en dat ge weet waar uw schoonbroer 
z ich bevindt .  Ge krijgt h ier nu werkel i jk de laatste kans om te spreken.  Wees rechtzin
n ig .Wij komen speciaal van Brugge om van u de waarheid te vernemen . Als ge ons leu
gens wijsmaakt zult ge er de gevolgen van moeten dragen " .  en eind igen op een plaats 
van waar er n iet veel teugkeren.  Luister, juffrouw, ge waart deze voormiddag in 
Maldegem en ge hebt daar verteld dat ge weet waar ondergedokene Van Caeseele zich 
bevindt .  Zeg het ons en ge kunt vrij terug naar huis gaan " .  

Maar al le bedreig ingen hadden geen vat op  het meisje en  volmondig hield ze staande: 
"Mijnheer, ik heb het u a l  verscheidene keren gezegd en verklaard dat ik n iets afweet 
van m ij n  schoonbroer. Gedurende heel de oorlog heb ik hem nog n iet gezien. Dat, en 
dat al leen is de waarhe id" .  " Maar juffrouw De Smet , "  zo moest de tolk vertalen , "over
denk goed wat ge zegt, want we weten dat ge l iegt. H ier l igt uw laatste kans. Denk er 
eens over na wat er met u en uw fami l ie zal gebeuren. Spreek de waarheid ! " . "M ijne 
heren , "  zei Euphrasie, "ik herhaal dat ik  n iets weet. Ze hebben mij n  woorden van deze 
voormiddag verd raaid en u op een vals spoor gebracht. De verklikster heeft u zelf be
d rogen. Wat ik gezegd heb is het volgende: dat Leon ie, mijn zuster en echtgenote van 
de man die u zoekt, naar Brugge moest om voor het Du its gerecht te verschijnen" .  en 
ik ondertussen op haar kinderen moest letten" .  

Daarvan keken d e  off icieren toch wel aard ig op en begonnen flu isterend tegen elkaar te 
praten .  Er werd beraadslaagd, overlegd en om in l ichtingen gevraagd langs de telefoon. 
De gevangene werd even weggeleid en mocht na een halfu!-lr terug komen voor haar 
ondervragers. 
Waarschijn l i jk hadden de Du itse officieren nagegaan of hun verklikster hen werkelijk op 
een dwaalspoor had gebracht, want hun brutale taal was nu veel kalmer geworden. 



De tolk kwam op haar af en poogde op zijn manier in de Vlaamse taal ,  de juffrouw onder 
invloed te brengen. "Juffrouw" , zei hij g ift ig , "was ik  in uw plaats, ik  zou al les bekennen. 
Het is de laatste kans die u wordt geboden. Ga niet denken dat ze verkeerd zi jn inge
l icht .  Ze weten heel goed dat Van Caesele zich i n  de bossen van Paddepoele schui l  
houdt.  Kortel ings worden al le bossen u itgekamd en n iet al leen h ij zal gevangen worden,  
maar ook gans z i jn fami l ie zal  opgehaald worden ,  u inbegrepen . . .  om naar Du itsland 
gedeporteerd te worden . . .  omdat ge altijd volhoudt dat g ij hem van gans de oorlog n iet 
hebt gezien .  Wat daar zal gebeuren wil ik u besparen . . .  maar van g inder terugkeren zult 
ge nooit meer. Denk daaraan" .  

"M ijnheer, " hield Euphrasie vol , " ik  besef heel goed wat mij e n  ons al lemaal te wachten 
staat. De bossen kunt g ij u itkammen. Als hij zich daar bevindt dan zu lt ge hem kunnen 
snappen. Maar hem vinden zult ge n iet. . .  omdat h ij er ook n iet is .  We denken dat hij in  
Holland verbl ijft, want h ier verb l ijven zou voor hem en voor ons vee l te gevaarl i jk z ij n .  Wij 
allemaal, weten n iets . We zijn met zes personen, waaronder twee kinderen van mijn zus
ter en mijn oude ziekel i jke moeder. We zijn ons heel goed bewust in welke situatie we 
beland zijn en we weten ook dat oorlogswetten onverbiddel ijk z ij n .  We kunnen u geen 
in l ichtingen geven omdat we ook niets weten" .  
De tolk was bijna razend e n  snauwde nogmaals: "Ge bekent dus niet waar Van Caese le 
zich bevindt?" "Neen , "  antwoordde Euphrasie kordaat, "ik kan n iet bekennen,  omdat ik 
n iets weet" . 

De tolk g ing woedend naar de officierstafel terug ,  trok de schouders op en keek het 
meisje vragend aan . Onder de officieren werd terug beraadslaagd ,  terwij l het meisje 
opnieuw werd afgezonderd . Toen ze na een uur mocht terugkomen , werd haar weer 
gevraagd: "Waar zit d ie man?" " I k  weet het n iet" .  

OPGELUCHT NAAR HUIS 

Zonder dralen en  met een korte bu ig ing voor de  Du itse officieren,  stapte Euphrasie de  
zaal uit . Ze  was echter n iet vergeten dat haar broer hier ook zat en  vroeg aan een sol
daat die haar u itgeleide deed of ook hij naar huis mocht. Beide gelukkige kinderen stap
ten toen gezwind de baan naar de Rapenbrugge op.  "Zusjelief" , zei broer, " ik  heb meer 
angsten uitgestaan dan gi j .  Ik zat in een kamer ju ist naast de grote zaal en ik hoorde 
alles. Ik dacht zo d ikwij ls "nu zal ze begeven " ,  maar ge hebt u kranig gehouden. Waart 
ge dan nooit bevangen ?" " I k  heb geen ogenb l ik  schrik gehad " ,  zei zus, en ze stapten 
in een ijltempo naar huis .  De vreugde bij het weerzien was overweldigend .  Fier zei vader 
De Smet "Meisje ,  om zulke mannen om de tuin te leiden moeten het er zijn zoals gij ! " .  

ONDERGEDOKEN 

Aangezien men uit den Djaaks fami l ieleden n iets kon loskrijgen om de gevaarl ijke en 
gezochte man op te sporen,  werd de actie om hem te vangen nog extra verscherpt. 
Overal was zijn foto aangeplakt en de premie op zijn hoofd werd verdubbeld. 

Den Djaak moest voorzichtiger zijn dan ooit, en hij nam dan ook zijn voorzorgen.  Hij 
besloot nooit meer op dezelfde plaats te b l ijven .  Hij overnachtte meer onder de blote 
hemel dan onder een dak, laat staan in een zacht en warm bed . Vertoefde hij soms op 
zijn eigen hooizolder, dan kon hij door kleine gaatjes de hele omtrek in ogenschouw 
nemen .  Zijn kinderen speelden dan bu iten met de knikkers en als er verdachte perso-
nen naderden , wierpen ze die tegen de ru iten als waarschuwingsteken voor gevaar. l 233 



Waren het Du itsers d ie naderden,  dan l iepen de k inderen na dit alarmsignaal de solda
ten tegemoet, en de l ieve kleine Marcel la sprak hen speels aan . Aldus verlette de vijand 
algauw een paar minuutjes, en die waren voor den Djaak uiterst kostbaar, want onder
tussen poetste hi j  de plaat. Zat hi j  ergens in  een schui lp laats , een oude schuur  of stal
l i ng ,  een riool of aardappelku i l ,  dan brachten de k inderen hem al spelend en heel onop
val lend wat te eten .  

INGEZEE PT 

Eens wou den Djaak er toch wat frisser en properder u itzien ,  en ging h ij bij zijn kozijns, 
waaronder een barbier, in de herberg 'Het Groene Woud' om zich te laten scheren.  Goed 
ingezeept is half geschoren . . .  maar plots sloeg men alarm voor twee Du itse soldaten 
d ie in de r icht ing van de herberg kwamen. Den Djaak moest er zo snel mogelijk van 
onder muizen,  maar waar naartoe ? 
I n  het midden van het café stond een oude bi ljart-carambol met rondom een draperie 
die tot bijna op de grond h ing ,  en den Djaak, in zeven haasten , kroop met zijn ingezeept 
gezicht onder de b i ljart. Ju ist op tijd ,  want de deur g ing al open . Men bi ljartte , men 
praatte en lachte en trachtte te doen alsof er  n iets aan de hand was. De Du itsers waren 
dorstig en bestelden een p int aan de tapkast. Ze merkten niets van de zenuwachtigheid 
en de angst die de kozijns van den Djaak wel degel i jk te pakken hadden, en kregen 
aldus geen vermoeden van de man vol zeep , die zo d ichtbij zat. 
Den Djaak zag enkel door een sp leetje de stiebels van de soldaten, en zat gespannen 
als een veer klaar om b ij iedere verdachte stap te reageren .  Men vond het nogal warm 
b innen en zette de voordeur  open, kwestie van den Djaak de gelegenheid te geven naar 
bu iten te stu iven mocht het nodig zij n .  

Gelukkig daagden er  geen andere Du itsers op en na een tweede pint bier was het van 
"auf Wiedersehen" .  Eens de Du itsers u i t  het gezicht, kroop den Djaak van onder de bi l 
jart ,  zi jn gezicht vol opgedroogde zeep . . .  en werd geschoren,  al beefde het scheermes 
nog in de hand van de barbier. 

WACHTEN EN PATROUILLES 

Gl ipte den Djaak tot nu toe nog steeds door de mazen van het net dat voor hem gespan
nen was, het werd voor hem toch van langs om moei l ijker. De Du itsers zetten er alles op 
om hem te pakken te krijgen, l iefst levend , want uit die man moest veel te vernemen zijn 
inzake spionage en het smokkelen van brieven en mensen daar aan de grens. 

Zoals aan j uffrouw Euphrasie De Smet verte ld tijdens haar verhoor op de 
Kommandantur, werden de bossen van Paddepoele inderdaad uitgekamd, maar men 
had er noch man noch schui lp laats gevonden. Daarmee gaven de Du itsers het echter 
nog n iet op. In verloren hoeken en kanten werden dag en nacht sch i ldwachten opge
ste ld ,  vooral om de wegen en paadjes naar het huis van den Djaak in het oog tehouden . 
Bi jna dagel ij ks kwamen Du itse patroui l les rond en op zijn erf. Niets werd onverlet gela
ten om de Djaak te strikken.  Die vond het nu voorzichtigst in zijn onbekende schui lplaats 
te bl ijven ,  waar hij veel honger en koude leed . 

Na een paar weken verslapte de Du itse waakzaamheid weer, omdat er toch n iets te 
bespeuren viel .  Het moest nu toch eens waar zijn dat de gezÖchte man hier n iet meer 
verb leef !? Of was de verminderde actie van de Du itsers maar schijn ,  en een val om de 
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GEKLIST 

Want zo gebeurde het inderdaad . Na wekenlange ontber ing en gezien de Du itse actie 
was verslapt, kwam den Djaak uit zijn onbekende en onvindbare schu i lp laats eens naar 
huis. H ij verstopte zich nog zoals gewoonl ijk op zijn hooizolder, maar vermoeid als hij 
was, viel hij er in een d iepe slaap . 

Als u it de grond gerezen, stond er plots een Du itse patrou i l le van vijf man op het erf . Met 
geweren en revolvers in aanslag werden de voor- en achterdeur in een oogwenk bezet 
en drie van hen l iepen naar de stal l ing .  Bl ijkbaar door een bijzonder scherp gevoel ,  was 
de snurkende Djaak toch wakker geworden.  De Du itsers hoorden gestommel op de zol
der en klommen als katten de ladder op. Daar zagen ze den Djaak, d ie over de blote 
balken naar de achterkant van de d i lte vluchtte om nog door het deurtje van de gevel 

· naar buiten te springen. Maar de Du itsers vuurden hun revolvers leeg, en aangezien ze 
hem levend wi lden schoten ze eerst naar zijn benen. Maar den Djaak sprong en l iep;  ze 
schoten hoger, naar zijn d ijen . . .  ontsnappen mocht hij deze keer niet. Nog hoger schie
ten . . .  Den Djaak was al aan het deurke " . en ze troffen hem in  zijn heup.  Met de vrijheid 
al in 't zicht ontvlood hem al le macht en kracht uit zijn l ijf , en den Djaak werd gevangen.  
Leonie, zijn vrouw, ook compleet verrast door die plotse Du itse bestorming van het erf, 
was op het horen van de schoten bu itengesprongen en riep nog : "Djaak, vlucht, Djaak 
vlucht !" maar ". te laat. 

1 8  OKTOBER 1 91 6  

Stevig i n  Du itse klauwen werd de gevangene van de zolder in  hu is gebracht, waar h ij 
veel bloed verloor. Zijn wonde werd er wat verzorgd ,  en het was hem nog toegestaan 
zijn vrouw te omhelzen. Alsof hij wist wat hem te wachten stond ,  zei h i j :  "M ij n  l iefste 
Leonie, zoude g ij nog hertrouwen ?" Waarop ze antwoordde:  "Nee, nooit Djaak, nooit ! "  
"Vaarwel dan mijn l iefste . "  adieu . " "  Dat waren zijn laatste woorden tot Leonie .  
Den Djaak door de Du itsers gevangen ! Het nieuws verspreidde zich als een lopend 
vuurtje door Maldegem. Maar daar kreeg niemand de gevangene te zien ,  want h ij werd 
weggebracht al over Donk, en de Du itsers waren n iet weinig fier op hun gevangene, d ie 
reeds zo lang gezochte " .  Maar den Djaak was ook een trotse gevangene, kloek 
gebouwd , en met een vol le zware baard van maanden " .  

DE KOGEL 

Hoewel hij vermoedde wat hem te  wachten stond ,  toch hield h i j  f ier de kop in de lucht 
en gedroeg h ij zich manhaft ig .  Zowel te Brugge als te Gent stond h ij voor zijn rechters 
die dreigden met de zwaarste straffen om toch maar iets uit hem te krijgen omtrent zijn 
bezigheden aan de Nederlandse grens,  maar vruchteloos . Zoals zijn fami l ie het hem 
had voorgedaan , bleef den Djaak alt i jd en in alles de "onwrikbare" ,  hi j loste geen woord 
en roerde geen vin .  Ook niet toen hi j  werd veroordeeld tot de dood met de kogel .  
I n  zijn enge cel bad h i j  aan de paternoster d ie h i j  eens van pater Hedwinus had gekre
gen. Het was zijn enige houvast en troost. En zie, zijn doodstraf werd nog omgezet tot 
levenslange hechtenis  " .  en den Djaak werd naar Du itsland gedeporteerd en daar in 
een gevangeniskamp opgesloten .  
Van zijn gevangenschap heeft h i j  achteraf n iet veel verte ld .  Daarover zweeg h ij l iever, 
maar verscheidene keren moest hij harde folteringen doorstaan , nog altijd om hem te 
dwingen tot spreken over zijn activiteiten en zijn "tours de force" in het Maldegemse. 
Nooit heeft hij bekend ,  nooit was hij losl ippig.  Den Djaak kon tegen een duw. l 235 



Tijdens de oorlog , tijdens zijn gevangenschap in Duitsland ,  stierven zijn schoonmoeder 
Ju l ie De Coninck,  zijn vrouw Leon ie De Smet en zijn dochtertje Martha .  Niemand nam 
aan de Belg isch-Nederlandse grens zijn werk over; al leen den Djaak had het aange
kund en aangedurfd . De berichtgeving voor vaderland ,  legerleiding en soldaten had 
een f l inke kracht verloren.  

BANGE OORLOGSDAGEN TE STROBRUGGE 

De Du itsers, door het offensief van de geall ieerden aan het Yzerfront teruggeslagen , en 
i n  vol le aftocht, boden nog een wanhopige tegenstand langs het Schipdonkkanaal .  
Spoedig werd een zogezegde "nieuwe verdedig ingsl i jn" gevormd en a l le  bewoners 
langs beide oevers van het kanaal moesten hun won ingen ontru imen en verlaten .  

Aan a l len werd de gemeente Watervl iet aangewezen om daar ti jdeli jk te verbl ijven ,  en 
ju ist op dat ogenbl ik  lag in het hu is van de fami l ie De Smet moeder Ju l ie op sterven, met 
de wenende fami l ie  rond haar sterfbed . Toch ontvingen ze met een "schnel l ,  schnel l" 
ook het bevel om ten spoedigste te vertrekken,  maar al len bleven bij vrouw en moeder 
om haar in haar laatste stonden b ij te staan . 

Het bevel werd herhaald ,  maar de bevelvoerende officier en onderhorige soldaten 
begonnen sti laan te begrijpen dat men met geen stervende vrouw en moeder vluchten 
kon en ze l ieten maar begaan . M issch ien was de vrede wel nabij .  
Zo werd het namiddag . Toen is  moeder Lie zachtjes in de Heer ontslapen, midden het 
oorlogsgeweld rondom haar huis .  We schrijven 1 9  oktober 1 9 1 8 . Wat er nadien gebeur
de hoorde of zag ze n iet meer . . .  

BIJ MOEDER BLIJVEN 

I n  de namiddag kwam een hogere officier in het sterfhuis,  schoot in grote gramschap en 
vroeg aan de bevelhebber wat d ie lu i  daar nog te maken hadden.  Kalm en bedaard 
zette de Duitse kommandant de toestand u iteen ,  en gans de fami l ie hern ieuwde haar 
vraag om toch b ij moeder te b l ijven,  er b ijvoegend het lot te zul len dragen zoals het 
komen zou .  Ze zouden al len echter nog l iever naar Maldegem vluchten dan naar 
Watervl iet ,  om zo alt i jd d ichter b ij hun overleden moeder te zijn en als de gelegenheid 
zich zou voordoen ,  haar ook te begraven.  

De hogere officier overdacht de situatie en kreeg medelijden. Ze mochten bl ijven maar 
dan slechts tot tegen de avond .  Dan moesten allen in het halfdonker naar Maldegem 
vluchten. "Sàmen, maar zoveel mogelij k verdoken" ,  zo had de officier gezegd, "want 
komt ge in ons zicht, dan sch ieten we op u, evenals op de aanrukkende Belgen . Wij bl ij
ven bu iten alle verantwoordelijkheid .  Als ge naar Watervl iet gaat, zijt ge aan geen geva
ren blootgesteld " .  De rouwende fami l ieleden waren de enige bewoners die zo lang in 
hun woonst waren gebleven . De oprukkende en bevrijdende Belg ische soldaten waren 
reeds te Maldegem, en te Strobrugge zou een n ieuw front worden gevormd met de 
Rapenbrug als mikpunt. Men moést weg ! 

Met valavond stonden ze al len vertrekkensklaar. Moeder Ju l ie moest men achterlaten. 
Al len gaven de d ierbare overledene nog een kruisje als laatste groet en verlieten de 
oude haardstede om gehoor te geven aan het bevel .  

• 

Door de velden, langs kanten en grachten, bereikte het gezin Broekhuize waar een 
zoon, Theofiel De Smet, woonde. Daar stonden drie hofsteden en men dacht plots: die 



zouden wel eens het mikpunt kunnen worden voor de Du itsers . . . en zo was het ook. 
Men kwam er ju ist aan toen de beschieting begon : de slag om Strobrugge was inge
zet. iedereen sprong binnen en legde zich plat ter aarde met de kle insten van de fami
l ie tussen de groteren om hen beter te beschermen. De obussen vielen zo snel en zo 
dichtbij dat al len dachten : nu is het met ons gedaan . Zo vloog de dood een goed half 
uur rond de fami l ie en toen werd het plots weer sti l .  Men kwam er  met de schrik vanaf. 
doch men wou zo snel mogelijk weg . 

Vlug werd het nodige ingepakt en ,  met een grotere groep nu ,  trok men door de donke
re velden over de Rokalseide naar de Noortembrug om vandaar Vake te bereiken, waar 
de hele fami l ie door Lou is Verstr inge werd ontvangen . Daar bracht men de nacht door. 
Maar al in de vroegste vroegte nam de bejaarde vader en echtgenoot Edward De Smet 
een kloek beslu it .  Hi j zou zich naar het Molentje begeven en daar aan timmerman Achiel 

-De Backere vragen een kist te maken voor zijn overleden echtgenote , d ie nog te 
Moerhuize ' in  l ijke lag' . . .  om dan samen het stoffe l i jk overschot te gaan halen .  Grote risi
co's waren eraan verbonden.  

TUSSEN DE TWE E  LINIES 

Achiel De Backere was bereid het gevaar te trotseren .  Ja ,  onmiddel l ijk zou h ij eraan 
beginnen.  In een spoedtempo werd er gewerkt en kon men naar de Rapenbrug ver
trekken .  Aan de hofstede van Felix Verstr inge-Dhondt. bemerkten ze dat de Belgen en 
de Duitsers reeds in  voel ing met elkaar waren geweest . Overal lagen gesneuvelden uit 
beide kampen . 

U it dezelfde hofsteden kwamen Belgische mi l itairen naar hen toe , want de vijandel ijke 
l in ies lagen amper tweehonderd meter van e lkaar. Ze vroegen hun paspoort en wat hun 
bedoel ing was met de kist die ze op hun schouders droegen . 

Heel de toestand werd door deze twee moedige mannen u iteengezet en de Belgen 
begrepen het.  Toen kwam Euphrasie De Smet nog aan lopen .  Ook zij wou haar moeder 
nog een laatste maal g roeten ,  een laatste maal zien en de mannen eventueel een hand
je toesteken .  Doch de Belgische officieren vonden het overbodig en voegden eraan 
toe: "Meisje, als ge uw leven wilt behouden, ga dan terug vanwaar ge gekomen zi jt " . 
Zo ging ze terug ,  terwij l beide mannen met hun kist door de mi l itairen werden begeleid 
tot aan de Kwadestraat. Daar stond een Belg ische strijdmacht reeds slagvaard ig opge
ste ld .  Het r isico werd nog eens ingeschat en aanvaard , en zo naderden beiden met 
hun kist, langs kant en gracht en heel voorzichtig tot op enkele meters van het verlaten 
sterfhuis .  

Nog even werd er gewacht in de gracht en rondgeloerd , maar nergens bespeurden ze 
onraad . Alles leek zo rustig en beide mannen vluchtten met de kist het hu is b innen.  Ze 
bevonden dat alles onaangeroerd was gebleven en dat het huis niet van de beschieting 
had geleden. Snel  en toch voorzichtig deden ze hun werk. Moeder Ju l ie werd gekist, en 
met haar stoffel ijk overschot kwamen ze langs dezelfde weg en op dezelfde wijze terug 
bij de Belgen . die hen fel iciteerden als waren ze helden. Meteen konden ze ook melden, 
dat geen enkel Duits soldaat aan de zuidkant van de vaart te bespeuren was . Op die 
manier hadden ze , ongewi ld ,  ook een nuttige verkenning voor de Belgen gedaan . In al le 
haast werd dan verder naar het Molentje opgestapt, waar de zware last ten hu ize van 
de gedienstige timmerman werd neergezet, om de volgende dag tot de teraardebestel-
l ing te kunnen overgaan . l 237 



BIJ de Heer Is er barmhartigheid en tn milde mate 
Is er bij Hem v'erlossln�. (Ps. I 20) 

t 
TOT ZALIG AANDENKEN 

van 

Hippoliet Van Caeseele 
weduwnaar van 

Leonie De Smet 
geboren te Maldegem, 28 December 1 880, en er 

onverwacht overleclen, 22 April 195 1 .  
Hij was vereremerlct m e t  d e  Zege en de Hérinne· 
rlngsmed oltên van de oorlog 19!4· 1 9 1 8 .  en Rtdder In 

de Orde van Leopold Il, omdat hij zij� vaderland 

verdedigd heeft eerst met d e  wapens, daarna 
door ge•1aarlijl::e geheime diensten. 

Een stervend mens doorworstelt den elgenhjlcen 
doodstrijd machteloos en alleen met God. 

Waal:t d us, want gij weet niet op wellcen dag uw 
Heer leemt. Geluklcig deze dienaar welke de Heer 
bil ZIJD komst zo doende aantreft. 

Dierbare Kinderen, Kje1nkinèeren en Vrienden , 
weest mij Indachtig In uwe gebeden . 

GEBED. Ontfe rm U, naar uw goedertierenheid 
over de ziel van u w  dienaar. smelcen w ij.  o Heer ; 
en mooie haar. van dg vlelclcen der menseltjlce lcranlc· 
heid ontdaan. d eelgenote van de eeuwige verlos· 
sing. Door Christus, onzen Heer. 

Zoet Han van Jezus, wees mijn liefde. (300 d. afl ) 

Zoet Hart van Maria, wees mijn het! . (300 d. afl . )  

Jezus, Maria en Jozef J ,(7 j. all.) 

Dr. Van -Hoestenberghe; Mald<:gem 

BEGRAFENIS ONDER VUUR 

Zo kwam de fami l ie  de volgende dag op het gestelde uur samen en stapte stoetsgewijs 
achter het stoffeli jk overschot ter kerke. Er waren zeer wein ig aanwezigen die hun rouw 
kwamen betuigen want de omstandigheden waren zeer ongunstig en gevaarlijk. De l ijk
d ienst was bijna ten einde,  men g ing j u ist op stap naar het kerkhof ." toen de beschie
t ing van Maldegem-center begon. De één vluchtte terug in de kerk, de andere zocht 
beschutt ing in de hu izen , maar met moeder Lie g ing het in looppas naar het kerkhof toe 
en met de schrik op het l ij f werd haar stoffel i jk overschot aan de aarde toevertrouwd. 
Zo g ingen de laatste oorlogsdagen voorbij en we naderden het einde van 1 9 1 8. We wer
den bevrij d " .  Du itsland stortte ineen , gevangenen en geïnterneerden kwamen terug .  

DEN DJAAK WEER THUIS 

Ook den Djaak, wiens doodstraf was omgezet in levenslang , werd verwacht. Anderen 
kwamen thuis, maar nog altijd geen teken van leven van den Djaak. Toen vroeg de fami
l ie aan Emile Thijs, secretaris van de oudstrijdersveren iging , om eens te "schrijven" voor 
den Djaak. H ij deed dat even bereidwi l l ig als h ij het voor anderen had gedaan" .  en kijk. 



acht dagen later was den Djaak, over Frankrijk, terug in Maldegem. Het was 1 8  oktober 
1 9 1 9  toen h ij zijn vier kinderen terugzag d ie bij fami l ie leden waren u itbesteed en waar 
ze een goede opvoeding genoten .  Wie er niet meer waren,  dat waren zijn vrouw Leonie ,  
z i jn dochtertje Martha en z i jn schoonmoeder Ju l ie ,  al len t i jdens de oorlog gestorven.  

BELOOND VOOR ZIJN H ELDENDADEN 

Hippol iet Van Caeseele, zoon van Jacob en Amelie Verstr inge, was te Maldegem gebo
ren op 28 december 1 880. Hij werd in 1 901  soldaat V.A .P. (vrijwi l l iger met premie " .  of 
had zich dus "verkocht" , zoals men toen zei) bij de Vestingsarti l ler ie, 4e Bataljon,  1 6e 
Batterie onder matr iculatienummer 6 1 58/4254. 
Hij werd terug gemobi l iseerd beg in augustus 1 9 1 4 , maar was reeds op 1 5  augustus 
1 9 1 4  te Maldegem terug met de aftrekkende troepen, zoals in het beg in  van d it verhaal 
beschreven. 

Door toedoen van de heer Emile Thijs ,  werd h ij u it erkente l ijkheid om zijn heldendaden 
en verdiensten voor het vaderland met talr i jke onderscheidi ngen vereerd , waaronder het 
Ereteken van Ridder i n  de Orde van Leopold I l  met gouden boord , ten mi l itairen t itel hem 
op 26 februari 1 920 door koning Albert verleend.  

Den Djaak schonk daar echter wein ig  aandacht aan . H ij verloor eens ,  zei  h i j ,  deze hoge 
onderscheiding " .  maar Emile Thijs bezorgde hem een n ieuwe medai l le .  Hi j had het n iet 
om de decoraties gedaan , maar wel om mensen te d ienen , want wie hem om hu lp vroeg , 
werd steeds geholpen . En ook het avontuurl ij ke trok hem aan . 

Hij leefde verder als een eenzaat, steeds met zijn gedachten bij zi jn oorlogsbelevenis
sen. Zo werd hem ook de "tolk" aangedu id ,  die zijn fami l ie zoveel leed had berokkend 
en die van den Djaak dan ook een f l inke afrossing  kreeg . Op 22 apri l  1 95 1  ontsl iep den 
Djaak in de Heer. Hij had de leeftijd van 70 jaar 3 maanden en 25 dagen bereikt. 

H ij werd met mi l itaire eer begraven ,  want hij was op zijn manier een held onder de hel
den geweest. Aan zijn uitvaart namen een muziekmaatschappij en de Oud-strijdersbond 
deel. Een afgevaardigde van Z .M .  de Kon ing zou er zij n ,  maar die gaf verstek. Bij het 
open graf werd door de heer Emile Thijs een l i jkrede uitgesproken die de tal rijke aan
wezigen ontroerde. 

Zo ging een belangrijk Maldegems man heen , een volkstype d ie eenvoudig doch 
schrander onder ons leefde, zonder de plu imen van zijn zeer gevaarl i jk werk op zi jn 
hoed te steken.  Maar zelf kunnen we dit verhaal n iet anders besluiten dan met "hoed af 
voor den Dj aak".  

De verhaaltrant waarin de artikelen van februari tot april 1971 in Vrij Maldegem ver
schenen werd zoveel mogelijk gerespecteerd. 
Met dank aan de families Cauwels, De Smet en Willems. 



� Maldeghem " 1 Motenlje ". Oe 1.0e9 naar Holland. 

Cyriel Cauwels (1 887 - 1 982) huwde 
op 28 mei 1 9 1 9  met Euphrasie De Smet, 
die zich zo stoutmoedig toonde 
bij de verhoren van de Duitsers 
tijdens de oorlog. 
Zij kregen vijf kinderen : Charline, 

Hul in,  Gisèle, Margriet en Bertil, 
wel bekend in Maldegem. 

Cyriel was facteur, kloefkapper, 
winkelier en herbergier in het café 
"'t Molentjesplein". 
Op de zichtkaart krijgen we een beeld 
van de Noordstraat in de jaren dertig : 
Cyriel houdt herberg en winkel in het 
uitspringende huis links in de verte. 
Van de tram werd veel gebruik gemaak1; 
auto's waren nog een schaarse luxe. 
Links woonden Wieze en Ida Willems met 
hun broer; ernaast Elodie Vandeputte
Verstraete; in het witte geveltje de 
gezusters Marie-Louise en Jeannette 
De Jaeger. 
Rechts het 'spekkenwinkeltje' van Tilleke 
Landuyt; het hoge huis is gebouwd door 
rijkswachter Bert Rogge; later wonen er 
Adelin De Zutter en Elva Rogge. 
Verder Desiré De Baere-Emma Caere, 
grootouders van Etienne De Baere. 



Hector Cauwels, broer van Cyriel, was gehuwd met Pharailde Borgonjon. 
Hij werd in 1 891 , nauwelijks vier jaar oud, de benen afgereden door de tram. Aanvankelijk verrichtte hij bureelwerk 
in 't bedrijf van "'t Getrouwe". In  1 922 begon hij zelf een handelszaak. 
De dokters gaven hem niet lang te leven, Pharailde zorgde er blijkbaar goed voor, want hij werd 82 jaar. 
Tot 1 959 had hij een bloeiende zaak in de Marktstraat. 'Bij Torke Cauwels' was een begrip in  Maldegem. 
Tenslotte namen zijn nicht Margriet en haar man Frans De Vlieger de winkel over en zorgden er voor met wakke- 1 241 re handelsgeest dat de zaak bleef groeien en bloeien .  



Links : op dezelfde dag als Euphrasie De Smet en 
Cyriel Cauwels trouwden eveneens Camiel De 
Smet en Clementine Savat. 

Onder : l inks Alice Cauwels, echtgenote Omer De 

Smet, overleden in 1 996, 1 00 jaar oud. 
Staand Euphrasie De Smet, echtgenote Cyriel 
Cauwels, Emma Cauwels, echtgenote Ernest 
Cools en Bertha Van Caeseele, echtgenote 
Honoré Thys. 
Een mooie groep, door fotograaf Sandyck op een 
fijne manier op de gevoelige plaat gebracht. 



