
JA A RB O EK 





Opgedragen aan de oud-strijders van 1914-18. 

VRIJWILLIGER 

't  Was oorlog in 't land en stilaan kwam de nood, 
In 't huisje vol kinders, die rond moeders schoot. 

En hongerig waren naar 't voedende brood, 
En d'oudste, heel doelloos het huisjen ontvlood! 

Hij ging er gaan slentren, langs velden en bosch, 

En vleid'er zich neder in 't groen donzig mos. 

Daar bulderden luider de schoten zich los, 
Hij zuchtte en op 't wezen glom koortsigen blos ... 

En 't kwam er stilaan in zijn herte geplant, 
Hij zou er gaan vechten voor Koning en Land. 

Zoo menigen gaven hun krachten ter pand, 

Hij, nietsdoener blijven, neen ... 't was hem een schand! 

Hij voelde zich man, kwam naar huis moedig weer, 

En zette bij Vader en Moeder zich neer. 

Hij sprak hun van weggaan, van 't strijden vol eer, 
En Vader en Moeder die weenden zoo zeer! 

En tien jonge kind ren, die weenden hen na, 
En Vader zei mokkend: Mijn jongen, wel ga. 

En strijd er en weer u, met Godes gena, 
Verwerf met de legers de zege ook alra. 

Zijn paksken was kleen, maar zijn herte was rijk, 
Aan wilskracht, hij trok een kruisvaarder gelijk. 

Met 't kruis op het voorhoofd, des ouderens blijk 
Van liefde en van zegen naar 't strijdende rijk ! 

(Tekst: mevr. Octavie De Zutter, echtgenote Victor De Lilie). 

Bij de foto op pag. 2: op deze opname gemaakt door de hr. Noël Ryheul in de jaren zeventig, zien we meIkvoer
der Richard Van Hecke op zijn dagelijkse ronde. 
Richard Van Hecke (°1 9 1 5  +1 984, echtgenoot van Judith Vlaeminck, vader van André en Andrea) was de melk
ophaler in de Warmestraat, Kleine Warmestraat en Bloemestraat. Op zon- en weekdag, door weer en wind, begon 
hij om 7 u. 's morgens zijn dagelijkse ronde en bezorgde de melkbussen bij de melkerij St.-Marie. Hij deed dit, tot 
voldoening van zijn klanten-landbouwers, tot hij op 60-jarige leeftijd welverdiend met pensioen ging. 



WOORD VOORAF 

Dankzij de inzet van het redactieteam en de ondersteuning van de overige 

bestuursleden zijn wij er weer in geslaagd op het voorziene tijdstip een 

behoorlijk gevuld heemkundig jaarboek samen te stellen. 

Als nieuwkomer in de redactieploeg verwelkomen we de heer Paul Oe 

Coninck, die bekend staat als een nauwgezet en volhardend pluizer in de 

archieven. Hij brengt ons een studie van de ontwikkeling van de weg 

Maldegem-Aa/ter in de 19de-20ste eeuw. Hiermee betreedt hij ongeveer 

dezelfde paden als Pau/ Oe Ceuninck van Donk, die de modernisering van 

de wegverbindingen tussen Donk, Moerkerke en Maldegem onder de loep 

neemt. Met bijdragen over 'Oe radio: het manna uit de hemel', 'Maldegem 

tijdens de Eerste Wereldoorlog', 'Maldegem zet de stap van een kerkelijke 

naar een burgerlijke begraafplaats', 'Oe vo/kstelling in Adegem in het jaar 

IV (1796)', 'Middelburg en het adellijke huis van Arenberg', 'Het bouwkun

dig erfgoed van Donk', 'Oe wijk het Vossenhol', is de diversiteit van de 

inhoud en de aantrekkelijkheid voor de lezer weer verzekerd. 

Ik dank al de leden van de redactie, die vrijwillig hun kennis en vrije tijd 

besteed hebben aan het schrijven van gedegen en lezenswaardige bijdra
gen. 

Een dergelijk volumineus boek binnen een vrij korte tijdspanne op een 

behoorlijke wijze samenstellen en afwerken vergt een goede coördinatie. 
Wij zijn het personeel van de drukkerij Van Hoestenberghe dan ook dank
baar voor de vlotte samenwerking, die zeker heeft bijgedragen tot de reali
satie van dit naar onze mening weer zeer presentabel jaarboek. 

Ten slotte onze dank aan de archiefdienst van de gemeente en aan het 
gemeentebestuur voor de gastvrije ontvangst op het gemeentehuis bij de 
voorstelling van dit jaarboek. 

Wij hopen verder op de steun van onze trouwe intekenaars te kunnen 
rekenen om de uitgave van het heemkundig jaarboek ook in de toekomst 
mogelijk te maken. 

Oe voorzitter, 
Walter Notteboom. 12 december 1998 



RADIO: 

HET MANNA UIT DEN HEMEL 
Hugo Notteboom 

Radio is vandaag geëvolueerd tot een geluidsbehang waar slechts af en toe echt naar 

geluisterd wordt. Het oorspronkelijke informatieve en educatieve doel van de radio is 

grotendeels verloren gegaan ten voordele van een meer recreatieve rol. Bij de opkomst 

van de radio tijdens het interbellum zijn er idealisten die dat helemaal anders zagen en 

het nieuwe medium vanuit een pedagogisch-didactische hoek bekeken. Radio was er 

niet om je te amuseren, maar om te leren. 

De verspreiding van dit nieuwe medium, dat binnen de kortste keren erg populair wordt, 

is te danken aan verschillende factoren. In de eerste plaats neemt het aantal zendsta

tions almaar toe en stijgt de kwaliteit en de kwantiteit van de uitzendingen. Ten tweede 
worden de ontvangtoestellen steeds maar beter en betrouwbaarder, waardoor ze een zo 

goed als vlekkeloze ontvangst waarborgen. Ten derde is er de beheersing van de elek

triciteit, waardoor een snelle en betrouwbare communicatie tot ontwikkeling kan komen: 

telegraaf, telefoon, radio en later televisie. 

Belangrijkst van al bij de verspreiding van de radio zijn de idealisten, de mensen die de 

technische vooruitgang toejuichen, de durvers die risico's nemen, die lak hebben aan 

oubollige ouderwetsheid en vooruit willen. Jozef De Lille is zo'n man. Het zit een beetje 

in de familie, die hang naar het nieuwe, die drang om te ontdekken, te experimenteren. 

Grootvader Carolus bouwt de 'avapeur' , een door mensenkracht rijdende fiets op drie 

wielen, vader Victor is Maldegems eerste 'lichttekenaar', bezit de eerste telefoon, rijdt 

met de eerste auto, enz. Zoon Jozef is in hetzelfde bedje ziek: hij bezorgt Maldegem 
middelbaar onderwijs, ijvert voor de aanleg van een openbaar elektriciteitsnet, promoot 

handel en nijverheid, bouwt spotgoedkope huizen en is bezeten door techniek, uitvin

dingen en nieuwigheden. In 't Getrouwe Maldeghem verzorgt hij jarenlang onder de 

schuilnaam Jym de rubriek Nieuwigheden uit de Mekanieke Wereld. Hij ontwerpt en 

experimenteert met allerlei machines en werkt zijn ideeën uit, soms zo eenvoudig als het 
ei van Columbus. Na de oorlog nog stelt hij een dossier samen voor een getijdencen

trale in 8t.- Malo aan de Normandische kust. Deskundigen kijken verbaasd op van de 
accuratesse van zijn berekeningen. 

Vanzelfsprekend is Jozef De Lille ook erg enthousiast over alles wat te maken heeft met 
radio. Als overtuigd Vlaming ziet hij er het belang van in voor het Vlaamse volk. Voor hem 
is de radio te vergelijken met de boekdrukkunst. Hij noemt de uitvinding een triomf van 
de menselijke geest, die wetenschap, kunst, menselijkheid en beschaving zal doen toe

nemen. Kortom: een sprookje dat werkelijkheid is geworden, de liefste uitvinding van de 
eeuw. Vanzelfsprekend is radio voor Jozef De Lille óók een winstgevende bezigheid, 
maar de nadruk bij hem ligt toch op het educatieve. Hoe dikwijls schrijft hij niet wat voor 
een weldaad een radio zal zijn voor een gezin dat bijvoorbeeld geïsoleerd in Burkel 
woont. 1 7  
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Jozef De Lille die als bouwondernemer, technicus, radiohandelaar, burgemeester en volksvertegenwoordiger 
Maldegem een ander aanzicht geeft tijdens het interbellum. 

Voor het schrijven van het artikel gebruikten we voornamelijk het weekblad 't Getrouwe 
Maldeghem,  waarin bijna wekelijks 'Ons radiohoekje' verscheen. Bijzonder veel dank 
zijn we verschuldigd aan Koenraad De Lilie, zoon van Jozef, die ons het volledige radio
archief van zijn vader ter inzage gaf. Zonder zijn medewerking hadden we dit artikel niet 
kunnen schrijven. 

I. DE RADIOHANDEL VAN 'T GETROUWE 

Experimenten 

Pas na de Eerste Wereldoorlog wordt alles wat in verband staat met radio en radio-uit
zendingen populair in België. De verspreiding van de uitvinding staat in nauw verband 
met de aanleg van het elektriciteitsnet, alhoewel de eerste radio's uitsluitend op batterij
en speelden, maar dat bleef toch behelpen. In België kennen we vanaf 1923 regelmati
ge radio-uitzendingen. Het is de Societé Beige Radio-Electrique (S. B.R.), de eerste 
Belgische fabriek die lampontvangers produceert, die toestemming krijgt om op de vier
de verdieping van het gebouw van de Union Coloniale aan de Stassartstraat in Brussel 
een zendpost van 1 ,5 kW te bouwen, die uitzendt op een golflengte van 410 meter. In 
de loop van de maand november worden proefuitzendingen gestart, die tot in 
Noorwegen en Spanje worden gehoord. De officiële opening van deze particuliere zen-



Jozef De Lille schrijft niet enkel over·technische nieuwigheden, sommige wil hij aan den lijve meemaken. Hier staat 
hij klaar om in te stappen in een driemotorige Fokker die hem naar Malmö in Zweden zal brengen, rond 1 930 nog 
een echt avontuur, waarover uitgebreid wordt bericht in 't Getrouwe. 

der gebeurt op 23 november1 923'en 's anderendaags beginnen de regu l iere u i tzendin
gen van Radio-Bruxel les, want u iteraard verloopt a l les in het Frans, zeer tot ongenoegen 
overigens van de Vlamingen.2  Vandaar misschien dat er in  't Getrouwe Maldeghem nau
weli jks aandacht wordt besteed aan deze toch wel belangrijke gebeurtenis: Brussel zal 
dezen winter beginnen met Radioconcerten in de lucht uit te zenden gelijk te Londen en 
Parijs gedaan wordt. 24 november om 11 uur 's morgens wordt het nieuwe Radiostation 
plechtig geopend door den Minister van Spoorwegen en Telegrafen. Oe rede die de 
minister zal uitspreken wordt den eigensten oogenblik, 't is te zeggen draadloos uitge
zonden.3 

Vanzelfsprekend val len er reeds vóór WO I heel wat experimenten te noteren op rad io
gebied . Marcon i  monteert verschi l lende componenten ,  d ie door anderen zijn u itgevon
den, om d raadloos signalen te verzenden. In 1 906 slaagt de Amerikaan Fessenden erin 
vanuit het station Brant-Rock een rad io-u itzending te real iseren .  Ongeveer gel ijktijd ig 
worden van op de Eifeltoren tijdseinen uitgezonden, d ie men met een koptelefoon en 
een beetje geluk kan beluisteren .  De eerste Belgische experimenten met de téléphone 
sans fil (TSF, téhessef) vinden plaats in 1 907. Vanaf het Brusselse Justitiepaleis wordt 
uitgezonden naar Tervuren. In 1 9 1 3  wordt in Laken het eerste - zij het experimentele -
radiostation van Europa gebouwd .4 Het is vanuit  dat station dat voor het eerst een' radio
fon isch concert wordt u itgezonden. De Eerste Wereldoorlog maakt aan dat al les abrupt 
een eind: het station wordt op 1 9  augustus 1 9 1 4  op bevel van koning Al bert opgebla-
zen ,  het materiaal wordt gedeeltelijk aangewend voor een mobiele TSF-post van het I 19 
legér.� 



I n  Maldegem is er i n  de 1 9de eeuw ook een man d ie z ich bijzonder i nteresseert voor 
a l ler lei  techn ische nieuwigheden, namel i jk  burgemeester Jan De Smet, d ie in 1 883 een 
private telefoon l i jn laat instal leren tussen het Kasteeltje en het Hospitaal. In 't Getrouwe 
Maldeghem wordt vanaf de eerste nummers vrij veel aandacht besteed aan al lerlei nieu
wigheden. In het laatste decen nium van de vorige eeuw is al les wat in verband staat met 
elektriciteit, elektromagnetische golven en de toepassing ervan in bijvoorbeeld de 
geneeskunde en techn iek, zeer popula i r. Victor De Li l le schrijft steeds met een zekere 
sym path ie over u itvinders en kwakzalvers, in z ijn ogen zijn beide categorieën aardig
aards, die van de goedgelovigheid van de bu itenmensen gebruik maken om hen via de 
recentste uitv ind ing van deze of gene professor geld af te troggelen. Men moet er de 
advertenties maar op naslaan . 

De radio dag in Blankenberge 

Via de rad iohandel van 't Getrouwe kunnen we ons een goed bee ld vormen van de ver
spre id ing van de rad io in een landel ijke gemeente d ie Maldegem tijdens het interbel lum 
nog was. Radiohandel De L i l le  is in de beg inperiode du idel ijk  een zaak van de hele fami
l ie :  er  worden facturen opgeste ld op naam van vader Victor - d ie u iteraard als geld
sch ieter fungeert - en d iens zonen Gabriël en Jozef en i n  februari 1 928 zelfs een t ijd lang 
op naam van Eugeen. Toch berust de le id ing bij Jozef, die tegen eind 1 928 de radio
handei zelfstandig runt. Jozef schrijft onder de schu i lnaam Jym in 't Getrouwe 
Maldeghem wekelijks een artikel over een of ander techn ische noviteit. Al les wat in ver
band staat met rad iotechniek en elektriciteit d raagt daarbij zijn voorkeur weg . 
I ngewikkelde techn ische problemen weet hij op een bevattel i jke manier voor te stel len.  

Op 1 0  mei 1 923, Hemelvaartsdag, wordt i n  Blankenberge de eerste Vlaamse radio
gouwdag gehouden, met een tentoonstel l ing van het al lernieuwste op rad iogebied. 
Deze gouwdag moest een veropenbaring zijn van al wat Vlaanderen aan studeerende 
en zoeklustige jeugd bezit. Vanzelfsprekend is Jozef De Li l le ook van de partij en hij 
maakt van de gelegenheid gebruik om in 't Getrouwe eens uit te leggen wat rad io wel 
is, want de meeste mensen hebben er  n iet het minste benul van . 