DENOMBREMENT VAN 

JACOB VAN HALEWYN 

HEER VAN MALDEGEM 

15 15 

J eroom Van Maldeghem 

Het denombrement van Jacob van Halewyn, in 1 5 1 5  heer van Maldegem, berust in het 
Algemeen Rijksarchief te Brussel , onder de stukken van de Wetachtige Kamer van 
Vlaanderen ,  "Denombrementen ende lenen, bundel 8399" . 

VERANTWOORDING 

Hetgeen volgt, de integrale en tekstuele weergave van het  denombrement van Jacob 
van Halewijn u it 1 5 1 5 , is een bronnenpubl icatie ,  de omzett ing van een officieel docu
ment in  oud handschrift naar een hedendaagse notit ie. 
Een bronnenpubl icatie is  een werkinstrument, een uitgangspunt voor verdere h istorische 
studie en analyse. Vanuit h istorisch oogpunt is ze interessant omdat ze de weergave is 
van een feitel i jke situatie op een bepaald moment en voor een bepaalde heerl i jkheid , in 
dit geval 1 5 1 5  en Maldegem. I n  tweede instantie bevat ze een overvloed aan p laats- en 
persoonsnamen. Om die reden volgt ,  na de bron zelf , een index op de vermelde plaats
en persoonsnamen . 

Het denombrement van Jacob van Halewyn is er één onder vele, vermits e lke nieuwe 
leenhouder zijn denombrement moest laten opste l len .  In een bredere context kan der
gel ij ke bronnenpubl icatie dus gezien worden als één element in een evolutief geheel ,  
namelijk de u itbreid ing of inkr imping van een goed .  Voor wie zich daar ooit zou op toe
leggen , zal hetgeen hier gepubl iceerd is ,  een zeer gewaardeerd hu lpmiddel z ijn .  

JACOB VAN HALEWYN, LEENHOUDER 

Onze titel vraagt meteen en ige toel ichting : wat is een denombrement, w ie was Jacob 
van Halewyn ? 

Voor de Franse term denombrement bestaat eigenl ijk geen treffend Nederlandstal ig 
woord of equivalent, b ij zoverre dat d ie term onder h istorici en heemkundigen algemeen 
in  gebruik is. In feite gaat het om de opsomming van de goederen waaruit een 'heer_ 
in het feodaal of leenroerig tijdperk inkomsten verwierf. I n  de meeste geval len,  zo ook in 
het onze, gaat het om onroerend goed : akker- en wei land,  bebouwde terreinen. 

In  een denombrement wordt door de leenhouder ook u itvoerig beschreven welke rech-
ten en pl ichten aan zijn heerl i jkheid verbonden zijn .  Aan de hand dus van het zeer gede- [ 243 



tai l leerde denombrement van de heerl i jkheid Maldegem , overgelegd in 1 5 1 5 , wordt een 
opsomming gebracht van de heerl ijke rechten en pl ichten d ie Jacob van Halewyn als 
heer van Maldegem,  tegenover zijn leenheer had. 
De feodale t i jd met al z i jn versnipper ingen op territoriaal en jurid isch gebied, duurde 
van de vroege midde leeuwen tot aan de Franse Revolutie, eind 1 8de eeuw. 

Fundatiesteen van Jacob Van Halewyn in de St.-Barbarakerk te Maldegem. Hij bevindt zich achter de lambrisering 
rechts van het St.-Barbara-altaar. 

Voor wat betreft de leenhouder, Jacob van Halewyn , beperken we ons tot enkele essen
tiële b iog rafische gegevens.  
Het Hu is van Halewyn ontleende zijn naam aan een heerl i jkheid Halewyn nabij Menen .  
Volgens gegevens, te vinden in de geschiedenis van Maldegem van De Potter en 
Broeckaert, was Jacob van Halewyn de zeventiende b ij naam gekende heer van 
Maldegem. Hi j  was tevens de vierde van de zeven van Halewyns die zich tussen 1 483 
en 1 557 heer van Maldegem mochten noemen. Zelf d roeg hij d ie titel veertig jaar lang,  
nameli jk van 1 504 tot 1 544. Z i jn vele titels wijzen erop dat hi j  een machtig en invloedrijk 
man was: raadsheer en kamerl ing van Karel V, hoogbaljuw en schout van Brugge, bal
juw van Blankenberge,  heer van U itkerke , Leischoot en Maldegem. 
Jacob van Halewyn was als heer van Maldegem de di recte opvolger van zijn broer Jan 
van Halewyn, heer van 1 498 tot 1 504. Beiden waren zij zonen van Karel 1 van Halewyn 
en van Adrianne de Baenst. Jacob huwde met een verre n icht van hem, Katelijne van 
Halewyn ,  en ze kregen dr ie zonen en drie dochters. 
Van Jacob van Halewyn is in de Sint-Barbarakerk te Maldegem, achter de lambrizerin
gen in het Barbarakoor, een hoogst merkwaard ige fundatiesteen bewaard , een geeste
l i jk testament als het ware. We brachten de vol ledige tekst van deze waardevol le plaat 
in onze Gids voor de Sinte-Barbarakerk te Maldegem, gepubHceerd in 1 978. Er wordt 
du idel ij k  in omschreven ,  wat Jacob schenkt aan de parochiekerk en aan het kasteel van 
Reesinghe. Spijt ig genoeg ontbreekt een datering .  



I n  1 5 1 3  spande Jacob van Halewyn een proces in tegen de Gentenaren omdat ze een 
Maldegemse schepen hadden aangehouden op de bermen van de Lieve in Sint
Laureins, op het g rondgebied van het Brugse Vrije dus.  Gent beweerde, als e igenaar 
van die bermen, daar wel een aanhouding te mogen doen, en werd daaromtrent in het 
gel i jk gesteld door de Raad van Vlaanderen .  
I n  1 539-40 voerde van Halewyn ,  samen met de b isschop van Doornik,  voor de Raad van 
Vlaanderen een proces tegen de machtige Sint-Baafskerk van Gent en de proost van 
Papinglo. Jacob wi lde dat de Kleitenaars verder op Papinglo hun godsdienst ige pl ich
ten zouden kunnen nakomen, maar Sint-Baafs zwichtte n iet voor d ie wensen .  
Van Halewyn drukte ook z i jn  stempel op het  Maldegemse gebouwenpatrimon ium : 
behalve het oude schepenhuis ,  de vroegere b ib l iotheek in de Marktstraat , is ook het 
kasteeltje van de fami l ie De Lil le in de Noordstraat in zi jn opd racht gebouwd . Volgens 
Daniël Verstraete zorgde hij ook voor de verfraai ing van de Maldegemse kerk. 
Jacob van Halewyn overleed op 1 oktober 1 544; zi jn vrouw Katel ijne was hem in  1 532 
voorgegaan in het g raf. Beiden werden in het hoogkoor van de kerk te Maldegem begra
ven onder een praalgraf van blauwe steen ,  waarop hun l igbeelden waren aangebracht. 
Jacob van Halewyn werd als heer van Maldegem in 1 544 opgevolgd door zijn zoon 
Adolf, maar d ie stierf nog in hetze lfde jaar. Daardoor werd Fil ips van Halewyn de opvol
ger, en d it van 1 544 tot 1 557. Daarna kwam de heerl i jkheid van Maldegem aan Jacob 
van Claerhout, die gehuwd was met Johanna van Halewyn , dochter van Jacob.  

Daniël Verstraete schrijft dat Jacob van Halewyn lang heeft moeten wachten alvorens de 
heerlijkheid van Maldegem in zijn bezit werd geste ld .  Ook daaraan kwam een proces te 
pas . Missch ien is dat er de oorzaak van dat het denombrement, dat in 1 504 had moe
ten ingediend zijn ,  pas in 1 5 1 5  is verwezenl i jkt .  

H EERLIJKHEID EN LEEN 

De termen aangewend in het denombrement dat h ierna integraal en tekstueel vo lgt ,  vra
gen voor de n iet ingewijde lezer enige verduidel i jking .  Het gaat vooral om voor die tijd 
geijkte u itdrukkingen, waarvan de verwoord ing en inhoud ons nu vreemd overkomt. 

Een heerlijkheid is practisch altijd een leen, en wordt van de vorst gehouden door de 
administratie van zijn leenhof, in  ons geval : de heerl i jkheid Maldegem, gehouden van 
het grafelijk leenhof van de burg van Brugge. 
Het begrip "heerl ijkheid" treffen we in ons denombrement aan onder verschi l lende bena
mingen: ammanscip ,  scependomme , ambacht . . .  , waarbij toch opvalt dat de ons meest 
vertrouwde benaming "heerl i jkheid" zelf n iet voorkomt. 
Een leen is n iet enkel en noodzakelijk land, meers, bos, bebouwd perceel . . .  , maar kan 
ook een rente, een t iende, een ambt zijn .  Een leen wordt gehouden voor persoonl ijk pro
fijt; de bezitter ervan is onderworpen aan bepaalde verp l ichtingen,  maar genoot ook bij 
zondere rechten.  
Oorspronkelijk was de houder van een leen verp l icht tot wapendienst voor zijn vorst of 
leenheer, of h ij d iende er althans een bi jdrage toe te leveren .  Vrouwel ijke leenhouders 
en ook minderjarigen kregen een bedienelijk man toegewezen ,  een persoon die borg 
stond voor het voldoen aan de mil i taire eisen .  
De verheffing van het leen of  het manschap doen moest gebeuren veertig dagen nadat 
het leen in een andere hand was overgegaan. Die overgang kon gebeuren na overlij
den, door verkoop, b ij gerechte l ijke toewijzing ,  enz. Bij de verheffing ,  ook genoemd het 
reliefvan zijn leen, verklaarde de leenhouder dat hij leenman wil worden.  Hij legt de eed 
van trouw af en wordt dan door zijn suzerein aanvaard . Over het verhef of relief wordt l 245 



een akte opgemaakt. Ter gelegenheid van de ceremonie gaf de nieuwe leenhouder een 
fooi aan de kamerdienaar van zijn leenheer, een fooi die kamerlingge/d werd genoemd. 
Daarbij onderscheidt men nog vol verhef als d it kamerl inggeld 20 schel l ingen parisis 
bedroeg , en half verhef als d it maar 1 0  schel l ingen bedroeg . Bovendien werden ook nog 
20 schel l ingen tafelgeld aangeboden.  
Veertig dagen na de verheff ing ,  dus tachtig dagen nadat een leen in  andere handen was 
overgegaan ,  moest de leenman zijn denombrement voorbrengen. Als gezegd ,  beschrijft 
deze akte u itvoerig en nauwkeur ig het leengoed : de grootte, de l igg ing,  de aard van de 
begroei ing , achterlenen d ie ervan afhangen enz. De leenman krijgt b ij afgifte van zijn 
denombrement, van zi jn leenheer een ontvangstbewijs .  

Het voorgaande is van toepassing op concrete omschrijvingen zoals ze aan te treffen 
zijn in het denombrement van Jacob van Halewyn. Toch l i jkt het ons aangewezen een 
aantal daarin telkens terugkerende formules toe te l ichten en te verduidel ijken . 

Als een leen "staet ten dienste " dan betekent dit dat met de opbrengst ervan aan de 
heer hu lp  geboden wordt. Een leen "staet ter trauwen '', wil zeggen dat er  wederzijdse 
trouw is beloofd.  Een leen dat "staet ter waerhede " houdt in dat er  bijstand gegaran
deerd wordt in rechtszaken : waerheden houden is immers rechtszitt ingen organ iseren. 
Bij het verhef of rel ief van een leen dient verheffingsgeld betaald te worden. De ont
vangst van d it geld is het enige materiële voordeel - voor grote lenen toch n iet te onder
schatten ! - dat de leenheer ontvangt uit zi jn lenen. 

Wanneer vermeld is "ten vullen coope ", dan d ienen 10 ponden parisis verheffingsgeld 
betaald ;  b ij "ten halve coope " is dat 5 ponden parisis. Met "ten beste vrome " wordt 
e igenl ij k  een u itgeste lde betal ing aangeduid .  In dat geval zal de leenman de vruch
tenopbrengst van het beste der d rie eerstkomende jaren moeten afstaan aan zijn leen
heer. Het staat de heer vrij zijn keuze te maken. 

Een tiende penning is verder aan de heer te betalen wanneer een leen door koop of g ift 
van leenhouder verandert. Het is de n ieuwe gebru iker d ie de tiendepenning schuld ig is. 
Die verandering van leenhouder noemt men een "verwandeling". 

De eigenl ij ke bezitter van het leen is de leenman . H ij kan het leen overlaten aan zijn kin
deren ,  h ij kan het verkopen of zelfs verpachten .  Telkens er zich een wijz iging van bezit 
voordoet, moet de nieuwe bezitter aan de leenheer, d . i .  doorgaans de vorst, d ie speciale 
taks betalen d ie we eerder als rel ief- en kamerl inggeld omschreven .  

WIJZE EN TIJDSTIP VAN BETALEN 

Herhaaldel i jk lezen we in het denombrement wat precies a ls  betal ing verschuldigd is. 
Wanneer ponden, schel l ingen en/of den ieren bepaald zijn ,  is er geen probleem. Anders 
wordt het, wanneer het verschuld igde in natura wordt u itgedrukt. Feit is dat oorspronke
l i jk kapoenen, haver, handschoenen, een witte du if, . . .  effectief d ienden geleverd te wor
den.  In 1 5 1 5  waren echter alle in natura aangeduide zaken in een geldwaarde om te zet
ten .  

Het ogenbl ik waarop d e  rentelast verschuldigd was, i s  veelal 4itdrukkel ijk i n  d e  beschrij
ving van de lenen aangegeven. Zo weten we dat, als er staat "te/ken lichtmisse", 2 febru
ari bedoeld is. De Kerk viert op die dag, sedert 494, Maria's rein ig ing en Jezus' opdracht 
in de tempel. Is er aangestipt "te/ken Sinte Pieter in sporkele ", dan is er te l;>etalen op 22 



februari , de dag van Sint-Pietersstoel in Antiochië .  Sporkele is een oude benaming voor 
februari , sprokkelmaand. Luidt de aanduid ing "te/ken Sinte Jansmesse midszomers", 
dan slaat dit op 24 jun i ,  feestdag van Si nt-Jan de Doper, meer bepaald de dag waarop 
herinnerd wordt aan de onthoofd ing van de boetepred iker op aanstoken van Salome, de 
dochter van Herodias. Het is ook de dag van de zomerzonnewende. 

"Wanneer dat heerevaert es " slaat op Hemelvaartsdag, 40 dagen na Pasen.  Als een ref
rein komt in het denombrement tal loze keren "te betalen te/ken sinxschendaghe " voor. 
Sinksen of Pinksteren wordt vijftig dagen na Pasen gevierd . 

Landbouwers kennen nog veelal de betaaldagen te bamis en met Kerstmis.  Met "te/ken 
bamesse " is 1 oktober bedoeld;  bamis is een vervorming van Bavo-mis,  de dag waar
op de boeren hun pacht g ingen betalen .  Dat met te kerstmis 25 december aangegeven 
wordt, hoeft geen betoog. 

Bij de u iteenzetting omtrent het leenhof van Hal l inks vinden we de u itd rukki ng als tbe
leyt es ". Hier wordt b ijstand van de leenman gevraagd als het goed belegerd of bezet 
is, door vijanden bedreigd wordt. Een andere interessante bepal ing is "als men te mal
deghem justicie doet". We menen dat dit op versch i l lende t ijdstippen betrekking kan 
hebben. Maldegem was binnen het Brugse Vrije een appendante heerl i jkhe id ,  en mocht 
zelf geen hoge justitie of rechtspraak voeren voor zware del icten . Dat gebeurde op de 
Burg te Brugge. Iets anders is natuur l ijk de voltrekking of u itvoering van de straf. Die kon 
wèl op de gerechtsplaats van de heerl i jkheid haar beslag krijgen . Zo stond er te 
Maldegem een galg aan de westkant van de Heirweg ,  nabij de Brugse Steenweg, en bij 
de Radestraat zal wel het rad van het heerlijke hof van Hal l inks gestaan hebben. 

NOG MEER TER M EN EN U ITDRUKKINGEN 

Het kan i n  deze in le iding n iet de bedoel ing z i jn  het denombrement in al z i jn  karakteris
tiek woordgebruik te verhelderen en toe te l ichten . Noodgedwongen beperken we ons 
tot enkele veel voorkomende "leenroerige" termen. 

Zo is de vermeld ing dat een "pennincrente " dient betaald ,  de aanduid ing dat het ver
schuldigde zeker in kl inkende munt d iende vereffend te worden.  Leest men dat een 
"offerpenninck" verschuld igd is ,  dan moest de som in de kerk betaald worden .  Men 
offert niet in  een tiendenschuur of i n  een kasteel ,  wel i n  een kerk of kapel . 
Met de uitdrukking "ervelicke rente beset up . . .  " wordt in feite een leen aangegeven .  
Meermaals vinden we "een offerpennynck ze/veren ". Daarmee is aan de beta l ing een 
meerwaarde gegeven.  

Vaak is  het leveren van handschoenen bedongen, waarbij ook de grondstof wordt 
bepaald .  Het "paer scapene handschoen " waarover het daarbij keer op keer gaat 
onderscheidt deze du idel i jk van varkens- of herteleren handschoenen . 
Een keer lu idt de verpl ichting "twee ende tzestich cappoenen" te leveren .  Kapoenen zijn 
gesneden hanen. Het is bekend dat de "Vlaemsche cappoenen" de beste waren uit de 
verre omstreken.  

De uitdrukking "een afghewonnen leen" wijst er op dat het leen verworven is na een pro
ces, door rechtspraak toegewezen dus. 
" Ten advenante van" betekent naarvolgens, volgens of ten belope van . De volksmond 
kent nog de u itdrukking "navenant" . l 247 



Een bepal ing lu idt "te lossene den pennynck xv". Daarmee wil men verdietsen dat er 1 5  
penningen op 1 00 verschu ld igd zi jn ,  of e r  i s  6 ,66% te betalen van een zeker bedrag . In  
"// paymenten" te betalen, betekent te vereffenen in  twee betal ingen.  
Een "manscip" is een leen, met "theerscip" is de heerl i jkheid bedoeld . 
De uitdrukking "danof dat tregistre mention maect" moet verstaan worden als "dat waar
over in het reg ister gewag wordt gemaakt, waarover sprake is" .  

A ls  een leen staat "teenen voetboghe cockre ende gescots", dan is o . i .  gevraagd dat 
n iet al leen een pij lenkoker wordt geleverd maar ook een aantal pij len en bovendien het 
wapen , de kruisboog zelf .  
Met "eender glavie yzeren" is wel l icht n iet al leen de smeed ijzeren speerpunt bedoeld ,  
maar eveneens de gehele speer of lans.  

Op zeker leen is bedongen dat "ix mud evene sjaers " moet geleverd worden. Een mud 
is  een oude inhoudsmaat ter g rootte van 232 l iter, evene is haver (vergeli jk het Franse 
avoine) .  Omgerekend betekent dit dus dat jaarl ijks 2098 l iter haver moesten aange
bracht worden.  

Tenslotte nog en ige toel icht ing b ij de oppervlaktematen en de muntwaarden waarvan in  
het denombrement telkens sprake is .  Eén roede als lengtemaat, was 3,84 1 6  meter, in 
oppervlaktemaat iets meer dan 1 4 , 75 m2.  Een l i jne bedroeg 1 00 roeden, een gemet was 
300 roeden of ongeveer 4423 m2. 

De geldwaarden zijn steeds uitgedrukt in ponden parisis of Parijse ponden . Het Vlaams 
pond was d riemaal meer waard . 1 pond = 20 schel l ingen = 240 penningen; 1 schel l ing 
= 1 2  penningen of denieren .  

EEN WOORD VAN DAN K  

I k  ben e r  mij terdege van bewust dat een dergel ij k  document moei l ij ke en zware mate
rie is ,  en n iet het enthousiaste onthaal kan kennen dat bv. een artikel over de b ijnamen 
in het Jaarboek 1 996 te beurt v ie l .  Toch ben ik er van overtuigd dat de tekst een waar
devol le bi jdrage inhoudt tot een betere h istorische kennis ,  n iet al leen van Maldegem 
maar ook van verscheidene plaatsen in de omgeving ,  en tevens een goudader is voor 
wie zich toelegt op fami l iekunde. 

Het heeft mij verheugd bij de omzetting van het oude handschrift een beroep te kunnen 
doen op de hu lp van velen .  Ik dank in het b ijzonder Wi lfried Steeghers uit Evergem, die 
aartsmoei l ij ke passages h ie lp ontrafelen.  Verder gaat mijn  dank uit naar Roger Moelaert, 
Wi l ly Stevens en Luc Stockman om hun aanwijzingen en adviezen, o .m .  b ij het verklaren 
van de termen, en naar Walter Notteboom, Marc Martens en Paul De Con inck. 



DENOMBREMENT VAN HET 

LEE HOF VAN MALDEGEM EN ZIJN ACHTERLENEN 

Ic Jacob van Halewyn, heere van Maldeghem, van Huutkerke, etc(etera), kenne ende l ijde dat ic 
houdende ben te leene ende in  manscepen van onzen geduchten heere den Prince van 
Spaengnen, eerdshertoghe van Oostrijcke, hertoghe van Bourgoingne, grave van Vlaendren 
etc(etera), als van zynen hove ter burch van Brugghe d rie leengoeden.  

Danof teerste groot zynde thof en(de) heerscip van Maldeghem met zyne toebehoorten .  
Oanof dat ons geducht heere heeft deene helt van datter i nnevalt ende de leenhoudere dandere 
helt binnen den amb(achte), in boeten ,  in bastaerde, in vonde, in tolne, in loye en(de) in ghewich
te. Item behoort den heere van Maldeghem tgheheelle ammanscip van Maldeghem en( de) gruute. 
Item vrye mollaigne, vrye voghelrye ende visscherie. Item de stede te Reesinghe met alden lande, 
busch, meersch ende velt datter toebehoort. Oaerof dats een deel l icht omtrent de stede thiende 
vrye Ende eene pennincrente jaerl icx weerd ich ijc ponden par( is is) ,  xC capoenen, hondert hoend
ren ,  i if xxxvj hoeden havere daerof de xl staen te lossene. Item es de zelve heerl ichede belast inde 
brieven van Assenede erve l icke rente siaers cij pond(en) x i i ij sch(el l ingen) p(aris is) .  Item der lar
diere van Brugghe i i ijXXxvj pond p(arisis) .  Item behooren ten voors(creven) heerscepe hondert een 
ende dertich manscepen, verclaerst i nt couwier hieranne ghehecht. 

Tandere groot zynde achte ende veertich ghemeten lands l igghende binder prochie van 
Maldeghem gheheeten Hallyncx goedt met een ende veirtich manscepen daertoe behoorende 
ooc verclaerst i nt couyer hieranne ghehecht. 

Ende !derde leengoed! groot zynde hondert ponden par(isis) torn(ois) siaers bezet up de 
hooftredeninghe myns voors(creven) gheduchts heere. Oanof dat ic jaerl icx weder ghelde mynen 
gheduchten heere te zynder hooftredeninghe alzulcke rente als ons geduchts heeren boucken ver
claersen l igghende te Rijssele inde camere vander rekeninghe. De welcke rente loopt zomtyts 
hooghe ende zomtyts nedere naer den slach aldaer. 

Staende de voorzeide drie leengoeden ende elx zonderl inghe te d ienste van trauwen 
ende waerheden, te relieve ende camerl i ncghelde van vul len coope. Ende elc ende elc zonder
linghe talzulcken laste van thiendenpenn(inc) ende anders als andere leenen, in ghelycken ghe
houden vanden zelven hove. Oorconde mynen zeghele hier an ghehanghen den xvijen in  hoyma
ent xvC vichthiene, met protestacien naer costume. 

to 1 r0 
Manscepen ghehouden van Jacop van Halewyn , heere van Maldeghem, van Huutkerke etc(etera), 
als van zynen hove van Reesynghe. 

Eerst 
Adrianekin f( i l i )a Charles Lem houdt een leen groot viij p(onden) xi i ij schel l ingen ij d(eniers) 
par(isis), ervelicke rente tsj(ae)rs beset up zekere grondt hofsteden en(de) plaetsen 
van landen daer zekere huusen upstaen,  staen(de) bind(er) stede van Brugghe 
in  Onser Vrauwen prochie, i n  S( in)te Donaes zestendeel ande zuudz(ijde) vander 
Hoochstrate an tCorte Rudderstraetkin thoebehoren(de) d iversche p(er)sonen . 
Dewelcke rente men jaerlicx ghelt telcken midwijntre, alzo den register van dien dat i nt speciale 
verclaerst. Staende tvors(yde) leen ten d ienste van trauwen etc(etera) ten besten vrome. 

Joost de Witte f( i l iu)s m(eeste)r Jans houd een leengoet groot zynde in 
pennync rente v p(onden) x s(chel l ingen) par( isis) ervelicke grondrente ts(jae)rs beset up 
een huus staende metter plaetse van lande datter thoebehort dictum 
thuus ter enne achterwaerts streckende totter reye Staende binnen der 
stede van brugghe, in Sinte donaes zesthendele I nde hoochstrate ande 
zuudh(ende) tusschen wi l lems de vels huuse ande westzyde, of een syde 
en(de) oosth(ende) an de huusen nu thoebehoren(de) vidua en(de) l ibri francoys parmentier 
of andre syde staen(de) tvors(yde) leen te dienste van trauwen etc(etera) ,  vand(e) best(e) vrome 
en(de) teenen zelveren offerpennync telcken sinxschendaghe. l 249 



Joncheere franchois Donymee houdt een leengoet groot synde 
acht ponden xv sch(el l ingen) vj d(eniers) par(isis) ervelicke rente sj(aers) beset upden grondt 
daer zeker huuse up staen thoebehorende diversche personen l igghende 
ende staende binnen de stede van brugghe binnen de prochie van Sinte-cruus 
Alzo den register van dien mention maact ende te vul len verclaerst ten 
welcken leene behoren volgt manscepen ene d iversche personen houdende 
zyn zom, staende ten vullen coope ende zom ter beste vrome also ' t  Registre van 
dezen verclaerst, Staen(de) tvors(yde) principale leen ten vul len coope ende 
teene offer pennynx sj(ae)rs !eiken sinxschen 

to 1 v0 

Jozyne f( i l i )a Jacop de Baenst houdt een leen groot vj ponden parisis 
ervelicke renten sj(ae)rs beset en(de) gheassigneert daer thuus up 
thoebehorende Vidua. willem de Venx l igghende ende staende binder 
stede van brugghe Inde hoochstrate an zuudh(ende) van die tusschen 
Phi l ips van waes syde ande oosts(yde), ende v(idu)a franchoys parmentiers hoirs 
ande westzyde staende tvors(yde) leen ter beste vrome, ende eene 
offerpennynck telcken sinxschendaghe te ghevene ter hooghemesse 
in de kerke van maldeghem 

Jonckvr(au) Lysbette f( i l i )a Jan de hondt f( i l ius) pieters houdt een leengoet 
g root zynde xvvv ponden xi ij schel l ingh(en) x d(en iers) par( isis) ervelike grondrenten 
sj(aer)s val lende telken midwynter, Beset up diverschen grond ende 
lande van huusen daer up staende thoebehorende diversche persoonen 
l igghende ende st(aende) binnen de stede van brugghe binnen der 
prochie van Sinte cruus beghinnend inde langhestrate 
ande nordh(ende) vander straete beghinnende an s(inte) obrechts b [ rugs}kin 
alzo den registre van enen mention maect ende verclaerst 
Staend tvors(yde) leengoet te d ienste van trauwen ende waerhede van 
vul len coope, ende te d ienste van eene offerpennync telken sinxschen 
daghe te maldeghem inde kerke 

De zelve Joncvr(auwe) Lysbette houd een leengoet groot zynde 
x (ponden) xix sch(el l ingen) i i ij d(eniers) par(isis) ervelicke rente sj(aers) beset up zekeren 
grondt ende hofstede l igghende bind(e) stede van brugghe In ene 
strate ten d iverschen landen ende percelen in sinte cruus prochie 
In de langhe strate, alzo tregistre van dien mension maeckt 
vallende dese vorn(oemde) rente telcken bamisse staen(de) tvorn(oemde) leen 
te d ienste van trauwen etc(etera) van vul len coope, ende te d ienste van 
eenen offerpennyck telken s inxschendaghe te maldeghem inde kerke 

to 2r0 

Clays Parmentiers f( i l iu)s zeghins houd te leene ende in manscepe 
een leengoet groot zesse ende dertich ponden x s(chel l ingen) een penny(nck) par( isis) 
ervelicke rente sjaers beseth ende versekert up diversche g ronden van den 
huuse up tleen l igghende ende staende binde stede ende scependomme 
van brugghe int n ieulandt ende landen plaetsen zo den registre 
van d ien wel te vul len verclaerst, Ende es te wetene dat men dese 
rente ghelt telcken Sinte baven daghe, Staende d it vors(yde) 
leengoet te dienste van trauwen etc(etera) te relieve xx p(onden) p(arisis) 
van camerlyncghelde, teenen vullen coope, ende vort te dienste van 
eene offerpennynck zelveren telken sinxschendaghe te brynghen 
te maldeghem inde kerke 

Ruebrecht Van belle heer van ecke ende van sconewalle 
houd een leen groot zynde xi i  ponden) p(arisis) sjaers ervelicke 
pennynxrente beset ende geassigneert bin(nen) de stede van brugghe 
Int n ieulandt ande zuudzyde vande strate alzo den register 
van dien wel mentioen maect ende te vul len wel verclaerst 
Ende es te wetene dat me(n) eerste parthiken van renten jaerlicx 



telken Sinte-baven dagghe, Staende tvors(yde) 
leengoet te dienste van trauwen ende waerheden 
teenen vullen relieve van thien pond par( is is) ,  ende xx sch(el l ingen) van 
camerlyncghelde telke v(er)andrynghe vort jaerl ix ten d ienste 
van eenen offerpennync !eiken sinxschene. 

to 2V0 
Wouter Beyts houdt een leengoet groot zynde 
xviiij p(onden) x s(chel l ingen) i i ij d(enieren) ob(ole) par( isis}, ervelicke 
grondrenten sjaers lettel meer of min vallende !eiken Sinte Jans avende 
midzomers, staende beset ende gheassigneert binnen de stede 
van brugghe in sinte donaes zesten deel ende in Sint 
cruus prochie up d iversche grond(en) huusen ende perchelen 
alzo den register van d ien int langhe wel v(er}claerst 
Erst beghinnende in de ganzenstraete ande, westzyde etc(etera}, Staende 
tvors(yde) leen te dienste van trauwen ende waerhede ten relieve 
ende camerlync ghelde van vul len coope, ende vort te dienste 
van eene offerpennync telken sinxschen te maldeghem inde kerke 

Joncvr(auw) margriete f( i l i}a antheunis metteneye houd een leengoet 
groot zynde v p(onden) xv schel lync par( isis) ervelicke renten sj(aers) l igghende 
binnen der stede van brugghe In  onser vrauwen prochie 
ende sinte donaes zestendeel , I nde hoochstraete upden grondt 
daer thuus up staet ende es tcloost(er) huus ghegheten ten l l 
lynghen, ande zuudh(ende) vand(er) straten upden houck vanden 
paerde verhuerders straetkin ,  thoebehoren(de) den abt van Sinte 
winnoxberghe, Staende tvors(yde) leen ten dienste van 
trauwen ende waerheden ten relieve ende camerlync ghelde vande 
beste vrome, Ende vort te dienst van eene offerpennincx 
telcken sinxschen te maldeghem inde kercke 

to 3r0 

Jonchee(r) Jan Van Lannoy hee(r) van somelande f( i l iu)s m(eeste)r ph i l ips 
houdt een leengoet groot zynde xi i  gh(emeten) i l(yne) lvi i i  r(oeden) lands l igghende 
bind(e) am(bach)te van ardemburch binne(n) de prochie van ons l ( ief) vrouwen 
zuud vand(e) kerke in diversche streken, dan of dats l igghet vij ly(nen) 
lxxj r(oeden) lands, com(m)ende mette westhende ten halven bail leweghe 
ende dhoude veste ande norts(yde). Vort zo l igghet vj ghemete j lyne 
xx r(oeden) lands, tusschen de vors(yde) houde veste ande norts(yde) ende tvors(yde) 
maykens landt ande zuudzyde. Streckende metten hoofthende 
ande hooghewech. Voort zo l igghet iij gh(emete). j ly(nen) lxxvij r(oeden) lands 
tusschen corn(el is) f( i l ius) wo(uters) muenix land ande noorts(yde) ende Adri(aen) Rogier landt 
ande zuuds(yde). Staende tvorn(oemde) leen te vul len coope ende te dienste 
van eene offerpennync !eiken sinxschen te maldeghem inde kerke 

Jan f(i l iu)s Jans knyf houdt een leengoet groot vi gh(emeten) lands 
l igghende binden ambachte van arde(m)burch inde prochie van 
Sinte cruus, noord hoost vand(e) kerke, tusschen den wech die me(n)  
heet srudders wech ande zuuds(yde), ende percelen tkynt 
Jacops sgrooten ande landt ande noorts(yde) ,  Streckende metten oosth(ende) 
an een cleen landweghelken. Staende tvors(yde) leen te dienste 
van eene paer handschoen telken sinxschen te malde 
ghem inde kerke ende ten beste vrome 

Joseph f( i l ius) me(ssi)r(e) Joos de baenst houdt een leen groot een lyne 
drie roeden lands l igghende in ardemburch amb(ach)t binne(n} de prochie 
van heyle, tusschen kristoffels  triest lande ande wests(yde), ende Jacop 
coppelaers lande ande oost. Streckende ande zuuds(yde) an dander 
Staende te dienste van trauwen etcetera, ende te dienste van een paer hand 
schoen telken sinxschendaghe te maldeghem inde kerke, ende vande beste vrome 



fo 3V0 

Jonckvr(au) Margriete m(eest)er Jan van landaes dochter heer van appenlien 
houd een leengoet groot zynde i i ij ghe(meten) xxx r(oeden) lands l igghend 
in  de prochie ghenaempt bangaerts kerke d ictum coxsyde tusschen 
den landwech ande oostz(yde) ende tlandt wyle(nt). thoebehoren(de) de kyndr(en) 
J an cloffers, streckende metten zuudhende ancien hee(r)wech, 
staen(de) ter trauwen etc(etera) ende ter beste vrome, ende vort te d ienste 
van een paer handschoen telken sinxschen te maldeghem inde kerke 

Raes Coevoet houd een leen groot xxviij p(onden) pa( risis) l igghende in  
ardemburch amb(acht)t i n  diversche percelen dan of  dat de x pond parisis 
verdonckert zy(n )  ende de xviij ponden parisis sjaers beset up diversche huusen ende 
plaetsen van lande staen(de) ende l igghende binne(n) de stede ende scependomme 
van hardemburch alzo den register van d ien verclaerst. Staende 
tvors(yde) leen ten vul len relieve van x p(onden) p(arisis) ende xx sch{el l ingen) van camerlyncghelt 
telken verandynghe, ende te dienste van een paer handschoen telken 
s inxschen 

Jan cortsack houd een leen groot x gh(emeten) x r(oeden) lands l igghende 
bind(e) prochie van heyle noordwest vande kerke, tusschen 
ol ivier aernes en(de) me(ssi)r jan de baenst f{ i l iu )s zeghin an beede land 
ande oostzyde, der kerk van l isseweghe lande ande wests(yde) 
metten nordhende an wout(er) muenix land ,  en{de) met eene weghe 
and tvors(yden) wouters landt, Streckende metten zuudhende and(e) 
maldeghemschen wat(er)ganck, Staen(de) ten relieve en(de) ten vul len 
coope en(de) vort te d ienste van een paer handschoen sj(ae)rs telken 
sinxschen te maldeghem inde kerke. 

fo 4r0 

Joncvr(au) Marie Provoost vid(u)a Serclaes Van hoolbeke 
houd een leen groot zynde tzestich ponden par(isis) ervelicke rente 
sjaers ende es gheheten ! rente) raes scull beset ende gheassigneert 
zynde, up twee hondert xxi i ij gh{emeten) j lyne ende vij r(oeden) 
lands l igghende binnen den amb(ach)te van ardemburgh en(de) binde 
de prochie van S( int) cruus recht oost ende zuud van de kerke 
de welcke veel personen gheldende zyn(de) gheleghen in d iversche 
sticken, alzo tregister vande ontfanck boucke van dien wel 
verclaerst, van eiken ghem(ete) i ij sch{ellynghen) p(arisis) sjaers van welcken lande vande 
bezeth van dien lande vele verdronken es inde zee en(de) de relieve 
van enen lande verdonckert es, staen(de) tvors(yde) leen te dienste van 
trauwen en(de)in vul le(n) coope, en( de) vort jaerl ix te dienste van een 
p(aer). handschoen telcken sinxschendage 

Colaert belle houd een leen groot ij ge(meten) lx i i ij r(oeden) lands 
inde prochie van onze vr(auwe) tardemburch nordt vand(e) kerke ten 
meerdere partie i n  diversche percelen dan of dats l igghet binne(n) der 
stede van arde(m)burch vyf lyne(n) x i i i ij r(oeden) lands, de n ieuwe partye ande 
oostzyde, Streckende metten nordhende upde veste vande stede 
Vort zo l igghet an de veste j ly(ne) lxxij r(oeden) lands, ende es een 
d rie houck stick naest piet( er) buucx landt ande westz(yde) ende tclooster 
vande caermers in vr(auwen) land ande oosth{ende) streckende metten zuudzy(de) 
ande veste vande stede Staende te d ienste van een p(aer) scapene 
handschoen !eiken sinxschen ende ter beste vrome 

De zelve houd een leen groot v p(onden) x s(chel l ingen) parisis ervelicke pennyncrente 
l igghende inde prochie van maldeghem verre nort vand(e) kerke 
bezet up xviij ge(meten) j ly(ne) lands dan of dat elc ghemet jaerlicx gl1elt 
vj s(chel l ingen) p(arisis) telken bamisse met vul le(n) coope ende met vulle(n) verstervenesse 
telcken verandynghe al l igghen(de) dit  landt tot een plaetse. I n  
en(de) jeghenot gheheten ter vlote tusschen den water huuse van moerhuyse 



en(de) de zydelynghe ande north(ende) Staende ter beste vrome en(de) ten dienste 
van eene offerpennync telcken sinxschen. 

to 4V0 
Caerlekin van boneem f( i l iu)s Lodewyck houd een leengoet 
groot acht lynen lands l igghende binnen den scependomme van 
aerdenberch bezyden der stede by smeetkins brugghe tusschen 
jurdaen slabbaerts landt ande norts(yde) ende ande zuudz(yde) 
streckende metten oosthende anden eecklooschen wat(er)ganck 
staende tvors(yde) leen te beste vrome, ende vort te d ienste van 
een paer hanschoenen telcken sinxschen 

Ruebrecht van belle heer van eecken ende van sconewalle 
houd een leen groot x i i ij ghe(meten) lands, l igghende bin(de) ambachte 
van ardenburch, ende binnen de prochie van onse Vr(aue) hoost vande 
kercke upde heerl ichede van middelburch byden hackere tusschen 
adriaeneken tkynt ghys buucx leen ande oostz(yde).  Streckende metten 
noorthende anden wat(er)ganck ende metten zuudh(ende) ande hel ighen 
gheest i n  ardenburch landt, Staende tvors(yde) leen ten vul len 
coope 

Geeraerdt f( i l iu)s pascharis van maldeghem p(res)b(yte)r houd een leen 
groot een ghemet, l igghende inde prochie van moerkerke 
oost van de kercke in een jeghenode gheheten den maldegemschen 
poldre vidua s(er) blox es naest ghelandt ande hoosts(yde), piet(er) 
hendrix ande westzyde, ant zuudhende de weghe piet( er) stap 
paert, ende adriaen de costre an tnorthende. Staende 
dit voors(yde) leen ten beste vrome, ende te d ienste van 
een paer handschoen !eiken sinxschen. 

fo 5r0 

Carles Reyphins priester houd een leen groot zynde 
een ghemet vichtich roeden lands l igghende binde den amb(ach)te 
ende prochie van moerkerke, nordwest van de kerke tusschen joncvr(au) 
marie twyf van abrams saylle lande ande oosts(yde) g i l l is  de zwane 
ende Roeland! van maldeghem leene beede ande wests(yde) strecken(de) 
metten zuudhende an piet(er) heyndrix leenen, ende metten nort 
hende an eene v(er)doncker(den) landwegh, staende tvoorn(oemde) leen 
ter beste vrome, ende ten d ienste van een p(aer) handschoenen telcken 
sinxschen 

Dezelve houd noch een leen groot een ghemet, Lettel 
meer of min l igghende binnen den amb(ach)te ende prochie van moerkerke 
nordwest vande kerke neffens an dit vorschrevene leen ende beleghert 
ande vorn(oemde) persoonen , staende ter beste vrome, ende te d ienste 
van eene paer handschoenen telcken sinxschen 
M(eester) fransoys gossaert, houdt te leene j ge(mete) xv r(oeden) lands lettel 
meer of min l igghende, b innen den ambachte ende prochie van 
moerkerke oost vande kerke, ende bet narden den garyngate tusschen 
Jan metteneye ter cause van zynen wyve lande ten beeden zyden 
streckende metten northende ande arleynghers van piet(er) van Knesse 
lare leen ende metten zuudhende up sam(bach)ts wat(er)ganck 
staende tvors(yde) leen ten beste vrome ende vort te dienste van 
een paer scapenen handschoen telken sinxschen · 

to 5v0 

Franchoye f(i l iu)s Jonkheer W(i l le)m Vand(e) zype houdt een leen groot 
xxxij p(onden) par(isis) sj(ae)rs ervelicke pennyncrente sj(ae)rs beset up lxi i i i  ghe(meten) 
lands thoebehoren(de) diversche personen in diversche percelen l igghende 
meest bind(e) amb(ach)te ende prochie van moerkerke oost vand(e) kerke l 2s3 



in een jeghenode gheheten den maldegemschen poldre gaende 
jaerlix huut elck ghemet x s(chel l ingen) par( is is) ,  en(de) beghint dese voorn(oemde) kerke 
ten mesdale ten stede daer daniel scolpaert up wuent. Streckende 
alzo noordwart tot (de) wa( l )brugghe van Lapschuere , ande westz(yde) 
l igghet tgesceet van marten Leys, ande oosts(yde) l igghet den 
wegh die compt van waldoncx houcke te mesdale waert 
ende tleen van Jan barbesaen,  Staende ten vul len coope 
ende voort te dienste van eene offerpennync telcken sinxschendaghe 
te maldeghem inde kerke 

De zelve houd noch een leengoet groot twee en(de) tzestich 
cappoenen ervel icke R(en)ten sjaers beset zynde up vele d iversche 
parchelen l igghen(de) bind(e) vors(yde) prochie van moerkerke oost 
vand(e) kerke in een jeghenote dictum den maldegemschen polre 
ende beghint dese rente te mesdale als vorn(oemd) streckende alzo nordw(aerts) 
tot den gescheet vand(e) wat(er)ynghe van lapschuere, en( de) ande 
oosth(ende) l ight den wech die compt van gerendsgate ten gentyncwech 
waert staen(de) ten vul len cope en(de) ten dienste als boven 

Dezelve houd nog een leen g root xxi i ij p(onden) xvi s(chellyngen) hallync par( isis). 
ervelicke r(en)ten sjaers g henaempt jan barbesaens leen beset zynde 
up lxv g h(emete) lxxv r(oeden) lands thoebehoorende diversche persoonen waer 
of dat de xl i i ij g(emeten) i l(yne); xxiij r(oeden) lands l igghet bind(e) ambachte 
en(de) prochie van moerkerke in een jeghenode dictum den maldegemschen 
polre,  gaende huut elcken g hemete x sch(el l ingen) p(arisis) sjaers Ende vort 
zo l igghet bind.  ambachte van maldeghem en(de) bind(e) prochie van 
sinte lauwereyns te bartfels dorpe ofte ontrent xx gh(emete) ij ly(nen) 
x l i ij r(oeden) gronde jaerlicx huut tghemet i ij sch(el l ingen) p(onden) of daer ontrent som 
meer som min staen. ten vul len coope als boven te dienste van eenen offerpennync 

to 6r0 

Kristine f( i l i )a Jan f( i l iu)s Jacops gheenkins houd te leene j gemet land 
lettel meer of min l igghende binnen den amb(ach)te en(de) prochie van 
moerkerke oost vande kercke tusschen jans g roote leene ande oostz(yde) 
en(de) jan f( i l ius) michiels feys leen ande westzyde streckende metten 
noorthende u pden smallen wat(er)ganck Staende tvors(yde) leen 
ten dienste van trauwen ende waerhede ten beste vrome ende 
voort ten d ienste van een paer scapen handschoen telken sinxschen 

Gi l l is f( i l ius) anth(one) zwaefs houdt een leen groot zynde j g(emete) 
lands en(de) ix r(oeden), l igghende binden ambachte en(de) prochie 
van moerkerke noordoost vande kerke inden maldegemschen 
poldre tusschen Jacops vanden haele leen ande zuuds(yde) en(de) 
Jan van maldeghems leen ande norts(yde}, streckende metten 
oosthende an myns heeren van maldeghems leen Staen(de) dit 
voorn(oemde) leen ten d ienste van trauwen etc(etera),  vand(e) beste vrome 
en(de) vort te d ienste van een p(aer) scapene handschoen telken s inxschen 
daghe inde kerke 

Phil ips f( i l iu)s pascharis van maldeghem houd een leen groot ij gem(eten) 
lands lettel meer of min l igghend inde prochie van moerkerke 
noordoost vande kerke tusschen jan f( i l ius) g i l l is  van praets leen 
ande zuudzyde piet(er) scauwel ins leen ande norts(yde), ende 
ten westhen(de) streckende metten oosthende an piet(er) boons landt 
Staende ter beste vrome, ende vort te dienste van een 
paer handschoen telken sinxschendage 

to 6v0 
Gregoris f( i l ius) gregoris zwaefs houd te leene j gh(emete) lands 
inde prochie van moerkerke oost vande kerke tusschen cornelis 

. . 



Reyphins lande ande oostz(yde) piet(er) f( i l ius) pieters lambrechts leen ande 
westzyde Streckende metten zuudhende an g i l l is boulets 
landt en(de) metten noorthende ande kyndren jan godscalcx landt 
met eene dreve com(m)ende up een straetkin Staen(de) ter beste vrome 
vort te dienste van een paer scapen handschoen tel ken sinxschen 

Kathelyne f( i l i }a piet(er)s lambrechts uxor Roeland van maldeghem 
houd een leen groot zynde een half ghemet ende xi i ij r(oeden) 
l igghende binden amb(ach)te ende prochie van moerkerke oost 
vande kerke Jacop stroo ende zynen kyndren naest ghelandt ande 
westzyde, g i l l is f(i l iu)s g i l l is zwaefs ande oosts(yde}, strecken(de) metten 
zuudhende up pieters van Rede landt, ende metten northend 
tot an tlant van jacop de coppelaere, Staende tvors(yde) 
leen ter beste vrome, ende vort te dienste van een paer 
handschoen telken sinxschen daghe te maldeghem inde kerke 

hannekin f(i l i )a pieters vande Rede houd te leene, een leengoet 
groot zynde viij gh(emete) lands l igghende binden amb(ach)te ende prochie 
van moerkerke noordoost vande kerke inden maldegemschen 
poldre, I nt zesde beghin tusschen eenen waterganck 
ande westzyde, ende ani nordhende aen meester Jan slenaerts 
landwech ,  met zeventhien ma(n)scepen hur thoebehorende zom 
Staende ten vul len coope ende zom ter beste vrome alzoo 
tregistre van dien breeder verclaerst Staende tvors(yde) leengoet 
ten vullen coope, Vort te d ienste van een paer scapen hand/ 
schoen sj(aer)s !eiken sinxschendaghe te maldeghem 

fo 7r0 

Pierkin f( i l iu)s H(endrick) f( i l iu)s Jans bauwens hout een leen groot j ghe(mete) 
lands inde prochie van moerkerke, In maldegemsche poldre tusschen 
Jacop vanden haele leen ande nortz(yde) en(de) piet(er) bone lande ande 
zuudz(yde) streckende metten oosthende an myns heeren van maldeghems 
leen ende metten westhende an lonis van moerkercke landt. 
Staen(de) ter beste vrome ende te dienste van een paer handschoen 
!eiken sinxschen 

Pieter f(il iu)s Symon heyndricx houd een leen groot j ghe(mete) lands 
l igghende binder amb(ach)te ende prochie van moerkerke noord 
oost vande kerke tusschen lampsin f( i l iu )s adrian spapen leen ande 
wests(yde) dheer gheraerds van maldeghems leen ande oosts(yde).  Strecken(de) 
metten northende ancien smalen wat(er)ganck, en(de) metten zuudhen(de) 
an piet(er) f( i l iu)s symons hendricx landt. Staende ter beste vrome 
ende vort jaerlix te dienste van een paer handschoen !eiken 
sinxschendage te maldeghem inde kerke. 

Victoor f( i l ius) h(eyndric)x houd te leene i i ij ly(nen) lands binnen de prochie 
van moerkerke noordoost de ecl(es)ia tusschen Jan f( i l ius) p(ieter) coolmers ande 
westz(yde) ende Jan gom(m)er landt ande oostz(yde). Streckende metten zuudhende 
an Jan Staggaerts landt, Staende ter beste vrome ende 
vort ten dienste van een paer scapen handschoen telken sinxschen 

Item dezelve houdt te leene i i ij l i jnen lands lettel meer 
of min l igghende binnen de prochie van moerkerke noordoost 
vande kerke, tusschen Jan staggaerts lande an beede zyden . Streckende 
cum zuudhende an kathelyne f( i l i )a bo(udin) kints landt, ende metten 
northende an die van Sparmail len landt. Staende ter bester 
vrome, en. te dienste jaerlix van een paer scapen handschoen 
telken sinxschene 



to 7V0 

Lammekin f( i l i us) adriaens spapen houd een leen groot j gh(emete) lands 
l igghende binne(n) den amb(ach)te ende prochie van moerkerke inden malde 
ghemschen poldre oost de ecclesia, tusschen Jan f( i l ius) p( iete)r coolmeers landt 
ande oostz(yde) , ende adrianekin f( i l ius) p( ieters) v( idu)a landt ande westz(yde) streck(ende). 
metten northende ancien wat(er)ganck en(de) mette(n) zuudhende 
an Jan staggaerts landt. Staende ter beste vrome 
en.  te dienste van een paer scapen handschoen !eiken sinxschene 

Jan Remboudt houd een leen groot i j  gh(emete) lands 
l igghende binne(n) de prochie van moerkerke oost vand(e) kerke 
dheer J an cool ins p(res)b(yte)r lande ande norts(yde) den smalle wat(er)ganc
loop ande zuudz(yde) ,  loonis bastaert van moerkerke landt ande 
westz(yde) ende m(ynheere) van maldeghem an toosthende. Staende 
ter beste vrome. Vort te dienste van een paer handschoen 
scapen te/ken sinxschen 

Cornelis f( i l ius) pieters de groote houd een leen groot i i ij ly(nen) 
x l  roed(en) .  l igghende binne(n) den amb(ach)te en(de) prochie van moerkerke 
oost vand(e) kerke inden maldeghemschen poldre tusschen tkynt 
f( i l ius) Jan J acops gheenkins lande ande westz(yde) ende Jans metteneye 
lande ande oostz(yde), Streckende metten nordhende anden 
wat(er)ganck en(de) mette(n )  zuudhende an pieters van Riemsbede 
landt. Staende ter beste vrome voorts te d ienste 
van een paer handschoen te/ken sinxschen 

to 8r0 

Cornelis hondermaerc houd een leen groot zynde 
vier lynen lands , l igghende binden ambochte ende prochie 
van moerkerke, oost vande kerke tusschen vincent van eisen 
ende Jan michaerts landt beede ande zuudz(yde), Jan de zoets 
ende Jan f( i l i us) p(iete)r claes landt ande norts(yde) , Streckende metten 
westh(ende) an eenen landwegh en(de) metten oosthende ande kerke 
van lapschuere landt. Staen(de) ter beste vrome 

Jozyne f( i l i )a meest(er) Jan steenmarck uxor rolandt de wostine 
houd een leen groot i ij ge(meten) xx r(oeden) lands l igghen(de) inde prochie 
van moerkercke oost vande kerke streckende an gi l l is  f( i l ius) anth(onis) 
zwaefs landt com(mende) metten westhende ande kerke van moerkerke 
landt, Staende ter beste vrome, en(de) te d ienste van een p(aer) 
handschoen te/eken sinxschen te maldeghem inde kerke 
Dezelve houd een leen groot ij ge(meten) lands inde zelve prochie 
oost vand(e) kerke tusschen de kerke van Sinte donaes in brugghe 
lande ande noorts(yde) comende metten zuudhende ancien wech,  
Staende ter  beste vrome en te dienste a ls  voren. 

Dezelve houdt noch een leen groot i j  ge(meten) xxv r(oeden) lands inde 
inde voorn(oemde) prochie, oost vande kerke, tusschen de voorn(oemde) kerke 
van moerkerke landt ande zuuds(yde) comende metten oosthende 
ande arleynghers lande van meest(er) Jan steemaer, Streckende metten 
noorthende ande obedientie van S(inte) donaes in brugghe lande 
en(de) metten westhen(de) ande kerke van sparmai l l ien landt. Staende 
ter beste vrome en(de) te d ienste als boven. 

Dezelve houd noch een leen groot ij ge(meten) j ly(ne) lands l igghende 
inde zelve prochie noordoost vand(e) kerke Strecken(de) ande oosts(yde). 
an Jacop coppelare landt, Jan gommeer ande wests(yde), ende adriaen 
pascharis liefvrients ande zuuds{yde) co(m)mende metten noordhende 
anden ghemeenen wech. Staende ter beste vrome ende te dienste 
als boven. 



fo 8v0 
Dezelve houd noch een leen groot j ge(mete) vichtich roeden lands 
ligghende inde voors(yde) prochie van moerkerke oost vand(e) kerke 
streckende metten westhende ande arleynghers van meest(er) Jan 
steenmaer landt Jan gommers landt ande oostzyde co(m)mende 
metten noordhen(de) ande ghemeene wech ende metten 
zuudhen(de) an adri(aen) pascharis liefvrients landt. Staende 
ter beste vrome ende ten d ienste als voren. 

Dezelve houd noch een leen groot i i ij ge(meten) 1 r(oeden) lands lettel 
meer of min l igghende binder voors(yde) prochie van moerkerke 
oost vander kerke. Staende ter beste vrome ende vort te dienste 
van een p(aer) handschoenen als boven.  

Noch de zelve houd een leen groot j g(emete) xxviij r(oeden) lands 
ligghende inde voorn(oemde) prochie teenen sticke metten voorn(oemde) 
zes leenen tusschen !landt. Wylen m(eeste)r corn(el is) reyph in  ande zuuds(yde) 
ande noorts(yde) oosts(yde) en(de) metten westhen(de) an pieters vande rede 
landt. Staende dit voorn(oemde) leen en( de) al le andere zesse als boven 
ter beste vrome en(de) ten d ienste van een p(aer) handschoen !eiken sinxschen 
daghe te maldeghem inde kerke 

Cornel ie f( i l i )a Jans Spapen houdt een leen groot j g(emete) lands 
l igghende binnen den amb(ach)te en(de) prochie van moerkerke inden 
maldegemschen polre oost vande kerke tusschen Jan staggaerts land 
ande oostzyde Jan coolmees cum suis lande ande wests(yde) Strecken(de) 
metten noorthen(de) an Jan staggaerts landt en(de) metten zuudhen(de) 
ancien wech. Staen(de) ter beste vrome vort te dienste van 
een paer handschoen telken sinxschen.  

f o  9r0 

Magdaleene van boneem houdt een leen groot 
xlv p(onden) xi i ij s(chel l inghen) parisis l igghende binden ambachte en(de) prochie 
van moerkerke ervelicke pennynckrente tsj(ae)rs beset up zeker 
plecke van lande inden maldeghemschen polre ende ghelden diversche 
percelen ende diversche p(er)soonen alzo den register dat i nt langhe 
wel verclaerst. Staen(de) tvoors(yde) leen te trauwen ende waerheden !eiken verander-
ynghe teenen vuile relieve van x p(onden) p(arisis) / ende xx schellynghen van camerlyncgelde 
ende by coope talzulcken ,  laste van thiende pennynghen als and(e) leen staende 
voort te dienste van eenen offerpennync telken sinxchendaghe. 

Claykin haghel ins f( i l ius) claeys houd een leen groot viij gh(emeten) lands 
l igghende bind(e) prochie van moerkerke / noordoost vand(e) kerke 
ende zuud waert byde verlette / tusschen Jans metteneye landt 
ande wests(yde) Jan staggaerts landt ande oostzijde Streckende 
metten zuudt hende ande kynd(e)ren piet( er) knuuts lande / ende metten 
noorthende anden landwech, Staende tvorn(oemde) leen te d ienste van 
trauwen etc(etera) / vand(e) best(e) vrome / ende voort te d ienste van een paer 
scapenen handschoen telken sinxschen te maldeghem in de kerke 

Carles van boneem houd een leen groot ij ge(meten) lands l igghen(de) 
inde prochie van moerkerke noordoost vand(e) kercke tusschen 
denys metteneye ande oostsijde ende een leen thoebeh(orende) den 
vors(yden) charles ande wests(ijde). Streckende metten noort hende 
an ene van sparmaillien landt ende metten zuudhende an 
adri(aen) fi(lius) passcharis liefvrients dyck/ Staen(de) tvoorn(oemde) leen 
ten beste vrome / ende te dienste van een paer handschoen 
telken sinxschendaghe te maldeghem in de kerke 

l 2s7 



to 9V0 

Dezelve Chaerles van boneem houdt een leen groot 
zynde twee ghemeten lands l igghende binnen den amb{ach)te 
ende prochie van moerkerke / tusschen tvoors(yde) leen ande oosts(yde) 
tleen van wylen victor heindrix ande wests(yde) Streckende 
met beede hend{en) zo voors(yde) es Staen(de) 't voorn(oemde) leen te dienste 
van een p(aer) handschoenen sj(ae)rs telcken sinxschen / ende ter beste vrome 

Noch de dezelve houd noch een leen groot vi i i  lyn(en) lands 
l igghen(de) inde voors(yde) prochie van moerkerke tusschen tleen 
wylen victor heyndrix / ande oosts(yde) / ende eene wech ande 
westzijde Streckende metten noorthende an piet(er) vande 
walle landt / ende metten zuudhende an jans van wulpen 
landt / Staende tvors{yde) leen ten beste vrome / ende voort 
te dienste van een p(aer) handschoen telken sinxschen te maldeghem 
in de kerke 

Noch de zelve houd een leen groot ij ge(meten) lands l igghende 
inde prochie van moerkerke zuud vande leen groot i i ij ly{nen) 
thoebehoren(de) de zelve charles tusschen meest(er) Jan Steemaers 
land / en leen ande oostzyde ende piet(er) vande rade lande ande 
westzyde / en an tnordhende / Streckende metten zuudhen(de) 
an p(e)rt ie symoens heyndrix landt. Staend tvoors(yde) leen 
te dienste van trauwen / ter beste vrome Ende voort 
te d ienste van een paer handschoen sj(aer)s telken sinxschen 
te maldeghem inde kerke 

to 1 0r0 

Noch dezelve Caerles houd een leen groot een ghemet 
drie ende dertich roeden lands lettel meer of min l igghende 
binnen den ambachte van moerkerke ende inde zelve prochie 
van moerkerke / tusschen Jan gommers leene ande oosts(yde) ende 
adr(iaen) f( i l ius) pascharis liefvrients leen ande wests(yde) / Streckende 
metten zuudhende anden landwech / ende metten noorthen(de) an 
tleen wylen victor h(eyndri)x. Staende tvoors(yde) leen ten beste vrome 
ende vort ten d ienste van een paer handschoen sj(ae)rs telken 
sinxschendaghe te maldegem inde kerke 

De zelve charles hout een leen groot zeven lynen twee 
ende tzestich roed(en) lands / l igghende binden ambachte ende prochie 
van moerkerke een lettel oost van de leene i i  ghemeten tusschen 
Jan beyts lande ande zuudh{ende) / ende streckende metten noordhende 
an tgescheet vande maldegemsche poldre ende metten westzijde 
an tleen thoebehoren(de) Wouter Bruuchs / Staende dit 
vors(yde) leen ter beste vrome / ende te dienste een paer 
handschoen telken sinxschendaghe te maldeghem in de kerke. 

De zelve charles houd een leen groot een ghemet 
lands l igghende bind(e) voorn(oemde) prochie tusschen de watrynghe 
ande zuudsyde ende piet(er) f( i l iu)s symon heyndrix landt 
ande norts(yde) .  Streckende metten oosthende an Jan 
beyts landt / ende metten westhende an piet( er) vande Rade 
lande. Staende dit voors(yde) leen te trauwen ende waerhede 
et( cetera) / ende ter beste vrome / ende voort te d ienste van 
een p(aer) handschoen telken sinxschen daghe te maldeghem 
inde kerke 



to 1 0v0 
Dezelve Charles van boneem houd een leengoet groot 
zijnde vier ghem(eten) xxx r(oeden) lands / lettel meer of myn l igghende 
inde prochie van baengaerts kerke / ghenaempt cocxside 
tusschen den landwech ande oostzijde / ende !land wylen thoebe-
horen( de) de kynder Jan cloffers ende Jan vanden hecke ky(ndren) ande 
westzijde. Streckende metten zuudhende anden heerwech .  
Staende dit voors(yde) leen t e  trouwen ende warhede ten relieve ende 
camerlyncghelde ter beste vrome / ende voort te d ienste 
van een paer handschoens / !eiken sinxschedaghe te 
Maldeghem inde kerke. 