10 I Aan de hand van deze il lustratie maakt Jozef zijn lezers duidelijk wat Radio is. 



Wat is Radio? Zie hierboven, daar is een moedertje met haar flink kindje. Ze luisteren, 
want moeder draait even aan een toesteldoosje en de spreekhoorn begint te vertellen. 
Precies lijk een phonograaf ofte spreektoestel kan praten ditmaal zonder gekras, duide
lijk, zachtjes en lief, en altijd nieuws. Dat is de Radio. Oe hoorn of luidspreker vertelt alle 
avonden, netjes op hetzelfde uur, voor het kindje, och voor alle kindjes die zulk toestel
letje bezitten, van kabouters die dansen om een paddestoel, van hooge kasteelen met 
koninginnedochtertjes, van engeltjes die slapen gaan en een gebedeken zeggen, 
enzoovoort, enzoovoort. Binst den dag en later in den avond geeft de Radio muziek of 
pers en beurs en weerberichten voor de groote menschen. Radio, dat is het verkorte 
woord van Radio-Téléphonie, van draadlooze telefoon. De L i l le  schrijft rad io nog met 
een hoofd letter, zoveel ontzag boezemt deze u itvind ing i n .  

I n  zijn artikel gaat Jym verder i n  op  de verzendstations die in  Amerika al de gewoonste 
zaak van de wereld zijn ,  wij zijn daar tegenover maar Eskimozen in Europa, maar ook in  
het  oude continent aan een onstuitbare verover ingstocht begonnen zijn :  i n  Parijs ,  Den 
Haag , Daventry en elders bevinden z ich bijzonder krachtige stations en a ls  men thuis 
nu een toestelletje heeft, dat gevoelig genoeg is om de golvingen gewaar te worden, en 
die met hun zeer lichten stroom wat te versterken, dan kan men een hoornplaatje doen 
beven en dan zal men hooren tot in den diepsten uithoek, wat den man te Parijs of Oen 
Haag vertelt, den wereld wordt met den helft klein der. 

Zoals steeds ontpopt Jozef zich in zijn artikel een beetje als een visionair. Hij heeft het 
over d raadloos verzenden van foto's, over het draad loos besturen van vl iegtuigen en 
schepen en ook over televisie: men is aan het uitvinden, op het eigenste oogenblik op 
hetwelk bijvoorbeeld een koningsstoet te Londen uitgaat iedereen de stoet kan weer
kaatst zien op zijn eigen spiegel in huis, draadloos. Een d i recteur van een fabriek zal zijn 
arbeiders,  om het even waar en in welke afde l ing ze werken ,  vanuit zijn bureau in  de 
gaten kunnen houden,  een fiets zal worden aangedreven met een e lektrisch motortje dat 
d raadloos energie ontvangt die wordt uitgezonden van de Zwitsersche bergen of de 
koolmijnen, iedereen zal zich verp laatsen met e lektrisch aangedreven rolschaatsen,  via 
een ingebouwd tr i lp laatje in een hoed zu l len d i recteurs in verb ind ing bl ijven met hun 
bedrijf, waar ter  wereld ze ook zijn ;  wasmach ines, klokken , be l len en uurwerken zul len 
draadloos en gel ijktijd ig bediend worden. Kortom: het leven van ieder mens zal in een 
mum van tijd een totale ommekeer ondergaan . 'We zijn daar geen twintig jaar meer 
vanaf', voorspelt de L i l ie ,  d ie  ook de sceptici p robeert te overtu igen: '0 neen? Kijk eens: 
dertig jaar geleden reden nog geen auto's. Veertig jaar geleden moest de eerste gas
motor nog worden uitgevonden. Vijftig jaar geleden wist men nog niets van hoogspan
ning in elektriciteit, men kon - schande voor het menschdom - nog niet eens fietsen. En 
De Li l le laat er geen twijfel over bestaan : Wij ook moeten Radio-toestellen hebben, onze 
huizen huiselijker maken, onze menschen vatbaarder maken voor mekaniek. En , lang zal 
dat n iet meer duren: b innen een zestal maanden zal het reuzenzendstation van 
Ruiselede werken , en dan kan elke ingenieuze jongen voor tien franken een toestel 
samenprutsen en gezonde muziek in de hut van zijn moeder brengen.6 

Jym schrijft vol lof over de B lankenbergse rad iodag . Hij bewondert er de verlakte, ver
nikkelde, verkoperde lu idsprekers, de meest vreemdsoortige rad iotoestel len ,  lampen in  
a l le  soorten,  maten en prijzen ,  zelfs kan h ij er twee grote verzendlampen bewonderen , 
want het is nu eenmaal de hoop van iedere l iefhebber om ooit zelf berichten te verzen
den, zo zal de bisschop van Brugge met zijn radio het laatste woord preken na den pas
toor În iedere kerk van zijn bisdom. De beloofde ontvangst van het concert van op de ' 
Eih31toren loopt echter met een sisser af, we hoorden in Parijs wel schuifelen en kraken 1 11 



en auto's trompen onder de toren, maar geen muziek. Naderhand bl ijkt dat de bl iksem 
is  i ngeslagen op de zender waardoor a l le u i tzendingen onmogel ijk werden.  Op Den 
Haag moet men n iet afstemmen , want die zenden n iet uit op Hemelvaartsdag . De aan
wezigen beginnen sti l letjes af te d ru ipen,  tot p lots: 'Hoor! Hoor! Londen is daar!' De hele 
zaal l u istert huiverig sti l  naar een prachtig concert, dat met een daverend applaus wordt 
bes loten. B lankenberge applaud isseert voor Londen.  

'Zoo hoort men in de verte op een zoelen zomeravond de kermismuziek van een nabu
rig dorp, zoo komt het vespergezang stilletjes ter oore van wie de kerk nadert, zoo hoort 
de gelukzalig stervende, door een spleetje van den hemel, het gezang der engelen om 
den rijs tpap ta fe/', aldus nog een mijmerende Jym.7 

Juliaan Vandepitte 

Van bijzondere belang voor de  verdere verspre id ing van de rad io in Maldegem, is de 
kenn ismaking in  Blankenberge van Jozef De Lil le met Ju l iaan Vandepitte, organisator 
van de rad iodag.8 

Vandepitte is n iet de eerste de beste . Geboren in  Uitkerke bij B lankenberge, legt h ij 
reeds van in zijn jeugd een bijzondere belangste l l ing aan de dag voor techn iek en in  het 
bijzonder voor rad iotechniek.  Door i ntens ieve zelfstudie wordt hij een special ist in de 
mater ie .  Tijdens de Eerste Wereldoorlog meldt h ij z ich als vrijwi l l iger en stelt h ij zijn tech
n ische kennis ten dienste van de m i l itaire overheid . N iet al leen houdt h ij zich bezig met 
het doorseinen van nuttige mi l itaire informatie, ook leidt hi j  t iental len jonge rekruten op 
tot bekwame rad io-operatoren ,  d ie  onschatbare diensten bewijzen aan het front. 
Maanden lang strijdt Vandepitte in de voorste front l in ies, bij nachte l ij ke aanval len zwemt 
h ij door het ijskoude water van de Ijzer, meer dan eens raakt h ij bijna begraven onder 
de opgeworpen aarde van ontploffende projectielen. Maar, laten we Vandepitte daarover 
zelf even aan het woord : 

'Oe draadlooze werd door de vliegtuigen gebruikt, die boven het slagveld vlogen om te 
seinen naar de batterijcommandanten of ze te ver of te dicht schoten. Ikzelf was toen 
officier en moest met mijn toestel in de voorposten luisteren wat de duitsche vliegers aan 
hun batterijen seinden, om den staf te verwittigen waar het bombardement ging plaats 
vinden. Nu gebeurde het éénmaal dat ik aldus in een onderstand zat midden de eerste 
loopgraven. Een duitsch bombardement begon in de buurt en de piotjes kwamen vlug 
vlug schuilen in mijn onderstand. Een groote granaat viel dichtbij, een eind wegs in de 
tweede lijn. Oe vlieger zag dat. Wat zou hij de batterij bevelen? Daar seinde de vlieger: 
Zu weit 300 Meter! Dus was het bombardement werkelijk gericht op den onderstand 
waar ik met mijn toestel en de soldaten inzat. Vlucht! Vlucht!, riep ik tot de jongens, en 
scharrelde mijn toestel onder den arm en liep mee. Een oogenblik later viel een zware 
obus op den onderstand en splitste hem in tweeën. Hij ligt aldus nog te zien.9 

Vandepitte leidt het leven van al le frontso ldaten :  miserie, koude, honger, angst en h ij 
komt thuis met een geknakte gezondheid. De rest van zijn leven wijdt h ij aan de studie 
van de rad io,  onafgebroken , bijna dag en nacht. H ij reist naar Parijs en bestudeert er de 
grote radiozender op de E ifeltoren en ook d ie van Saint-Assises,lO waarbij h ij veel 
opsteekt van twee rad iospecial isten uit die tijd :  Abraham en Guton .  De rad iowetenschap 
vooruithelpen in Vlaanderen is zijn enige bekommernis en wordt zijn levensdroom. 
Vandaar dat h ij het tijdschrift RAD IO sticht, waarvan het eerste nummer in ju l i  1923 ver
schijnt. 
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In de kamer van Juliaan Vandepitte hangt de gekende tekening ' Ik Dien' van Joe English. Als hulde aan Jul iaan 
wordt de tekening enigszins aangepast: een nieuwe spits werd aangebouwd aan den toren van Vlaanderens 

opgaande heerlijkheid en aan deze spits hangt de symbolische luchtdraad die de sprekende leuze AVV- VVK in 

den aether uitstraalt. De verlaten ladder staat symbool voor de durf en het doorzettingsvermogen van de te vroeg 
gestorven pionier van de radio in Vlaanderen. 

Vandepitte heeft gewerkt, geleefd , gestreden ,  proefnemingen gedaan , gestudeerd , 
gereisd , en dat al lemaal voor de radiowetenschap en voor zijn t i jdschrift. H ij is het d ie 
de grote doorbraak van rad io-u itzendingen in  Vlaanderen heeft bewerkstel l igd en daar
door ook de rad ionijverheid een duw in de goede richti ng gaf. Veel industriëlen en han
delaars hebben heel wat te danken aan Vandepitte, die de radiowetenschap en -tech
n iek als hét moderne middel ter verspreid ing van schoonheid en waarheid beschouwt. 
Als overtuigd kathol iek wi l  h ij die n ieuwe uitv inding ten dienste ste l len van het kathol ie
ke Vlaanderen. Het is  n iet overdreven te ste l len dat de Vlaamsche Radio-Aktie waaruit 
later de Katholieke Vlaamsche Omroep i s  gegroeid , ontstaan is in de beweging voor 
Vlaamsche heropleving die in het slijk van den Yzer aan het wassen ging. Deze Vlaamse 
pionier van de radio heeft het nochtans n iet gemakkel ijk om anderen , en met name de 
kathol ieke verantwoordel ijken, te overtuigen van het belang ,  de invloed en de cu lturele 
waarde van de radio. Op tal loze bijeenkomsten en vergaderingen met vertegenwoord i
gers van invloedrijke katholieke organisaties als bijvoorbeeld de Boerenbond ,  wijst h ij op 
het belang van radio-uitzendingen bij de verspreiding van de kathol ieke gedachte en 
actie. Als in ju l i  1 927 op het Kathol iek Vlaams Congres in Sint-Truiden de rad iokwestie 
op de agenda wordt geplaatst, is het Vandepitte die er de opmerkelijkste toespraak 
houdt: Van katholiek, en meer bepaald van katholiek Vlaams standpunt uit, ware het 
onzinnig met het bestaan en de ontwikkeling van den radio-omroep geen rekening te 
houden. Zijn aandeel i n  de besprekingen, die ten slotte in 1 928 tot de oprichting van de 
Katholieke Vlaamse Radio-Omroep le iden, is n iet gering . !! 1 13 
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Grafzerk voor Juliaan Vandepitte ontworpen door architect Jozef Priem uit Brugge. Onder massale belangstelling 
wordt de grafzerk op 1 7  september 1 933 onthuld. 

Ju l iaan Vandepitte wordt in apr i l  1 924 d i recteu r  van de ferrybootd ienst tussen 
Zeebrugge en Engeland: Oe bestuurder te Zeebrugge van den nieuwen treinboten
dienst is de heer Van dep itte, van Uytkerke. We kennen hem allemaal, hij is komen het 
eerste Radioconcert geven te Maldegem, op 11 Juli van verleden jaar. Een Vlaming dus 
aan 't stuur. Hij is mans genoeg om de zaak te doen slagen en trouwens wie van ons 
een wagonnetje heeft voor Engeland, zal verheugd zijn er den heer Vandepitte mee te 
vereeren. '2 Als d i recteur  ontpopt Vandepitte zich als een modern manager, d ie de eco
nomische en commerciële mogel ijkheden van de Zeebrugse haven overal gaat promo
ten via voordrachten met l ichtbeelden,  b ijvoorbeeld op donderdag 2 april 1 925 voor de 
Koloniale en Maritieme Kring van Brugge: Om te sluiten wijs ik met genoegen op het feit 
dat de ferryboats een niet onbelangrijke faktor in de voorspoed der haven Zeebrugge 
zullen uitmaken, voor nu en voor later, immers dragen de gnj's-blauwe ferryboat wag
gons over heel Noord-, Midden- en Zuid-Europa de faam van ons land, zoodat 
Zeebrugge al meer en meer wordt aanzien als de uitgangsdeur van het Vasteland op de 
wijde Zee, het begin van de werkelijke 'brugge' over het 'zeekanaal' dat ons van 
Engeland scheidt. Mochten onze ferryboats dus voorspoed beleven en bloeien, in het 
belang van ons Vaderland, tot meerder welzijn van ons Volk, tot bloei der haven van 
Zeebrugge en tot spijt van wie 't bemj'dt. '3 



Vandepitte bezit echt een techn ische knobbe l .  I n  december 1 926 vindt h ij een verdeel
en signaalknop uit voor auto's, waardoor het voortaan mogel ijk  is a l le l ichten en al le sig
nalen op de meest eenvoudige manier te bedienen, men hoeft maar een hand uit te ste
ken onderwege, en maar een punt te verzetten voor alle mogelijke combinaties. 
Vandepitte heeft zijn systeem een beetje afgekeken van de Ondol ina-rad io's waar via 
een verdeel knop versch i l lende golf lengtes kunnen i ngeschakeld worden .  In sommige 
toestel len,  zoals bijvoorbeeld de Ducretet, d ient men een nieuw bobijntje i n  het toestel 
te steken voor een andere golflengte .  Vandepitte neemt onmiddel l i jk een brevet op zijn 
uitvinding,  hoe het er  verder mee verlopen is, konden we n iet achterhalen . '4 