Martyne ux(ores) Jooris de landaes houd een leen groot 
vij ly(nen) lands lettel meer of min l igghende binnen de prochie 
van moerkerke noordoost van de kerke tusschen de aerleynghers van 
Loy de clercx lande ande noorts(yde) ende an thoofthen(de) ende een afghewon(nen) 
leen ande zuudzyde strecken(de) metten westhen(de) an piet(er) fransschens. 
Staende ter beste vrome ende te dienste van een paer handschoen 
!eiken sinxschen 

Jan van hoonre houdt een leen groot x lynen lands 
l igghende binnen den ambachte ende prochie van moerkerke 
In twee perchelen / d(an) of dats l igghet zeven lynen tusschen 
denys metteneye leen ande westzijde ende mester Jan steemaers 
leen ande oostzyde / mette zuudhende ande maldeghemschen 
dyck / ende metten noord hende ande landwech / Item bet van 
daer noch een ge(mete) lands / tusschen meest( er) Jan steemaer leen 
ande westzyde / Strecken(de) ande oostzyde met beede den henden 
staende te dienste van trauwen et(cetera) ende ter beste vrome ende 
te dienste van een paer handschoen !eiken sinxschendaghe 
te maldeghem in de kerke 

to 1 1  r0 

Jonckvr(au) kathelyne fa Colaerdt dault uxor denys metteneye 
houd een leen groot zynde twee ghemeten / l igghende binnen 
den ambachte ende prochie van moerkerke verre nordtoost 
van de kerke / Inde watrynghe van Lapschuere ende inden 
poldre die m(en) heet pauwels poldre tusschen Jans Vanden 
hecke stiefkyndren leen ande westzyde ende naervolghende 
leen ande oostzy(de). Streckende metten noorthende an die 
van sparmai l l ien landt / ende metten zuudhende anden dyck 
thoebehoren(de) adriaan paschiers / Staende tvoors(yde) leen ter beste 
vrome / ende voort te dienste van een paer handschoen sj(ae)rs telk(en) 
Sinxschen te Maldegem in de kerke 

De zelve joncvr(au) houd noch een leen groot ij gh(emeten) lands 
l igghende binnen den ambachte ende prochie als vorn(oemd) 
tusschen 't vorscrevene leen ande westzyde ende Jan gommeers leen 
ande oostzyde. Streckende met beede henden als voren 
Staende ten beste vrome / ende ten dienste van een p(aer)handschoen 
sj(ae)rs telcken s inxschen te maldeghem inde kerke 

Joos de Lemmes houd een leen groot zynde i ge(mete) xv r(oeden) 
landt lettel meer of min l igghende binnen den amb(ach)te ende 
prochie van moerkerke tusschen meester Jan steemaers landt 
ende leen ande nortz(eyde) adriaen rombouds leen ande zuudz(yde) 
Streckende metten westhende ande kerke van moerkerke landt 
ende metten oosthende an mynen heer van maldeghems landt 
Staende tvorz(yde) leen ter trauwen / ende waerhede te rekenen ende 
camerlynckghelde vander beste vrome 



260 1 

to 1 1 v0 

Lipkin tkynt phi l ips van Cortrycke houd een leen groot 
v (gemethen) lands nare registre / maer en es niet meer bevonden dan 
ii i ge(methen) v roeden land zom l igghen(de) binden ambachte van oostkerke 
ende prochie van Lapscheure / ij ge(methen) lands zuud van d(e) kercke byde v(er) lette 
tusschen m(eeste)r Jan steemaers land ande oostzyde ende die van spermai l len 
lande ande westzyde / streck(ende) metten zuudhende an eene erve 
thoebehoren(de) Jan van wulpen / perceel es groot ij ge(methen) v roeden 
landt l igghen(de) binde zelve prochie noordoost van de kerke ende zuudoost 
vande eerste percele / tusschen claeys haghel ins lande ende oostzyde 
streckende metten nordhen(de) an eene landweg Staen(de) 't voors(yde) 
leen ter beste vrome / ende vort ten dienste van een paer handschoen 
telcken sinxschen te maldeghem in de kerke 

Die zelve houdt noch een leen groot i gemet xv r(oeden) land l igghen(de) 
verre oost zuudoost vand(e) laatste percele hier voren oost vander 
kerke tusschen eenen wegh lopende van Hentincx werve an de wests(yde) 
ende Jan Wagaerts land ande oostzyde. Streckende metten zuudh(ende) 
an ene hooft wat(er)ganck ende metten northende an Cornelis Hondemaercx 
landt. Staende ter beste vrome ende te dienste als voren 

Dezelve houd een leen groot i ge(met) xv r(oeden) landt l igghende 
binde zelver prochie van moerkerke oost vande tusschen Jan Wugaerts 
lande vors(yd) ande westzyde ende Jan van Hecken ende zyn stiefkyndren 
landt ande oostzyde Streckende metten zuudhende anden 
voors(yde) hooftwaterganck ende metten noorthende an cornelis 
hondemaercxlandt / Stande 't vors(yde) leen ten dienste van 
trauwen ende waerheden ten relieve ende camerlyncghelde vande beste 
vrome / ende voort te d ienste van een p(aer) handschoen te maldeghem 
in  de kerke. 

fo 1 2r0 

Boudin Lampaert houdt een leen groot xvi i gh(emeten) 
xx r(oeden) lands / met eene walle upde oostzyde daer inne l igghend 
tusschen Jacops vande berkene leene ande noorts(yde) ende eene wat(er)ynghe 
gheheeten de Eede van boneem ande zuudz(yde). Streckende metten 
oosthende an eene waterganck gheheeten de schuere / ende metten 
westhende an eene landwech,  dese voors(yde) leene thoebehorende streck(ende) 
tot den heerweghe huute / Voort zo l igghet noort d(aer) by x gh(emeten) lxxx 
r(oeden) lands tusschen boud(in) f( i l ius) Jan Lampaerts erve ande oostzyde 
de voorn(oemde) landwech ende thuus vande ackreheeken ande westzijde 
com(m)ende metten zuudhende an tvoors(yde) Jacops Vande berkene leen 
ende hoofthende metten noorthende ande heerwech die vand(e) 
damsche poorte loopt naer S(in)te Adriaens cappelle / Staende 
tvors(yde) leen ten vul len coope / ende voort jaerlix te dienste 
van een p(aer) handschoen telken sinxschen te Maldeghem inde kerke. 

Pieter f i l ius W(i l le)m Symoens houd een leen groot zynde acht 
lyne(n) xlvi r(oeden) lands binden ambachte van dudseele ende binnen de 
prochie van Raemscappelle / noord! oost van d(e) kerke / tusschen 
mes(ssi)re Jan de baenst heer van het ter beke landt ande oostz(yde) ende cornelis 
f( i l ius) Jans Svos landt ande westzyde. Strecken(de) metten nordhende ande 
{adre} Staende ter beste vrome / ende voort te d ienst van eene 
offerpennync sj(aer)s !eiken sinxschen te maldeghem inde kerke. 

De zelve houd een leen groot vyf ghemete inde zelve prochie 
noordoost vande kerke tusschen de (dreve) ande norts(yde) / Ende Jari Wil 
laerts leen ande zuuds(yde). Streckende metten westhende an corn(elis) 
de vos leen / ende l igt ande kerkstraet die loopt te heyst 
waert. Stande ter beste vrome ende te dienste als tand(er) leen . . .  



vorn(oemd) part van een p(aer) handschoen telken sinxschen te maldeghem in de kerke. 
Dezelve houd noch een leengoet groot i ghe(mete) lands / noordoost vande 
voors(yde) kerke tusschen tvoors(yde) leen ande noords(yde) ende ande westzyde. Staen(de) 
ter beste vrome / ende te dienste van een p(aer) handschoenen telken sinxschen 
te maldeghem inde kerke. 

to 1 2v0 
Silvester Rape f( i l iu)s Lonis houd te lene ende in  manscepe 
een leengoet groot x ghe(meten) ij l ijnen l igghende binnen den amb(ach)te 
van dudsele inde prochie van Raemscappelle nord vande 
kerke tusschen Jacop boudins leene ande noorts(yde) / Jacop van 
gheyts ende antheunis wil laerts haer beede landt ande zuuds(yde) 
wylent was. Streckende metten oosthende up de adre 

Dezelve houd noch een leen groot vijf ghemeten inde zelve 
prochie / nort vand(e) kerke / tusschen Jacop boudins dreve 
ande zuudz(yde) / gi l l is Wielaerts landt wylen was ande noorts(yde) 
Streckende mette eene dreve noortwaerts totes adre 

Dezelve houd noch een leen groot i ij ghe(meten) l igghende binnen 
den voors(yde) ambachte noort vande kerke voors(yd} in i j  per(ceelen) / daer 
of dats l igghet vyf lynen lands / tusschen de adre aende noorts(yde) 
Wille(m) Smones land ande zuuds(yde) / voort zo ligghes vyf lynen 
lands / tusschen Jacops boud ins leene an beeden zyden. 

Noch de zelve houdt noch een leen groot drie ghemeten 
lands ligghende bind(er) voors(yde) ambachte en bind(en) zelver prochie 
noord vander kerke tusschen willem smonets leene ande norts(yde) 
Jacob boudins leene ande zuudsyde Streckende metten oosthende 
an Jan de baenst landt / Staen(de) deze voors(yde) vier leengoed( en) 
te dienste van trauwen ende waerheden / ten relieve ende camerlyncghelden 
te wetene de ij eerste leenen te vullen coope / ende dandre twee 
laetste te bester vrome / Voort te dienste elck van eene zelveren 
offerpennync !eiken sinxschen te brynghene te Maldeghem inde kerke. 

fo 1 3r0 

Ruebrecht van belle heere van eecken ende van sconewalle 
houd een leen groot vyf ghemeten ij ly(nen) xxix r(oeden) lands l igghen(de) 
binnen den ambachte van dudsele ende inde prochie van 
Ramscappelle noord vand(e) kerke in ij percelen d(an) of dats l igghet 
vyf ghe(mete) tusschen gooskin tkyndt W(il lem) sments leen ande zuudz(yde) 
ende silvesterken rape leen ande noorth(ende). Streckende metten oosth(ende) 
an myn leen / Voort zo l igghet bet noord van daer ij ly(nen) xxix r(oeden) 
lands volghende de v ge(meten) hier voren / tusschen tvoors(yde) si lvesterken 
leen ande zuudz(yde) / ende oosthen(de} 't vors(yde) gooskin f( i l ius) W(i l lem) Smenets leen 
ande noortz(yde) . 

De zelve houd noch een leen groot xi ghe(meten) lands met allen 
den huusen bomen daer upstaen(de) l igghende bind(e) zelve prochie 
noordt vand(e) kerke tusschen tvoors(yde) silvesterkens leen ande noorthen(de) de 
kerke van Ramscappelle / ende den ghreylbak beede ande zuudz(yde) 
Streckende metten oosthen(de) an gooskin f(il ius) W(i l lem) Smenets leen. 
Dezelve houd noch een leen groot zeven ghemete ende een half 
lands liggghende binnen de voors(yde) prochie noordoost vande 
kerke tusschen m(evrouwe) van huutkerke ende haeren kyndren landt 
ande noorts(yde). Streckende metten oosthende an gooskin f( i l ius) W(i l le)m Smenets 
landt / ende metten westhende an zin landt. Staende dese 
vorscrevene drie lenen / ende elck leen zond(er)lynghe te dienste van trauwen 
etc(etera) / van vullen coope / ghelden(de) elx jaer te dienste eene offerpennynck 
telken sim-schen. 



Noch dezelve houdt een leen groot vier lynen xvi r(oeden) lands 
l igghende bind(e) vorscrevene prochie / noord vande kerke tusschen 
gooskin w(i l le)m smenets leen an beede zyden / ende ten westhen (de) streckende 
metten oosthende an tkynt Jacop f( i l ius) w(i l le)m Weytslandt staende tvoors(yde) 
leen ter beste vrome / gheldende jaerlix te/ken sinxschen daghe 
eenen offerpennynck. 

fo 1 3v0 

Noch dezelve houd een leen groot zynde xij p(onden) par( isis) jaerlyks ervelicke 
rente lette/ meer of min vallende te/ken bamesse beset ende 
gheassigneert up vele diversche huusen ende landt binnen de 
stede van brugghe l igghende ende staen(de) binnen de prochie 
van Sinte cruus int nyeun landt ende an zuudh(ende) vand(e) strate 
ende ande nortzyde Staende tvoors(yde) leen ten d ienste van trauwen 
ende ten vul len coope / ende voort te dienste jaerlix van eenen 
offerpennynx te/eken sinxschen 

Jacop f( i l ius) Jacops vand(e)r gote houdt een leen groot anderhalf 
ghemet lands l igghende bind(e) prochie van Rampscappelle 
zuud van de kerke tusschen anth(on)is de baenst leen f( i l ius) m(eeste)r Jans 
ande oostzyde den wat(er)ganck ende noordwestzyde streck(en)de 
metten zuudhende an myn leen ghehouden vand(en) hove van 
dudseele / ende metten noort hent an tkynt Jacop donckers 
landt / Staende tvoors(yde) leen te d ienste van trauwen etc(etera) ten beste 
vrome / ende voort ten dienste van eene zi lveren offerpenninx te/ken 
sinxschen te maldeghem inde kerke. 

Joncvr(aue) Lenardyne f(i l i )a Jacop donckers houdt een leen groot 
vyf ghemeten een lyne lands l igghende binden ambachte 
ende prochie van d udseele oost vande kerke. In ij percelen / daer 
of dats l igghet eerst !stick gheheten ten oostwale groot 
ij ghe(meten) lx roed(en) landt / mette bomen daer upstaen(de) / ende met eene 
wal/eken d(aer)inne l igghende tusschen den heerwegh ande oostzyde 
ende upt zuudhende vidua ende l ibr i .  Jan f( i l ius) pieters huuteskercke 
landt ande westz(yde). Strecken(de) metten nordthend(e) 
an Jan f( i l ius) Jacop van damme landt. Voort zo l igghet bet noordtwest 
iij ge(meten) xl r(oeden) lands / tusschen zwanenwegh ande westz(yde) myns 
heer van d uds(ele) leen ande oostzyde / Streckende metten zuudhen(de) 
an wylen Jacop donckes landt. Comende metten noort westhende 
an spieryncx huelken / Staen(de) tvoors(yde) leen te d ienste van 
trauwen ten vul len coope / ende voort te dienste van eene zilveren 
offerpennync !eiken sinxschen te maldeghem inde kerke. 

fo 1 4r0 

Thuenkin f( i l iu)s Antheunis Huussens hout een leen groot 
I l  ge(meten) een lyne vichtich roeden lands l igghende binnen den a(m)bachte 
van dudse/e inde prochie van Ramscappelle noort de eclesia int jacop 
bouds leen up noortz(yde) / ende ani westhen(de) de kerke ende den disch 
van ramscappelle landt up zuudz(yde). Strecken(de) cum oosthen(de) an vors(yde) 
tkynt Jans Svos leen. Staen(de) ter beste vrome / ende voort teene 
offerpennync te/eken Sinxschen. 

Joncvr(au) Ledenardyne f(i l i )a Jacop donckers houd een leen groot 
ij ge(meten) ij ly(nen) lands l igghende binn(en) den amb(ach)te van dudsele 
ene binne(n)de prochie van ramscappelle / ende noch een leen groot 
inde zelve prochie / ij ge(meten) ij ly(nen) ende xv r(oeden) lands c(om)t de ij leene(n) 
v ge(meten) i ly(ne) ende tneghentich roed(en) lands / al teene sticke-veur ghe 
meens ghemeene / tusschen den wat(er)ganck die van ramscappelle 
te dudsele waert loopt ande westz(yde) myns heeren van Sinte 
Jooris land ende leen ande oostzyde. Streckende metten zuudhen(de) 



an Jacop f(i l ius) clays vande gote lande ende leen. Staende dese 
voors(yde) ij leenen ende elc zond(er)lynghen te d ienste van trauwen etc(etera)/ 
vand(e) beste vrome / Ende vort elc leen ten dienste van eene 
zelvren offerpennync telken sinxschen te maldeghem inde kerke. 

Jonckvr(au) margerite f( i l i )a Jan de baenst heere van S(in)t Joris 
houd een leengoet groot zynde and(er)half ghemet lettel 
meer of min l igghende bind(e) prochie van ramscappelle 
zuud vand(e) kerke / tusschen anth(o)nis de baenst f( i l ius) m(eeste)r Jans 
ande oostz(ydde) den wat(er)ganck ande noortwestz(yde). Streckende 
metten zuudhen(de) an tvoors(yde) joncvr(au) margerite landt ende leen 
dat zije houdt vande hove van duds(eele) ende metten noordh(ende) 
an tkynt Jacop donckers landt. Staen(de) tvoors(yde) leen ter beste 
vrome / ende vort te dienste van eene zelveren offerpennync 
te brynghene telken sinxschen te maldeghem inde kerke. 

to 1 4v0 

Jaen de baenst ruddere heere van Lembeke houd een leen 
groot elleven lynen lxxv roeden landt l igghende binnen den 
ambachte van dudsele ende binnen de prochie van Ramscappelle 
zuudwest vande kerke / tusschen krispiaen van Splettelync voornoemde 
leen an deens(yde), een andere op andere syde. Streckende met 
eenen haeck zuudwaert overe / Staende tvoors(yde) leen te trauwe 
ende waerhede ende vande beste vrome. 

Jan de Visch houd een leen groot vyve ende veertich ghemeten 
ende xl  r(oeden) landt lettel meer of min / Beset tzelve leengoet 
In  tween ponden grooten ervelicken renten sjaers thoebehoren(de) Jonckvr(aue) 
Josyne f(i l i)a Jacop de harst wettel icke gheselnede van Jan de mi l  
ende es oock een leen ghehouden vande zelve hove / Ende noch 
boven dien belast in  zyn advenandte van viij sch(el l ingen) gr(oten) ervelicke 
rente tsjaers te lossene den pennync xve / midsgaeders noch een 
ander leengoet groot xxxv ge(meten) ende ij ly(nen) xc r(oeden) land my 
thoebehorend ghehouden vanden zelven hove. Ligghende dit myn leengoet 
Inde prochie van Lisseweghe gheheten thof te wulfsberghe. 
In  drie perchelen daer of dat tvoorn(oemde) hof groot es xxix gemeten lands 
tusschen piet(er) f( i l ius) Jans vande werve / Krispiaen vander mare ende 
zyne medepleghers / land ande oostzyde / ende den heerwech 
die voorby loopt tvoorn(oemde) hof ande westzyde. Streckende metten 
zuudhende ande kerke van Lisseweghe landt ende metten noort 
hende anden nyeuwen wech / voort zo ligghes ande den vors(yde) 
nieuwen wech v ge(meten) i ly(ne) lxx roeden lands tusschen kristiaen vander 
mare cosins landt ande oostz(yde) / ende den heerwech ande westz(yde). 
Streckende m(etten) zuudhend(de) ande vors(yde) nyeuwen wech / ende vort zo 
l igghes west van d(aer) ende nordwest vand(e) vors(yde) hove van Wulfsberghe 
x ge(methen) i ly(ne) xxx r(oeden) lands tusschen dael(dingh)ers van Ryquaert van dudseele 
landt ande norts(yde) ende ander leen ghehouden van dese hove ande 
zuudz(yde). Strecken(de) metten hoosthen(de) ande heerwegh / met ix mud sjaers 
d(aer) thoebehorende / Staende tvoors(yde) leen te dienste van trauwen etcetera/ Ende vort jaerlix 
te dienste van eene zelveren offerpennynck te brynghen 
telken sinxschen daghe te maldeghem inde kerke. 

fo 1 5r0 

Noch de zelve Jan de visch houd een leengoet groot zynde vyve 
ende dertich ghemeten twee ende tneghentich roeden lands 
ligghende inde prochie van l isseweghe noordwest vande kerke 
in twee perceelen daer of dats l igghet xvi gh(emeten) ij ly(nen) 1 r(oeden) 
lands mette huussen ende boomen daer upstaen(de) tusschen andries wyfels 
landt ande oostz(yde) de kerke van l isseweghe landt ande westz(yde) 
ende an tnoordthen(de). Streckende metten zuudhen(de) ande weduwe ende kyndren l 263 



adriaens van wulfsberghe landt / en vort zo l igghes bet nordt 
van daer / ende nordt es den wech xix gh(emeten) x l  r(oeden) lands tusschen 
den heerwech ande zuudz(yde) / ende an beede henden / ende w{i l le)m Van halewyns 
leen ande noorts{yde) / Staen(de) dit voorn(oemde) leen ten dienste van trauwen 
ende waerheden / ten vul len coope / Belast dit voorn(oemde) leen in viij ponden 
grooten tsjaers te lossene den pennynck xvde / midsgaeders een ander 
leen ghehouden van desen hove w{i l le)m van halewyn thoebehoren(de) 
groot xlv gh(emeten) of d(aer)omtrent dictum wulfsberghe ende staet vort 
ten dienste van jaerlix eene zelveren offerpennync !eiken sinxschendaghe 
te maldeghem inde kerke 

Jozyne f{i l i)a jacop dherst uxor jan de mi l  houd een leen groot 
zynde xxi i ij p(onden) par(isis) ervelicke rente sj(ae)rs beset up xlv ge(methen) 
xl r(oeden) lands / ende es ooc een leen ghehouden vande voorn(oemde) hove van Reesin(ghe) 
l igghen(de) inde prochie van l isseweghe ghegheten thof van Wulfsberghe 
in  drie perseelen / alzo !derde leen hier voorn(oemt) ende in tlanghe verclarst 
welcke rente me(n) betalen moet telcken ij paymenthen sj(aer)s te wetene 
telcken kerstemesse / ende telcken Si(nt)e Jansmesse midszomers 

Dezelve Jozyne houd nog een leen groot zynde zestigh pond par( isis) 
sj(ae)rs ervelicke rente beset upde grondt d(aer) thuus up staet thoebehoren(de) 
vidua wil lem de vel / Staen(de) binde stede van brugghe in de hoochstraete 
ande zuudz(yde) van dat / tusschen p(hi l i )ps van waes huse ande oostz(yde) 
staende ende vidua ende l ibri franshoys paermentiers huuse ande westzyde. Staende 
de vors(yde) ij lenen ten dienste van trauwen etc(etera) / teerste leengoet ten 
vui le coope ende lander leengoet ter beste vrome. Vort te dienste 
elc van eenen offerpennync tsjaers !eiken sinxschen te maldeghem 
te brynghene inde kerke 

MALDEGHEM 

to 1 5v0 

Loy Lambrechts f( i l ius) phi l ips houd een leen groot i i j gh(emeten) lands 
l igghende binden amb(ach)te ende prochie van maldeghem noordoost 
vande kerke ende heet squynckerswal kristiaen braem 
ande oosth(ende) adri(aen) f( i l ius) eerembouds ande wests(yde) metten 
zuudhende ande waremstrate ende metten noordhende 
an gi l l is van praets ende jans niemegheers lande. Staende 
ter beste vrome ende te dienste es een zilve(ren) offerp(ennynck) 
telcken synxschen 

Philips van weerde houd een leen groot i i ij ly{nen) xxv r(oeden) 
inde prochie van maldeghem /mynen heer van maldeghem es naest 
ghelandt ande zuudz(yde) ende myn voorn(oemde) heer ende de prochiepape 
van maldeghem ten westhende ende myn heer voors(yde) ende darleynhers 
van Jan de brune zy(n)  naest ghelandt ande noorts(yde) ende ten 
oosthen(de) de aer(ley)nghers van geernaert van cuuck. Staende 
ter beste vrome ende teene offerpennync !eiken sinxschendaghe 

Jacop van hoogheweghe houd te leene xj p(onden) vx s(chel l ingen) i i ij deniers par(isis) 
ervelicke rente ligghende binne(n) den amb(ach)te ende prochie van 
maldeghem noort vande kerke up zekeren grondt van armen ter 
vlote ende daer ontrent den wech die van strooprocx loopt tardem(burgh) 
ten oosthende ende dhoude eede ten westhende tmuel leweghelken 
van myne heer van maldeghem ande zuudz(yde) / ende de kyndren piet( er) 
f( i l ius) Jacops heyne ande noortz(yde) / Staen(de) tvoors(yde) leen ten vullen 
relieve / Vort van een p(aer) scapen handschoen !eiken sinxschendaghe 



to 1 6r0 
Jan Wychaert houdt een leen groot i i ij ge(methen) landt l igghende 
binde ambachte ende prochie van maldeghem zuud vander . 
kerke binden dorpe / tusschen den conynbilck up zuudz(yde) ende 
een straetkin ande noortz(yde). Streckende metten oosthende an tzuud 
hoogheweghe landt. Staen(de) dit voors(yde) leen te d ienste van 
trauwen etc(etera)/ vande beste vrome / ende voort te dienste van 
eene offerpennync telken sinxschen te maldeghem inde kerke. 

Meester Reynier de donckere houd een leen groot zynde 
xij ghemeten j lyne xv r(oeden) lands ende mersch / gheheten Scapelins mersch 
l iggh(ende) inde prochie van maldeghem / Inden noortbrouck 
noordt van tvlieghersweghe / tusschen eene wat(er)ganck ande 
westzyde / ende ten noordhen(de) ande oostzyde es ghelandt mathys 
arnouds zuene / met meer and( ere) hofsted(en) / metten zuudhen(de) ancien 
mersch thoebehoren(de) bertin lambrechts / ende Jan Wyngaerts. Staen(de) 
dit voors(yde) leen te trauwen etc(etera)/ ten vullen coope / Ende vort 
te dienste van een paer handschoen tsjaers telken sinxschen te 
maldeghem inde kerke 

Vrauwe Anthonine de baenst vrauwe van harchies van 
Oostkerke ende et( cetera) / houd te leene ende in manscepe een leengoet 
groot vijf hondert drie ende dertich cappoenen / ende hondert / 
ende vichtiene pond(en) par( isis) ervelicken renten sjaers gheheeten de 
scull van Raes / beset ende gheassigneert up vele diversche 
plaetsen van lande l igghende binnen den ambachte van malde 
ghem / dan of de personen ene en selve rente ghelden / mids 
gae(der)s de partyen van lande daer de zelve rente up beset staet 
!register van dien te vullen ende int langhe verclarst beginnende 
ande noorts(yde) van de ghendsche l ieve tsinte barbelen bome die 
staet ten moerhuuse lancx eene gracht totte ghendsche l ieve 
vor(noemde) daer de thiende vand(e) nortbrouck hendt ende alzo voort 
vallen(de) deen heltschede vande r(en)te telken s(in)te martens messe, inden 
wynt(er) ende daend(re) heltschede telken l ichtmesse. Staen(de) tvoors(yde) leen 
ten vullen coope ende ten dienste van een paer scaepen handschoen 
telken sinxschen. 

to 1 6v0 

Jan Lambrechts houdt een leen groot zynde xx ge(meten) 
ligghen(de) binnen den ambachte van maldeghem ende binde prochie 
van adeghem ende es ghegheten den gheraerds mersch tusschen 
piet(er) de maker ende Jan Snebboudts lande ande zuudz(yde) 
ende de kyndren walin f( i l ius) Wil lems lande ande noorts(yde) strecken(de) 
metten oosth(ende) an adriaen snebboudts landt ende metten westh(ende) 
ancien celyewegh / Staende tvoorn(oemde) leen ten vullen coope 
ende voort te dienste van eene offerpennync telcken sinxschen 
te brynghen te Maldeghem inde kerke. 

hannekin f(i l ius) Jans pulsbrouck houd een leen groot zynde 
vii ge(met) lands ligghen(de) binn(en) den amb(ach)te ende prochie van Maldeghem 
noortwest vande kercke / ende noort van lettelbrouck tusschen de kynde(ren) 
Jans lauwers landt an beed(e) zyden / Streckende metten noorthende 
ande kyndre(n) boud( en) hoste ende meedende landt / ende metten zuudhende 
ande kyndr(en) gheraert hoste ende kinderen Jan beyaerts landt dan of 
dats noch een splete ligt begrepen in de voorn(oemde) zeven ghemeth bet nort 
ende v(oor)ts een walleken ende een busschelken tusschen de kyndren casin van zuudt 
landt ende es gheheten tleen rycquaerts / Staende ten beste ende te een 
paer scapen handtschoen telken sinxschen 

Paulyne Vand(en)bussche vidua clays clackaert houd een leen 



goet ende es gheheten ryquaerts thiende van donct l igghend(e) 
binnen den ambachte l igghen(de) bind(e) ambachte ende prochie van 
maldeghem / hoofdende / metten oosthende upde erve westw(aert)ts 
lancx den weghe / van oud den ackre tot t(en) oostzyde vander 
upper gracht van Rycquaerts goed voors(yde). Streckende 
zuudwaert toote den lande van reesynghe ende up 
lettenburgh van daer streckende metten zuudhende oostwaert 
lancx neffens Lettenburch / ende an Sint Janshuuse landt tot upde 
eede.  Staende tvoors(yde) leen ten vul len coope / voort te d ienste 
van een p(aer) handschoen telcken sinxschen sjaers te brynghen te 
maldeghem inde kerke. 

fo 1 7r0 

Maykin f( i l i )a Jans van maldeghem uxor mechiel f( i l iu)s joris loys 
houd een leen groot el leven ende een half ghemeten i ly(ne) 1 r(oeden) lands 
lettel meer of min l igghende in maldeghem ghenaempt koosburch. 
de aeldynghers van pieter boonen ande oostz(yde) Jan Baeyens 
leen ande westzyde / metten zuudz(yde) an eenen mersch ghe-
heten de slepe Roeland van Maldeghem / ende gheraerdt de zwaef 
ende metten noordz(yde) an tvelt thoebehoren(de) myne heer van maldeghem 
Staende tvoors(yde) leen ter beste vrome / ende te dienste van een 
paer handschoen tsj(aer)rs !eiken sinxschen te maldeghem inde kerke. 

Hannekin tkynt Jans de corte houd een leengoet groot zynde 
drie ghemete lands l igghende binnen de prochie van maldeghem 
in vier perceelen / d(an) of dats l igghet een lyne lands ter haghe 
de weduwe ende kyndren phi l ips wulfs ande westz(yde) ende ten noordhen(de) 
Jan f( i l ius) Jans neyts ande oostz(yde) voort zo l igghet een ghemet lands 
de jongcxste kyndren b(ar)tholmees van bruwaen lande ande westz(yde) ende 
ten noordhen(de) ende stevens lande ande oostz(yde) / Voort zo l igghes j ge(met) 
daniel de p(aer)mentiers lande ande oostz(yde) ende Jan f( i l ius) daneels p(aer) mentiers 
lande ande westz(yde) ende p(hi l i )ps troost ten noordhende / ende vort 
zo l igghes ij ly(nen) lands / de kyndren piet( er) hi ldebrandts lande ande 
oostz(yde) de wat(er)ganck vande beke ande westz(yde) / ende ten noordh(ende) 
Staen(de) tvoors(yde) leen ten bester vrome / ende vort te d ienste van een 
paer handschoen telcken sinxschen 

Jan f( i l ius) p( iete)r vande bonnerye houd te leene iij ge(methen) busch l igghen(de) 
binnen den amb(ach)te ende prochie van maldeghem zuud vand(e) kerke 
ende zuud van heilvelde hoofthende metten oosthende upden wech 
die van maldeghem ter cleye loopt. Streckende metten westhende 
u pden wat(er)ganck vand(e) byst adolf gheraerds f(i l ius) boudin van merendree 
lande ande norts(yde) vidua et l ibri jan f( i l ius) gi l l is snysens har ald(eynghers) 
lande ande zuudzyde Staende ter beste vrome ende te dienste 
van een paer sporen !eiken sinxschen 

to 1 7v0 

Betkin f( i l i )a Jacop adriaen wulfs houd een leen groot zynde 
ix ghe(emeten) j ly(ne) 1 r(oeden) lands in tween percheelen gheleghen binden 
amb(ach)te ende prochie van maldeghem / eerst zo l igghes xv gh(emeten) i l(yne) 
vichtich roeden lands bewesten vaken daer men theet in de biest 
de kyndren Jan f(i l ius) vrancx ld(er) wechl  zy(n) naest ghelandt ande 
westz(yde) de aeldynghers van Wil lem brandt ande oostz(yde) zo 
clooster landt van zoete(n)dale l icht ten noordhende / ende de kyndren 
Jan Vrancx voors(yd) ten zuudhende noch l igghes drie ghemeten 
benoorden den dorpe van maldeghem an beede zyden vande wech 
die duer maldeghem loopt / ene van S(inte) Janshuus in brug(ge) / naest 
geland! ande westz(yde) Zighem van Schoonackre ende meer and(ere) ande 
oostz(yde). Staen(de) tvoors(yde) leen ter beste vrome / ende te dienste van 
eene offerpennync telken sinxschene. 



Ghyleure f(i l i)a Jan Neyt uxor Jan Kristiaens houd een leen 
groot zynde vyf ghemeten ende een half ghemet lands 
ligghende binnen den ambachte ende prochie van maldeghem 
oost van de kerke ande Wallewech tlandt gheheten hallyncx 
wylen thoebehoren(de) me(este)r phi l ips heer van maldeghem l icht ande 
westzyde heer cornelis van loo / ende kathelyne de weduwe van 
Joos Seulkin dhoude ande oostz(yde) / Jan Wyckaert ende aernekin 
f(i l ius) pieters lambrechts ten zuudhende. Streckende metten 
noordhende an twalleweghelken. Staende !zelve leengoet 
te dienste van trauwen ende waerheden ten relieve ende camerlyncghelde 
vande beste vrome / ende voort jaerl ix te dienste van een 
paer handschoens !eiken sinxschene 

fa 1 8r0 

Gheraert f(i l iu)s gi l l is zwaefs houd een leen groot zynde 
vier lynen vichtich roeden lands lette! meer of min l igghen(de) 
binnen den amb(ach)te ende prochie van Maldeghem noort vande 
kerke / by den rabatte van maldeghem / byde hofstede d(aer) wylen 
phil ips maertens up wuende ande oostz(yde) vanden voors(yde) rabatte 
die van S(in)t Janshuus in Brugghe naast ghelandt ande zuudz(yde) 
de kyndren adriaen wytincx an tnoord(hende) / de eede ten oosthen(de) 
Roland van Maldeghem ten zuudhen(de) Staen(de) tvoors(yde) leen 
te dienste van trauwen etc(etera) / vande beste vrome / ende voort te dienste 
van een paer handschoen !eiken sinxschendaghe te maldeghem 
te brynghene inde kerke 

Jan de breede houd een leen groot i i ij ge(mete) ende / dictum tbevanck 
ligghende binne(n) den amb(ach)te ende prochie van maldeghem zuudwest 
vand(e) kerke / tscottershof ande oostzyde ende thomaes de vuldere 
land ande westz(yde) Streckende metten nort(hende) ande wedu(we) ende kyndren 
piet(er) lambrechts landt ende metten zuudhen(de) upde eede 
Staen(de) ter beste vrome / ende te dienste van eene zelveren offerpennync 
!eiken sinxschen 

Matthys f( i l ius) p(hi l i)ps van loo houd een leen groot iij ge(mete) busch 
ligghen(de) binne(n) den amb(ach)te van maldeghem ende inde prochie van 
Sinte Laureyns zuud vande kerke hoofd(ende) metten zuudhende 
upde breede wegh ende west nort by myns heeren van Maldeghem 
lande jacop bouds leen wylen thoebehoren(de) Jan f(i l ius) goetscalcx 
an beede zyden / Staen(de) ter beste vrome / voort te dienste van eene 
offerpennync !eiken sinxschen / Voort alsmen te maldeghem justicie doet 
metten zweerde te gheven een p(aer) scapene handschoen den 
gone die de justicie doet 

fa 1 8v0 

Barbele fa. Jan ploughers uxor Roeland vande bussche houd 
een leen groot zynde neghen ghemeten lands l igghende int 
amb(ach)te ende prochie van maldeghem zuudwest vande kerke 
in vier perchelen / d(an) of dats l igghet vii ge(meten) ende een half 
tusschen roelandt van Maldeghems land bush! ande noortz(yde) 
piet(er) de meyere ande oostz(yde) / piet( er) bonens leen ande wests(yde) 
voort ligghes een half ghemet tusschen piet( er) bonins 
voors(yde) leene ande twee zyd(en). Streckende metten nordh(ende) 
an maria f(i l i }a boudin mayaerts leen ende metten zuudhen(de) upden 
byst voort ligghes lxxv r(oeden) lands Inde drie merschen Symon 
maes land ande noortsyde / Lievin vlamyncx landt ande zuudh(ende) 
Streckende metten oosthende upden wat(er)ganck ende metten westh(ende) 
up myns heeren vanden gruuthuuse landt / voort l igghes 
ij lynen lands ene van S(in)t Jans huus lande ande oostyde 
myn heer vande gruuthuuse landt / ande zuudh(ende) ende Jan f( i l ius) 



corn{el is) mueleneers landt ande westz(yde) / Staende tvors(yde) leen 
te dienste van trauwen et( cetera) / ten besten vrome / 
ende vort ten dienste van een paer handschoen jaerlix telken sinxschen 

Jacop Masurueel houd een leen groot vij ge(methen) j ly(ne) landt 
ende busch ende mersch l igghende inde prochie van maldeghem west vande 
kerke in vier percheelen / dan of dats l igghet up coolsbosch ende es 
busch ende velt Jans ploughens leen ande oosts(yde) Streckende 
metten zuudhende upde byst ende metten northende up scoyers 
maer voort l ighhes up Coolsbosche noch een percheel / metten zuudh(ende) 
up spierynx merschen / I tem noch zo l ighhes bewesten twee percheelen 
merschen dan of dat ment thier heet manekins hi l  / mynheer vanden 
gruuthuuse es ghelant ten westh(ende) ende den wat(er)ganck ande north{ende) 
St Janshuys in brug{ghe) / mersch up noordz(yde) ende heer vande gruuthuuze up 
zuudz(yde) Staende ter beste vrome voort te dienste van een paer 
scapen handschoen telken sinxschen 

to 1 9r0 

Jan de costre houd een leen groot zynde xi ge(meten) een lyne 
vichtich roeden lands lette! meer of min l igghende binnen 
den amb(ach)te ende prochie van maldeghem zuud de eclesia tusschen burkele 
ende westbogaerde in d rye perceele dan of dats l igghet x ge(mete) lxxv r(oeden) 
lands daeld(yng)ers van p( iet)er Lambrechts ande noortz(yde) de biest dat 
men heet de slapt ande zuudz(yde) / voort l igghes d(aer) by ij ly(nen) xxv r(oeden) 
lands int voors(ijde) leen / Piet( er) de vuldre up noorts(yde) / Sinte Jans huus 
in brug(ge) / up oostzyde voort l igghes j ly(ne) vichtich roed(en) lands 
tusschen de wat(er)ganck van burkele up noortz(yde) / mijns heer vanden 
gruuthuuse landt ten westh(ende) / ende staende ter vul len rekene van x p(onden) par(isis) staen
de 
xxi sch(el l ingen) van camerlynckghelde / voort jaerlix een p(aer) handschoen telken sinxschen 

Roelandt van maldeghem f(i l ius) roelands houdt een leen 
groot ix ghemete l igghende int amb(ach)te ende inde prochie 
van maldeghem zuud oost vande kerke. In een jeghenoode 
gheheten te eelvelde / adriaen snauwaerts es ghelandt ande 
westz(yde) / streckende metten zuudhende ande eelvelde strate 
ene straet van eelvelde naer eeclo / ende metten noordhende 
an Roelandt van Maldeghem ende Jan van Maldeghem landt 
vidua et l ibri boud{in) van Lamscoot ande oostz(yde). Staen(de) tzelve leen 
te d ienste van trauwen / ende ten beste vrome / ende te dienste van 
een paer handschoen sj(ae)rs telken sinxschen 

Cornelus de kuusere f( i l iu)s Kristoffels houd een leen groot zynde 
vier lynen vichtig roed(en) lands l igghen(de) binde prochie 
van maldeghem. In een jeghenode gheheeten dhest tusschen daeldy(nghe)rs) 
van wylen mer phi l ips heer van maldeghem land ande westz(yde) 
adriaen Swulfs land ande oostzyde metten zuudhende an Jan 
dielekens landt zyn kindren ende de kyndren van jacop van 
moerkerke huerl ieder ald(eynghers) landt. Staende tvoors(yde) leen ter trauwen ende 
vande beste vrome / en vort jaerlix te dienste van een paer 
handschoen te Maldeghem te brynghene inde kerke. 

fo 1 9V0 

gheeraerdt van mal leghem p(res)b(yter houd een leen groot 
zynde acht ghemeten vichtich roeden lands lette! meer of min 
l igghende binnen den amb(ach}te ende prochie van malleghem nart 
oost van de kerke gheheeten dhoude mersch gi l l is f( i l ius) an(thonis) 
zwaefs ande westzyde de strate d ie van maldeghem te noord 
broucke waert loopt ande oostzyde / mynen naer volghenden 
leene ande zuuds(yde) ende Jan de costers land ande norts(yde) 



Staen(de) tvors(yde) leen ten d ienste van trauwen ende van(de) beste vrome 
ende vort jaerlix te dienste van een paer handschoenen telken 
sinxschen te brynghen te maldeghem inde kerke 

Dezelve houd noch een leen groot zynde acht ghemeten 
vichtich roed(en) lands lettel meer of min l igghende inde 
vorn(oemde) prochie van maldeghem noordoost vande kerke dictum 
dhoude meersch adriaen f( i l ius) Jans schoonackers ende meer andere 
zijn naest ghelandt ande zuuds(yde) g i l l is  f( i l ius) antheun is zwaefs 
landt ande westzyde de voorn(oemde) strate ten oosthende ende mijn 
vorscrevene leen ande noortz(yde). Staen(de) tvoors(yde) leen ten dienste 
van trauwen etcetera ter beste vrome / ende voort jaerl ix te dienste 
van een p(aer) handschoen te maldeghem in de kerke 
Jan f(i l ius) pascharis van Maldeghem houd een leengoet ende es eene 
thiende ligghende int amb(ach)te van zomerghem ende inde proch ie 

. van westwynckele west vand(e) kercke / ende heet de thiende / van 
sousceele ende l igt upt theerscip vande prooschen te wetene van 
drieen schoven de twee tusschen myns gheduchts (heren) heerlichede 
an beede zyden ende van Janne van Comene ande westz(yde) 
ende metten oosthende, upde strate die loopt voor de kerke te 
oostwynckele. Staende dit vorn(oemde) leen te dienste van trauwen et( cetera) 
vande beste vrome /ende vort te dienste van p(aer) scaepenen 
handschoen telken sinxschendaghe inde kerke 

to 20r0 

Adrianekin f( i l i )a m(eeste)r pauwels de baenst houd een leengoet groot 
zynde twee ende twyntich ghemeten achte ende xx roeden busch l ighende 
inde prochie van maldeghem noort van de kerke in een jeghenode 
gheheten moerhuuse inter tclooster vande chartruesen buten brughe 
landt ende busch ande oostz(yde) end myns heeren van moerkerke volgt 
landt ande westz(yde). Streckende metten zuudhende upden waterganck 
vanden moerhuuse ende metten noorthende upde zydelinghe / t Voors(yde) 
leen belast jeghen den heere van reesynghe in el leve ponden 
vijf schell inghen parisis tsjaers telken Johan(nes}, ende kerstaevonde / 
voort te dienste van een paer handschoen telken sinxschen daghe 

Arnoudine fa roeland van Maldeghem houd een leengoet groot zynde 
xiij ponden 1 0  s(chell inghen) ervelicke rente tsj(ae)rs ende vyf ghemeten 
landt ghehouden met vier manschepen ende es ghenompt thof van Letten 
brouck ligghende binnen den amb(ach)te ende prochie van maldeghem 
noord west vande kerke ende zom binder stede van t horroudt i n  diverschen 
perchelen van welcke voors(yde) xiij p(onden) er thiene beset zyn up xvj 
gemeten lands gheleghen noordwest vande kerke van Maldeghem deen an 
dandre / ghenaemt de zwane. Jan pulsbrouck clays lauwaert 
ende piet(er) dhoyere zyn alle ghelandt ande noordz(yde) die van Sinte 
Jans huus in Brugghe ende meer and(er) ghelandt ande zuudz(yde) / de 
voorn(oemde) ene van Sinte Janshuus ande oostzyde ende west met een 
dreve tot inde eede / ende metten westhende up Reesynghe . Item 
te dese leene behoort nog iij ponden parisis l igghende binnen de stede van 
thoroudt / d(an) of dat t registre mention maect int langhe valhende 
dese voorn(oemde) iij ponden parisis jaerlix telken 
S(inte) pieters daghe ingaende ougst 
Item noch zo behoren te deze leene v ge(meten) lands l igghende bind(e) prochie 
van maldeghem west vande kerke benoorden den hove van Reesynghe 
gheheten den coutre hoofdende met(ten) nordz(yde) upden carrewech tgoet 
van reesynghe es naest ghelandt an thoofthende gi l l is f( i l ius) 
gil l is ande noorts(yde) / mijn heer van wat(er}vliet ende mer Robrecht 
van belle ant westhende. Item noch behoren te dese voorn(oemde) 
leene vier manscepen ghehouden vande voorn(oemde) hove van lettenbrouck. 



fo 20V0 

Waenof teene leen ende manscip groot es iij ly(nen) lands wan of 
nu man es pieter dhoyere. item land leen ende manscip es groot 
iij ge(methen) lands wan of nu man es Jooris f( i l ius) wouters zutters. lt(em) 
terde leen ende manscip es groot iij ge(methen) oud land ende meersch 
l igghende in ij perceelen wan of nu man es pascharis S(int) martens 
cappel le Ende !vierde leen ende manscip es groot i gemeten lands 
wanof nu man es piet( er) f( i l ius) gi l l is zwaefs / Staende d it 
voorn(oemde) principale leen te dienste van trauwen etc(etera}/ ten vul len 
coope / ende voort te d ienste jaerlix van een paer handschoenen 
!eiken sinxschen te maldeghem inde kerke 

Pieter dhoyere houd een leengoet groot ij ge(meten) lands l igghende 
binnen den amb(acht)te ende prochie van maldeghem noordwest vander 
kerke ghevaert de zwaefs es naest ghelandt ande noortz(yde) 
t goet van Reesynhe ande zuudzyde ten oosthende ende metten 
westhende an Spieryncx Straetkin .  Staen(de) dit voors(yde) leen ter beste 
vrome / ende voort te d ienste van een paer handschoen sj(ae)rs !eiken 
sinxschene te maldeghem inde kerke. 

Dezelve pieter houd een leen groot zynde een lyne lands 
l igghende binden ambachte ende prochie van maldeghem noord! 
vande kerke by strobrocx Jan Stroo l icht ande zuuds(yde) de watrynghe 
vande noordbrouck l icht ande noortzyde metten westhende 
ande baghynewaterynghe. Staende tvors(yde) leen te dienste 
van trauwen ende warheden te relieve ende camerlyncghelde 
vander besten vrome. Ende vort te d ienste van een paer handschoenen 
jarlicx !eiken sinxschene. 

fo 21 r0 

ruebrecht van belle heere van Eeckin ende van Scoonewalle 
houd een leen groot zynde xvij geh(emeten) lands lettel meer of myn 
l igghende binnen den ambochte van maldeghem ende inde prochie 
van oostwynckele / noord! vande kerke. In  een jeghenode gheheeten 
veldekin damme in d rie percheelen / eerst zo l igghes x ghemeten / metten 
huuse ende bomen daer up staende daer gi l l is f(i l ius) jacops nu up 
wuent tusschen den aeldeynghers van vrancke teerlyncx ende 
adriaen vand(er) brugghe haekend(e) ald landt ande westz(yde) Jacop 
Zoetaerts land ande oostz(yde) / Streckende metten zuudhende an 
de straete van veldekin damme ende mette(n) noorth(ende) 
an onzer vrouw straetkin .  voort l igghes bet west d(aer) by vi ghem(eten) lands 
gheheete(n) den westmeersch Jan martins / ende meer and( er) landt ande 
oostz(yde) / de zelve ae( l)d(eyn}hers zyn naest ghelandt ande westz(yde). 
Strecken(de) metten zuudhende an Jacops zoetaerts land ende mette(n) noordhen(de) 
an piet( er) gheraerts landt. Ende bet west d(aer) by noch een ghemet 
gheheeten dhoudstic de erve van olyvier vande westhuuse es naest 
ghelandt an beede zyd(en) ende thenden. Staend(de) tvoors(yde) leen ten vullen 
coope ende voort te dienste van 1 p(aer) handschoens tsj(aer)s !eiken sinxschen 
te maldeghem inde kerke 

Dezelve houdt noch een leen groot xi i ij ghemeten lands l igghen(d) 
int ambacht van ardemburch. Inde prochie van onser vr(auwe) oost vand(e) 
kerke / up de heerlichede van middelburch byde ackre / tusschen adri(aen) 
tkynt ghys buucx leen ande oostzijde de weduwe ende kyndren vincent 
spons land ande westz(yde} / Streckende metten noordhende ancien 
wat(er)ganck ende metten zuudhende ancien helighen gheest van 
ardemburch landt. Met ij ma(n)scepen daer thoebehoren(de) d(aer) of leene 
langhe verdonckert ende huut possessien es ende gheweest heeft 
ende dander / manscip houd adrianeken tkynt van ghys 
buuc groot zynde vi ge(meten) / lxxvij r(oeden) lands bind(e) 



prochie tonser vrauwe tardenburch. Staende ten vul len / coope 
Staen(de) principale leen ten vullen coope 

fa 2 1 v0 
Roeland f(i l ius) Roeland! van maldeghem houd een leen groot zynde twee 
ghemete(n) of d(aer) ontrent l igghende int amb(achte) ende 
prochie van maldeghem zuud vande kerke. 
In  tween spleten zo hier naer verclaert staet 
Eerst zo l igghes een ghemet upt Scaeghe zuudoost van d(e) kerke 
geraerd cornelis van zuudt ande oostzyde tland wijlen thoebeh(orende) 
claeys de grave / ande westzyde ende ten zuudhende strecken(de) 
ten noordhende an den heerwech / Item tand(er) ghemet zuud vande 
kerke voor boud(in) mayaerts jourel / roeland van maldeghem voors(yd) 
es ghelandt ande westzyde / ende ten noordhen(de) Jan Wyckaert 
ande oostz(yde) / boud(i)n mayaert ten zuudhen(de) ende es twee( de) leen ghe 
naempt tstevers leen / Staende ten beste vrome / ende voort 
te dienste van een paer handschoen sj(ae)rs telcken sinxschen daghe 

Hannekin f(i l iu)s Jans de coorte houd een leen groot zynde ende 
es eene thiende / l igghende binnen den ambachte ende prochie 
van maldeghem zuud vand(e) kerke de strate van scheeweghe 
ande noortz(yde) / de wat(er)ganck van moerkerke brouck ande 
zuudz(yde). Streckende metten westhende up de slachveynster 
vanden huuse van cornelis f( i l ius) jans maes ende metten oosthende 
tot upden houck vanden gemene wegh.  Staen(de) tvoors(yde) leen 
ter beste vrome ende voort jaerlix te dienste van enen zilveren 
offerpennync telcken sinxschene. 

Lievin Vander haghe houd een leen groot end(e) winnende landt 
busch veldt ende meersch xvi gemet of te d(aer) ontrent gheleghen ind(e) 
prochie van maldeghem daer men zegt te vaken ande zuudz(yde) 
vander strate Lievin maes upe oostz(yde) / twarme straetkin up Westh(ende) 
metten noordhende ande vaecke strate / ande noorts(yde) de aeldeynghers van 
wil le(m) Van hecke met oosth(ende) daeldeynghers van ende heer van 
Maldegem / ande westz(yde) Staende tvors(yde) leen te trauwen ende warhede 
zynde gheregte heere / ten halven relieve etc(etera) end voort te d ienste 
van een p(aer) handschoen telken sinxschendaghe sj(ae)rs te maldeghem 
inde kerke. 

fa 22r0 

Jan heere Van Nieuwenhove ruddere houdt twee leen goed(en) 
groot zynde elc Leengoet de rechte heltscheede van neghen 
ghemeten meerschen gheheeten Scapelkins mersch voort de rechte 
heltscheede van vichtien hoedt ruwe evenen ende de rechte 
heltscheede van vichtien hoendren / de zelve hevene ende hoendren 
beset ende gheassigneert up veertigh ghemeten meerschen lettel 
meer of min / danof de xiiij ghem(eten) l igghen ande oostz(yde) ende 
de xxvi ghemeten ande westzyde van scapelins meersch vors(yt) 
also gadre ligghende teene plecke binnen den ambachte ende 
prochie van maldeghem zuudwest vander kercke in eene jeghenod(e) 
gheheeten de west byst bezuuden van daer wylen Jan f(i l ius) Jacops 
Gheescheers /ende daer te date van desen piet( er) f( i l i us) jacops meyers 
wuendt /tussen den gaghelmeersch / daerinne dat naest 
ghelandt zyn gheraert f(i l ius) gi l l is Zwaefs ende piet( er) f( i l i us) Jacops 
meyers voorn(oemd) al lansx deure ande oostzyde / ende den allync 
meersch daer inne dat naest gheland zyn Jan f(ilius) pieters Lambregt 
ende gheraert f(il ius) gi l l is zwaefs kyndren ande westzyde streken( de) 
metten an 't voors(yde) pieters meyers hofstede ende landt / ende an 
't wyf roelands vanden bussche leen zuudwaert leesten water 
ganghe / die men heet de leete / Stande deze voors(yde) 



2n I 

twee leengoeden ende elc zonderlynghe te d ienste 
van trauwen ende waerheden te relieve ende camer 
lyncghelde vander beste vrome telken veranderynghe 
Ende alsment vercoopt talzulcken laste van thienden 
pennynghe als andre leenen staen ghehouden vande zelven 
have / ende voort te dienste jaerl ix van een paer 
scapenen handschoenen telken sinxschen 

fo 22v0 

Joncvr Marie f(i l i)a adriaen bruusch uxor abram saylle 
houd een leen groot zynde een half ghemet lands lette! 
meer of min l igghende binnen den ambochte ende prochie 
van maldeghem noordoost vander kerke ten oosthende 
van vaken gheraerd de zwaef es naest ghelandt 
ande zuudz(yde) / ende ten oosthende metten westhende ande 
vaeck strate metten noortzyde anden waterganck // 
Stande 't voors(yde) leen ter beste vrome / ende voort te dienste 
jaerlix van een paer handschoens telken Sinxschen te Maldeghem 
inde kercke 

de zelve houd noch een leen groot zynde vier ghem(ethen) 
1 1  lynen tachtentich roeden lands lettel meer of min l igghende 
binnen den am(ach)te ende prochie van moerkerke 
oost-noordoost vande kerke ende noordwest van de hofstede 
van Jan beyts daer daneel scolpaert up wuent / tusschen 
Jan beyts landt ande westzyde ende Jans vande hecke landt 
ande oostz(yde) / Streckende metten zuudhende an Piet( er) 
f( i l i us) Symoens Heynd ricx landt ende metten noort hende an 
ghyselbrechts van buerckele landt ende an tghescheet van 
beede de watrynghen. Staende ten beste vrome ende vort 
te dienste van een paer handschoen jaerlix te sinxschen 
te maldeghem in de kerke. 

dezelve Joncvr(ouw)e houd noch een leen groot zynde 
een ghemet lands lettel meer of min l igghende binde 
voors(eyde) prochie van moerkerke noordoost vande kerke ende 
een lette! west van mathys lammins stede daer hy 
nu u p  wuent tusschen den aermen van moerkerke landt 

fo 23r0 

ande oostzyde ende meest(er) Jan Steemarc landt ande 
westzyde.  Streckende metten zuudhende anden smallen 
wat(er)ganck ende metten noorthende an meest(er) piet(er) vander 
eede landt Staende dit voors(yde) leen te dienste van 
trauwen ende waerhede / ter beste vrome ende voort jaerlix 
te d ienste van een zelveren offerpennynck telken sinxschen 
te brynghene te Maldeghem inde kerke 

Jan Ghyzel in f( i l ius) Jooris houd drie leenen 
l igghende ende staende elkedeen an dandre al 
teenen sticke inde prochie ende heerelichede van ziesseelsche 
noordoost vande kerke waer of de twee leengoeden 
groot zyn elc vier ghemeten ende een half ghemet 
lands lettel meer of min ende tderde leen een ghemet 
l igghende metten noortzyde anden wech van broods 
hende ende es busch ende metten zuudzyde twelcke 
es tderde leen an kristoffels zwandens lande 
Streckende al le drie eerst voorn(oemde) leenen ande strate 
commende van moerkerke brugghe naer de belle 
metten westhende / ende metten oosthende an cornelis 



harleboudts ende Jan ghyselins voorseyde landt 
Staende tvoors(yde) drie leenen ende elc zonderlynghe 
te dienste van trauwen ende waerhede te rel ieve ende 
camerlyncghelde vander beste vrome telken als v(er)sterft 
ende metten rechten Xen pennynx telken als verand(er)t by coope 
Ende voort te d ienste van elc jaerlix een paer handschoen 
telken sinxschene. 

to 23V0 
Pieter Reyphin f(i l iu)s pieters houd een leengoet groot 
zynde neghene ghemeten een lyne lands lettel 
meer of min l igghende binnen der proghie vande 
houcke / ghegheten balbaert / noord west vande kercke 
tusschen piet(er) dammaerts leen ande westz(yde) ende heer 
Jan Huughemane land ande oostzijde diederic onghenade 
landt de weduwe piet(er) reyphins huerlieder beede landt 
ande zuudz(yde) ende eene van sinte Claren b innen brugghe 
ende pieter dammaert landt ande noortz(yde) / Staende dit 
voors(yde) leen te diensten van trauwen ende waerhede ten relieve 
ende camerlyncghelde van vul len coope voort jaerlix te 
dienste van een paer handschoenen telken sinxschen 
te brynghene te maldeghem inde kerke. 

to 24r0 

Manschepen ghehouden van Joncheer Jacop van halewyn 
sciltcnape heere van huutkerke van Maldeghem etcetera / als van zynen 
have van allyncx twelcke hij houden( de) es vander burch van brugghe 

Eerst in Maldeghem 

hannekin tkynt van matheeus van zuud houd een leen groot 
zynde vijf ghemeten lands lettel mer of min l igghende oost de kercke 
tussen piet(er) tayens leene and oostzyde de weduwe 
Jans van zeghebrouck ende de aeldynghers van anthuenis de 
zwaefs lande ande westz(yde). Streckende metten zuudhende 
an Jan bosschaerts landt ene metten noordhende an darleynghers 
van jan van praet landt. Staende dit voorn(oemde) leen te dienste 
van trauwen ende waerhede ten relieve ende camerlyncghelde vander 
beste vrome ende voort te d ienste van jaerlix een paer handscoen 
telken sinxschen te Maldeghem inde kerke. 

Dezelve houd nogh een leen groot vier ghemeten lands 
lettel meer of min tusschen de kyndren claeys p(aermen)tiers lande 
ande zuudzyde. Jan f(il iu)s pieter snebbouts ende meer andere zyn 
geland! ande noortzyde. Streckende metten westhende an 
gil l is de Zwaefs landt / ende metten oosthende an Jan Snebbouts 
ende de kyndren loy(s)brants lande / In deze ij voorn(oemde) leene l igghende 
inde prochie van maldeghem oost van de kerke omtrent de haghe 
Staen(de) dit voors(yde) leen ten besten vrome / ende voort jaerlix 
te dienste van een paer handschoen !eiken sinxschen te 
maldeghem inde kerke. 

to 24v0 

Pieter taye houd een leen groot IS (gemeten) lands ligghende binde 
amb(ach)te van maldeghem ende inde prochie van adeghem 
zuud vande kerke. In  ij percheelen dan of dats l ighet inden 
meersch bachten lamsin Thaye huuse een ghemet ouden meersch ende 
busch{en) / hoofthend metten zuudh(ende) an piet(er) focx land. Mathys 
bauwens es naest ghelandt ande westzyde / Voort l igghen 
bet zuud van daer. In  een stuk dat men heet !West hof 



een half ghemet ene busch ende landt hoofthende metten zuudhen(de) 
ande calluwe strate pieter vocx ende lampsin taye lande ande 
oostzyde. Staen(de) tvoorn(oemde) leen ten beste vrome ende voort teenen 
voetboghe / cockre ende ghescots ten oorbare vanden hove van 
hallyncx alst beleyt es 

Jacop Wouters houd een leen groot zynde thien p(onden) pa(risis) 
acht roeden lands lette! meer of min ligghende binnen 
den amb(ach)te ende prochie van Maldeghem noordoost vander 
kerke / tusschen wulfs leen ande oostzyde / ende voskins 
strynghen ande westzyde. Streckende metten noort hende 
an eenen waterganck ende metten zuudhende an die 
van Sint-Janshuus in brugghe landt ende an antheunis 
Selverlyncx leen. Staen(de) tvoors(yde) leen ter bester vrome 
Ende voort te alzulcken laste van thiende pennynghe als 
andre leenen staen ghehouden in ghelyken vanden zelve hove 

fo 24bis r0 

Pieter de hoyere houd een leengoet groot zynde vi ge(methen) 
twee lynen vichtich roeden lands lette! meer of min l igghen(de) 
binnen den ambachte ende prochie van maldeghem zuud vand(e) 
kerke / in een jeghenoode gheheeten noordhoucke in d iversche 
percheelen / wanof datsl igghet i i  ge(meten) i l(yne) 1 r(oeden) lands tusschen 
heer Jans van zuuds lande ande westzyde ende piet( er) f i l ius 
Roelands maes lande ande oostzyde streckende metten noordhen(de) 
up Jan f. claeys paermentier landt commede metten zuudhende an 
t landt wylen thoebehoorende pieter boone . voort zo l igghens 
bet oost van daer ij ge(meten) 1 roeden lands ende mersch en de busch / piet( er) 
f( i l iu)s roelands maes ende myn landt ande westz(yde) / gi l l is f(i l ius) anth(one) 
Zwaefs ende meer and(ere) ande oostz(yde) commen(de) metten zuudh(ende) 
up Jan f( i l ius) 
claeys parmentiers land ende busch / ende metten noorth(ende) an Pieter 
f( i l ius) Roeland maes landt / voort zo l igghes noch een lyne 
lands pieter f(i l i us) roelandt maes ande westz(yde) ende zuudh(ende) ende den 
zelve ande noorts(yde) commende metten westh(ende), an pieter de hoyers mersch 
voort zo l igghes bet noort van daer vyf lynen vichtigh roeden 
lands oostwaert achter den kerkwech pieter f( i l ius) roelands maes landt 
ande westz(yde) / ende ande zuuds(yde) streckende metten noorthend(e) 
achter den kerkwech / Staend(e) !voornoemde te dienste van 
trauwen ende waerhede te relieve ende camerlyncghelde vande 
beste vrome !eiken veranderynghe ende alsment v(er)coopt te 
alzulcke laste van thiende penninghen ende anders als andre 
leenen staen In ghelycken ghehouden vand(e) zelve hove Ende 
voort ten dienste van eenen booghe cokere ende ghescotte 
omme thof van hal lynx mede te helpen houdene als beleyt es 

fo 24bis v0 

Margriete f( i l i )a clays van praet uxor piet(er) f( i l ius) goswin van praet 
houd een leen groot zynde zes ghemeten of d(ae)r omtrent 
l igghende binnen den ambachte ende prochie van maldeghem 
namenl icke ter haghe. Tanne f(ilia) Jan neyts met haren leen 
es naest ghelandt ande zuudzyde vincent de zwaef 
an twesthen(de) ande noortz(yde) / hoofhende metten oosthen(de) up den 
wech die gaat vand(e) haghe naer warem. Staen(de) tvoors(yde) leen 
te d ienste van trauwen et( cetera) ter bester vrome. ende voort 
te d ienste van een paer handschoen tsj(aers) !eiken sinxschen . 

Hannekin tkynt Jans de coorte houd een leengoet 
groot zynde twee ghemeten lands lette! meer of 
min l igghende binnen den ambachte ende prochie 



van maldeghem. In een jeghenoode gheheeten den 
peerboom mersch de wedu(we) ende kyndren Jan scapel ins 
landt ande westzyde wil le(m) de steenwerpere landt 
ande oostz(yde) de weduwe van phi l ips de wulf 
ten noordhende ende metten zuudhende upden wat(er)ganck 
vand(e) beke. Staende tvoors(yde) leen te dienste van trauwen 
et( cetera) / ter bester vrome / Ende voort te dienste van een 
paer handschoen telken sinxschendaghe. 

fo 25r0 

Jan Snebboudt houd een leengoet groot een ghemet 
lands lettel meer of min l igghende binnen de ambachte 
ende prochie van maldeghem in een jeghenoode gheheeten 
ten brouckhuuse. Antheunis f{ i l ius) lauwereys neyds es naest 
ghelandt ande oostzyde Jan Snebbouts land ande westzyde 
zuudzyde ende noortzyde. Staende dit vors(yde) leen 
te dienste van trauwen ende waerheden te relieve ende 
camerlyncghelde vand(e) beste vrome. ende voort te 
d ienste van eenen booghe cokre ende ghescotte als thof 
van hallyncx beleyt es. 

Jan f(il ius) anthuenis zwaefs houd een leengoet groot 
twee lynen lands lette! meer of min l igghende binnen 
den amb(ach)te ende prochie van maldeghem namelicke 
ter haghe / daeldeynghers van wil lem de wulf zyn 
naest ghelandt ande zuudzyde / de weduwe ende kyndren 
andries vander haghe ande noortz(yde) adriaen b laeuvoet 
ter causen van zynen wyve ten oosthende / margriete 
de weduwe van zegher van arents ten westhende. Staend(de) 
tvoors(yde) leen te dienste van trauwen ende waerhede te relieve 
ende camerlyncghelde vand(e) beste vrome. / ende voorte dienste 
jaerlicx van een paer handschoen telken sinxschen .  

fo 25v0 

Gil l is f{i l ius) anthuenis zwaefs houd een leen groot 
zynde vier ghemeten een lyne lands lettel meer of min 
ligghende binnen den ambochte ende prochie van maldeghem 
noordoost vand(e) kerke bet noordt van warhem tusschen de 
houd mersch ande oostzyde ende Jacop van hogheweghe 
leen ande westz(yde).  Streckende metten zuudhende 
an die van Sinte Janshuus in brugghe landt 
Staen(de) dit voors(yde) leen ten bester vrome ende voort 
jaerlix te dienste van een paer scapenen handschoen 
telken sinxschen daghe te Maldeghem inde kerke. 