Als Ju l iaan Vandepitte op 1 1  maart 1 928 ten gevolge van geelzucht en een longontste
king overl i jdt, is ook 't Getrouwe Maldeghem in de rouw. Ju l iaan wordt een beste 
Vlaming, een eerste werker, een goede huisvader en een goede christen genoemd.'5 
Vanzelfsprekend woont Jozef de u itvaart van zijn vr iend bij .  H ij schrijft er een ontroerend 
verslag over: Hij die werken kon voor vier, blij eenieder groette, al groeien en bloeien 
deed waar hij de hand in had, die binst zijn vroeger beheer der Ferry-boats of zijn 
staatsambt, heel 't bestuur in handen had van het groote maandschrift Radio? Er was 
bijna geen plaats meer in de kerk en toch had men den tik van het torenuurwerk kunnen 
hoo-ren. Hier geen karrevrachten kronen, geen stoet met fanfaren, geen gevolg van poli
tiekachtige slipjassen, maar de ingetogenheid der Mis en dan zijn eigen te latene woor
den op het doodsanctje, vertrachtten in ieder vriendenhart de droefenis der uitvaart.'6 

Vanzelfsprekend is Jozef De Li l le ook een van de eersten die f inanciële steun verleent 
om het grafgedenkteeken van Ju l iaan Vandepitte te helpen real iseren . Zijn voorbeeld 
wordt gevolgd door honderden andere sympathisanten en verenig ingen . De onthu l l i ng 
op 1 7  september 1 933 wordt een waard ige hu lde aan de pionier van de Vlaamse rad io
beweging.  Meer dan duizend aanwezigen l u isteren naar de gelegenheidsrede van Mgr. 
Cruysberghs, vice-rector van de Leuvense Un iversiteit .  De grootste verd ienste van 
Vandepitte bestond erin dat· h ij erin geslaagd was de radio in dienst te stellen van de 
Katholieke Vlaamsche Cultuur. Na de onthu l l i ng wordt het monument bedolven onder de 
vele bloemen.  Dat had men in Uitkerke nog niet eerder meegemaakt. Jammer genoeg 
is de grafzerk, een real isatie van architect Jozef Priem , door onbegrip van een ' rood' 
B lankenbergs stadsbestuur  kort na 'Het Jaar van het Dorp' ( 1 978) verdwenen . Enkel een 
kleine herdenkingssteen bij de i ngang van de kerk van U itkerke herinnert ons nog aan 
de eerste Vlaamse rad iopion ier.'7 

Een radiofeest in Maldegem 

Jozef De Li l le en Ju l iaan Vandepitte worden meer dan kenn issen .  Na hun ontmoeting in  
Blankenberge bl ijven ze met elkaar in contact, het  zijn immers twee Vlamingen in  hart 
en nieren . Vandepitte heeft het daarbij n iet moei l ijk Jym met de rad iomicrobe te besmet
ten. Er wordt afgesproken om ook de Maldegemse bevolking te laten gen ieten van het 
wonder ' radio' en er wordt ter gelegenheid van 1 1  ju l i  1 923, een woensdag , een Gezellig 
Radiofeest aangekondigd dat p laatsvindt in  de zaal van de Burgersg i lde . '8 

Iedereen uit Maldegem en omgeving wordt via 't Getrouwe geïnviteerd en zal persoon
lijk het wonder der Radio-concerten kunnen meemaken en ter harte zijn Vlaamsche 11 
Julidag gezellig kunnen afsluiten .  De avond staat in den geest der volksontwikkeling, het 
belangrijkste was n iet het belu isteren van muziek, maar wel de aantrekkelijkheid van de 
nieuwigheid. Iedereen zal de gelegenheid hebben de versch i l lende rad iotoestel len van 
dichtbij te bewonderen .  Kinderen worden n iet toegelaten ,  enkel d ie van de avondschool 1 1 5 



mogen enkele stonden de tentoongestelde radio's bekijken, waarna de onderwijzer ver
der in de klas kan bespreken wat ze hebben gezien . Om de toeloop enigszins te beper
ken wordt een kleine entreeprijs gevraagd ,  want uit den aard der zaak zijn de audities 
van Radioconcerten niet voor een min beschaafd publiek geschikt.'3 

Van de top der molenwieken van de molen van Himschoot worçH een antenne gespan
nen tot aan de hoogste ramen van de g rote G i ldezaal ,  een prachtig vijflampentoestel 
wordt uitgepakt en nauwel ij ks is het ingeschakeld of het ging reeds aan 't praten zonder 
luchtnet aansluiting precies lijk een meisje dat van de kostschool thuiskomt en niet 
ophoudt van babbelen. 

Het weer is echter donderachtig en op de rad io hoort men in het begin n iet veel meer 
dan wat gekraak , afgewisseld met flarden muziek. ' We moeten nog al/e dagen leren. Het 
streed eigenlijk met het gezond verstand in het heetste van de zomer een Radioauditie 
voor het publiek te geven, al/een omdat er zooveel parasieten zijn, dat zijn die kleine 
bliksemt jes', aldus Jym . Gelukkig zijn er  rond vijf uur  maar een twintigtal lu isteraars in de 
zaal , want toen de zachte muziek van Radiola uit den tooverhoorn fluisterde, was er 
haast zooveel dondergekraak als muziek. De Radiolazender is veel te zwak om de b l ik
sem te overstemmen, met d ie van de Eifeltoren ,  d ie  u itzendt met een vermogen van 
5000 watt, is dat wel even anders. Precies om tien over zes stemt Vandepitte het toestel 
af op de Eifeltoren en daar hoort men een prachtig concert, s lechts af en toe gestoord 
door wat l icht gekraak. De Li l le s laagt er zelfs in het hele programma te noteren ,  het 
bestaat vooral u it klassieke l iederen.  Vandepitte geeft dan een u iteenzett ing over de 
nieuwste ontwikkel ingen op rad iogebied,  d ie h ij aan de hand van het meegebrachte 
materiaal demonstreert: h ij p lukt moeiteloos telegrammen uit de l ucht, identificeert een 
tiental zenders en laat de mogeli jkheden van de verschi l lende toestel len zien. 

Om half negen is het dan t i jd om af te stemmen op Londen.  Tegenslag : men hoort Ie 
vieux prédicateur, een Engels speaker d ie van geen ophouden weet, en d ie bezig is kin
derverhaaltjes te verte l len , waarna h ij nog zijn keukentips afhaspelt: hoe men mayonai
se maakt, hoe men krieken inmaakt en hoe men de mewels van de beiers houdt. Men 
stemt dan nog maar eens af op Radiola daar die vervelende vertel/er van Londen maar 
niet ophield. Maar ook op Radiola is een tateraar bezig ,  de artieste die moet zingen, is 
nog n iet in de stud io gearriveerd en er wordt wat voorgelezen om de menschen bezig 
te houden. Ten s lotte begint Londen dan toch met het symfonisch concert: 'Vermoedelijk 
zijn geen twee der toehoorders ooit in Londen geweest, maar de muziek van het groote 
theater der stad hebben we toch oogenblikkelljk gehoord, alsof 't achter den Molenberg 
speelde. ' Daarna worden nog een strijkje en wat p ianospel op Radiola belu isterd. Het is 
ondertussen tien uur  geworden en de nog talrijke aanwezigen verlaten met spijt de zaal, 
maar met de belofte het experiment t i jdens de winter te herhalen. Dan wordt het echter 
een strenge studieavond, niet al/een een auditie, maar voordracht met lichtbeelden 
tevens een eerste leeravond lijk of Amerika er in zijn volksuniversiteiten kent. Van dat 
goede voornemen is nooit iets terechtgekomen.20 De Li l le beperkt zich tot het organ ise
ren van propaganda-avonden. Eind september nodigt hi j  ingenieur Juncker van de 
Phi l ipsfabrieken uit voor een lezing met d ia's, demonstraties en muziek, over de n ieuw
ste ontwikke l ingen en toepassingen in radioland. Het Davidsfonds verleent zijn mede
werking,  de belangste l l ing wordt bevred igend genoemd.21 



aST. HET KUSTSTATION OOSTENDt: - RADIO 

Vanaf juni 1 925 wordt RADIO gedrukt in de drukkerij van 't Getrouwe. Jozef De Lille doet erg zijn best om er een 
zeer verzorgd blad van te maken, het moest het beste worden in heel Vlaanderen en dat was het ook, want zowel 
aan de vormgeving als aan de inhoud wordt bijzondere aandacht besteed. 

Het tijdschrift 

Het is vanuit zijn v i l la Amél ie i n  Blankenberge dat Ju l iaan Vandepitte de redactie waar
neemt van het tijdschrift RAD IO ,  waarvan het eerste nummer in ju l i  1 923 verschijnt. Over 
de uitgave van een specifiek tijdschrift voor rad ioliefhebbers is reeds gesproken op de 
Blankenbergse radiodag , maar er d ienen nogal wat problemen , vooral dan van finan
ciële aard , te worden opgelost eer het van de persen rolt .  Het eerste nummer van d it 
eerste Vlaamse radiotijdschrift wordt i n  't Getrouwe prachtig én interessant genoemd, 
alhoewel het gedrukt wordt b i j  Erasmus in Ledeberg . Het hoofdartikel gaat over rad io
pionier Branly en verder leest men artikels over :  zelf een rad io bouwen of er een kopen,  
de tijdseinen van de Eifeltoren ,  hoe uw rad io af  te stemmen, een overzicht van boeken 
en tijdschriften,  en zo meer.22 Telkens er een n ieuw nummer van RADIO  verschijnt, wordt 
het u itvoerig besproken door Jym in zijn Nieuwigheden uit de Mekanieke Wereld: We 
hebben nog geen Vlaamschen uitzendingspost voor draadlooze telefonie en muziek. 
Maar we hebben in Vlaanderen 'n flink Vlaamsch Radio-tijdschrift, de hoofdopstel/er is 
Juliaan Vandepitte uit Uytkerke, en dus is zijn tekst en de uitleg en de schema s van 
goudgewicht.2J 1 1 7 



Vanaf het nummer 12 van de tweede jaargang ,  dat op 1 5  jun i  1 925 versch ijnt , wordt het 
tijdschrift ged rukt in de drukkerij van 't Getrouwe. Iedereen kan een g ratis proefnummer 
aanvragen en De Li l les zu l len hun best doen om er een pareltje van te maken.24 
Er zijn zoveel aanvragen voor een proefnummer dat heel wat aanvragers moeten wach
ten tot een volgend nummer verschijnt . Jym kondigt aan dat den vermaarden tekenaar 
Jos. Speybroeck voortaan het t ite lblad zal tekenen.25 Voor het tite lblad van het 1 1 -ju l i
nummer ontwerpt de  kunstenaar een bru l lende Vlaamse radioleeuw. Vanzelfsprekend 
wordt e lk  nummer voortaan nog uitgebre ider besproken in 't Getrouwe. In nagenoeg e lk 
nummer wordt gepleit voor een zelfstandige Vlaamse rad io-omroep ,  bijvoorbeeld naar 
aan le id ing van een rad iotentoonstel l i ng  in Luik ,  waar min ister Anseele aanwezig is: En 
wat minister Anseele daar voor moois heeft gezegd. Hij vindt het de schoonste uitvin
ding van onze eeuw. Maar, Minister, roep ons dan samen en geef ons de vergunning en 
de te heffen belasting om ook een goede Vlaamse uitzendpost te hebben. Er is geen 
volk meer die er geen heeft, tenzij weeral het Vlaamse volk natuurlijk. We bewijzen in ons 
tijdschrift dat we mans genoeg zijn. Onze RADIO-nummers moeten niet onder doen voor 
schriften in vreemde talen. Er wordt eigen wetenschappelijke stof in gegeven, meer zelfs 
dan ergens anders. 

Ju l iaan Vandepitte overl i jdt op 1 4  maart 1 928 aan de gevolgen van een heelkundige 
ingreep in  de Brugse Sint-Jozefsk l in iek.  H ij is 34 jaar oud en laat een weduwe met zes 
k inderen achter. In radiomiddens heerst a lgemene vers lagenheid.  In een gelegenheids-

Voor de i l lustratie op de frontpagina van het julinummer van het tijdschrift RADIO doet Jozef De Lille e�n �eroep 
op de vermaarde kunstenaar Jas. Speybroeck uit Kortrijk. Naast den Vlaamsehen Leeuw van de RadIO lIgt een 
luidspreker, maar zijn muil is zelf de luidste spreker nog ... 



artikel worden de verd iensten van Vandepitte nog eens extra benadrukt: Het hoog
staand ideaal, de sterke durf, de onvermoeibare werkzaamheid en taaie volharding van 
wijlen Juliaan Vandepitte bij dezes jarenlang radio-apostolaat mogen hier niet alleen ter 
huldiging, maar ook ten voorbeelde worden voorgesteld aan de velen welke worden 
opgeroepen om voorts mede te arbeiden aan den verderen uitbouw dezer grootsche 
onderneming: de alzijdige ontplooiing eener machtige en breede katholieke Vlaamsche 
radio-beweging. 
Na het overl i jden van Ju l iaan in  1 928 wordt het RADIO  voortgezet door diens zoon ,  Karel 
Vandepitte. 

RADIO krijgt het in december 1 929 hard te verduren door het verschijnen van De 
Vlaamsche Radiogids,  orgaan van de Kathol ieken Vlaamschen Radio-Omroep. Na de 
eerste kathol ieke Vlaamse rad io-u itzending van 6 oktober 1 929 kan een blad dat d ie u it
zendingen begeleidt, n iet ontbreken .  De pub l icatie ervan wordt een nieuwe en heerlijke 
ontplooiing der Vlaams-katholieke radio-beweging welke zich machtig over onze 
Vlaamsche gebieden uitspreidt genoemd .26 Alhoewel u itdrukkel ijk  wordt geste ld dat het 
n iet de bedoel ing is het verdienstelijk Vlaams maandblad RADIO concurrentie aan te 
doen , b l ijkt uit de volgende nummers maar al te du idel ijk  dat precies op het gebied 
waarin RADI O  uitb l inkt ,  namelijk de techn ische bijdragen ,  concurrentie een feit wordtY 

We zijn nogmaals meer menseh. 

Na het enthousiasme voor rad io in 1 923, gaat de aandacht van Jozef De Li l ie ,  via de 
Maldegemse Kamer van Handel en Nijverheid ,  i n  1 924 nagenoeg vol ledig naar de pro
blemen in  verband met de Maldegemse elektrificat ie ,  waarvan iedereen had gehoopt 
dat ze in  1 924 een feit zou zijn .  Helaas, aan het eind van het jaar stond men bijna nog 
even ver als aan het beg in .  

Begin 1 925 neemt Jozef De Li l le de  ' radio-draad' opnieuw op :  Ik wensch dat de gerings
te onder ons toch minstens een Radio-apparaat mét luidspreker moge bekomen. De 
techn ische ontwikkel ingen maken d it nu inderdaad mogeli jk. De eerste toeste l len zijn u it
gerust met lampen die stroom vers l inden,  ze kunnen nauwel ijks 20 uur  spelen . Om de 
haverklap moet de trotse rad iobezitter met zijn accumulator naar een ' laadstation ' wat 
extra kosten en tijdverl ies met zich meebrengt. En natuur l ijk laat de rad io het steeds mid
den een prachtig concert afweten .  Met de komst van spaarrad iolampen kan men, met 
dezelfde accumulator, wel 200 uur lu isteren.  