Dezelve gi l l is f(i l ius) anth{eunis) zwaefs houd een leen 
groot iiij lynen lands lettel meer of min l igghende 
binne(n) den ambochte ende prochie van maldeghem oost vander 
kerke ter haghe bind(e) dorpe tusschen anth(uenis) voors(yd) lande ande 
oostz(yde) ende andries van zeghebrouck landt ande westz(yde) strecken(de) 
metten noordhen(de) an Jan neyts leen ende metten zuudhende 
upde strate die vand(e) haghe te maldeghem waert loopt 
Staen(de) te dienste van trauwen ende waerhede te relieve 
ende camerlyncghelde vand(e) beste vrome ende voort te dienste 
van een paer handschoen telken sinxschen. 

fo 26r° 

Betkin de dochtere adriaen wulfs houd een leen 
groot zynde twee ghemeten een lyne lands l igghende 
binne(n) den amb(ach)te ende prochie van maldeghem noordoost 



vande kerke ontrent brouchuuse Jacop f( i l ius) Jans van 
hoogheweghe l icht naest ghelandt ande oostzyde 
Jacop witthoc ande westzyde l ievin maes ten noorthen(de) 
ende paukins leen ten zuudhende. Staende tvoors(yde) 
leen ter beste vrome. Ende voort jaerlix te dienste 
van een paer handschoen telken sinxschen.  

Adriaen Snebboudt houd een leengoet groot zynde 
zeven ghemeten een lyne vichtich roeden lands 
lettel meer of min l igghend binnen den ambachte 
ende prochie van maldeghem noordtoost vand(e) kerke 
by brouchuuse roelandt van maldeghem es naest ghelandt 
ten hoofthende / Lievin maes ende Jan Snebboudt ten Westhende 
margriete de weduwe van piet(er) van zeghebrouck ande 
noorts(yde) Jan vand(e) hoogheweghe met zyne leene ende 
erve ande zuudzyde.  Staende tvoors(yde) leen te dienste 
van trauwen ende waerhede te rel ieve ende camerlyncghelde vande 
beste vrome. ende voort te dienste van eene offerpennync 
sj(ae)rs telken sinxschen. 

fo 26v0 

Tann(eke) fa Jan neyts houd een leen groot v g(emeten) ende i l(yne) 
l igghende binnen den am(bacht)te ende prochie van Maldeghem oost van de 
kerke ter haghe int dorp clays heyndricx praet land ande noorts(yde) 
andries van zeghebrouck ande zuudz(yde) / Jan van praets land ten 
westhen(de) ende metten oosthen(de) up de strate die loopt van de haghe 
te warrem waert. Staende ter beste vrome / ende jaerlix ten 
d ienste van eene offerpennync !eiken Sinxschendaghe. 

Jan de costre ende Wil lem Steenwerpere houdt een leen groot 
ij ghe(meten) landt / l igghen(de) binnen den amb(ach)te ende prochie van Maldeghem 
zuudoost de ecclesia / In ij percelen tussen heylvelde de haghe eerst 
l igghes vyf lynen lands inden peereboom mersch ! hae( ldinghers)} Jan van 
Zeghebroux landt an beede zyden hoofdtende metten westhende an pascharis 
van maldeghem land / Voort l igghes ij ly(nen) landt d(aer) ontrent den 
wat(er)ganck vande beke ande zuudzyde ende ten westhen(de) pascharis 
voors(yde) lande ande noortz(yde) ende ten oosthen(de). 
Staende ter beste vrome ende jaerlix ten d ienste 
van eene zilveren offerpennync !eiken sinxschen. 

Adriaen Snebboudt houd een leen groot vij gh(emeten) lands 
l igghende binnen den amb(ach)te ende prochie van maldeghem noort vande 
kerke / tusschen brouchuuse ende warrem dat men heet de stove 
mersch gi l l is van praet ende meer and(er) landt ande zuudz(yde) piet(er) 
van zeghebrouck ende meer ander lande ande noortz(yde) hoofhende 
metten oosth(ende) an marie f( i l ia) lampsin coolmans leen ende metten 
westhen(de) an jan maes etc(etera) l ibri vidua landt Staende te beste vrome 
ende een paer handschoen telcken sinxschen 

fo 27r0 

Jan Snebboudt f( i l ius) Jans houd een leen groot zijnde 
een ghemet lands lette! meer of min l igghende binnen 
den amb(ach)te ende prochie van maldeghem noordoost vand(e) 
kerke / tusschen den brouchuuse ende west warrem gheraert 
de zwaefs es naest ghelandt ande noortz(yde) / ende Jan Snebbouts 
land ande oostzyde zuudz(yde) ende westzyde / Staende 
dit voors(yde) leen te dienste van trauwen ende waerhede vand(e) 
beste vrome / ende voort te dienste van eene offerpennync 
telcken sinxschen 



Jannekin f(i l ius) maercx buucx houd een leengoet groot 
zynde i i i j ghemeten ij lynen lands lettel meer of min 
ligghende binnen den ambochte van maldeghem 
ende inde prochie van adeghem noordoost vande kerke / tusschen 
tservaes scapelins lande ande oostz(yde) ende an tnoordhende de 
ghendsche l ieve ande westz(yde). Streckende metten zuudhende 
an Jan bolle landt. Staende ter beste vrome ende 
voort te d ienste van een paer handschoenen !eiken sinxschen. 

fo 27v0 

Pieter f( i l iu)s Jan van Maldeghem houd een leen groot 
zynde een ghemet lands l igghende inde prochie 
van Maldeghem noord! van de kerke /tusschen Jan f( i l iu)s 
cornelis boogaerts lande ande westzyde ende die 
van Sinte Janshuus in Brugghe lande ande oostz(yde) 
Streckende met beede zyden an lievin maes landt 
Staende 't voorscrevene leen te dienste van trauwen ende 
waerhede ten relieve ende camerlyncghelde vande beste 
vrome / ende voort te d ienste van een paer handschoen 
tsj(ae)rs telcken sinxschendaghe te maldegh(em) inde kerke. 

Wi llem filius Jans Lambrechts houd een leen groot i i j g(emeten) 
lands lette! meer of min l igghen(de) binnen den amb(ach)te van Mald(eghem) 
ende inde prochie van adeghem noort de eclesia. in ij perschelen / eerst 
zo l igghes i ij g(emete) lands ph(i l ip)s f( i l i us) Jan van Loo land ande oostz(yde) 
ende Jan f(i l ius) Jans Lambrechts lande voors(yt) ande wests(yde) 
Streckende metten zuudh(ende) an piet( er) bruusch landt ende metten noorthen(de) upt wal landt / 
voort l igghes 
bet west een half gemet / Jan f( i l ius) Jans Lambrechts lande voors(yd) ande 
westzyde. Strecken(de) metten zuudhen(de) an phi l ips van loo lande 
ende metten noorthen(de) tvoors(yde) wal landt. Staen(de) ter bester vrome 
ende te dienste van een paer scapen handschoen !eiken sinxschen. 

Dezelve houd ij ge(meten) lands lettel meer of min l igghen(de) 
binnen den amb(acht)te ende prochie van maldeghem oost vande kerke 
zuudwest van hallyncx hove / d ie van Sint Janshuus in brugghe 
landt an beede zyden strekken(de) metten zuudh(ende) an lampsin 
de zutter landt ende metten noorthen(de) an lysbethe f{i l ia) Lauwers 
van praet lande. Staende ter beste vrome / ende ten dienste 
van een paer handschoen !eiken sinxschen. 

fo 28r0 

Kathelyne de dochter berthelmeeus kaerels houd een leengoet 
groot zynde acht lynen lands lette! meer of min l igghende 
binnen den ambochte ende prochie van maldeghem oost 
vande kerke gheheten parys leen streckende metten oosthen(de) 
anden wech d ie van warrem te hagewaerst loopt / ande 
noortzyde commende an !leen van jan f( i l ius) passcharis van maldeghem 
ande westzyde piet(er) f( i l ius) goosins van praet leene ande 
zuudzyde Staende tvoors(yde) leen te dienst van trauwen ende 
waerhede te relieve ende camerlyncghelde vande beste vrome 
voort te dienste van een paer handschoen tsjaers !eiken sinxschen. 

Roeland f(i l ius) Roelands van maldeghem houd een leen groot 
zynde achttien ghemeten of d(aer) ontrent l igghende int 
ambacht ende inde prochie van maldeghem noordoost vande 
kerke in een jeghenoode gheheten de warrem de weduwe 
ende kyndren Jans van hoogheweghe / ende de kyndren adriaen 
Symons zijn naest ghelandt ande zuudz(yde) arnoudt 
neyt ende meer andre ande noortzyde . Commende metten 



hoofthende ancien meersch wylen thoebehoren(de) m(eeste)r phi l ips 
heer van maldeghem / adriaen snebboudt met zyne leene 
ten westhende. Staende dit voorn(oemde) leen ten dienste van 
trauwen ende waerhede te relieve ende camerlyncghelde van 
thien pond( en) par(isis) ende xx schel l ingen van camerlyncghelde / ende als v(er)and(er)t 
by coope talzulcken laste van thiende pennynghe als ande leene 
Item ghehouden van ghelycken vande zelve hove / Ende voort 
jaerlix es ten dienste van vier offerpennynghen telken sinxschendaghe 
te maldeghem inde kerke . 

to 28v0 

Jacop f( i l ius) piet(er) snebboudt houd een leen groot zynde ij gh(emete) 
lette! meer of min l igghende binnen de prochie ende amb(ach)te 
van maldeghem ende binne(n) de prochie van adeghem noord 
oost vand(e) kerke barbele lauwers buucx dochter leen ande 
zuudzyde Jan beke ende zyn medepleghers lande ande 
noortsyde / Streckende metten westhende an Symons huuten 
hove leen / ende metten oosthende met eene houcxkene up 
een drevekin .  Staen(de) tvoors(yde) leen ten beste vrome / ende 
voort te d ienste van eenen booghe cokere ende ghescotte o(m)me 
thof van hal lynx thelpen houdene alst beleyt es 

Jacop f( i l ius) clays van praet houd te leene ij gh(emete) xviij r(oeden) 
lands lettel meer of min l igghende binnen den ambochte 
ende prochie van maldeghem oost vande kerke dat men 
heet in  warhem ackere jan erenbouds lande ande noorts(yde) ende 
kathelyne f( i l i)a paes van malleghem leen ten oosthende vidua 
et l ibri piet(er) zwaefs lande ande zuudzyde hoofthende 
metten westhende an martin zwaefs landt. Staende 
tvoors(yde) leen ten beste vrome. Ende voort te dienste 
van eender glavie yseren wanneer dat heerevaert es. 

to 29r0 

Jan f( i l ius) Jacops van Loo houd een leengoet groot zynde 
vier ghemeten ende een half ghemet of daer ontrent l igghende 
int ambacht van maldeghem ende inde prochie van adeghem 
noort vand(e) kerken. In  d iversche spleten zo hier naer volcht 
Eerst zo l igghes i i ij lynen de priest(r)agie van adeghems landt 
licht ande zuudzyde arnoudt bolle ande noortzyde de kyndren 
loys brands an thoofhende arnouts f( i l ius) pascharis van maldeghem 
ten westhende / I tem noch bet oost ij lynen vichtich roeden 
arnoudt bolle ande westz(yde) adriaen snebboudt ande oostz(yde) / ende ten 
zuudhende de weduwe ende kyndren piet(er) lambrechts ten noorthen(de) 
lt(em) noch een lyne bet west van daer adriaen snebboud ande oostz(yde) 
v(idu)a et l ( i )b(ri) Jan Lambrechts ande westz(yde) / met ten noordhen(de) an tWallandt 
arnoudt van maldeghem ten zuudhende. Item bet west i i ij ly(nen) 
mathys Lambrechts ande oostz(yde) / Jan f(il ius) adr(iaen) poppe ande west(zyde) 
v(idu)a ende l( i )b(ri )  Jan Lambrechts ten noordhende metten zuudhende 
upde zandvloghe. lte(m) bet west van d(aer) ij ly(nen) v( i)du(a) ende l ibri piet( er) 
lambrechts ande oostz(yde) / ende ten nordhen(de) walter f(ilius) w(il le)m ande 
westzyde ende ten zuudhende. Staen(de) tzelve leen te beste vrome 
ende voort te dienste jaerl ix van een paer handschoen telken 
sinxschen daghe. 
Kathelyne f( i l ia) Jacop mulghers houd een leen groot vi gh(emeten) 
l igghende binnen den amb(ach)te van maldeghem ende binder 
prochie van adeghem / de ghendsche l ieve es gheleghen 
ande noortzyde boudin hoste ende meer ander land ande 
zuudzyde. Streckende metten oosthende an symoens huuten 
hove leen. Staende ten beste vrome ende vort 
te dienste jaerlix van een paer handschoen !eiken sinxschen. 



to 29V0 
Jan Snebbout f(i l ius) Jans houd een leengoet groot zynde een 
ghemet lands ligghende binne(n) den amb(ach)te ende prochie 
van maldeghem noordoost vand(e) kerke ten brouchuuse of daer 
ontrent tkynt bernaert huykin es naest ghelandt ande oost(zyde) 
Jan Snebbouts land ande zuudzyde westz(yde) ende noordzyde Staen(de) 
dit voors(yde) leen te dienste van trauwen ende waerheden ten relieve 
ende camerlyncghelde vand(e) beste vrome. J Ende voort te 
d ienste van een paer handschoen sj(ae)rs !eiken sinxschen te 
brynghene te maldeghem inde kerke. 

Cornelis Van Loo pr(es)b(yt)re houd een leen groot zynde 
d rie ghemeten ende een half ghemet lands l igghende binnen 
den ambochte van maldeghem ende binnen de prochie van hadeghem 
noordoost vand(e) kerke in tween percheelen daer of dats l igghet een 
ghemete lands tusschen de ghendsche l ieve ande zuudzyde 
mathys lauwers land ande noorts(yde). streckende metten 
oosthende ande weduwe van symons huutenhove. Voort 
zo ligghes west van daer by den wal lande an de westz(yde) 
van den walle wegh een half ghemet lands tusschen 
Jan neyts leen ande westz(yde) de kyndren lampsins pape landt 
ande oostzyde J ende ten zuudhende. Streckende mette(n) 
noorthen(de) an Jacop Mulghers landt. Staende tvoors(yde) leen 
te dienste van !rauwe etc(etera) vande beste vrome ende voort 
te dienste van een paer handschoen !eiken sinxschene. 

to 30r0 

Joncvr(au) maria f( i l i )a adriaen bruusch twyf van 
abram scail le houd een leen groot ij gh(emeten) lands lette! meer 
of min ligghende binden amb(ach)te ende prochie van maldeghem 
oost vand(e) kerke tusschen andries van zeghenbrouck landt 
ande westz(yde) J ende cornelis scellebouts landt ande oostzyde 
streckende met beede den henden an jacop zegaerts landt 
Staen(de) tvoorn(oemde) leen te dienste van trauwen ende waerheden 
ten relieve ende camerlyncghelde vande beste vrome 
Ende voort ten dienste van eene offerpennync !eiken 
sinxschene te brynghene te maldeghem inde kerke. 

Dezelve Joncvr(au) houd noch een leengoet groot zynde 
twee lynen lands lette! meer of min l igghende binne(n) 
den amb(ach)te ende prochie van maldeghem oost vand(e) kerke 
tusschen Jans van praet lande ande westzyde ende andries 
van praet lande ande oostzyde. Streckende metten 
zuudhende an Jan erenbouds landt ende metten noorthende 
upden warrem gracht. Staende dit voors(yde) leen te d ienste 
van trauwen ende waerheden ten relieve ende camerlyncghelde 
vande beste vrome. Ende voort te dienste van 
een offerpennync sj(ae)rs !eiken sinxschene te brynghen te maldeghem inde kerke. 

fo 30v0 

Margriete f( i l i)a andries van zeghebrouck twyf van Jan f(i l ius) 
cornelis harregher houd een leen groot zynde een ghemete 
lands of d(aer) omtrent l igghende binne(n) den amb(ach)te ende prochie 
van maldeghem oost vand(e) kerke namelicke ter haghe 
cornelis bruuchs es naest ghelandt ande westzyde gi l l is 
f(i l ius) anth(on)y zwaefs ande oostzyde adriaen blavoet ter causen 
van zynen wyve tnoordhende streckende metten zuudhende 
anden wech die vand(e) haghe tceliên waert streel. Staende 
t voors(yde) leen te dienste van trauwen ende waerhede ten rel ieve 
ende camerlyncghelde vande beste vrome 
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Cornelis bruusch houd een leen groot zynde v gh{emeten) 1 r(oeden) 
lands l igghend inde prochie van maldeghem oost vande 
kerke in twee perceelen dan of dats l igghet i i ij gh(emeten) lands 
ande zuudzyde vand(e) briev(ers) weghe J dat men heet ter onder 
galghen tusschen de wed{u)we ende kyndren phil ips van praets land 
ande oostz(yde) gheraerdt hoste ende der weduwe cornelis herts land 
beede ande westzyde. Streckende metten zuudhende ande 
weduwe ende kyndren g i l l is f( i l ius) ph( i l ip)s van praets landt ende metten 
noordhen(de) an ynghelroots weghelken J voort l igghes noort van 
daer ter haghe een ghemet L r(oeden) lands tusschen andries van zeghebrouc 
leen ande oostzyde ende wi l lem de wulf lande ande westz(yde) 
Streckende mette zuudhende ande strate. Staende ter 
beste vrome ende te dienste jaerlicx van een paer scapen handschoen 
!eiken sinxschendaghe. 

fo 31 r0 

Cornelis de kuusere f( i l ius) kristoffels houd een leen groot zynde 
vichtich roeden lands J lette! meer of min l igghende binnen 
den amb(ach)te ende prochie van maldeghem in eene jeghenoode 
gheheeten warrem ackere marye f{ i l i )a lamsin coolmans lande 
ande oostzyde adriaen f{ i l iu)s pieters zwaefs land ande zuudzyde 
martin f{ i l iu)s pieters zwaefs land ande noortz(yde) streckende mette(n) 
westhende ande wedu(we) claeys van praet land . Staen{de) 
tvoors(yde) leen te dienste van trauwen etc(etera) J vand(e) besten 
vrome J ende voort te d ienste van eene booghe kokere 
ende ghescotte omme tvoorn(oemde) hof van hallyncx mede te helpen 
houdene alst beleyt es. 

Paschyne f(i l i)a wout(er) warrin twyf van jan de de hauwere 
houd een leen groot zynde vi ghe(mete) ij l ijnen lands lette! 
meer of min l igghende binnen den amb(acht)te ende prochie 
van maldeghem noordoost vand(e) kerke in eene jeghenoode 
gheheeten de dracht in ij perchelen deen neffens den ander 
dan of dats l igghet vijf ghemeten twee lynen twee ende 
tzeventich r(oeden) lands tusschen jans vanden hende lande 
ande oostzijde adriaan erenboudt ende de kyndren pieter 
zwaefs lande beede ande westzy(de). Streckende metten 
zuudhende an kathelyne de weduwe clays van praets 
lands J vort zo l igghes ij lynen xxviij r(oeden) lands com(m)ende 

oost ende west vanden eerste perceele toot up svlieghers wech 
metten westhende tusschen kath(elij)ne vidua clays van praets lande 
ande zuudz(yde) ende wylen Jacop zegaerts lande ande noortz(yde). Staen(de) 
tvoors(yde) leen ten dienste van trauwen telken veranderinghe te relieve ende 
camerlyncghelde J ende voort te d ienste van eene booghe cokere 
ende ghescotte omme thof van hallyncx daer mede te helpen houden 
alst beleyt es. 

to 3 1 v0 

Pieter f( i l ius) Jans Van maldeghem houdt een leengoed! 
groot zynde i i ij gh(emeten) l igghende inde prochie ende amb(ach)te van 
maldeghem noordoost vand(e) kerke roelandt van maldeghem 
met zynen leene es naest ghelandt ande noortzyde ende 
an toosthend Jan de costre ande zuudzijde ende adriaen snebboudt 
ten westhende. Staen(de) dit voors(yde) leen te dienste van trauwen 
ende waerhede ten rel ieve ende camerlyncghelde vand(e) beste 
vrome / ende voort te d ienste van een paer handschoen 
tsj(ae)rs !eiken sinxschendaghe te maldeghem in de kerke 



Philips van Maldeghem houd een leen groot 
zynde een half ghemet lands lettel meer of min 
ligghende inde prochie van maldeghem zuudoost vander 
kerke tusschen den muelenweghelkin ande westzyde ende 
an tnoordhende Jacop zeghers landt ande oostzyde.  Strecken(de) 
metten zuudhende ande aeld(eyn)ghers van Jan Bradericx landt. Staen(de) 
tvoors(yde) leen te dienste van trauwen etc(etera) / vander beste 
vrome / voort te dienste van een witte duve telken 
sinxschendaghe. 

fo 32r0 

Pauwels Yseman f(i l ius) Jans houd een leengoet groot 
drie ghemete lands lettel meer of min l igghende binnen 
den amb(ach)te ende prochie van maldeghem oost vande kerke 
tusschen warrem ende de haghe / !leen van Jan de mul es 
naest ghelandt ande noorts(yde) / !leen van Jan Lambrecht 
ande zuudz(yde) / Jan van Maldeghem ten oosthende ende an 
twesthende Jan de spechetere Staende dit voors(yde) leen 
te d ienste van trauwen ende waerheden ten rel ieve ende 
camerlyncghelde vande beste vrome / Ende voort 
te d ienste van een paer handschoen telken sinxschendaghe. 

ghi layn f(i l ius) Jans van maldeghem houd een leen groot 
zynde ij ghe(mete) i lyne lands / welc leen l icht in tween perchee( len) 
Eerst zo ligghes ij gh(emete) int ambacht ende prochie van maldeghem 
oost vande kerke El isabet vidua Jans Lambrechts es naest 
ghelandt ande noortz(yde) / pauwels f( i l ius) Jans Ysemans met zynen 
leene ten westhende streckende met eene dreven tot upde 
strate / die vand(e) haghe naer warrem loopt. lt(em) bet zuudt 
van daer een lyne lands ofte daer ontrent / piet (er) f( i l ius) andries 
van praet ande zuudzyde Jacop Loys ande noortzyde 
an twesthende vidua et l ibri Jan specheters Staen(de) dit voors(yde) 
leen ter trauwen ende waerhede ten relieve ende camerlyncghelde 
vand(e) beste vrome ende vort jaerlicx te dienste van een 
paer handschoen telken sinxschen te Maldeghem inde kerke. 

fo 32v0 

Charles van Stavele f( i l iu)s Jans houd een leen groot 
zijnde thiene ghemeten lands lettel meer of min l igghende 
binne(n) den ambochte van maldeghem ende bind(e) prochie van 
adeghem noordt vande kerken an beeden zyden ande 
erve(n) vand(e) ghendsche l ieve / an thoofthende ende es naest 
ghelandt barbele f(i l ia) lauwereyns buucx ande zuudz(yde) 
Streckende neffens den noortbrouck wat(er)ganck / an twesthende 

es ghelandt cornelis van loo / ende ande noortzyde 
mevrouwe van croisilles ende mathys lauwe / Staen(de) 
tvoors(yde) leengoet te dienste van trauwen ende waerhede ten relieve 
ende camerlyncghelde vand(e) beste vrome / ende oock jaerlix 
te dienste van een paer scapenen handschoens telken sinxschen 
daghe te brynghen te maldeghem inde kerke 

Claeys Coorde houd een leen groot zynde vyf ghemeten 
ende een half ghemet lands l igghende inde prochie van 
maldeghem oost vand(e) kerke tusschen brouchuuse ende warrem 
in diversche percheelen. Eerst een ghemet lands l igghende 
ande zuudz(yde) van die van S(in)te Jans huus in brugghe landt 
matheeus schellebeert ande noorts(yde) commende metten westhende 
an tstraetken voort zo ligghes ten oosthen(de) d(aer) an noch ij ly(nen) 
vichtich r(oeden) lands / ende loopt zuud ende noort die van sinte 



Janshuus zyn meest ghelandt ande noorts(yde) ende ande westz(yde) 
voort ten nordhen(de) daer an een haecstich met ij sticx aende 
oostz(yde) daer an noch i ij ghe(meten) lands de weduwe ende kyndren 
Jans van hoogheweghe met haren leene ande oostzyde metten 
noorthende an wulvekins leen.  Item beth noort van daer een sticxken 
groot vichtich r(oeden) / de stovemeersch ande oostz(yde) / ende den nyeuwen 
dam ande westz(yde) Item verrebewest van daer een 1 /2 ge(mete) lands ny(en)en 
lande ande westz(yde) / de kerke van maldeghem ande oostz(yde) comende 
metten noordh(ende) upt tbrouchu(use) straetkin .  Staende ter beste vrome 
ende voort te dienste van een p(aer) handschoens tsjaers telken sinxschen 

fo 33r0 

Lysbette fi l i (a) wil lem smessart houdt een leen groot zynde 
acht lynen xxviij r(oeden) lands lettel meer of min l igghen(de) 
binnen(n) den amb(ach)te ende prochie van maldeghem oost vander 
kerke streckende metten oosthen(de) anden wech die van warrem 
ter haghewaert loopt co(m)mende ande noortsyde ende westz(yde) an tleen 
van jan f( i l ius) pascharis van maldeghem ende ande zuudz(yde) commen(de) 
an tleen van piet(er) f( i l ius) goosins van praet. Staende 
tvoors(yde) leen ter beste vrome ende te d ienste jaerlix van een 
paer handschoenen !eiken sincxschen te maldeghem inde kerke. 

Kathelyne f( i l i )a Jacop zegaerts uxor jan van Maldeghem 
houd een leen groot zynde i i ij gh(emete) lands lettel meer 
of min l igghende binnen den ambochte ende prochie van 
maldeghem noordoost vande kerke tusschen warhem ende brouchuse 
Roelands van maldeghem leen ende landt l icht naest ande oostz(yde) 
ende an tnoordhende Jan de costre ten zuudhende ende adriaen snebboudt 
ande westz(yde) .  Staende dit voors(yde) leen ten beste vrome 
ende voort te dienste van een p(aer) handschoen !eiken sincxschendaghe 
te maldeghem in de kerke. 

Wil lem Smessaert f( i l ius) clements houd een leen groot zynde acht 
lynen ende xxviij r(oeden) lands / lettel meer of min l igghende binnen 
den amb(ach)te ende prochie van maldeghem oost vande kerke streckende 
metten oosthende ande wech / d ie van warhe(m) ter haghewaert loopt 
commende ande noortz(yde) ende ande westzy(de) an !leen van jan f( i l ius) pascharis 
van Maldeghem / ende ande zuudz(yde) an pieters f(i l ius) goosin van praet 
Staende ter beste vrome / ende te dienste van een paer handschoen 
telken sinxschen te maldeghem inde kerke. 

. . 



INDEX OP DE PERSOONSNAMEN 

In  onderstaande index, zijn varianten op d e  
familie- en/of voornamen tussen ( ) aangege
ven. 

Arnoud Mathys : 1 6r0 
Baeyens Jan : 1 7r0 
Barbesaen Jan : 5v0 
Bauwens Mathys : 24v0 
Bauwens Pierkin f. Hendrick f. Jan : 7r0 
Beke Jan : 28v0 
Belle Colaert : 4r0 
Beyaerts Jan : 1 6v0 
Beyts Jan : 1 Or0, 22v0 
Beyts Wouter : 2v0 
Bla(eu)voet Adriaen : 25r0, 30v0 
Bogaerts Jan f. Cornelis : 27v0 
Bolle Arnoud! : 29r0 
Bolle Jan : 27r0 
Bone Pieter : 7r0 
Bonens - , Benins Pieter : 1 8v0 
Boon(e)(n) Pieter : 6r0, 1 7r0, 24bis r 
Bosschaerts Jan : 24r0 
Boud(in) Jacop : 1 2v0 (3x), 1 4r0 
Bouds Jacop : 1 8r0 
Boule! Gil l is : 6v0 
Bradericx Jan, (aerl inghers van . . .  ) 3 1 v0 
Braem Kristiaen : 1 5v0 
Brands - , Brants Loys : 29r0, 24r0 
Brandt Wil lem : 1 7v 
Bruuchs Wouter : 1 Or0 
Bruucks Cornelis : 30v0 
Bruucx Adriaen(ken) f. Ghuys : 4v0, 2 1 r0 ,  2 1 v0 
Bruusch Marie fa. Adriaen 

(0t wijf van Abram Sai l le) : 22v0, 30r0 
Buucx Barbele fa. Lauwereyns : 32v0 
Buucx Jannekin f. Maercx : 27r0 
Clackaert Clays : 1 6v0 
Claes Jan f. Pieter : 8r0 
Cloffers Jan : 3v0, 1 Ov0 
Coevoet Raes : 3v0 
Coolin Jan, presbyter : 7v0 
Coolmans Marie fa. Lampsin : 26v0 
Coolmans Marye fa. Lamsin : 3 1  r0 
Coolme(e)rs Jan f. Pieter : 7r0, 7v0 
Coolmees Jan : 8v0 
Coorde Clays : 32v0 
(De) Coppelaer (Coppelaere) Jacop : 

3r0 ' 6v0' 8r0 
Cortsack Jan : 3v0 
Dammaert Pieter : 23v0 
Dault Kathelyne fa. Colaerdt uxor 

Metteneye Denys : 1 1  r0 
De Baenst Adrianekin fa. Pauwel : 20r0 
De Baenst Anthonine : 1 6r0 
De Baenst Anthonis f. Jan : 1 3v0, 1 4r0 
De Baenst Jan : 1 2r°, 1 2v0, 1 4v0 

De Baenst Joseph f. Joos : 3r0 
De Baenst Jozijne fa. Jacop : 1 v0 
De Baenst Margerite fa. Jan : 1 4r0 
De Breede Jan : 1 8r0 
De Brune Jan : 1 5v0 
De Clercx Loy : 1 Ov0 
De Corle Hannekin f. Jan, 

- - - tkynt van Jan : 1 7r0, 2 1 v0,  24 bis v0 
De Coster (De Costre) Jan : 1 9r0, 1 9v0, 26 v0, 
3 1 v0,  33r0 
De Costre Adriaen : 4v0 
De Donckere Reynier : 1 6r0 
De Grave Claeys : 2 1 v0 
De Groote Cornelis f. Pieter : 7v0 
De Harst Josyne fa. Jacop : 1 4v0 
De Hauwere Jan, 3 1 r0 
De Hond! Lysbette fa. Jan f. Pieter : 1 v0 
De Hoyere Pieter : 24 bis r0 
De Kuusere Cornel is f . Kristoffels : 1 9  r0 , 3 1 r0 
De Landaes Jooris : 1 Ov0 
De Lemmes Joos : 1 1  r0 
De Maker Pieter : 1 6v0 
De Meyere Pieter : 1 8v0 
De Mi l  Jan : 1 4v0, 1 5r0 
De Mul  Jan : 32r0 
De Paermentiers Daniel : 1 7r0 
De Spechetere Jan : 32r0 
De Steenwerpere Wil lem : 24 bis v0 
De Vel Wil lem : 1 r0, 1 5r0 
De Venx Wil lem : 1 v0 
De Visch Jan : 1 4v0, 1 5r0 
De Vos Cornelis : 1 2  r0 
De Vuldere Thomaes : 1 8r0 
De Vuldre Pieter : 1 9r0 
De Witte Joost f. Jan : 1 r0 
De Wulf Phi l ips : 24 bis v0 
De Wulf Wil lem : 25r0, 30v 
De Zoet Jan : 8r0 
De Zutter Lampsin : 27 v0 
De Zwaef Gheraerd , Gheraerdt, Gheraert: 

1 7r0, 20v0, 22v0, 27r0 
De Zwaef Vincent : 24 bis v0 
Dele Joost f. Jan : 1 r0 
Dherst Jozyne fa. Jacop : 1 5r0 
Dhoyere Pieter : 20r0, 20v0 
Dielekens Jan : 1 9r0 
Donckers Jacop : 1 3v0 
Donckers Lenardyne fa. Jacop : 1 3r0 , 1 4r0 
Donckers Margerite fa. Jacop : 1 4r0 
Donymee Franchois : 1 r0 
Erenboud Jan : 28v0, 30 r0 
Erenboudt Adriaan : 31 r0 
Feys Jan f. Michiel : 6r0 
Focx Pieter : 24v0 
Fransschens Pieter : 1 Ov0 
Gheenkins Jacop, (Jan) : 7v0 l 2s3 