E ind 1 924 schaft Jym zich een Ducretettoestel aan . Deze f i rma p laatst paginagrote 
advertenties in 't Getrouwe en voor wat, hoort wat .28 Het is een vierlamper mét lu id
spreker. Dit wordt speciaal 'vermeld , want de meeste rad iobezitters lu isteren naar hun 
toestel v ia een of  meer kopte lefoons, daar lu idsprekers vrij duur  z i jn  en de kwal iteit d ik
wij ls te wensen overlaat. Het kost Jozef een halfuurtje om een antenne op zijn dak te 
plaatsen ,  waarna verder zonder problemen naar het n ieuwe speeltje kan worden 
geluisterd. 

We attenderen de lezer erop dat de eerste radio's geen compacte toeste l len zijn ,  ze'wor
den samengesteld uit verschi l lende bestaande componenten van verschi l lende fabri
kanten:  het eigenl ijke toestel met één ,  twee of meer lampen , een of meer koptelefoons, 
een luidspreker, een accumulator of batterijen,  de antenne en de aard ing ,  B ij een 
Ducretet komen daar nog verschi l lende bobijnen bij voor de golf lengtes, telkens men 
een andere golflengte neemt, d ient een andere bobijn in het toestel te worden gescho- 1 1 9 
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Voor deze Ducretet 
wordt in 't Getrouwe 
veel reclame 
gemaakt. Bijna weke
lijks verschijnt een 
halve pagina waarin 
de kwaliteiten van het 
toestel worden 
geroemd. 
De radio oogt zeer 
technisch en als de 
lampen 's avonds flik
keren geeft het nog 
een geheimzinnige 
indruk ook. Jozef laat 
zijn lezers meegenie
ten van de genoegens 
die de radio hem ver
schaft. 

ven. De Ducretet d ie Jozef koopt, kost 850 frank, voor de vier lampen betaalt hij 1 20 
frank, 80 frank voor de batterijen en 85 frank voor de lu idspreker. Daar komt nog onge
veer 50 frank bij voor de antenne,  isolatoren ,  een weerstand ,  enz. I n  totaal betaalt Jozef 
11 85 frank, méér dan het maandloon van een arbeider.29 AI naargelang het bedrag dat 
men wil besteden , kan men zijn toestel samenstel len met goedkopere of duurdere ele
menten .  Veel l iefhebbers knutselen een kristalontvanger in elkaar, het schema daarvoor 
vindt men bijvoorbeeld op de verpakking van sigarettenblaadjes ! Maar sti laan prijzen de 
k le ine fabrikanten en zelfbouwers zichzelf u i t  de markt ten voordele van de degel ijke 
fabriekstoeste l len .  'Er is nu toch ook geen enkele smid die het in zijn hoofd zal krijgen 
van een automobiel te maken' ,  a ldus nog Jozef.JO 

Ter gelegenheid van Molentjeskermis van 25 oktober 1 925 wordt op de tentoonste l l ing ,  
georgan iseerd door de  Maldegemse m iddenstand , het eerste Parijsche 
Superheterodyne Radiotoestel van Ducretet voorgesteld .  De firma presenteert er zijn 
nieuw model lu idspreker en voor de eerste maal hoorden wij een radioconcert zonder 
draad in de lucht, dit is zonder antenne.31 

Jozef laat de lezers van 't Getrouwe meegenieten van zijn nieuwe aanwinst: Oe eerste 
nieuwjaarswensch die we ontvingen was deze van een Engelsche predikant die uit 
Londen sprak te middernacht! Na zijn groet opende hij de deur van het verzendstation, 
en zoo duidelijk al hadden we onder de torens zelf gestaan, hoorden we al de klokken 
van Londen hun Nieuwjaarsgroet luiden in den morgen. Van zes uur tot één uur was de 
lucht niet zonder muziek geweest. Te Brussel volgden we de opera La Bohème van 
Puccini, de pas gestorven Italiaansche meester. Parijs gaf om 11 uur van 
Nieuwjaaravond Werther te hooren, het lyrisch drama van Massenet. En op 
Nieuwjaardag zelve, hebben we van 8 tot 11 uur de drie eerste bedrijven van Faust 
gehoord, door Engeland uitgezonden. H ij wijdt dan nog wat verder uit over experimen
ten van radio-amateurs die er met een min imale u itrusting toch in slagen afstanden van 
enkele honderden ki lometers draadloos te overbruggen. 

En h ij besluit :  Is dat niet mooi? Radio kent geen grenzen en geen tollen. Sinds we on 

apparaat hebben, leven we alle avonden blijgemoed met verre en dichte menschen, 't 

zij in hun schouwburgen, in hun hoogescholen, in hun kerken, in hun observatoria, in 



hun pers, zelfs in hun keuken want er is dikwijls een les hoe men een porei of een pud
ding moet stoven of bakken. Wij zijn nogmaals meer mensch.32 

Ook van de volgende uitzendingen laat Jym z ijn lezers meegen ieten ,  teze lfdertijd is dat 
natuurl i jk ook een beetje rec lame om de verkoop van eigen rad io's te stimu leren . Als 
Hi lversum op zondag 1 5  maart 1 925 de nationale hymne van verschi l lende landen u it
zendt en als het volksl ied van Hongarije wordt aangekond igd ,  haalt Jym er een 
Hongaarsch kindje bij om het genoegen te doen.33 I n  d ie tijd verbl ijven er wel twint ig kin
deren uit  Hongarije i n  Maldegem. 

Steeds weer opnieuw verbaast Jozef De Li l le zich over de mogel i jkheden d ie rad io 
biedt: Van de week hebben we een van de schoonste dagen in onze radio gehad. Wij 
hadden uitgerekend dat de Zeppelin die rond de wereld is gevlogen, omtrent woens
dagmorgen in Friedrichshafen kon toekomen. En waarachtig, om 6 uur, terwijl we juist 
een boterham eten, was de zeppelin daar. We hoorden de motoren vertragen. Een geju
bel ging op in al de Duitse radioposten, maar de manschappen voor de loods konden 
de eerste touw niet grijpen, want ze sloeg in een knpop. Toen gingen de motoren weer 
hard aan 't ronken, de Zepp moest een toer van 10  minuten doen om schoon op het· 
plein te komen. Wat is onze wereld schoon. Een goed radiotoestel is een stuk mensheid. 
Laat ons zeggen de liefste uitvinding der eeuwen. 34 

Een van de grootste zieners u i t  de 1 9de eeuw, Ju les Verne, schrijft over luchtschepen 
en onderzeeërs, over reizen naar de maan , naar het middelpunt van de aarde en rond 
de were ld .  Heel  wat d romen ui t  de boeken van Verne zijn u itgekomen, maar, schrijft 
Jozef, de grootste uitvind ing is h ij echter vergeten :  de rad io en dat neemt h ij de Franse 
auteur toch een beetje kwalijk. 35 

De ontvangst van een zendstation uit Algerije op een koude maandagse december
avond wekt eens te meer verwondering op:  Weer bij iemand anders te Adegem hebben 
we Algiers duidelijk heel den avond gehoord op een draadje dat aan de kachel was 
vastgemaakt voor antenne. Algiers kondigt aan in 't fransch of in 't Algeriaansch of 
Araabs. In elk geval lijk ze daar koren zingen is zonderling lief. Muziek kennen ze met 
negerins trumen ten. 36 

Het zal voor de lezer wel du idel ijk zijn dat rad io voor De Li l le in geen geval louter com
mercie is. Vanzelfsprekend verkoopt h ij g raag en l iefst veel rad io's. Maar, h ij laat zijn 
klanten n iet in de kou staan.  Hij wijst op de mogel ijkheden d ie de radio de mensheid kan 
bieden, hij heeft oog voor gevaren en misbruiken. Jozef ziet radio op de eerste plaats 
als een middel tot kennisoverd racht, waardoor het ' beschavingspei l '  van het Vlaamse 
volk ongetwijfeld hogerop kan worden gebracht. Pas op de tweede plaats d ient rad io 
voor ontspann ing.  Als Jozef zich op d insdag 1 5  februari 1 927 naar Aardenburg begeeft 
om er het publ iek te laten gen ieten van een toespraak voor de H i lversumse rad io van 
ene Zeer Eerwaarde Heer Rector Stoffers voor de rooms-kathol ieke middenstanders, 
dan voelt Jozef zich noch min noch meer een modern missionaris: Wij zijn zover geko
men. Een krachtige zl)ivere publieke Radio auditie is op het oogenblik uitvoerbaar. Maar 
de rollen zijn omgekeerd. Vroeger zouden we gegaan zijn om een Radio-avond te 
geven, alleen om het nieuwtje, kiezende voor muziek de mooiste oogenblikken uit de 
verschillende uitzendingsposten, doch nu gingen we niet meer daarvoor, nu gingen we 
lijk een pater naar de missie, we kwamen een bepaalde rede, een bepaald iets, tot de 
menigte vermenigvuldigen. 't Was dus geen demonstratie of vertooning, ook geen audi-
tie ofte bloote luisteravond, doch eerder een bepaald samenhooren, samen genieten.37 1 21 



HOE RADIO'S WORDEN VERKOCHT 

Société BeIge Radio-Belgique 

De art ikelen over rad io d ie Jym in  't Getrouwe laat verschijnen, hebben een tweeledig 
doel :  i n  de eerste p laats de mensen vertrouwd maken met het n ieuwe fenomeen en ten 
tweede de mensen warm maken om een rad iotoestel aan te kopen, l iefst i n  de 
Radiohandel van 't Getrouwe. Die handel komt pas in 1 925 goed op dreef. Zoals gezegd 
schaft Jozef z ich wel een Ducretettoestel aan , maar er  wordt meer reclame gemaakt 
voor het paradepaardje van de Société Beige Radio-Electr ique (S .B .R . ) ,  de Ondol ina, 
waarvan de fabriek tiendu izenden stuks verkoopt. S .B .R .  is de eerste grote radiofabriek 
in Belg ië ,  zij verzorgt tevens de u i tzendingen van Radio-Belg ique.  

De Ondol ina is u iteraard te koop in de winke l  van Gabriël De Li l le ,  de broer van Jozef, 
en als we de rec lame mogen geloven ,  is het een u itstekend toestel ,  voorzien van de 
al lern ieuwste technische snufjes. Het is het sterkste, het klaarste, het best gebouwde en 
het schoonst voorgestelde ontvangtoestel. Ondol ina waarborgt de auditie op luidspre
ker van concerten u i t  B russel en van de groote Europeesche zendingstations. Ampl ion , 
de l u idspreker u i t  de fabriek van Alfred Craham uit  Londen ,  wordt door de Li l le als aller
beste bij d it toestel aangeprezen.  I edereen d ie het wenst, kan 's avonds bij Gabriël 
komen lu isteren ,  belangstel lenden kunnen ook een radioavond thuis of in hun verenig ing 
aanvragen .  Door het gebruik van microfoonlampen zi jn geen accumulatoren meer nodig 
zoodat voortaan ieder woonst, hoe afgelegen ook, de nieuwe en beursberichten met de 
schoonste concerten van Europa kan hooren.38 

Zowel van de Ondol ina als van de Ducretet worden de voor- en de nadelen u iteengezet. 
Bij de Ondol ina is a l les erop en eraan,  b ij de Ducretet d ient de lu isteraar bobijntjes te 
verwisselen als h ij wil overschakelen naar een andere golflengte, vandaar dat de 
Ducretet enkele honderden franken goedkoper is .  Beide toestel len vormen slechts de 
basis ,  de kast. Lampen, lu idspreker, antenne en dergel ijke meer moeten afzonderl ijk  
aangekocht worden en ook hieruit  kan de koper een keuze maken, van goedkoop naar 
duur en zelfs naar zeer duur. Voor zowel de Ondol ina als de Ducretet - voorzien van al le 
noodzakel ijke onderdelen - moet tussen de 2500 en de 3000 frank worden neergeteld.  

Laten we dat even in  detai l  bekijken :  
Ondol inatoestel 
Rechten S . B . R .  
4 Phi l ips microfoon lampen 
Brown lu idspreker 
Antenne 
Batterij 

Totaal :  

2000 fr. 
60 fr. 

1 60 fr. 
350 fr. 

30 fr. 
1 80 fr. 

2789 fr. 

Voor de Ducretet Modu lateur à montage superheterodyne, het neusje van de zalm, die 
speelt zonder antenne en te zien was op Molentjeskermis van oktober 1 926, wordt geen 
p rijs meegedeeld.  Op diezelfde kermis is de S .B . R.- Iuidspreker Ampl ion te horen,  die 
7000 frank kost. Radio is in die jaren zeker n iet weggelegd voor de modale burger. 
Vandaar ook dat er nog veel mensen zijn die zelf een toestel in elkaar knutselen. Voor 
Jym is dat u iteraard aftands en voorbijgestreefd . Nu is die tlJ'd al ouder-wetsch. Wie bi/
voorbeeld braseert zich nog zelf een fiets aan elkaar of probeert zichzelf een naaima-
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O N D O L I N A  
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O N D O L I N A  is het 

STERKSTE, 

KLAARSTE, 

B EST GEBOU WDE, 

SCHOONST VOORGESTELDE 

Ontvangtoestel. 
o N D O L  I N A waarborgt de auditie op luidspreker van de 
concerten uit Brussel en de groote Europeesche zending�tations 

De LUl DSPSEKER 

A M P L I O N  

van ALFRED CRAHAM cn Cic te Londen, 

wordt geleverd in modellen voor gewone 

huiskamers en voor groote c o n  c e r t e n. 

Voor aankoop en demonstraties 
G A B R I E L  D E  L I L L E 

Noodsfraai, 12 M � L D E G E M, 
Belangstellenden zijn vriendelij k  uitgenoodigd des avonds te komen 

luister.:n, of vragen een Radio-avond aan in eigen huis en kring. 
V oor het gebruik van MICRO-LAMPEN zijn voor de Radio

toestellen geen accumulatoren meer benoodigd, wodat voortaan 
ieder woonst, hoe atgelegen ook, de nieuws en beursberich ten 
met de schoonste concerten van Europ a ,  kan hooren . 

' 

De eerste Ondolina-reclame in 't Getrouwe. Het toestel heeft bovenaan vier lampen, daaronder vier regelknoppen: 
primaire, golflengte, réacteur en secondaire. Daaronder zijn aansluitingen voorzien voor een antenne, luidspre
kers, koptelefoons en aardleiding. 

chine te maken? Och neen, zoo goed en zoo goedkoop als men het in het fabriek kan, 

dat kan men natuurlijk nooit zelf. Het fabriek staat in voor alle reparatie, als die ooit 

mocht voorvallen. Doch het valt nooit voor. 't Is simpel. Men heeft maar één knopje te 

draaien en men heeft muziek, of les, of kerkdienst, of nieuws, al wat de wereld bezit.39 

Dit is uiteraard een al te rooskleurige voorste l l ing van zaken ,  want zoals we verder zu i-

len zien , regent het soms klachten .  
. 

Het gamma toestel len en toebehoren breidt zich steeds maar uit .  Een koper kan bij De 
Ulle kiezen uit een Ondolina, Ducretet, Radioset, Abélé-Berrens. Op deze toestel len kan 
een luidspreker van het merk Brown, Ampl ion,  Safar, Ethovose of Radiolavose worden 
aangesloten.4/) 1 23 



Het verkopen van een rad io is echt een social event. Een koper wordt nog met naam en 
toenaam vermeld . Op de tentoonste l l i ng  i n  de Broederschool ter  gelegenheid van 
Maldegemkermis 1 926 staat Gabriël er met een col lectie rad io's . Niet zonder trots wordt 
meegedeeld dat een Ondol ina met Brownlu idspreker werd verkocht aan landbouwer De 
Clerck uit het Vossenhol .  De rad iol iefhebberij gaat met reuzeschreden vooruit, en de 
beste tijd om een radio te kopen , is als de winter voor de deur staat, de aanvragen 
komen wekelijksch binnen want de muziek overtreft deze van alle vorige jaren.41 
In 1 926 komt S .B .R .  met de Superheterodyne Ondol ina op de markt. Een Super 
Ondol ina heeft 8 lampen, heterodyneschakel ing 42 ,  werkt zonder antenne, zonder aard
le id ing en zonder een enkel los of in te ste l len onderdee l .  Zoals steeds is De Li l le er als 
de  k ippen bij om d it toestel naar Maldegem te krijgen.  In juni 1 927 zijn er reeds twee 
dergel ijke toeste l len in Maldegem aan de man gebracht. Jozef: Dat is een eer, want wij 
denken niet dat er al een Super-heterodyne met 8 lampen van de S.B.R. -maatschappij 
buiten de grote steden te zien is geweest. Bij een wereldtoestel hoort een schone luid
spreker. Van de week waren in de Radiohandel de grootste merken samen: Brown, 
A mplion-Radiolux, Nora-schouwstuk, Philips en Radiolavox. Geïnteresseerden kunnen 
de Super Ondol ina gratis komen belu isteren ,  tenminste als 't geen donderlucht is. Het 
toestel staat gewoon op de keukentafel en speelt dwarsdoor de muren zonder lucht
draad of grondverbinding zoo zuiver en sterk lijk niemand ooit een toestel heeft 
gehoord.43 Dat deze rad io geen antenne bezit, is n iet geheel correct, want de Super 
Ondol ina wordt verkocht met ' kader ' ,  een antenne die rond het  toestel is geconstrueerd 
en er als een kader u itziet. De Super Ondol ina wordt verkocht voor 4860 frank.44 
Op zondag 29 ju l i  1 928 wordt i n  de hovingen van Freder ik Dhont, ter gelegenheid van 
de Vlaamse kermis,  door de firma S .B .R .  een propagandaconcert gegeven met 6 l uid
sprekers op één snoer, zonder antenne of aard le id ing .  De ontvangst van de n ieuwsbe
richten is onberispel ijk ,  maar de muziek was gestoord door iet of wat donder, van de 
zomer hebben we eigenlijk van slecht radioweer niet te klagen en dat zal meest hierdoor 
zijn dat de ontvangsttoestellen van langsom meer selectiever zijn geworden. Dit was 
eene noodzakelijkheid om bijvoorbeeld de groote Daventry van Parijs af te scheiden en 
Brussel van de kleine Daventry weg te krijgen. Men begrijpt hoe selectiever een toestel 
is dat het ook minder last heeft van donder geschrap in den luidspreker 't Getrouwe is 
haantje vooruit op radiogebied omdat wij begrijpen hoeveel gelijkenis de radio met de 
pers heeft, beide zullen langsom meer elkander aanvullen.45 
I n  1 927 is de rad iohandel op kruissnelheid , er worden al leen al voor S .B .R .  20 Ondolina's 
verkocht, in 1 928 werden iets minder dan 50 Ondol ina's en Ph i l ipstoestel len aan de man 
gebracht. Een gewone Ondol ina kost nu 2500 fr, een Superheterodyne Ondolina met 
vier lampen 4860 frank en een Phi l i pstoestel ,  goedkopere versie, 1 350 frank, uiteraard 
zonder verdere benodigdheden. Er worden ook Super Ondol ina's verkocht d ie meer dan 
9000 frank kosten .46 De rad iohandel is een b loeiende, winstgevende handel geworden.  
De winstmarge op een rad iotoestel bedraagt gewoonl ijk 30 %,  op al  het andere materi
aal krijgt Jozef 25%.  Piekmomenten in de verkoop zijn de maanden december en janu
ari , rond Kerstmis en Nieuwjaar kunnen de fabrikanten de vraag meestal n iet volgen: 
' t  Is wat te zeggen met de radio rond Kerstdag. Het Ondolinafabriek was zaterdag 1 70 
toestellen ten achter. Wij hebben er in den Radiohandel van 't Getrouwe ook geen meer 
doch 't kan gebeuren dat er dezen zaterdag een stuk of twee toekomen. Alleen de voor
raad van Philips is niet uitgeput hoewel er in de laatste maand misschien 1000 in België 
verkocht zijn. Oe schoonste dagen zijn natuurlijk deze van Kerstdag en Nieuwjaar. Oe 
radio is den trouwste vriend van den huize. I n  januari 1 929 wordt reikhalzend u itgeke
ken naar de aankomst van n ieuwe Ondol ina's, want al een maand lang kunnen er geen 
toestel len ge leverd worden. Eindel ijk komen er dan verscheidene kisten toe in  het 
Maldegemse station en die zijn onmiddel l ijk verkochV7 



Vadertje Staat is natuur l ijk ook bij de p inken, want door een Min isterieel Beslu it van 8 
maart 1 927 is iedereen die een rad io wi l  kopen, verpl icht daarvoor eerst toestemming te 
vragen - in feite d ienen bezitters en aanvragers een bewijs van goed gedrag en zeden 
voor te leggen - en de vereiste inschrijv ingstaks ten bedrage van 20 frank te betalen .  
Verder dienen rad iobezitters jaarl ijks 23 frank te betalen . A l le  i nbreuken worden gestraft 
met een serieuze boete en de inbeslagneming van het toestel . 48 

Philips 

I n  de beginjaren van de rad iohandel  verkoopt Jozef De L i l le bijna exclusief toeste l len 
van S .B .R . , Ondol ina's, Voxal ina's (2700 fr. ) en Résol ina's ( 1 650 fr. ) .  

Jozef legt zijn eieren echter n iet i n  één nest en behoudt steeds een zekere onafhanke
l ijkheid ten overstaan van S .B .R .  Vanaf november 1 927 wordt veel gekocht bij Ph i l i ps ,  
want de Eindhovense gloei lampenfabrikant komt steeds opnieuw met a l ler lei exc lusieve 
snufjes voor de dag en Jozef wi l  d ie altijd als pr imeur voor de streek aanbieden. Ook de 
winstmarges van Ph i l ips ,  d ie tot 35 % gaan , en de primes d'exclusivité op elke factuur 
z i jn n iet te versmaden. De combinaties d ie Phi l ips aanbiedt, z i jn overigens bijzonder 
interessant, en voor ieders beurs. Erg gegeerd zijn de haut-charmeurs, de lu idsprekers ,  
van d it bedrijf. Vooral Ie Bijou en Ie Maestro - d ie  in zijn duurste u i tvoer ing 3000 fr. kost 
- zijn succesnummers. Bij Ph i l ips worden naast rad io's en lu idsprekers, ook nog lampen, 
p laatspanningsapparaten ,  accuwakers , accu laders, gel ijkrichters , antennebeschermers 
en dergel ijke meer gekocht. 

Phil ips s lu i t  met e lke detai lhandelaar aparte en exclusieve contracten af. Jozef tekent op 
6 september 1 928 een contract waarbij h ij zich verbindt voor 300.000 fr. Ph i l ipsmateriaal 
af te nemen binnen een bepaalde periode. Maandel ijks d ient een m in imum aan verkoop 
te worden gereal iseerd , Jozef verkoopt nagenoeg altijd meer dan het vooropgeste lde 
bedrag . I n  januari 1 930 bijvoorbeeld is de d rempel 1 0 .000 fr. Jozef overschrijdt d ie 
moeiteloos: h ij verkoopt i n  d ie maand al leen al 20 ontvangtoestel len ,  8 haut-charmeurs, 
1 2  antennebeschermers , t iental len lampen, enz . ,  voor een totaal bedrag van 50.693 fr. 
Phi l ips is d ik  tevreden en Jozef ook, want zijn winstmarge bed raagt 30 % met daarbo
venop nog eens een premie van 2,5 %. In latere jaren s lu it Jozef nog andere contracten 
af met Phi l ips; bijvoorbeeld voor een jaarl ijkse afname van 5000 fr. lampen in 1 938. 

Op 1 6  jul i  1 930 ontvangt De Li l le gelukwensen van Phi l ips omdat hij de beste weder
verkoper i s  en de vijfde verkoopwedstrijd ,  de sweepstake, van de fi rma met glans wint. 
De d i rectie hoopt dat U ook in de toekomst alles zult doen om Uw verkoop van Philips 
toestellen te vergroten. De Li l le krijgt speciaal etalagemateriaal en een foto van hem zal 
in  het Phi l ipsbul letin worden opgenomen. 

I n  september 1 930 l i jkt er ei zo na een eind te komen aan de goede samenwerking met 
Phi l ips. Jozef verneemt van Libert, vertegenwoord iger van Ph i l ips voor de reg io Gent, 
dat er waarschijnl i jk een eind zal komen aan zijn exclusivite itscontract, daar een zekere 
De Facq voortaan ook Phi l ipsmateriaal zal verkopen . 
I n  een vlammende brief van 29 september 1 930 aan Libert uit Jozef zijn verontwaard i
ging: Bedenk eens goed vooraleer Philips een contrakt afsluit met M. Oe Facq alhier. 
Gisteren zei iemand: is Philips maar zulk een firma dat ze aan den eersten den besten 
knutselaar een agentschap geeft? In Holland gaat dat anders, de N.S.F wil geen toe
stellen verkoopen als ze niet zeker zijn dat ze door een deskundige worden geplaatst. 
Van den anderen kant heb ik 1 25 
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Vraagt aan Uw Radio-handelaar de voorwaarden van termijnbetaling door 
russchenkomst van PHILlPS RADIO .BELGE 
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De 'Luxe Combinatie' van Philips wordt in 1 929 gelanceerd. Op de voorgrond de Maestroluidspreker op lange 
poten die 3000 fr. kost, daarachter het ontvangtoestel op gelijkstroom waarvoor 3380 fr. moet betaald worden. Met 
nog een paar snufjes erbij zit men al vlug boven de 7000 fr. 

deze bedenking: Dat wanneer ik in 't Getrouwe Maldeghem wekelijks dertig regels 
schrijf over de Philips toestellen ik dan feitelijk bezig ben met reklame te maken voor een 
concurrent. Dat is een toestand die niet houdbaar zal blijken. Ik schrijf u bovenstaand, 
omdat ik zoojuist naar de post loop en onderwege het raam van M. Oe Facq zie waar; 
naast een Luxe Philips een Loewe ontvanger en een Loewe luidspreker prijkt! Onder 
deze omstandigheden zijt U toch niet gehouden mij voor M. Oe Facq te froisseren? 

Bl ij kbaar maakt d ie brief indruk,  want na nog wat heen en weer geschrijf besluit de direc
tie van Ph i l ips Radio Beige e ind december aan Jozef De Li l le 5% toe te kennen op het 
netto bedrag der facturen betrekking hebbende op de toestellen geleverd aan den Heer 
Defacq, Noordstraat 30, die zich insgelijks met den verkoop van onze producten bezig
houdt. Aangezien d it een u itzonderl ijke maatregel is, hoopt Ph i l ips op de nodige d iscre
tie, geen enkele onzer klanten geniet dit voordeel en U zoudt ons in een zeer moeilIjken 
toestand brengen indien zekere andere klanten moesten vernemen dat U een gunst 
geniet welke zij niet hebben. 



�g�. Beeft de voorkeur alm het werk 
der Belgml 

U ZULT UWE LASTEN VERMINDEREN ! U zult de. werkloosheid verminderen ! U zult bijdragen tot de terugkeer naar de wel� 
vaart door de. koopkracht te verhoogen van U w medeburgers. 
Geelt op Radiogebied de voorkeur aan de Nationale Radioelectrische Fabriek FNR - Een I S-jarige ervaring van de technische diensten van de FNR staan borg 
voor de kwaHteit en de volmaaktheid van deze toestellen. 

Super FNR 77 lepant...erd: 26SO Fr. 

Sopcr PNR 65 I USO Pro Supa PNR 75 gcpall.tKt'd I JBSO 
De gepantserde Super FNR,  1 936, met edelen klank 

.... 11. betaaJcl worden met S .  ID ,  IS ,  zo  or  Z5  m .. ndeli:....i' .. _' n._._ .• "--::i • .:...., •• _. --= __ 
N ATIONALE 1if.\"?,\?�%.'x��;ru�.§.C..f:lr.,klf,AJ'?�,I,�K  F. N . R .  

F.N.R doet een beroep o p  de patriottische gevoelens van d e  Belgen o m  een 'nationale' radio te kopen, niet alleen 
de werkloosheid zal erdoor verminderen, ook de welvaart zal erdoor toenemen. Alhoewel de toestellen gepantserd 
zijn. is de Amerikaanse concurrentie moordend. 

Vanaf 1 93 1  verkoopt Jozef De L i l ie ,  naast Bel g ische en Europese toeste l len ,  bijzonder 
veel radio's van Amerikaanse makel i j ,  d ie h ij rechtstreeks bestelt in Amerika. De toestel
len zijn zo geperfectioneerd en tegelijk zo goedkoop, dat ze de Europese merken bijna 
uit de markt p rijzen.  Het More than remote contral toestel is in juni 1 93 1  eindelijk uit 
Amerika toegekomen. Het is een toestel dat dankzij een vorm van binnenhuisrad iod is
tributie tot zelfs in de badkamer toe kan belu isterd worden,  men moet maar een stekker 
in een stopcontact steken. Bovendien speelt het toestel op alle golflengen,  ook op de 
ultra-korte golven ,  en dat voor een prijs van slechts 5000 frank. Dit is een nieuw record 
nog nooit vernomen voor een toestel met ultra kleine golven inbegrepen, aldus een 
enthousiaste Jozef.49 Begin juli komt met het stoomsch ip Mi lwaukee een n ieuwe lad ing 
radio's u i t  Amerika toe. Niet zonder trots meldt  Jozef dat h ij het allerlaatste type phono
radio op de kop heeft kunnen tikken,  dat p laten draait van 33 en 78 toeren .  Andere 
bekende Amerikaanse merken zijn :  Super Fono Radio (5300 fr. ) ,  Un iversal (3700 fr. ) ,  
Gulbransen (4300 fr. ) ,  R . CA  (5000 fr. ) en Sparton (3200 fr. ) .50  



O FFICI E E L  AGENT 

JOZEF DE LI LLE 
1 7. NOOR DSTRAAT - M A L D E G E M  ( B E LG I Ë) 
Tel. 1 5 0 Poncho 1 3 6.90 

I ,  A R  I S T O N A  ,I 

Jozef De Lilie, officieel agent van N.  S. F. Aristona. N.S.F. staat voor Nederlandsche Sein Fabriek en is een onder
afdeling van Phil ips. 