Gheenkins Kristine fa. Jan f. Jacop : 6r0 
Gheescheers Jan f. Jacop : 22r0 
Gheraerds Adolf : 37r0 
Gheraerts Pieter : 21 r0 
Ghysel in Jan : 23r0 
Ghyzelin Jan f. Jooris : 23r0 
Godscalcx Jan : 6v0 
Goetscalcx Jan : 1 8r0 
Gommeer Jan : 8r0 
Gommers Jan : 7r0, 1 0r0, 1 1 r0 
Gossaert Fransoys : 5 r0 
Groote(n)  Jacop : 3r0 
Haghelin Claeys, Haghelins Claykin f. C laeys : 

9r0, 1 1 v0 
Haghel ins Claykin f. Claeys : 9r0 
Harleboudt Cornelis : 23r0 
He(y)ndricx Pieter f .  Symo(e)n : 7r0, 1 0r0, 22v0 
Heindrix Victor : 9v0, 1 0r0 
Hendrix Pieter : 4v0 
Herregher Cornelis : 30v0 
Herts Cornelis : 30v0 
Heyndricx Symoen : 9v0 
Heyndrix Pieter : 5r0 
Heyne Pieter f. Jacop : 1 5v0 
Hi ldebrandts Pieter : 1 7r0 
Hondemaerc(x) Cornelis : 8r0, 1 1 v0 
Hoste Boud in : 1 6v0, 29 r0 
Hoste Gheraer(d)t : 1 6  v0, 30v0 
Huughemane Jan : 23v0 
Huussens Thuenkin f. Anthuenis : 1 4r0 
Huutenhove Symo(e)n : 28v0, 29r0, 29 v0 
Huuterkerke Jan f. Pieter : 1 3v0 
Huykin Bernaert : 29v0 
Kaerels Kathelyne fa. Berthelmeeus : 28r0 
Kin! Katel ijne fa. Boudin : 7r0 
Knuut Pieter : 9r0 
Knyf Jan f. Jan : 3r0 
Kristiaens Jan : 1 7v0 
Lambrachts Aernekin f. Pieter : 1 7v0 
Lambrecht Jan : 29 r0 , 32r0 
Lambrecht Kathelijne fa. Pieter : 6v0 
Lambrecht Matthijs : 29r0 
Lambrecht Pieter (f. Pieter): 6v0, 29r0 
Lambrechts Bertin : 1 6r0 
Lambrechts Jan, - - f. Jan, - - weduwe 
El isabet : 1 6v0, 27v0, 32r0 
Lambrechts Loy f. Phi l ips : 1 5v0 
Lambrechts Pieter : 1 8r0, 1 9r0 
Lambrechts Wil lem f .  Jan : 27v0 
Lambregt Jan f .  Pieter : 22r0 
Lammins Mathys : 22v0 
Lampaert Boudin : 1 2r0 
Lampaert Boudin f . Jan : 1 2r0 
Lauwaert Clays : 20r0 
Lauwe Mathys, 32v0 
Lauwers Barbele : 28v0 
Lauwers Jan : 6v0 
Lauwers Mathys : 29v0 
Lem Adrianekin fa. Charles : 1 r0 
Leys Marten : Sv0 

Liefvrients Adriaen f. Passcharis : 8r0, 9r0, 1 0r0 
Loys Jacop : 32r0 
Loys Mechiel f . Joris : 1 7r0 
Maertens Phil ips : 1 8r0 
Maes Cornelis f. Jan : 2 1 v0 
Maes Jan : 26v0 
Maes Lievin : 2 1 v0,  26r0, 27v0 
Maes Pieter f. Roeland : 24 bis r0 (2x) 
Maes Symon : 1 8v0 
Masurueel Jacop : 1 8v0 
Mayaert(s) Boudin : 2 1 v0 
Mayaerts Maria fa. boudin : 1 8v0 
Metteneye Denys : 9r0, 1 1  r0 
Metteneye Jan : 5r0, 7v0, 9r0 
Metteneye Margriete fa. Antheunis : 2v0 
Meyers Pieter f. Jacop : 22r0 
Michaert Jan : 8r0 
Mueleneers Jan f. Cornel is : 1 8v0 
Muenix Cornelis f. Wouter : 3r0 
Muenix Wouter : 3v0 
Mulghers Jacop : 29v0 
Mulghers Kathelijne fa. Jacop : 29r0 
Neyds Antheunis f. Lauwereys : 25r0 
Neyt Arnoud! : 28r0 
Neyt Ghyleure,  echtgenote van 

Kristiaens Jan : 1 7v0 
Neyts Jan : 25v0, 29v0 
Neyts Tanne fa. Jan : 1 7r0, 24 bis v0, 26v0 
Niemegheer Jan : 1 5v0 
Onghenade Diederic : 23v0 
Paermentiers Claeys : 24r0 
Paermentiers Franshoys : 1 5r0 
Paermentiers Jan f. Claeys : 24 bis r0 
Paermentiers Jan f. Daneel : 1 7r0 
Pape Lampsin : 29v0 
Parmentier Clays f. Zeghin : 2r0 
Parmentier Francoys : 1 r0, 1 v0 
Passchiers Adriaan : 1 1  r0 
Ploughens Jan : 1 8v0 
Ploughers Barbele fa. Jan uxor 

Roeland Vande Bussche : 1 8v0 
Poppe Jan fs. Adriaen : 29r0 
Provoost Marie : 4r0 
Pulsbrouck Hannekin f. Jan : 1 6v0 
Pulsbrouck Jan : 20r0 
Rape s

·
i lvester(kin) (f. Lonis) : 1 2V0, 1 3r0 

Remboudt Jan : 7v0 
Reyphin Cornel is : 6v0, 8v0 
Reyphin Pieter, - - f. Pieter : 23v0 
Reyphins Carles : 5r0 
Rogier Adriaen : 3r0 
Rom boud Adriaen : 1 1  r0 
Sail le, Saylle Abram : 5r0, 30r0 
Scapelin Servaes : 27r0 
Scapelins Jan : 24 bis v0 
Scauwelin Pieter : 6r0 
Scellebout Cornelis :"30r0 
Schel lebeert Matheeus : 32 v0 
Schoonackers Adriaen f. Jan : 1 9v0 
Scolpaert Daniel : 5v0, 22v0 



Selverlyncx Antheunis : 24v0 
Seulkin Joos : 1 7v0 
Slabbaert J urdaen : 4v0 
Slenaert Jan : 6v0 
Smenedt, Sments Goosken (f. Wil lem) : 

1 3r0 (4x) 
Smessaert Wil lem f. Clements : 33r0 
Smessart Lysbette fa. Wil lem : 33r0 
Smonets, Smons Wil lem : 1 2v0 
Snauwaerts Adriaen : 1 9r0 
Snebbou(d)t Jan (f. Jan) : 1 6v0, 25r0, 26r0, 
27r0 (2x), 29v0 
Snebboud(t) Adriaen : 1 6v0, 26r0, 26v0 , 28r0, 
29 r0, 3 1 v0 ,33 r0 
Snebboudt Jacop f. Pieter : 28v0 
Snebbout Jan f. Pieter : 24r0 
Snysens Jan f. Gi l l is  : 37r0 
Spapen Cornelie fa. Jan : 8v0 
Spapen Lammekin (Lampsin) f . Adria(e)n : 

7r0, 7v0 
Specheters Jan : 32r0 
Spons Vincent : 21 r0 
Staggaert Jan : 7r0, 7v0, 8v0, 9r0 
Stappaert Pieter : 4v0 
Steemaer Jan : 8r0 
Steemaers Jan : 9v0, 1 0v0, 1 1  r0 
Steemarc Jan, meester : 23r0 
Steenmarck Jozyne fa. Jan : 8r0 
Steenwerpere Wil lem : 26v0 
Steyaerts Jan : 1 1 v0 
Stroo Jacop : 6v0 
Stroo Jan : 20v0 
Svos Cornelis f. Jan : 1 2r0 
Svos Jan : 1 4r0 
Swulfs Adriaan : 1 9r0 
Symoens Pieter f. Willem : 1 2r0 
Symon Adriaen : 28r0 
Taye Lamsin : 24v0 
Taye Pieter : 24v0 
Tayens Pieter : 24r0 
Teerlyncx Vranke : 21 r0 
Thaye Lamsin : 24v0 
Triest Kristoffel : 3r0 
Troost Phil ips : 1 7r0 
Van Arents Zegher : 25r0 
Van Belle Robrecht : 20r0 
Van Belle Ruebrecht : 1 3r0 
Van Belle Ruebrecht, 

heer van Leke ende van sconewalle : 
2r°, 7v0, 2 1 r° 

Van Boneem Caerlekin f. Lodewyck : 4v0 
Van Boneem Carles : 9r0, 1 0v0 
Van Boneem Chaerles : 9v0 
Van Boneem Magdalene : 9r0 
Van Bruwaen Bartholmees : 1 7r0 
Van Buerckele Ghyselbrecht : 23r0 
Van Comene Janne : 1 9v0 
Van Cortrycke Lipkin f. Phi l ips : 1 1  v0 
Van Cuuck Geernaert : 1 5v0 
Van de Hecke Jan : 22v0 

Van den Heude Jan : 3 1  r0 
Van der Gate Jacop f. Jacop : 1 3v0 
Van der Maere Krispiaen: 1 4v0 
Van de Werve Jans. :  1 4v0 
Van Dudseele Ryquaert : 1 4v0 
Van Elsen Vincent : 8r0 
Van Gheyt Jacop : 1 2v0 
Van Halewyn Jacop : 24r0 
Van Halewyn Wil lem : 1 5r0 
Van Hecke Wil lem : 2 1 v0 
Van Hecken Jan : 1 1  v0 
Van Hooghenveghe Jan, 

(weduwe en kinderen) : 32 v0 
Van Hoogheweghe Jacop (f. Jan) : 

1 5v0, 25 V0, 26r0 
Van Hoogheweghe Jan : 28r0 
Van Hoolbeke Serclaes : 4r0 
Van Hoonre Jan : 1 Ov0 
Van Knesselare Pieter : 5r0 
Van Lamscoot Boudin : 1 9r0 
Van Landaes Margriete fa. Jan : 3v0 
Van Lannoy Jan f. Phi l ips,  heer van 
Somelande : 3r0 
Van Loo Cornelis : 1 7v0, 29 v0, 32 v0 
Van Loo Jan f. Jacop : 29r0 
Van Loo Mathys f. Phi l ips : 1 8r0 
Van Loo Phi l ips : 27v0 
Van Loo Phi l ips f. Jan : 27v0 
Van Maldeghem (Van Mal legem) Geeraerdt 

( - - Gheeraerd) (f. Pascharis) ( presbyter) : 
4v0, 7r0, 1 9v0 

Van Maldeghem Arnou(d)t (f. pascharis) : 29r0 
Van Maldeghem Arnoudine fa. Roeland : 20r0 
Van Maldeghem Ghilain f. Jan, 32r0 
Van Maldeghem Jan ( - - - f. Passcharis) : 

6 r0 , 1 9r0, 28r0, 32 r0, 33r0 
Van Maldeghem Kathelyne fa. Paes : 28v0 
Van Maldeghem Maykin fa. Jan echtgenote 

van Michiel Loys f. Joris : 1 7r0 
Van Maldeghem Pascharis : 26v0 
Van Maldeghem Phi l ips (f. Pascharis) : 

6r0 , 1 7  v0, 1 9r0, 28r0, 3 1 v  
Van Maldeghem Pieter f(s). Jan : 27v0, 31  v0 
Van Maldeghem Roeland 

( - - Roeland!, - Roelant, - - Roland) 
(f. Roeland) : 5r0, 6v0, 1 7r0, 1 8r0, 1 8v0, 
1 9r0 , 2 1 v0, 26r0, 28r0, 3 1 v0, 33r0 

Van Merendree Boudin : 37r0 
Van Moerker(c)ke Lo(o)nis : 7r0, 7v0 
Van Moerkerke Jacop : 1 9r0 
Van Nieuwenhove Jan : 22r0, 24r0, 26v0 
Van Plettelync Krispiaen : 1 4v0 
Van Praet Claeys (weduwe van" . )  (- - - , 
weduwe Kathelyne) : 31 r0 
Van Praet Gi l l is (f. Phi l ips): 1 5v0, 26v0, 30v0 
Van Praet Jacop f. Clays : 28v0 
Van Praet Jan (f. Gi l l is) : 6r0, 30r0 
Van Praet Lysbethe fa. Lauwers : 27v0 
Van Praet Margriete fa. Clays uxor Van Praet 
Pieter f. Goswin : 24 bis r0 



Van Praet Phi l ips : 30v0 
Van Praet Pieter f. Goosin : 28r0, 33 r0 
Van Praet Pieter f . Andries : 32r0 
Van Rede Pieter : 6v0 
Van Riemsbede Pieter : 7v0 
Van Schoonackre Zighem : 1 7v0 
Van Splettelync Krispiaen : 1 4  v0 
Van Stavele Charles f. Jans : 32v0 
Van Waes Phi l ips : 1 v0, 1 5r0 
Van Weerde Phil ips : 1 5v0 
Van Wulfsberghe Adriaen : 1 5r0 
Van Wulpen Jan : 9v0, 1 1 v0 
Van Zeg(h)e(n)brouck Andries : 

25v0, 26v0, 30r0, 30v0 
Van Zeghebrouck Jan : 24r0 
Van Zeghebrouck Margriete fa. Andries, 0t wijf 
van Jan Herregher : 30v0 
Van Zeghebrouck Pieter : 26r0, 26v0 
Van Zuud Hannekyn f. Matheeus : 24r0 
Van Zuud Jan : 24 bis r0 
Van Zuudt Casin : 1 6v0 
Vandamme Jan f. Jacop : 1 3v0 
Vande Berkene Jacop : 1 2r0 (2x) 
Vande Bonnerye Jan f .  Pieter : 1 7r0 
Vande Gote Jacop f. Claeys : 1 4r0 
Vande Hoogheweghe Jan : 26r0 
Vanden Bussche Roeland : 22r0 
Vandenbussche Paulyne : 1 6v0 
Vanden Haele Jacop : 6r0, 7r0 
Vanden Hecke Jan : 1 Ov0 
Vande Rade (Vande Rede, Vander Eede) 
Pieter : 8v0, 9v0, 1 Or0, 23r0 
Vander Brugghe Adriaen : 21 r0 
Vande Rede Hannekin fa. Pieter : 6v0 
Vander Haghe Andries : 24bis v0 
Vander Haghe Lievin : 2 1 v0 
Vander Mare Krispiaen : 1 4v0 (2x) 
Vande Walle Pieter : 9v0 
Vande Werve Pieter f . Jan : 1 4v0 
Vande Westhuuse : 20v0 

Vande Zype Franchoye f. Wil lem : 5v0 
Vlamyncx Lievin : 1 8v0 
Vocx Pieter : 24v0 
Vrancx Jan : 1 7v0 
Vrauwe van Croisi l les : 32v0 
Vriest Kristoffel : 3r0 
Warrm Passchyne fa. Wouter het wijf van Jan 
de Hauwere : 31 r0 
Weyts Jacob f. Jacop : 1 3r0 
Wielaert Gi l l is : 1 2v0 
Wil laert Antheunis : 1 2v0 
Willaert Jan : 1 2r0 
Witthoc Jacop : 26r0 
Wouters Jacop : 24v0 
Wugaert Jan : 1 1  v0 
Wulfs Betkin fa. Adriaen : 26r0 
Wulfs Betkin fa. Jacop, Adriaen : 1 7v0 
Wulfs Phi l ips : 1 7r0 
Wychaert Jan : 1 6r0, 1 7v0, 2 1 v0 
Wyffels Andries : 1 5r0 
Wyngaerts Jan : 1 6r0 
Wytincx Adriaen : 1 8r0 
Yseman Pauwels Is. Jan, 32r0 
Zegaert Jacop : 30r0, 31 r0 
Zegaerts Kathelyne fa. Jacop, uxor Jan Van 
Maldeghem : 33r0 
Zeghers Jacop, 3 1 v0 
Zoetaert Jacop : 21 r0 
Zutters Jooris f. Wouter : 20v0 
Zwaefs Adriaen Is. Pieters : 31 r0 
Zwaefs Gheraert f . Gi l l is : 1 8r0, 22r0 
Zwaefs Gi l l is f. Anthone ( - - - Anthony) : 

6r0 , 8r0, 1 9v0, 
24 bis r0, 25r0, 25v0, 30v0 

Zwaefs Gi l l is f. Gi l l is : 6v0 
Zwaefs Gregoris f. Gregoris : 6v0 
Zwaefs Jan f. Antheunis : 25r0 
Zwaefs Martin (f. Pieter) : 28v0, 3 1 r0 
Zwaefs Pieter (f. Gi l l is) : 20v0, 28v0, 3 1 r0 
Zwanden Kristoffel : 23r0 

I NDEX OP DE PLAATSNAMEN 

In  de hierna volgende index zijn de toponiemen, voorkomend in het denombrement van Jacob van 
Halewyn, alfabetisch geordend onder de localiteiten waarop ze te situeren zijn .  Veruit de meeste 
toponiemen zijn gecursiveerd, omdat het moeilijk of onmogelijk is er een hedendaags equivalent 
voor te geven dat overeenkomt met huidige plaatsnamen zo die al bestaan. Indien een toponiem 
duidel ijk  overeenkomt met de thans nog gebruikelijke naam van een wijk, gehucht, beek "" dan 
gaat die naam in gewone zetting aan de oude versie vooraf. 

Aardenburg, ardemburch, hardemburg : 
- ackre, up de heerlichede van middelburch byde - : 2 1  r0 
- ambachte : 3r0• 21 r0 
- helighen gheest landt : 4v0 
- hooghe wech : 3r0 
- ons er vrauwen prochie, ons lief vrouwen : 2v0, 3r0, 4r0, 21 r0 
- dhoude veste : 3r0 
- scependomme : 4v0 



_ raes scult : 3v0, toponiem afgeleid van Raes, een huis verwant met de van Maldeghems 

- smeetkins brugghe : 4v0 
- Srudders wech : 3r0 
- stede ende scependomme : 3v0 

Adegem, adeghem, hadeghem : 

• Celie, celyewegh : 1 6v0 
• gheraerds mersch : 1 6v0 
• Kallestraat, cal/uwe strate : 24v0 
- noortbrouck waterganck : 32v0 
• priestragie (pastorie) van adeghems landt : 29r0 
- prochie, inde - : 1 6r0, 24v0, 29r0, 29v0, 32v0 
- voskins strynghen : 24v0 
- Waleweg, den walle wegh : 29v0 
- Walland,  twallandt ; den wallande : 27v0, 29r0, 29v0 
- Westhof : 24v0 
- zandv/oghe : 29r0 

Assenede : 

- brieven van Assenede : in leiding 

Bangaerts kerke dictum coxsyde (bij Oostburg) : 3v0 
- prochie van - : 1 Ov0 

Brugge, brugghe : 
- Burg, have ter burg: inleiding 
- Ganzenstraete : 2v0 
- Enne, thuus ter - : 1 r0 
- Hoog straat, Hoochstraete : 1 r0 , 1 v0, 2v0 
- Karthuizersklooster, tklooster vande chartruesen buten brughe : 20r0 
- Langestraat, Langhestrate : 1 r0 
- Nieuwland, Nieuland, int nyen landt : 2r0 , 1 3v0 
- Paerde verhuerders straetkin : 2v0 
- sinte Claren, eene van - binnen brugghe : 23v0 
- Sint-Kruis, prochie van Sin te Cruus : 1 r0, 1 v0 , 1 3v0, 
- Sint-Donaas, prochie van Sinte donaes zestendeel ; kerke van - lande ; obedientie van - lande : 
1 r" ,  2v°, 8r0 
- Sint-Janshospitaal ,  Sinte Jans huus : 1 9r0, 20r0, 27v0, 32v0 
- Sinte Obrechts huizeken (bij de Langestraat) : 1 v0 
- stede van - : 1 3v0 
- Stede ende scependomme : 2r0 

Coxsyde (bij Oostburg) ,  zie Bangaerts kerke 

Damme : 

- poorte, Damsche - : 1 2  r0 

Dudzele, dudseele : 

- ambachte ende prochie : 1 3v0 
- ambachte van - inde prochie van Raemscapelle : 1 2r0, 1 2v0 
- have, leen ghehouden vanden - van dudseele : 1 3v0 
- kerke van - : 1 3r0 
- oostwale, tstickgheheten ten - : 1 3v0 
- spieryncx huelken : 1 3v0 
- waterganck, den - die van ramscapel/e te dudsele loopt : 1 4r0 
- zwanenwech : 1 3v0 

Eeklo, eeclo : 

- eeclooschen waterganck : 4v0 
- straet van eelvelde naer eeclo : 1 9r0 
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Heille, heyle : 

- prochie van hey/e : 3r0, 3v0 

Hoeke, houcke : 

- balbaert : 23v0 
- proghie van houcke : 23v0 

Lapscheure, lapschuere : 
- Hentincx werve : 1 1  v0 
- hooft waterganck : 1 1  v0 
- prochie van - : 1 1  v0 
- walbrugghe van - : 5v0 
- waterynghe van - : 5v0, 1 1  r0 

Lembeke : 

- heere, ruddere - van Lembeke (Jan de Baenst) : 1 4v0 

Lieve, ghendsche · (kanaal) : 1 6r0, 27 r0, 29r0, 29v0, 32v0 

Lissewege, lisseweghe : 

- kerk van lisseweghe lande : 3v0, 1 4v0 
- nyeuwen wech : 1 4v0 
- prochie van - : 1 4v0 
- wulfsberghe, leen dictum -, thof te - : 1 4v0, 1 5r0 

Maldegem, maldeghem : 

- ackre, een weg van oud den - : 1 6v0 
- al/ync, al/yncx : zie hallyncx 
- ambachte ende prochie : 1 9v0 
- ammanscip : inleiding 
- Begijnewatering, baghynewaterynghe : 20v0 
- beke, de waterganck vande - : 1 7r0 , 24bis v0, 26v0 
- be va nek, een leen . . .  dictum t- : 1 8r0 
- biest, byst, bewesten vaken daer men theet in de - , upden - ; de west - ; ande noortzyde de -

men heet de slapt : 1 7v0, 1 8v0, 1 9r0 
- Biestwatergang ,  upden waterganck vande byst : 1 7r0 
- Brezende, anden wech van broodshende : 23r0 
- brieversweghe : 30v0 
- Broekhuize, ten brouchuuse ; tusschen brouchuuse ende warrem dat men heet stovemersch ; 

tbrouchuuse straetkin " .  : 25r0, 26r0, 26v0, 29 v0,32v0 
- broucke, de strate die van maldeghem te noord - waert loopt : 1 9v0 
- Burkel , tusschen burkele ende westbogaerde; waterganck van burkele : 1 9r0 
- Celie, anden wech die vande haghe tce/ienwaert streef : 30v0 
- conynbilck : 1 6r0 
- coolfbosch : 1 8v0 
- coutre : 20r0 
- dracht, in eene jeghenoode gheheeten de - : 31 r0 
- dyck, maldegemschen - : 1 Ov0 
- eede, up de - , dhoude -, de - ten oosthende : 1 5v0, 1 6v0, 1 8r0 
- Eelvelde, eelvelde strate " .  ; zuud van hei/velde ; heyvelde : 1 7r0, 1 9r0, 26v0 
- gaghelmeersch : 22r0 
- galghen, ter onder - : 30v0 
- haghe : 1 7r0, 24r0, 24bis V0, 25r0, 25v0, 26v0, 30v0, 32r0, 33r0 
- Hallyncx goede ; tlandt gheheten hal/yncx ; hof van - " . ;  allync meersch : inleiding, 1 7v0, 22r0, 

27r0, 24r0, 31 r0 
- Heirweg , den heerwech : 2 1 v0 
- hest, een jeghenode gheheeten d- : 1 9r0 • • 

- hof ende heerscip : inleiding 
- hondmersch : 25v0 
- hoogheweghe, tzuud - landt : 1 6r0 



- houck, een perceel dat men heet den - : 1 8v0 
- houde mersch, - meersch, d- - : 1 9v0 
- Karreweg, upden carrewech tgoet van reesynghe : 20r0 
- Kleit, wegh die van maldeghem ter cleye loopt : 1 7r0 
- koosburch, een leen . . .  ghenaempt - : 1 7r0 
- /eete, leesten waterganghe die men heet de - : 22r0 
- lettenbrouck, den have van - , thof van - : 20r0 
- lettenburch, lettenburgh : 1 6v0 
- manekins hil : 1 8v0 
- meulenweghelkin, mue/leweghelken : 1 5v0, 3 1 v0 
- Moerhuize, moerhuuse Ueghenode - ; den waterhuuse (molen ?) van - ; waterganck vanden - ) : 

4r0, 1 6r0, 20r0 
- moerkerke brouck, den waterganck van - : 2 1 v0 
- noortbrouck, nortbrouck, de waterynghe van de - : 1 6r0 , 20v0 
- noordhoucke : 24bis r0 
- nyen wech, upden - - dam : 32v0 
- parys leen : 28r0 
- peerboom meersch, peereboom mersch : 24bis v0, 26v0 
- poldre, maldeghemschen - : 5r0, ?v0, 1 0r0 
- prochie : 4r0 
- rabatte, bij den - van maldeghem : 1 8r0 
- Reesinghe ( up - , de stede te - , den heere van - , den have van - , den lande van -) : in leiding , 

1 5r0, 1 6v0, 20r0, 20v0 
- rycquaerts, tleen - ; ryquaerts thiende van donct : 1 6v0 
- Scaeghe, een gemet upt - : 2 1  v0 
- Scapelins mersch, Scapelkins - : 1 6r0, 22r0 
- scheeweghe : 2 1 v0 
- scottershof : 1 8r0 
- scoyers, up - : 1 8v0 
- stage, eenen mersch gheheten de - : 1 7r0 
- slapt, ande noortzyde de biest men heet de - : 1 9r0 
- spieryncx, - merschen, - straetkin : 1 8v0, 20v0 
- squynckerswal, een leen " .  ende heet - : 1 5v0 
- stevers leen : 2 1 v0 
- stovemeersch : 32v0 
- Strobrugge, strobrocx ; den wech die van strooprox loopt tardemburch : 1 5v0, 20v0 
- Vake, te vaken, ande vaecke strate : 2 1 v0, 22v0 
- vliegherswege, svlieghers wech : 1 6r0, 31 r0 
- vlote, zekeren grondt van armen - . een jeghenot gheheten ter - : 4r0, 1 5v0 
- Wa/lewech, twalleweghelken : 1 7v0 
- Warme, waremstrate ; twarme straetkin; warrem ackere ; tusschen warrem ende de haghe ; anden 
wegh die van warrem ter haghewaert loopt ; noordt van warhem tusschen de hondmersch ; tus
schen brouchuuse ende west warrem ; tusschen brouchuuse ende warrem dat men heet de sto
vemersch ; warhem ackere; upden warrem gracht : 1 5v0, 25v0, 26v0, 27r0, 28v0, 30r0, 3 1 r0, 33r0 
- waterganck, maldegemschen - : 3v0 
- wulvekins leen : 32v0 
- ynghelroots weghelken : 30v0 
- Zoetendale, clooster landt van - : 1 7v0 
- zwane : 20r" 
- zydelinghe, zydelynghe (een scheidings- of zomerdijk bij Moerhuize) : 4r0, 20r0 

Middelburg (in Vlaanderen), Middelburch : 
-heerlichede, upde - van - : 4v0, 2 1  r0 

Moerkerke : 
• adriaen liefvrients dyck : 9r0 
- ambachte ende prach ie : 5r0• 1 Ov0• 22v0 
- armbestuur, den aermen van Moerkerke landt : 22v0 
- brugghe, straete commende van moerkerke - naar de belle : 23r0 
- garyngate (het harinkgat) : 5r0 
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- gentyncwech, van gerendsgate ten - : 5v0 
- kerke van - land : 1 1  r0 
- mesdale, ten - ter stede : 5v0 
- pauwels poldre : 1 1  r0 
- prochie van - : 4v0, 1 0v0 
- smal/en waterganck : 6r0, 7r0, 7v0, 23r0 
- waldoncx houcke, den wech die compt van - te mesdale : 5v0 

Oostkerke : 

- ambachte van - ende prochie van Lapscheure : 1 1 v0 

Oostwinkel, westwynckele : 

- hondstuc, een gemet gheheten d- : 2 1  r0 
- onser vrouw straetkin : 21 r0 
- prochie : 2 1  r0 
- prochie westwynckele (int ambachte van zomerghem ende inde -) : 1 9v0 
- veldekin damme : 2 1  r0 
- westmeersch : 2 1  r0 

Ramskapelle, ramscapelle : 

- ackreheeken, thuus van de - : 1 2r0 
- ghreylbak, den - : 1 3r0 
- prach ie van - : 1 2r0, 1 2v0, 1 3v0 
- Schuere, eene waterganck gheheeten de - : 1 2r0 
- Sinte Adriaens cappelle : 1 2r0 
- waterganck, den - die van ramscapelle te dudse/e loopt : 1 4r0 

Rijsel, ryssele : 

- rekenkamer, tryssele inde camere vander rekeninghe : inleiding 

Sijsele, ziesscheelse, sousceele : 

• prochie ende heerelichede van ziesseelsche : 23r0 
- thiende van sousceele : 1 9v0 

Sint-Laureins, sinfe laureyns, • lauwereyns, : 

- barthels dorpe : 5v0 
- breede wegh : 1 8r0 
- prochie : 1 8r0 

Sint-Winnoksbergen, Sinfe Winnoxberghe : 

• abt van Sinte Winnoxberghe : 2v0 

Spermalie (abdij, kerk) : 
- sparmail/en land : 7 r0' 8r0 '  1 1  r0' 1 1  v0 

Torhout, f horroudt : 20r0 

Zomergem : 

- ambachte van - : 1 9v0 

Moeil ijk te situeren plaatsnamen, afgeleid van een persoonsnaam : 

Ecke ende Sconewalle, Eeckin en van Scoonewa/le, heer van - : 2r0, 2 1 r0• 
Sconewalle, heer van Ecke ende -, van Eeckin en van Scoonewalle : 2r0, 21  r0 
Somelande, heer van - : 3r0 



HET GEBEURDE IN 1897 

100 JAAR GELEDEN 

EUROPA 

Op 3 1  augustus riep journal ist Theodor Herzl te Basel meer dan tweehonderd Joodse 
afgevaardigden samen in  een zionistencongres. Daar werd voor de eerste maal du ide
l ij k  gekozen voor de oprichting van een nieuwe staat I sraël in Palest ina.  Ongeveer vijftig 
jaar later zou hun ideaal gerealiseerd worden. 

Niettegenstaande een verbod gaf de Britse seksuoloog Henry Havelock El l is zi jn boek 
'Sexual l nversion_ uit in Londen. H ij pleitte in dit boek voor aanvaard ing van de homo
seksualiteit, volgens hem een normale, n iet-ziekelijke vorm van geslachtsdrift . 

Een n ieuwe stij l deed zijn i ntrede : de Jugendsti l .  De stij l streefde ernaar al le voorwer
pen te sti leren door een vloeiend ritme van bewegingen. De Belgische arch itect Henry 
Van de Velde was een toonaangevende f iguur in deze stijlvorm . 

Koning in Victoria vierde in  Londen haar 60-jarig jubi leum . Zij was een nicht van onze 
eerste koning Leopold 1 . Zij had een speciale manier van leven ,  gekenmerkt door sober
heid, rel igiositeit en puritanisme. Deze leefwijze werd later de Victoriaanse moraal 
genoemd. 

BELGIE 

Het wetsvoorstel Coremans-De Vriendt voorzag in vol ledige taalgel ijkheid in al le wettek
sten .  Een amendement zwakte het originele voorstel echter zodan ig af, dat de Vlaamse 
wetteksten nu slechts beschouwd werden als een vertal ing en geen gel ijkheid genoten .  
Op 23 apri l werd de wereldtentoonstel l ing van Brussel voor het publ iek opengeste ld .  
Een bl ikvanger was het paviljoen van Kongo Vrijstaat te Tervuren . N iemand minder dan 
Albert Van Oye, Maldegems pol it icus en mandenfabrikant, zorgde voor een hele reeks 
gebouwen en modelwoningen in riet, waarin de Congolezen werden ondergebracht. 
Deze werden rond de grote vijver van Tervuren opgetrokken door zijn maatschappij 
Ratania. Verschi l lende Kongolezen werden als een rariteit tentoongesteld .  De gekende 
Tervurenselaan werd aangelegd .  

Het schip de  Belgica voer op  verkenning naar Antarctica (Zuidpool ) .  Deze weten
schapsreis stond onder leiding van ingenieur Adrien de Gerlache. 
In  Brussel werd het warenhuis l ' l nnovation geopend, alsook de eerste permanente b io-
scoop. [ 291 



Adegem, Maldegem en Middelburg 

Adegem 
Maldegem 
Midde lburg 

JANUARI 

geboorten 
1 1 7 
3 1 2  

34 

Uit 't Getrouwe ... 

huwel ij ken 
20 
65 

5 

overl i jdens 
72 

2 1 1 
1 3  

* De kon ing schreef voor het jaar 1 902, dus 600 jaar na d e  Guldensporenslag , een prijs 
u it voor het beste boek over de verdedig ing van ons land .  

Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 1 2  januari .  De gemeenteraad was samengesteld uit burgemeester 
H ippol iet Cuelenaere, schepenen Pieter Perquy en Eduard De Pau en raadsleden 
Frederic Blomme, Bernard Roels, H ippol iet De Jaeger, Augustien De Li l le ,  Amand 
Timmerman, Pieter Verstr inge. Alfons Vermeersch was secretar is .  De raad g ing akkoord 
met een voorstel van de heer Encke, n ijveraar te Eeklo, om de Brielstraat te verharden 
met 'steengru is of zenders ' .  Volgens de burgemeester had de bestuurster van de aan
genomen meisjesschool op het Center toegezegd een bewaarschool in te richten . Er 
werd een verzeker ing tegen brand afgesloten voor de reg isters van de burgerl ij ke stand .  

* M idde lburg 18  januari .  De gemeenteraad werd voorgezeten door burgemeester 
Leonard De Bruyckere. Schepenen waren Charles Devleesschouwer en Frederic Dhont, 
leden Jacob Huyghe, Francies Verstraete, Bernard Wil lems en Karel Boterman . Gustaaf 
Gheeraert was secretaris.  Voor het onderwijs stonden vier klassen beschikbaar: een klas 
in de gemeenteschool , een klas in de aangenomen jongensschool en twee klassen in 
de aangenomen gemengde school . Een plan om een bewaarschool op te richten werd 
kenbaar gemaakt. 

* Adegem 27 januari .  De gemeenteraad bestond uit burgemeester Leopold Van 
Waetermeulen, schepenen Karel Lodewijk Potvl iege, Lodewijk Karel De Bruyckere , en 
leden August Wi l lems, Bernard Verstrynge, August De Laere, Camiel De Wispelaere, 
Petrus Matthys, Herman De Smet en Karel Lodewijk Van de Velde. Louis De Weert was 
secretaris. De raad besloot een 'adres' te sturen ter ondersteuning van het wetsvoorstel 
De Vriendt-Coremans tot 'het bekomen van het Vlaamsch in bestuurszaken' .  

FEBRUARI 

Uit 't Getrouwe ... 
* De verbreding van het kanaal van Terneuzen werd in de Nederlandse Kamer goedge
keurd .  In Eeklo werd besl ist de Ledeganckfeesten te laten doorgaan op 29 augustus. 
Turken en Grieken vochten voor de macht in Kreta. 

Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 16 februari . Naar aan leiding van twee rekwesten <'.>verwoog de gemeente
raad de mogelijke herinrichting van de muziekschool .  Men zou informatie vragen bij de 
Staat over de wijze waarop de oprichting het best en goedkoopst kon geschieden. 



MAART 

Uit 't Getrouwe .. .  
* Het Duimtjesblad, dat in het begin maar twint ig bladzijden te lde, kreeg er nu  vieren
twintig .  De Belgische regering wou de verpl ichte Burgerwacht invoeren .  De droog leg
ging van de Zuiderzee werd als "mogelijk" verklaard . In de Kamer kwamen de woel in
gen b ij de lotingen ter sprake. Er werd geopperd of de lotel ingen n iet beter zouden 
thuisbl ijven of misschien nog beter de lot ing afschaffen? 
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 1 9  maart. Het reg lement op de danspartijen werd herzien,  meer bepaald 
het aspect van de tarieven.  Danspartijen waren maar toegelaten op de eerste vier 
gemeentekermisdagen van september en op de eerste drie dagen van de zomerker
missen van Kleit en Donk. Het dansen mocht maar beginnen om vier uur  en e ind igen op 
het politieuur. Zonder draaiorgel of orkest kostte dit vijftig frank, met d raaiorgel of orkest 
honderd frank. 
Het wassende gras op de n ieuwe tragel van de Eede,  verdeeld i n  35 loten ,  werd ver
pacht voor drie jaar en bracht totaal 234 frank op.  

APRIL 

Uit 't  Getrouwe . . .  

* De grote mogendheden beslisten dat de Grieken Kreta moesten verlaten .  Een oorlog 
tussen Griekenland en Turkije was het gevolg .  Leopold I l  bouwde een kasteel in het zui
den van Frankrijk. De eerste volksbedevaart uit Hol land , waaraan ook enkele Belgen 
deelnamen, vertrok naar Rome en het Duimtjesblad werd in I ta l ië opgesteld .  

Uit de gemeenteraad ... 

* Middelburg 28 apri l .  Al le kinderen werden toegelaten tot het kosteloos onderwijs in de 
beide aangenomen scholen van de gemeente. Amandus De Baets werd met het lan
taarnaansteken belast voor de som van 1 05 frank. 

MEI 

Uit 't Getrouwe ... 

* G riekenland en Turkije sloten vrede. In Nederland zakte de boterprijs tot 25 cent. Te 
Gent werden de huizen tussen Sint-Niklaas en Sint-Baafs, weggebroken .  De Vooruit te 
Gent brandde af. 

Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 1 1  mei. Er werd goedkeuring gehecht aan de kasseidingswerken van de 
steenweg van Kleit naar de Doorn. Aannemer was Pieter Lootens uit S int-Michiels .  
* Adegem 25 mei .  De gemeenteraad keurde de beraadslaging goed van het armbe
stuur, dat conform het legaat van Charles Louis De Bruyckere (oom van schepen Louis 
De Bruyckere) wou overgaan tot 50 brooduitde l ingen .  De onderwijzers Desiré 
Ginneberge (Kruipuit) en Edmond Van Cauwenberghe (Center) kregen toelating op kos
ten van de gemeente "taferelen der H .  Geschiedenis" aan te kopen voor de som van 70 
frank. De veldwachters K .L. De Vos en A. Savat werden op de vingers getikt en aange
maand hun d ienst wat beter te doen en vooral meer controle te doen tijdens de mid-
daguren,  als de velden verlaten waren .  l 293 



JUNI 

Uit 't Getrouwe ... 

* In Brussel werd er  een betog ing gehouden met als motto ' al leman soldaat . De beto
g ing m is lukte maar de kon ing zei ook dat best iedereen soldaat zou worden� maar dat 
de Kamer daarover d iende te besl issen .  De Belgische Staat nam vier ' ijzeren wegen_, 
d ie  in p rivaat bezit  waren ,  over. Er werd besl ist  te Antwerpen een Vlaams 
Conservatorium op te richten met aan het hoofd Peter Benoit . 

Uit de gemeenteraad ... 

* M iddelburg 8 jun i .  Devleesschouwer, verhuisd naar Maldegem, diende te worden ver
vangen als schepen .  Het werd Jacob Bernard Huyghe, d ie al le stemmen bekwam. 
Pieter Roets kreeg de opdracht via een openbare aanbesteding , de straten te vegen 
voor de som van 44,50 frank. 

* Maldegem 1 6  jun i .  N ieuwe plannen voor het leggen van voetpaden in de Noordstraat 
werden goedgekeurd . Men zou slechts voor een gedeelte n ieuwe stenen gebruiken . 
Brouwer Honoré Potvl iege vroeg om tegenover zijn schuur in de Noordstraat een open
bare piscine te plaatsen en men g ing daarmede akkoord . 

JULI 

Uit 't Getrouwe ... 
* I n  Frankri jk mag een toekomstige  soldaat nu twee centimeter korter z ij n .  De 
Congolezen d ie tentoongesteld werden op de wereldtentoonste l l ing ,  kwamen versteven 
van de kou aan . 

Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 9 ju l i .  Men herkende de noodzakel ijkheid dat er  muziek kon aangeleerd 
worden en daarom zouden er vanaf volgende maand tot n ieuwjaar solfègelessen gege
ven worden .  Daarna zou men besl issen of er reden toe bestond de muziekschool vol le
d ig  herinterichten .  Men deed een oproep voor kandidaten voor muziekleraar. 

* Maldegem 30 ju l i .  H ippol iet Buysse nam ontslag als hoofdonderwijzer te Kleit, maar de 
kantonnale opziener was n iet akkoord en meende dat hi j  afgezet moest worden. De vol
gende kand idaten meldden z ich voor muziekleraar : Verschelde u i t  Oedelem, 
Dobbelaere uit Gent, Tinel ,  Strybol en Borgonjon uit Maldegem. Bij de eerste stemming 
behaalde Jan Strybol 4 ,  Borgonjon 3 en Tinel  1 stem. Daar n iemand de meerderheid 
had , ging men over tot balotter ing en bij herstemming b leek dat Jan Strybol zes en 
Borgonjon twee stemmen bekwam. Jan Strybol werd tot muziekleraar u itgeroepen en 
kreeg een vergoeding van 2 frank per les . De muzieklessen werden elke maandag- en 
donderdagavond gegeven in  de bovenzaal van het gemeentehuis.  

AUGUSTUS 

Uit 't Getrouwe ... 
* De wet op de Burgerwacht werd gestemd en in de Vlaamse Burgerwacht zou het 

Vlaams de voertaal z i jn .  Het regende bi jna gans de zomer, maar op de 

Ledeganckfeesten eind augustus was het mooi weer. 



Uit de gemeenteraad ... 
* Middelburg 2 augustus. Over het al dan n iet aannemen van de bewaarschool en het 
verlenen van een jaarl i jkse b ijdrage van 1 50 frank, ontstond er onen igheid . De burge
meester beweerde dat hij zich tevergeefs had aangeboden bij de bestuurster van de 
school en stelde voor de bewaarschool n iet aan te nemen en de bijdrage n iet te verle
nen. De raad verwierp zijn voorstel met vijf stemmen tegen een . De burgemeester zei 
dat de leden Dhont en Boterman (medestanders van hem ?) het n iet begrepen hadden 
en vroeg een herstemming.  De raad eindigde in wanorde.  

* Maldegem 24 augustus. De volgende kandidaten boden zich aan voor de plaats van 
onderwijzer te Kleit : J. Vriendts (Gent), Hendrik Vogels (St. Alfons-Goor) ,  Leonard De 
Cuyper (Brugge),  Raymond Ruyffelaert (Zaffe lare) ,  J. Thiels (St . -Truiden) ,  J. M .  
Cornelissen-Waelbers (Bree) e n  Jan Strybol ( Maldegem) .  Deze laatste was hu lponder
wijzer aan de aangenomen jongensschool van het Centrum.  Bij stemming bleek dat Jan 
Strybol al le stemmen bekwam en dat h ij dus tot onderwijzer van Kleit u itgeroepen werd 
met een jaarwedde van 1 400 frank. 

SEPTEMBER 

Uit 't Getrouwe ... 
* Engeland vierde de 1 300ste verjaardag van zijn bekering .  Kon ing in  Emma van 
Nederland opende voor de laatste keer de Staten-generaal . Op een landdag te 
Oudenaarde riep men plechtig het feest van de Boerenkrijg uit voor het jaar 1 898. Peter 
Benoit werd als een kon ing gevierd te Antwerpen . 

Uit de gemeenteraad ... 
* Middelburg 3 september. Wegens het vertrek van Charles Devleesschouwer naar 
Maldegem diende er een n ieuw gemeenteraadsl id te worden aangeste ld .  Daarvoor 
waren nieuwe verkiezingen nodig en deze g repen plaats op 1 0  oktober. Burgemeester 
Leonard De Bruyckere, schepen Frederik Dhont en gemeenteraadsl id Karel Boterman 
reclameerden tegen hun te hoge hoofdel ijke omslag (belasting) .  Hun reclamatie werd 
als onterecht beschouwd en verworpen.  

* Adegem 1 1  september. Een voorstel tot aankoop van een d ienstrijwiel voor veldwach
ter Karel Lodewijk De Vos werd na beraadslag ing voor onbepaalde tijd verdaagd .  
Volgens een legaat van d e  weduwe van Jan Francies Standaert zou er vijf jaar lang een 
jaargetijde tot lafenis van zijn ziel met u itdel ing van 1 5  frank roggebroden aan de armen 
moeten gesch ieden . De gouverneur verzocht de gemeente haar reg lement en model
programma voor de scholen aan te passen aan de n ieuwe schoolwet. Het godsdienst
onderwijs zou een half uur b ij de aanvang en een half uur  bij het einde van de lessen 
gegeven worden. 's Morgens begonnen de lessen om half negen en eindigden om elf 
uur. 's Namiddags begonnen ze om half twee en eindigden ze om vier uur. Enkele ver
lofdagen werden nog toegevoegd aan deze reeds voorzien in het reg lement : "de afge
stelde feestdagen en aschdag al leenl i jk 's voormiddags" . 

* Maldegem 23 september. Voor de brandblusd ienst was er behoefte aan waterputten .  
De  heer Gryffrey u i t  Evergem, artesische putmaker, zou u itgenodigd worden om prijs op 
te geven voor het boren van een vier- tot zevental putten . 



OKTOBER 

Uit de gemeenteraad . . .  
* Maldegem. De kerkfabriek van Maldegem-Dorp vroeg aan de raad toelating om voor 
de waarde van de door de heer Stroo gelegateerde hofstede, g ronden te mogen verko
pen gelegen te Adegem, Maldegem en Sint-Laureins, en met een totale oppervlakte van 
1 5  ha 1 8  a 1 5  ca. Het geld zou gebruikt worden voor aankoop van Belgische obligatiën 
aan 3%, in te schrijven in  het g rootboek van de openbare schu ld .  De vraag werd inge
wi l l igd .  

NOVEMBER 

Uit 't  Getrouwe . . .  
* Een g rote brand te Londen vernietigde meer dan honderd hu izen. 

Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 25 november. Er was een rekwest van het hoofdbestuur der Posterijen,  
waarin gevraagd werd een postkantoor te mogen oprichten aan de westkant van de 
Marktplaats. Dit  zou de Marktplaats veel verfraaien .  De raad was geneigd om op het ver
zoek in te gaan m its een behoorl i jke pri js. 
* Adegem 5 november. I n  de begroting voorzag men nog een som van 1 82 ,40 frank als 
aandeel van de gemeente in  de wachtjaarwedde van mevr. Math i lde Courtmans, op rust 
gestelde onderwijzeres van de meisjesschool te Adegem . 
* M iddelburg 1 5  november. Beëdigd landmeter ls idore Gheeraert legde de eed af als 
nieuw gemeenteraadsl id .  H ij werd onmiddel l i jk gekozen als schepen in vervang ing van 
Jacob H uyghe, d ie vijf dagen voord ien als schepen ontslag had genomen . Op vraag 
van moeder H ieronyma (Cesarine Corneel) werd de bewaarschool nu wel aangenomen 
en een hu lpgeld van 1 55 frank toegestaan . De bewaarschool of kindertuin werd inge
richt volgens de leerwijze van Froebel en geopend in het lokaal van de afgeschafte 
gemeenteschoo l .  Jongens en meisjes vanaf 3 jaar ten vol le werden toegelaten. Voor de 
kinderen die n iet in  aanmerking kwamen voor kosteloos onderwijs, d iende een bijdrage 
van 0 ,50 frank per maand te worden betaald.  

DECEMBER 

Uit 't Getrouwe ... 
* Turkije en Griekenland tekenden een vredesverdrag. Op n ieuwjaarsavond vierde paus 
Leo X I I I  de zestigste verjaardag van zijn eerste mis.  

Uit de gemeenteraad ... 
* Middelburg 7 december. Er werd een reglement op het aansteken van de openbare 
verl icht ing opgeste ld .  Daaruit bleek dat men de lantaarns diende aan te steken tussen 
1 januari en 1 5  maart en tussen 1 5  september en op 31 december. 
* Adegem 1 7  december. De gouverneur had wat kritiek op het schoolreglement en vroeg 
verdere toel icht ingen. In het nieuwe reg lement had men nu 2 uren meer voor onderwijs 
van de godsdienst voorzien dan vroeger. De raad l iet weten dat zij deze uren zou terug
winnen door een uur  minder tekenen te geven, een half uur  minder zang, een half uur 
minder gymnastiek en een half uur minder "vaderlandsche geschiedenis". Er waren drie 
g raden voorzien : de aanvankel ij ke g raad met twee afdel ingen n ste en 2de leerjaar), de 
middelbare g raad met één leergang (3de en 4de leerjaar) en de hogere graad met één 
leergang (5de en 6de leerjaar). 



PIETER VAN CLEEMPUT 

1912 - 1997 

I n  apri l  1 997 deed plots de mare de ronde : Pieter Van Cleemput is n iet meer. H ij was na 
een kortstondige ziekte op 84-jarige leeftijd overleden.  

Een gewezen onderwijzer bl ijft - ook tijdens z i jn pensioenleeftijd - bij zeer velen gekend .  
Zeker een onderwijzer-schoolfhoofd die het g rootste deel van zijn loopbaan onder de 
Adegemse jeugd heeft doorgebracht en met vele vezels van zijn persoon l ijkheid verwe
ven was met het Adegemse dorpsleven.  

Meester C/eemput, zoals h ij door iedereen genoemd werd , was geboren te Adegem in 
de Kal lestraat, op 1 3  november 1 9 1 2 , als zoon van landbouwer Octaaf Van Cleemput en 
Ju l ia Matthijs. Zijn g rootvader Victor was geboren te Adegem maar huwde met iemand 
uit het Waasland .  Heel wat fami l ie woont nu nog in het Waasland , doch Octaaf kwam 
'boeren' in de Kallestraat. 

De kinderen Van Cleemput waren zeer bedrijvig en ook zeer gekend :  Maria ( 0 1 9 1 1 ) , 
Pieter (0 1 9 1 2), Kamiel (0 1 9 1 3) ,  Yvonne (0 1 9 1 5) en H i lda ( 0 1 9 1 7) .  
Langs vaders kant waren er twee ooms werkzaam in  het onderwijs, namelijk Alfons en 
Florimond .  Beiden gaven les in Adegem, Florimond promoveerde later tot inspecteur. 
Hun voorbeeld wekte bij de jonge Pieter ongetwijfe ld de belangstel l ing voor onderwijs 
en opvoeding . H ij schreef zich in  aan de Normaalschool van Oostakker waar h ij in 1 932 
het d iploma van onderwijzer behaalde. 

H ij had er het geluk de gekende broeder Dr. Denijs als leraar van pedagog ie te hebben,  
een man met een visie en een reputatie in die tijd .  H ij onderhield de vriendschap met 
deze bekwame pedagoog , en werd langs deze weg gestimuleerd om de cursussen van 
het Hoger Pedagogisch I nstituut voor Opvoedkunde te volgen , wat een breder en d iep
gaander vorming verschafte, en meestal het pad naar de carrière van schoolhoofd 
effende. Pieter moest er heel wat voor over hebben,  de verplaatsing naar Gent werd 
vaak per fiets gemaakt. 

Tevens behaalde h ij het d iploma van landbouwleraar, wat hem toeliet van 1 934 tot 1 959 
ononderbroken landbouw-avondonderwijs te geven.  

Na interims in het College van Eeklo, in Aalst en Oostwinkel werd h ij op 1 januari 1 939 
benoemd in zijn geboortedorp . Er werd hem een dubbel-klas toegewezen : het vijfde en 
zesde leerjaar, wat heel wat pedagogisch inzicht en vaard igheid vereiste. 

Ondertussen werd het tijd om aan het huwel i jk te denken : de uitverkorene werd Ivonne 
De Smet uit Oostwinkel .  Op 8 april 1 94 1  gaven ze mekaar het jawoord . Twee levendige 
kinderen, Oswald en Brigitte, kwamen weldra het gezin verrijken .  l 297 



Het jonge gezin Pieter Van Cleemput-lvonne De Smet met hun kinderen Oswald en Brigitte, in de school gefoto
grafeerd kort na de oorlog '40-'45. 

I n  1 962 werd Pieter schoolhoofd van de Aangenomen Lagere Jongensschool in 
Adegem-Dorp . Op 57-jarige leeftijd zette h i j ,  op 31 augustus 1 969, verd iend een punt 
achter zi jn schoolcarrière en g ing met pensioen. H ij was dan dertig jaar titularis geweest 
van vijfde en/of zesde leerjaar, en zag heel wat evolueren in het onderwijs .  Hij startte in 
de tijd van de zesdaagse schoolweek ,  de tijd van overbevolkte klassen, met karige leer
middelen,  soms met mondjesmaat door het betrokken gemeentebestuur ter beschikking 
geste ld ,  met wein ig of geen infrastructuur voor de l ichamelij ke opvoeding .  De oudsten 
onder ons hebben d ie tijd meegemaakt: een vrij gevulde klasweek, ook op zaterdag
voormiddag les, wat toeliet de leerstof zoveel mogelijk in de klas af te werken ,  huiswerk 
was eerder beperkt. 

In de jaren zestig kwam alles in versnelde ontwikkel ing,  n ieuwe leerinhouden doken op, 
o.a. de moderne wiskunde. De ouders werden meer betrokken in  het schoolgebeuren, 
de relatie leraar-leer l ing werd meer kindvriendeli jk . . .  De school kreeg een ander gezicht. 

Meester Van Cleemput had een voorkeur voor wiskunde en meetkunde. Misschien zaten 
zi jn bezigheden als beëdigd schatter en landmeter daar wel voor iets tussen. Vooral van 
rekenpuzzels werd overvloedig gebruik gemaakt. 

Met een mi lde gestrengheid, met oog voor ieders gevoel igheden, wist hij de soms vrij 
g rote klas met orde te leiden . Wanneer de inspecteur op zoek was naar het klaslokaal 

van het zesde en er was toeval l ig zangles, dan wees het diep gebrom van de tuba -

waar de vioolklanken van meester Transon in de aanpalende kla"s maar weinig tegenop 

konden - hem de weg . Zo had de Adegemse jongensschool wel haar eigen sfeer: aan 

col legial iteit en een 'Adegemse grap of lach ' ontbrak het n iet in het na-oorlogse onder-



wijzerskorps. Dit bestond uit de onderwijzers Germain Boes, Robert Schelstraete, Albert 
De Schepper, Camiel Transon ,  de juffrouwen Elodie Van den Berghe en Elza 
Ginneberge. Robert Van Vooren, Rudolf De Label en Wil lem Verstraete zorgden gelei
del ijk  voor de aflossing .  

Eens gepensioneerd was het aangenaam met de meester herinneringen op te halen,  
aan de school van vroeger, aan vele k le ine en grote gebeurtenissen uit het verleden. 
Zijn leerl ingen bleef h ij heel lang onthouden en h ij volgde met i nteresse hun doen en 
laten of hun opgang in  de studie .  Velen vonden bi j  hem een welkome wijze raad . Dit  was 
ook het geval met jonge landbouwers d ie - de landbouwlessen indachtig - hem wel eens 
kwamen opzoeken ,  vooral als het seizoen ongunstig ver l iep. 

De t i jd d ie nog restte bu iten de schooltijd werd door meester Van Cleemput zeer actief 
ingevu ld .  In 1 93 1  bereidde h ij voor op het behalen van het d iploma van landmeter, dat 
h ij met succes behaalde. Als landmeter kwam h ij in contact met veel mensen en had h ij 
vaak inzage in oude akten en documenten . Dit heeft ongetwijfeld  zijn heemkundige inte
resse gestimu leerd . Ontdekte h ij een mooi ambachtel ijk of antiek stukje, dan was d it 
g raag meegenomen om het hu isel i jk interieur mee te verfraaien . 

De Eeklonaar Romano Tondat deed h ij geregeld plezier door in zijn "Ons Meetjesland" 
( 1 968-1 986) een korte bijdrage te leveren over een Adegems onderwerp (z ie bij lage). 
Goed bekend met de boerderijtjes in al le hoeken van Adegem , bereidde hij in 1 969 
samen met Romano Tondat en Alfons Ryserhove het boekje "Oud Adegem" voor, waar
in een veertigtal oude woningen en hoeven besproken werden . De u itgave werd gratis 
door het gemeentebestuur i n  al le Adegemse hu isgezinnen bedeeld . 

Toch nog eens voor de klas komen : de meester tijdens een gelegenheidsles te Lembeke op 23 april 1 99 1 , tijdens 
de stage van mej. De Sutter uit Adegem: "Begrijp je 't nu, hoe de reisduif haar weg vindt?" l 299 



Tijdens de jaren zeventig poogde h ij met Jozef Dobbelaere zelfs een heemkundige wer
k ing op gang te brengen , maar d it kwam n iet echt van de grond. 
U iteraard had hi j  interesse toen in  het najaar van 1 984 de Heemkundige Kring · Het 
Ambacht Maldegem werd gesticht en was actief betrokken bij de publ icaties van Het 
Ambacht. Het Davidsfonds Adegem kon op zijn medewerking rekenen voor de u itgaven 
"Omtrent Adegem" ( 1 978) en " Fragmenten uit het verleden" ( 1 984). H ij was trouwens 
van 1 939 tot 1 995 bestuurs l id van deze veren ig ing .  

De zondagnamiddag werd n iet i n  ledigheid gesleten . Op de voordrachten d ie h i j  in het 
kader van de pedagogische werking van de Boerenbond kon geven was h ij erg gesteld.  
H ij was immers graag onder de mensen . Hi j  was ook een t i jd lang spelend l id van de fan
fare " De Verenigde Vrienden" en voorzitter van de duivenveren iging "De Jonge 
Snelvl iegers en de Vrijheid" .  Hadden de du ifjes ' retard ' dan werd het soms wel reppen 
om tijd ig  aan de schoolbel te kunnen trekken . 
Zi jn betrokkenheid bij de gemeenschap werd nog groter door de functies d ie zijn echt
genote Ivonne De Smet waarnam, als schepen van de burgerstand ( 1 964-70) en als 
raadsl id ( 1 970-76) in Adegem en als schepen van de burgerstand in de fusiegemeente 
Maldegem van 1 976 tot 1 988. Zomaar eventjes 24 jaar in de plaatsel ij ke pol it iek! 

De pensioen leeftijd maakte het hem mogeli jk met rust en kalmte van zijn vele interesses 
te gen ieten .  Een babbel met de mensen,  zi jn du iven , een reisje en vooral de zorg en de 
belangste l l ing voor zijn beide kinderen en hun gezin.  Het stemde hem fier en tevreden 
dat beiden een mooie maatschappel ijke positie hadden verworven : zi jn zoon Oswald 
als professor aan de Un iversiteit van Gent, zijn dochter Brig itte als apothekeres te 
Adegem. 
Meester Van Cleemput mocht terugbl ikken op een ri jk en welgevu ld leven . We vergeten 
hem niet .  

Bijlage. 

Heemkundige publicaties van Pieter Van Cleemput (OM = Ons Meetjesland). 
- Van een vroeger streekkunstenaar: "Fientje Goethals'', OM 2/2, 5-6. 
- Het ontstaan van de fanfare "De Verenigde Vrienden" te Adegem, OM 3/1 , 5-7. 
- Zo ontstond het "Hospice" te Adegem, OM 3/2, 1 0- 1 2. 
- Oude beraadslagingen van de Adegemse gemeenteraad, OM 3/4, 25-26. 
- Het Gemeentehuis te Adegem, OM 4/76-78. 
- Vroegere wegenaanleg te Adegem, OM 4, 88-90. 
- De kantwerkschool te Adegem, OM 4, 1 2 1 - 1 23. 
- Het uurwerk in de Adegemse kerktoren, OM 5,  4 1 -43. 
- Adegemse gesneuvelden onder het Franse regime ( 1 796- 1 8 1 5), OM 5, 79. 
- (met Alfons Ryserhove) Oud Meetjesland. Groepsfoto. Eerste mis Mgr. De Kesel, OM 6, 1 1 7- 1 1 8. 
- Oud Adegem. Groepsfoto. Leerlingen eerste leerjaar 1 9 1 9, OM 6, 1 40- 1 4 1 .  
- Openbare verpachting van kerkstoelen te Adegem, O M  8 ,  49-5 1 .  
- Merkwaardige gemeenteraadsbeslissingen uit de vorige eeuw te Adegem, OM 8, 95-97. 
- Onderpastoors te Adegem, OM 9, 1 3 1 - 1 33. 
- De broodnijper en de broodpikke, OM 1 5 ,  99- 1 0 1 . 
- "Oud-Adegem", samen met Romano Tondat en A. Ryserhove, 1 969. 
- In  'Omtrent Adegem', Davidsfonds Adegem, 1 978 : . . 

"Zo ontstond het rustoord te Adegem" en "Het gemeentehuis". 
- In  'Fragmenten uit het verleden', Davidsfonds Adegem, 1 984: "De Brandglasramen in de 

St.-Adrianuskerk te Adegem". 

W. N.  



GEORGES A . C .  
VAN VOOREN 

Op 15 november 1 996 vernamen wij het  overl ijden van een goede vriend-heemkundige, 
Georges Antonius Christianus van Vooren,  echtgenoot van Ed ith De Rijcke. 
Georges was een alombekend f iguur in Aardenburg en omgeving ,  maar had ook veel 
relaties over de grens naar het Meetjesland toe . Meer, hij was ti jdens zijn leven actief 
betrokken bij de werking van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland en het 
Ambacht Maldegem, om niet te spreken van het vele werk dat h ij verricht heeft voor de 
Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen .  

Hij werd geboren te Eede op 25 mei  1 923 en studeerde in 1 94 1  af aan de kweekschool 
"St.-Louis" te Oudenbosch. Daar er in die tijd moei l ij k  werk te vinden was als onderwij
zer zou h ij carrière maken als ambtenaar in de gemeente Aardenburg, naar het voor
beeld van zijn vader, de laatste gemeentesecretaris van Ede. 
Georges maakte van heel nabij de oorlogsel lende mee d ie over Aardenburg kwam. Het 
was vooral over deze oorlogsperiode dat hij later heel wat zal publ iceren en voordrach
ten geven. Na de oorlog bleef zijn fami l ie in Aardenburg wonen. 

Georges kreeg, als ambtenaar van de burgerl ijke stand in Aardenburg, interesse voor 
het plaatselijk archief dat h ij op accurate wijze ordende. Het was bekend,  op het arch ief 
van Aardenburg wordt men vlot en gedienstig geholpen door Georges. H ij kon een 
document ogenbl ikkelijk uit de rekken halen ,  hij had het immers zelf geklasseerd en hi j 
stond g raag mensen ten dienste. 
Vanaf 1 januari 1 980 bekleedde hij het secretarisambt, een taak d ie hij tot ieders vol
doening u itoefende tot aan zijn pensioner ing.  
Georges was een minzaam, g raag gezien man. Op 25 maart 1 995 boden zijn vrienden 
hem een verd iend 'Liber Amicorum'  aan . Zijn bibl iografie telt n iet minder dan 1 1 0 titels .  
Hij was jaren bestuursl id van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland en 
publiceerde ook heel wat in de Appeltjes. 
Jammer genoeg is de tijd om met Edith nog meer te genieten van kinderen en kleinkin
deren, van zijn tuin,  zi jn heemkundige publ icaties, zijn u itstapjes met de Heemkundige 
Kring , van bezig zi jn met zovele interesses, zo plots afgebroken.  
Zijn heengaan laat een pijn l ijke leegte na in  z i jn  fami l ie ,  waar hij a ls echtgenoot, pa en 
opa op de handen gedragen werd . Wi j  bl ijven Georges als goede vriend gedenken . 
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