Sommige bedrijven als F. N .R .  doen een beroep op de patriott ische gevoelens van de 
consument om Belgische toestel len te kopen.  Toch b l ijft Jozef trouw aan voornamelijk  
Ph i l ips en S .B .R .  I n  1 936 kan hij z ich off icieel agent noemen van N .S .F. Aristona, een 
onderafde l ing van Ph i l ips .  Dat levert extra financiële voordelen op: naast de normale 
kort ing van 30 % komt daar nog eens 1 5  % extra bij als er 35 toestel len worden verkocht ,  
ind ien er meer dan 60 toestel len aan de man worden gebracht, bedraagt de korting zelfs 
50 %.51 

AI bij al is rad io belu isteren in d ie jaren een dure aangelegenheid dat in feite een d iver
tissement bl ijft voor de meer kapitaalkrachtige burger. Mensen die denken dat, naarge
lang er meer rad io's worden verkocht, de prijs wel vanzelf zal dalen ,  komen bedrogen 
uit .  Op 29 december 1 928 koopt meester H imschoot uit Donk voor de school een Ph i l ips 
ontvangpost type 250 1 .  H ij betaalt er 431 7  fr. voor: apparaat: 2080 fr. , 3 lampen: 420 fr. , 
p laatspanningsapparaat (om stroomfl uctuaties te voorkomen):  880 fr. , lu idspreker: 850 
fr. , b l iksemafleider:  87fr.52 Een Phi l ips Standard kost i n  september 1 929 - alles inbegre
pen - 3970 frank. Voor de Phi l ips Luxe met Moving Coil lu idspreker wordt 7900 frank 
neergeteld en de ' ra i ls '  onder de rad io's ,  de Super Ondol ina met de duurste Moving Coil 
moet 1 0.000 frank kosten ,  een half hu is .  

De n ieuwe Luxe Phi l ips ,  waar iedereen in  d ie tijd over spreekt, kost 5400 frank, zonder 
lu idspreker. H ij speelt zonder antenne,  zelfs zonder raam of kader. Een lange nagel in 
het antennegaatje volstaat. I n  1 930 worden toestel len verkocht van meer dan 7000 fr. , 
daar zijn wel de lu idspreker van 2405 fr. , de  lampen,  een antennebeschermer, enz. i n  de 
pr i js inbegrepen. Leopold Savat, g raanhandelaar uit Adegem, koopt zo'n toestel, welis
waar op termijn .  Andere mensen d ie zich dergel ijk gesofistikeerd toestel aanschaffen 
zijn o.a.  H A  Van Kerckhove uit de Molenstraat in Eeklo, M. Boulez" Kleitkalseide en 
J .  Vermeersch uit de Nieuwstraat. 

Het neusje van de zalm is een gecombineerd meubel met rad io, ingebouwde luidspre
ker, antenne en grammofoon, dat door Ph i l ips wordt aangeboden en verkocht voor 
20.000 frank.SJ Ondanks de nakende crisis loopt de radiohandel als een trein en gaan 
ook de l uxemodel len vlot van de hand.54 De gelukkige bezitters van radioaandelen door
staan de crash van Wal l  Street zonder veel kleerscheuren. 



• Superheterodyne mei 4 lampen. • Drk: golfbanden : .... an 19 tot 
51 m. - 185 tot 550 m. - 900 lol 2,(XX) m. • Groote zichtbare lIEstemplaat met goed leesbare stalionSOèlmen. • Permanenl 
tr09neet IUKlspreker • t-Iooge ge....oeligheid op de drie golfbanden. • Selektiviteit Q Kc./s. • Mooie ka� in met de hand gepolIjste 
notelaar ....an oobe:rispelijke "fwerking. - Weinig plaats neme:nde en 
gemakkelijk verpla2ltsbaar. 
,.t.FMETlNGEN : lenQte 40 em. - Breedte 24 cm.. - OP WlSSELSTROOM 
Hooote 365 CtQ. talie spanningen) ; 

&en .wr JJMinge jlkfP 
Omstreeks 1 935 zakken de prijzen van de radio's 
in elkaar. Voor de Ondolinette van S.B.R. betaalt 
men nog maar 985 Ir. 

Een EKCO-toestel munt niet alleen uit door zijn 
bijzondere vormgeving, ook over de natuurlijke 
klankweergave, Ekcoscope genaamd, zijn de 
klanten best tevreden. "De nieuwe Ekco's zijn 
N I EUW" is beslist geen holle reclameslogan. 

Pas vanaf 1 935-1 936 overstromen goedkopere toestel len de markt, een rad io is een 
ord inair massaproduct geworden .  Zówel Ph i l ips als S . B . R . bieden een bijzonder g rote 
variatie aan modellen aan , waarvan de prijs varieert van 500 tot 2000 frank .  Voor elk wat 
wils is zeker geen hol le reclameslogan . Fabrikanten besteden hoe langer hoe meer zorg 
aan de design van hun apparaten , n iet al leen het oor, ook het oog wi l  wat. Amerikanen 
nemen op dat gebied het voortouw. Ook De Lil le verkoopt dergel ijke designtoeste l len . 
I n  1 937 bijvoorbeeld wordt de fameuze en veelbesproken EKCO verkocht voor 2800 
frank. Verzamelaars betalen er nu enkele t iendu izenden franken voor. De L i l le verkoopt 
ook ontvangers van Blaupunkt ,  Point Bleu , Symphonic en F.N .R .  Hij omzei lt het exc lusi
viteitscontract met Phi l ips door zich aan te slu iten bi j  MEGA, een samenwerkende ven
nootschap voor de aankoop in 't groot van al le mogel ijke elektrische benod igdheden en 
radio's. In feite kan men bij Rad iohandel De Li l le terecht voor a l le soorten toeste l len .  Eind 
1 93 1  worden er zoveel toestel len verkocht dat er  gewerkt wordt met twee p loegen tege
lijk om alle klanten tevreden te stemmen. 

Nieuwigheden 

En, de fabrikanten komen steeds maar met n ieuwigheden voor de dag, ze zijn nauwe
lijks bij te houden .  In maart 1 927 komt de Resol ina, d ie werkt op wisselstroom, op de 
markt. De batterijen van 4 en 1 20 volt kunnen voortaan worden vervangen door een· een
voudige aansluit ing op het stadsnet, de pri js van d it toestel bed raagt slechts 1 850 
frank.55 De 'verdraagbare' Truphonic die in november 1 927 te koop wordt aangeboden 
en slechts 24 bij 32 cm meet, zorgt voor sensatie ,  ondanks zijn prijs van 6500 frank.  Je 
moeLde stekker maar in het stopcontact steken en je hoort al d i rect muziek, een won-
der in  die jaren .56 1 29 



Begin 1 928 komt Phi l ips voor de dag met een nieuw soort lu idspreker: de Moving Coi l .  
Pas in  november s laagt Jozef er in d ie speaker i n  Maldegem te  laten horen.  Het i s  geen 
lu idspreker meer met een magneet en een tr i l  p laat, maar een toestel met een losse 
d raadspoel en een anker, een u itvind ing van de Amerikanen Rice en Kel logg ,  die hun 
patent verkopen aan Phi l ips en de Marconimaatschappij .  U i t  deze Moving Coi l  - d ie een 
were ldsucces kent - komt verbluffend mooie muziek, echte instrumenten zijn nog nau
wel ijks te onderscheiden van rad io-instrumenten .  De prijs van die n ieuwigheid bedraagt 
2400 frank voor het goedkoopste model ,  h ij gaat vlot over de toonbank.57 

Het Ondol inatoestel met Marconi lampen dat in mei 1 929 op de markt komt, wordt voor
geste ld als het nieuwste van het nieuwe. In tegenste l l ing met andere toestel len is het 
zeer selectief, de lampen overtreffen al les wat tot nu toe bestaat en ze laten toe met een 
hele kleine antenne te spelen. Het n ieuwe toestel wordt een triomf, het is een overwin
ning op te veel te overladen atmosfeer der veel te talrijke uitzendposten, zonder tot de 
kostbare midden-frekwentie te moeten besluiten.5B I n  1 930 komt S .B .R .  met de Super 
Ondol ina Réseau 35 1 op de markt. Het i s  een geheel nieuw concept van rad io daar al le 
onderdelen,  ook de lu idspreker, gemonteerd zijn in een kast van vijftig centimeter hoog
te . Men moet slechts de stekker in het stopcontact steken ,  de ' kader' aanslu iten en men 
kan naar muziek lu isteren .  Wel zijn er nog twee regelknoppen aan het toestel :  één voor 
het accord du cadre en een andere voor het accord héterodyne S9 

Nieuw is ook het Nora-toestel dat e ind 1 928 i n  Maldegem wordt verkocht. Behalve de 
lu idspreker is a l les i ngebouwd . Een antenne is n iet meer nodig ,  de stroomdraad zelf  is 
de antenne. Het toestel bezit verder een ronde schijf waarop de namen van de belang
rijkste Europese zendstations afgedrukt staan,  je kiest een naam en je hoort het station .60 
Vroeger kon dat n iet, want er waren alt i jd twee rege lknoppen te bedienen, er diende 
overeenstemming te zijn tussen de primaire en secundaire afstemming.61 Bij de Nora vol
staat één enkele bedieningsknop. Er  is nog wel een aparte fijn regel ing ,  maar daar hoeft 
de consument zich n iets meer van aan te trekken ,  aangezien d ie in de fabriek wordt 
geregeld .  Commentaar van Jozef: ' Het is ver gebracht. Men komt thuis met een radio 
voor Sint-Niklaas en men moet hem maar in het net van de stad steken lijk een electrisch 
strijkijzer om muziek te hebben terwijl men strijkt, voor 3 centiem per uur Kostprijs: 3700 
frank, met luidspreker 4500 frank. 62 

Het zijn n iet altijd wereldschokkende n ieuwigheden d ie de rad iol iefhebber bekoren.  
Neem nu de steeds opnieuw terugkerende klachten van schade door bl ikseminslag, 
waardoor een duur toestel in een oogwenk tot schroot kan worden herleid .  Zoals steeds 
is Jozef er als de kippen bij om vanaf december 1 928 bij elk toestel een nieuw-uitge
vonden stroombeperker ofte bliksemafleider te leveren .  Het is een groene lamp in dik 
g las, waardoor al le soorten van luchtontlad ingen rechtsreeks naar de grond worden 
geleid en het rad iotoestel n iet meer kunnen storen .  B ij een onweer werd vroeger gewoon 
de antenne uit het toestel getrokken ,  nu is dat n iet meer nod ig .  

E ind december 1 928 zijn 45 Maldegemnaren de trotse bezitter van een rad iotoestel, het 

zijn bijna al lemaal mensen die er warmpjes bij zitten.  Al leen al in de Edestraat staan er 

tien toestel len met 1 2  lu idsprekers: de postmeester, E .H .  Coel is ,  Pieter Grypdonck, kin

deren C laeys, juffrouw Leonie Van Moffaert, M .  Vanden Broecke, Pastoor Morre, Hector 

Cuelenaere, Remi Vanderbeke en notaris Vermast. Veel rad io's spelen nagenoeg de hele 

dag, vanaf 7 uur, van dat Parijs zijn gymnastiek geeft staat men in zijn blote vane zijn 

armen en benen te rekken. Om 8 uur drinkt men koffie met al 't groot nieuws van Panï . 

30 I Om 10 uur zoekt men de eerste muziek bij Hilversum, Oaventry en de Duitsehers, terwlp 



Deze goedkope Duitse Kleinempfänger wordt vanaf 1 933 verplicht massaal geproduceerd door een consortium 
van Duitse radiofabrikanten op bevel van Goebbels' propagandadienst. Er worden verschil lende modellen 
Volksempfänger gemaakt. 

men werkt en voortdoet, tot 1 1  ure 's avonds. 's Zondags is men nog eerder aan de 
gang. Oe menschen troepen nu samen waar een luidspreker staat totdat elk huis zl/n 
eigen toestel zal hebben. 63 

Dat er een toestel i n  e lk huis zou prijken ,  zou toch nog enkele jaren duren .  Pas in de 
jaren dertig is  de aankoop van een rad iotoestel ook weggelegd voor de modale burger. 
I n  1 934 kan men een toestel kopen voor iets meer dan 1 000 fr. Dit wordt een toestel voor 
het volk genoemd, want de betere radio kost nog steeds meer dan 3000 fr. Toestel len 
worden met t ienduizenden verkocht, van een exclusief speeltje voor de bourgeoisie 
wordt het een massaproduct, gesch ikt voor a l le doele inden, ook voor propaganda. 
Klassiek zi jn de bemoeienissen van Goebbels in  nazi-Duits land.  Omstreeks 1 933 geeft 
hij al le radiofabrikanten het bevel een Volksempfänger te produceren tegen een prijs d ie 
zo laag is,  dat iedereen er zich een kan aanschaffen.  E ind 1 933 bedraagt het aantal lu is
teraars in  Duitsland 24 miljoen .  Omdat zelfs Goebbels n iet in staat is alle gezinnen van 
een r�dio te voorzien ,  wordt gemeenschappelijk lu isteren aanbevolen, zo kan iedereen 
de onsterfelijke ( I )  toespraken van Hit ier, Goebbels en konsoorten belu isteren.  1 31 



Op stap met Jozef 

Het p laatsen of placeren van een rad io is  in  de pioniersjaren du idel ijk  het werk van een 
vakman. Niet al leen wijst Jozef De L i l le  op zijn eigen techn ische kennis, ook laat h ij n iet 
na te wijzen op de techn ische steun van gespecial iseerde technic i ,  d ie elke eerste 
woensdag van de maand in de Radiohandel van ' t  Getrouwe ter beschikking staan van 
klanten .64 Maar laat u goed installeren zonder een draadje te moeten lossen in de volle 
zekerheid dat de radiohandel van 't Getrouwe daar altijd is met de techniciens uit 
Brussel om uw toestel weer te doen spelen lijk den eersten dag, moest het ooit gebeu
ren dat er iets aan hapert. In alle gemeenten staan Ondolina $ van 't Getrouwe, vraag 
aan gelijk wie, of hij voor het driedubbele van zijn geld zijn toestel nog zou willen mis
sen al was het alleen maar voor de nieuwsberichten, alleen om de middagmuziek, en 
's avonds om de opera, of al was het alleen maar om de wekelijksche tooneelstukken 
van Hilversum. 

Jozef wijst er ook steevast op dat hi j  als enige in de streek de razendsnel le ontwikkel in
gen op rad iotechnisch gebied volgt en zich nog dagelijks bijschoolt. Hij maakt er ook 
een erezaak van steeds met het nieuwste van het nieuwe voor de dag te komen . Naar 
Parijs reizen om er het achtste wonder op radio gebied, dat zijn de radio-lampen die 
gloeien met wisselstroom persoonl ijk  te gaan bestuderen, is voor Jozef n iet te vee l .  Er 
komt zelfs een technicus van Radio-Techn ique uit Parijs naar Maldegem om een demon
stratietoestel te p laatsen dat de hele zomer kan belu isterd en bekeken worden.65 

Laat ons Jozef De L i l le  op de koude,  winderige winternamiddag van 20 december 1 926 
eens vergezel len naar S lu is .  In de beginperiode verkoopt De Li l le overigens meest 
rad io's in Zeeuws-Vlaanderen .  Jozef begint met het aanbrengen van de antenne, een 
goed geïsoleerde koperdraad , vanaf de stadhuistoren vijfenvijftig meter verder naar het 
dak van de woning waar de rad io zal geïnstal leerd worden,  men kan begrijpen dat met 
zulk een hooge en schoone antenne ons Ondolina apparaat zijn volle macht kon geven. 
Bl ijkbaar is het geen probleem de antenne aan het stadhuis te bevestigen . Op dat 
gebied is Jozef voor geen kleintje vervaard , want h ij had ook een antenne aan de kerk
toren van Maldegem bevest igd.66 Met een gummikabel van één centimeter dik wordt de 
woonkamer bereikt . De aard le id ing wordt via de kelder aan de gasleiding bevest igd. Het 
duurt tot ongeveer vijf uur  vooraleer al le werkzaamheden achter de rug zijn en de rad io 
kan worden ingeschakeld en eer het zes uur was speelden we minstens twintig 
Europeesche posten, met kleine golflengte, op luidspreker, de kleine posten rollen erin 
en eruit lijk de grote. De steeds maar tal rijker wordende nieuwsgierigen kunnen hun oren 
niet geloven . Jozef bl ijft nog tot 8 uur om dan ook Brussel bij het lijstje der ingeschreven 
posten in te schrijven. Net als hi j  wi l  vertrekken ,  begint de rad io te ruttelen gelijk vleesch 
in de pan, of gelijk de waterstraal uit een brandspuit. Iedereen denkt dat het toestel 
defect is, maar naderhand bl ijkt dat er z ich luchtelectriciteit - later wordt gesproken van 
elmsvuu r  - heeft gevormd op de antenne,  te wijten aan de veranderende weersomstan
d igheden. 

Dankzij dit  merkwaard ige natuurverschijnsel z i jn we perfect op de hoogte van de bedie
ning van de eerste rad io's. Het eerste wat Jozef doet is de reactor wegdraaien en een 
andere golflengte zoeken ,  een andere gamma, want soms valt het wel eens voor dat er 
geen aaneenschakeling, geen accrochage, meer was van een of andere golflengte. Een 
Ondol ina-rad io heeft een primai re en een secondaire regel ing en een reactor. Het geruis 
in het toestel wordt ec hter steeds maar erger. Jozef draait in arren moede de lampen uit 
het apparaat, maar Heere der Heeren, men kan begnjpen wat oogen ik trok, de luid-



spreker bleef even sterk ruttelen, regelmatig en langsom sterker. Ten langen laatste 
wordt de antenne uit het toestel getrokken ,  waardoor al le ge lu id verstomt. De antenne 
bl ijft echter suizen gelijk de doom uit de toot van een theeketel op de kachel, de vonken 
vlogen er uit. Na een tijdje is al les voorbij en kan het toestel opn ieuw worden ingescha
keld .  's Anderendaags doet het verschijnsel zich opn ieuw voor, wat Jozef doet besluiten 
dat er in S lu is e lektriciteit uit de l ucht kan worden geplukt .67 Het hele verhaal wordt gepu
bl iceerd in Nieuwigheden uit de Mekanieke Wereld. Heel wat lezers reageren ,  onder 
andere Amand Taets, d i recteur  van de Calcuttafabriek u it S le id inge,  laat De Li l le weten 
dat h ij dezelfde stroom heeft waargenomen, mijn accu was weg om gevuld te worden, 
dus het toestel stond heelemaal op zijn eigen, mijne koptelefonen (écouteurs) waren 
weggeborgen, en opeens een getiktak als van een telegraaftoestel, bij aanraking van de 
antenneknop verwekte dit vonke:, van twee - drie millimeter en tameliike schokjes. 

De reclame die Aristona in 1 935 voor zijn toestellen 
maakt, oogt mooier dan de toestellen zelf. 

I n  maart 1 927 verkoopt Jozef een toestel aan Constant Stervelynck, d ie  in 1 920 de 
Groeninge-ververij te Kortrijk sticht. Stervelynck is een Vlaams voorman en behoort tot 
de kennissenkring van de De Li l les. Als Jozef het toestel levert, is dat een gelegenheid 
om een hele bijdrage te wijden aan dit bedrijf, dat vooral bekend is om zijn rode titan
stof die voornamel ijk in handdoeken wordt geweven. Stervelynck wil het beste radiotoe
stel dat er bestaat. De Li l le levert hem de duurste Ondol ina met de spl internieuwe Brown 
Disc luidspreker. Van de hoogste top van de fabrieksschouw loopt een antenne tot in het 
toestel ,  wat voor een volmaakte ontvangst zorgt. ' Dat is nu Radio-volmaakt, laat ons zeg
gen de Titan-radio in de Groeninghe ververij, ' aldus nog Jozef, d ie er in het Kortrijkse 
een tevreden klant bij heeft.69 1 33 



Bij een andere gelegenheid begeeft Jozef zich naar Adegem, waar een rad io wordt 
geïnstal leerd in de Moerwege, het buitenste van 'bu iten de were ld ' .  Rijden we even mee 
met Jozef: Onze auto is tegenwoordig een ploeg gelijk, door te snijden in boerestraten. 
Van de week had hij een radiotoestel gebracht in het harteputje van Vlaanderen, met de 
liefste naam de Moerwege onder Adegem. Toevallig was een ingenieur uit Eindhoven 
van Philips bij ons en hij ging 's avonds mee om deze Standaard in gang te steken. 
'Moet hier soms iemand afgeslagen worden?' zei de man wanneer we in het maanlicht 
een vol pad groote menschen voorbijgingen. Geduld beste heer. Even later klonken de 
eerste toonen van Hilversum buiten of de deuren rechts en links van de groote hoeve
kamer rekten open en misschien 30 man met stoelen kwamen aanzitten lijk te vasten in 
de kerk. Wat typisch. 's Anderendaags zijn de oudjes van de Moerwege er geweest, 8 1  
jaar en ze zijn er blijven zitten van af den preek over Kerstnacht tot 1 1  uur in den don
keren. Wie geloofd heeft in de opkomst van de draadloze telefonie heeft niet gefaald. 
Het is geworden een van de schoonste uitvindingen der laatste eeuwen. Zoo prachtig 
als de drukpers. Laat het niet een spijs zijn voor de rijken alleen. Dat kan men verkrijgen 
met crediet van onze Radio-bank. 70 

De Radiobank waarop De Li l le z inspeelt ,  is n iet veel meer dan een bankakkoord waar
door het mogel i jk wordt om iedereen die treffelijk is, toe te laten een radiotoestel van ons 
te kopen, op schone afbetaling. Het kopen op krediet is in d ie jaren nog niet echt inge
burgerd. Mensen zijn er niet al leen beschaamd over, sommigen denken dat ze er De 
L i l le  nadeel door berokkenen. Die wuift echter alle vooroordelen weg : Oe overeenkomst 
is nu getekend. Oe prijs van het toestel moet maar met 4 ten honderd verhoogd worden. 
Alleman mag zo kopen, men doet er ons niets mee te kort. Oe Bank staat garant. H ij sust 
het geweten van kopers op krediet: Wij zelf verliezen er niets bij, de bank rekent het zo 
uit. De formule slaat aan , want heel wat arbeiders, maar ook zelfstandigen,  laten zich 
verleiden om zich op dergel ij ke manier een toestel aan te schaffen.71 In feite staat het 
verkopen op kred iet haaks op de opvatt ingen van De Li l ie, d ie steeds heeft verkond igd 
dat hetgeen men koopt, men ook contant moet kunnen betalen. Later verloopt het ver
lenen van kred iet vol ledig via de rad iofabrikanten .  Jozef De Li l le sluit in 1 93 1  een con
tract af met Ph i l ips waardoor hi j  gemachtigd wordt klanten kred iet te verlenen. 

In Temse verkoopt Jozef 5 Ondol ina's, een tevreden klant laat weten :  Het is of er bij mij 
een prins geboren is. En een man u it Tielt :  't En is maar een dingen spijtig en 't is dat ik 
zoo lange gewacht heb. En een van de vijf Ondol ina-bezitters i n  S lu is ,  een middenstan
der, laat zijn lu idspreker op zijn toonban k staan : 't Is gelijk een ezelke dat geld brengt, 
'k verkoope wel twee keer zooveel. 

Ik wil het niet meer terugzien! 

Alsof het n iets is, verkoopt Jozef vanaf 1 930 jaarl ijks vele tiental len radio's. En daar b l ijft 
het n iet bi j :  hij s lu it met versch i l lende f i rma's exc lusieve contracten af voor levering van 
al ler lei elektrisch materiaal en kan winstmarges bed ingen van soms 35 %. Phi l ips is 
opgetogen over zo'n verkoper - een van de beste uit het Vlaamse land - en bedenkt De 
L i l le met nieuwjaar dan ook steeds met een waardevol geschenk. Reclamemateriaal ,  
affiches, briefpap ier, demonstratiekoffers : al les wordt g ratis of tegen een zacht prijsje ter 
besch ikking gesteld . Radio's verkopen is  echter één zaak, ze herstel len is een andere. 
Jozef b l inkt uit in zowel het verkopen als het herste l len van radio's. 

Kleine herste l l ingen voert Jym zelf uit: een lamp vervangen , een luidspreker regelen, 
een toestel afstemmen, enz. Soms is het echter onmogel ijk om zelf de herstel l ing uit te 



voeren en dan moet het materiaal terug naar de  fabriek. De d iscussies over defect mate
riaal zijn n iet bij te houden. Kwal iteit is nog n iet je van het in d ie tijd .  Als een lamp defect 
raakt of het binnen de garantietermijn begeeft, d ient een hele vragenl ijst te worden inge
vuld, en daar heeft De Li l le een broertje aan dood . Meestal stuurt h ij de lampen terug 
met een begeleidende nota waarin het mankement wordt vermeld .  Daar is Ph i l ips n iet 
van gediend en eist steeds een correct ingevu lde l ijst. 

De radiotoestel len zelf durven ook wel eens mankeren .  I n  maart 1 93 1  beklaagt Jozef 
zich over d rie toestel len met serieuze fabrieksfouten :  een toestel met een verkeerd 
gekoppelde transformator zoodat het trompt telkens men het aanzet, een toestel waar
van de bouton de fignolation geen enkel effect ressorteert en ten s lotte een toestel met 
kortsluit ing b innenin .  Phi l ips laat weten dat voor het bezoek van een technicus honderd 
frank zal moeten worden afgedokt .  De L i l le steigert: Daarmede ben ik niet akkoord. Ik 
koop van U goede toestellen en U moet niet komen zeggen dat het risico van het trans
port voor mijn rekening was, want het transport heeft de transfo toch niet verkeerd aan
geschakeld? Voor zulke klaarblijkelijke fout van Philips zelf zoudt u mij willen 100 frank 
doen betalen of de kosten en het last van terugzenden opleggen. Wanneer dat zoo is 
doe ik geen zaken meer met Philips. Voor mijn goed geld moet ik goede waar krijgen en 
ten minste goede trouw. Jozef herinnert Phi l ips eraan dat h ij eens heeft moeten betalen 
voor een defecte p latenspeler, alsof zelfs een piek-up ter grootte van een stekjesdoosje 
in het transport gebroken was.72 

De Haut Charmeur, Phi l i ps' paradepaardje op gebied van l u idsprekers, vertoont ook d ik
wijls gebreken. Herste l l ingen zijn duur  en worden op de rug van de koper afgewente ld .  
Maar De Li l le verdedigt zijn klanten en eist dat Phi l ips zijn garanties nakomt. A ls  de f irma 
erop wijst dat het transport op risico van de k lant gesch iedt, lokt dat ongelovige reac
ties uit van De Li l le .  'Maar die luidspreker trilt niet door de schuld van de verzending. U 
gaat toch niet beweren dat de Philips luidspreker niet eens tegen den daver van het 
transport bestand is! Waarvoor dient de garantie als u zelfs de luidsprekers met een dé
faut de construction niet zoudt herstellen? Het is reeds lastig genoeg dat wij voor defec
tueus materiaal onzen tijd moeten verspelen om het terug te zenden en de verzen
dingskosten daarvoor betalen die helemaal niet door onze schuld, maar door slecht 
fabrikaat, noodzakelijk zijn.73 Uiteindel ijk haalt h ij ook hier meer dan eens zijn s lag thuis 
en worden herstel l ingen u itgevoerd op kosten van Ph i l ips .  

Bijzonder hi larisch is wel het voorval met phonomeubel 28 1 1 . Op 19 februari 1 93 1  koopt 
De Li l le een duur radio phonomeubel, model 28 1 1  om het te demonstreren in zijn toon
zaal. Het toestel ,  dat 8850 frank kost, raakt nagenoeg onmiddel l i jk verkocht. Vrij spoe
dig na de verkoop b l ijkt dat de electrisehe phonomoteur altijd draait met geronk en 
gedaver waardoor het onmogelijk wordt naar muziek te l u isteren .  Zonde van zoo een 
duur meubel, meent Jozef. Een technicus komt het toestel bekijken en zogezegd her
stel len. Helaas ! Na het d raaien van enkele grammofoonplaten is het geronk er opn ieuw 
en dit zoowel als hij rap draait dan traag draait. Het meubel wordt naar de fabriek ver
zonden en komt hersteld terug .  Jozef laat het toestel proefdraaien en tot zijn ontzett ing 
hoort hi j  het gebrom en het geronk opnieuw. In een woedende bui  zendt h ij het toestel 
terug :  Het speelt helemaal niet meer, na mij oneindig last te hebben bezorgd. Ik wil het 
niet meer terugzien.74 Voor de herste l l ing eist Phi l ips de betal ing van 222 frank. Jozef: 
'Dat kan ik onmogelijk betalen. Dit toestel heeft mij 6 maal de autoreis naar den client 
gekost. Het kost mij twee duizend franken verlies, plus den achterloop om het eindelijk 
toch terug te zenden en een ander in de plaats te zetten. Ik weiger dus die 222 frank te 
betalen, en zou veeleer schade en tijdverlies aan Philips moeten aanrekenen. 75 1 35 



De windcharger 

Een probleem dat de massale verspre id ing van rad iotoestel len op het platteland ver
h indert ,  is het ontbreken van een openbaar e lektriciteitsnet. Ook in Maldegem, Adegem 
en oml iggende gemeenten zijn in de jaren dertig nog n iet eens de helft van de wonin
gen aangesloten op het net. Vanzelfsprekend kan iedereen z ich behelpen met batterij
en ,  maar het is steeds een terugkerend probleem die opgeladen te krijgen. Natuu rl ijk  
bestaan er k le ine aggregaten waarmee e lektriciteit kan worden opgewekt, maar die b l ij
ven vrij duur. Dergel ijke toestel len worden ook verkocht door Jozef De Li l ie ,  maar ze 
bevredigen hem n iet .  Onderhandel ingen met de Wedge Manufactur ing Company u it 
Ch icago, d ie geavanceerde en draagbare gas electric power plants verkoopt, d raaien 
op n iets uit . De toestel len zijn te duur en De Li l le kan te wein ig referenties voorleggen. 
H ij is tenslotte maar uitbater van een kleine rad iohandel in Maldegem . . .  

Jozef zoekt dan maar naar andere oplossingen.  Ter gelegenheid van een reis naar 
Frankrijk begin  jun i  1 93 1  vindt h ij wat h ij zoekt: In Frankrijk hebben we van de week iets 
gevonden waar we al lang voor vele van onze menschen van gedroomd hebben: de 
radiomolen. Deze kleine windmolen, met een dynamo rechtstreeks op de as van de 
molen gemonteerd , is  voor Jozef de oplossing voor het probleem.76 

H ij raakt erdoor geobsedeerd . Jozef neemt contact met firma's d ie dynamo's fabriceren ,  
vraagt bij elk bed rijf in l ichtingen,  bezoekt technische beurzen in  binnen- en buiten land. 
Sti laan r i jpt bij hem de idee om de wind laders zelf  te bouwen. B ij Radiohandel De Li l le 
ontstaat een afdel ing 'Windchargers ' .  Jym doet p roefnemingen met al lerlei soorten 
dynamo's - vooral van de firma De Coster uit Wespelaar bij Leuven - en propel lers. B ij 
de firma Steyaert-Heene ui t  Eeklo bestelt h ij kipbare masten van ruim t ien meter hoog , 
waarop hij dan het molenwerk monteert. Kogel lagers, bakel iet, gelijkstroom secundaire 
synchrone vibrators, kett ingen,  kabels ,  d raad en al le andere noodzakelijke onderdelen 
bestelt h ij bij al lerhande fi rma's. Het is een raadsel hoe h ij al d ie onderdelen ten slotte 
toch geassembleerd krijgt om er enkele windmolens mee te construeren. I n  jun i  1 937 

Model van een gesofistikeerde wincharger uit Sioux City, lowa, 
Jozef heeft het steevast over een windcharger. De windmolen Is 
voorzien van de allerlaatste technische snufjes: zelfregelende 
pneumatische rem, speciaal geprofileerde propeller, verschillende 
veiligheden, gemakkelijke montage, robuuste constructie, enz, 



laat h ij de firma Max Th i rion uit Brussel weten dat het hem spijt n iet over een windtunnel 
te kunnen beschikken, daar de verhoopte natuurlijke wind zoo zelden voorhanden is en 
h ij de geleverde dynamo n iet op vol le kracht kan testen .  Th i rion is vivement geïnteres
seerd in de resultaten van Jozefs proefnemingen . 77 

De windmolens die De L i l le produceert, zijn niet altijd even betrouwbaar. De firma Phi lco 
heeft het over ce malheureux Wincharger d ie De Lil le levert en die absol uut n iet vol
doet.7B Vei l igheidshalve levert De Li l le dan maar geïmporteerde toestel len aan bijvoor
beeld Phi l ips en Mega. Voornamelijk Sioux- en Dunnwindchargers l ijken erg in trek. 

Jozef onderhandelt voor de invoer rechtsreeks met Amerikaanse bed rijven :  met 
Montgomery Ward uit Chicago over hun Super Power Airline,  met Currier Mfg . Co. uit 
Minneapol is over de Junior Wind Plant, enz. Dat loopt n iet altijd van een leien dakje en 
Jozef heeft de steun nod ig  van grotere bedrijven als bijvoorbeeld Mega om de toeste l
len te kunnen invoeren .  Vanze lfsprekend bedingt Mega een hogere kort ing voor de 
bemiddel ing,  wat u iteraard zeer tegen de zin is van Jozef. 
Er worden heel wat windchargers verkocht in Maldegem en omstreken .  De meeste men
sen zijn er best tevreden over, want dankzij deze molens voelen ze zich minder  geïso
leerd . Een bijkomend voordeel is dat ze ook over enige elektrische verl ichting kunnen 
beschikken, daar de batterijen voldoende energie leveren om er  nog enkele peertjes 
van te laten branden. 

1 1 1 .  U ITZENDINGEN 

Vlaamse uitzendingen 

Radio is voor De Li l le eerder een middel om het Vlaamse volk te beschaven, dan een 
louter amusementsproduct. Hij pleit i n  1 925 dan ook voor de oprichting van een prach
tigen Vlaamschen uitzenddienst die de Franstal ige u itzendingen minstens moet evena
ren ,  het ligt in de bedoeling tegen volgenden winter het Vlaamsche Omroepstation op 
zijn pooten te hebben, dan wordt de Radio voor Vlaanderen zeer belangrijk. 79 

Volgens Jym zal rad io maar echt popu lair worden als er ook u itzendingen zijn d ie vol le
dig door een Vlaamse zender worden verzorgd ,  de Radiotoestellen komen in gebruik 
zoo vlug als de fietsen indertijd, Brussel dat bevoordeligd is door zijn eigen uitzen
dingspost, telt duizenden en duizenden.fl(J Met spijt constateert h i j :  Wij hebben nog geen 
Vlaamschen Uitzendingspost voor draadloze telefonie en muziek. In België is nog maar 
een enkele Radio-omroepdienst, en dat is de fransche van Brussel. I n  het tijdschrift 
RADIO  van februari 1 925 wordt een oproep gepubl iceerd om een fonds te vormen voor 
de financiering van Vlaamse radioconcerten . De bedoel ing is rad iozendtijd te huren bij 
bijvoorbeeld H i lversum, men zou eens een spel van ons Vlaamse Volkstoneel kunnen 
opnemen en uitzenden, of onze Hullebroek of onze Wies Moens eens laten hooren in 
afwachting dat een eigen vlaamsche broadcasting wordt opgericht. De Li l le spijst het 
fonds onmiddel l ijk met 50 frank.  Hij parafraseert daarbij zijn vader Victor met d iens leuze 
voor de vernederlandsing van de Gentse un iversiteit : Jazeker, een Vlaamsche uitzend
post, die kop, die moet erop. Die is er straks zoo broodnodig als een eigen pers. I n  
Engeland zijn er een tiental zenders d ie gefinancierd worden door het heffen van een 
taks op elk verkocht toestel .  In Brussel bereidt men een wet voor in dezen aard, maar 
dan ook moeten wij een vlaamsche uitzendingspost hebben. Geen vlaamsch, geen cen-
ten!81 1 37 



De oproep d ie i n  Radio wordt gepubl iceerd , heeft onverwachte gevolgen. De Brusselse 
maatschappij S . B . R .  laat 't Getrouwe weten dat er op zaterdag 7 maart 1 925, om 8 uur, 
een Vlaamse u itzending zal worden verzorgd.  Herman Tei rlynck bijt daarbij de spits af 
met een lezing over letterkunde. Er zu l len regelmatig letterkundige, wetenschappelijke 
en toeristische lezingen worden u itgezonden in het Nederlands,  belooft Radio-Belgique. 
Er  is nog verrassender n ieuws: de maatschappij onderzoekt de mogelijkheid om in 
Vlaanderen een aparte zender te bouwen ,  er  z i jn daarvoor al onderhandel ingen aan de 
gang.  Jym is i n  z i jn nopjes: Dit laatste is de beste oplossing: een Vlaamsch en een 
Fransch Radiostation evenredig door de staats taksen geldelijk ondersteund. Dan wordt 
Radio in Vlaanderen algemeen, dan hebben onze buitenmenschen onberispelijke 
muziek in huis, oogenblikkelijke berichtgeving en op de minst lastige en minst kostbare 
manier, een hoop te hooren en te leeren.82 

Op zondag 1 6  januari 1 927 komt de n ieuwe Gentse zender van de N ijverheidsschool in 
de ether. Elke zondag van 1 1  tot 1 2 , en soms tot 1 3  uur, zendt Radio Gent uit op 220 
meter. Wegens de te k le ine uitzendingskracht is de zender moeil i jk te ontvangen. Jozef 
geeft de nodige u i t leg:  Onze Ondolina posten moesten staan.·de primaire op 51 ,5, de 
secondaire op 26, daarbij uiterst voorzichtigjes hooger opkomende met de réacteur kon
den we de uitzending op luidspreker horen. Tot zijn g rote verwondering en woede wordt 
al les in het Frans u itgezonden,  dat is een schandaal voor Vlaanderen, wij vinden geen 
woord lelijk genoeg om dien vent naar het hoofd te slingeren. Laat ons hopen dat het 
zondag en acht dagen al gebetert is of anders zetten we dien Gentschen franschbaze
lenden omroeper met zijn portret in 't Getrouwe en een paar ezelooren erop.83 

Natuur l ijk  komt er reactie op deze aanval .  D i recteur  Roels verwijt De Li l le n iet eerlijk te 
zijn in zijn vernietigende commentaar: de Franse kroniek wordt immers steeds gevolgd 
door een Vlaamse. Maar dat vindt Jym een zoethoudertje.  'Waarom niet eerst Vlaams ', 
eist h i j ,  'ge kunt Vlaams, maar ge wilt niet. Opnieuw dreigt h ij met de publ icatie van een 
spotprent: We zullen er een paar duivelsooren bijtekenen, omwille van uw franskiljons 
kwaadstichten. Desondanks b l ijft Radio Gent verder u itzenden in  't Frans.84Versch i l lende 
kranten volgen de krit iek van ' t  Getrouwe, zodat Radio Gent ten s lotte inbindt en ook de 
aankondig ingen van de versch i l lende p rogramma's i n  het Nederlands voorleest.85 

Daar er voorlopig geen Nederlandstal ige zenders zijn i n  Belg ië, wordt in Vlaanderen 
bijna exc lusief afgestemd op Hi lversum. Als H i lversum aankond igt dat de opera Aïda 
wordt u itgezonden,  kan men dat in Maldegem goed merken :  AI de boeren van Holland 
die al in geen maand meer naar 't Getrouwe waren gekomen om hun accu's op te laden, 
kwamen het nu af, te paard of met de tram, naar het Maldegemse laadstation. Elke radio 
heeft immers twee batterijen nod ig :  een voor het toestel en een voor de lu idspreker. 
Waar een openbaar e lektriciteitsnet l igt, zi jn deze batterijen u iteraard overbodig.86 Naast 
H i lversum wordt ook veel gelu isterd naar de groote Da ven try, een Engelse zender. Op 
maandag 30 ju l i  1 928 horen de lu isteraars i n  Maldegem de verrassing van hun leven als 
deze Engelstal ige zender plots de cantate van mevrouw Courtmans u itzendt, d ie nog 
voor de Eerste Wereldoorlog in Maldegem is u itgevoerd.a7 

In 1 928 komt er dan toch enige beweging in het Vlaamse rad ioland .  In Leuven wordt een 
Naam looze Vennootschap Radio gesticht, die de realisatie van Nederlandstal ige u itzen
d ingen tot doel heeft. Al le standenorgan isaties, maar toch vooral de Boerenbond, zijn 
erin vertegenwoord igd. De Bond is overigens de belangrijkste initiatiefnemer en finan
cier van de N.V. Radio .88 Voor de techn ische kant van de zaak wordt samengewerkt met 
S .B .R .  In Veltem bij Leuven wordt een terrein aangekocht, waarop de gebouwen van de 



zender zul len verrijzen.B9 Naar 't Getrouwe verneemt zou deze Kathol ieken Vlaamsehen 
Radio-Omroep (KVRO) reeds in maart 1 929 in de ether gaan en u itzenden op 300 en 
1 600 meter.90 Volgens De L i l le zal  de zender van de Boerenbond - zo wordt hij gemeen
zaam genoemd - voor onze mensen boter op hun brood zijn. Het wordt een onzeggelijk 
stuk beschaving voor ons volk. Oe radio is manna uit den hemel. Die geen goed toestel 
in huis heeft, weet dat niet. Maar wie reeds een tijd zijn radio bezit en gehoord en 
gesmaakt heeft wat bijvoorbeeld Hilversum en Huyzen voor onze Noorderburen betee
kent, die knikt lekkebaardend met ons, om 't vooruitzicht dat ons vlaamsche volk ook 
zoo veel zal krijgen. 91 
De KVRO gaat op 6 oktober 1 929, om kwart over  acht, i n  de lucht .  Om de lu isteraars toe 
te laten de ju iste golflengte (339 meter) te v inden,  worden tien m inuten voor het beg in  
van de u itzend ingen grammofoonplaten gedraaid .  Op het p rogramma staat voorname
lijk de u itvoering van Vlaamse l iederen ,  onder andere ' t  Pardoent en een mars u it K lokke 
Roeland van Jef Tine l ,  waarmee de eerste u itzend ing overigens wordt besloten n I n  De 
Vlaamsche Radiog ids, het orgaan van de KVRO,  wordt nogal enthousiast gedaan over 
die eerste u itzending niettegenstaande het erbarmelijke gesis en gefluit en de stoornis, 
meer dan een wat sentimenteel aangelegde luistervink voelde een rilling van pure emo
tie want 't was toch ZIJN taal, ZIJN moederspraak die de gansche wereld werd doorge
zonden.93 

't Getrouwe laat een heel andere klok lu iden en noemt de eerste u itzend ing een leelijke 
mislukking, want niemand van ons heeft er Zondag iets fatsoenlijk kunnen van hooren 
door 't gejank en 't geloei der interferentie met dat ze met twee uitzendingsposten op 
dezelfde golflengte zaten. Het Duitse station van Bremen zit namel i jk ook op de 339 
meter, vandaar de erbarmelijke ontvangst .  En De Li l le voegt er in zijn Kronijk nog een 
i nteressante anekdote aan toe: We moesten telkens lachen toen de spreker zei: Hier 
Velthem, Katholieke Vlaamsche radiopost, want dat eerste is een klein leugentje, aan
gezien niet de post te Velthem staat, wel in de fabriek van Ukkel. En het bewijs bleef niet 
lang weg: wanneer het laatste woord vlaamsch gesproken was, gingen eenige kwajon
gens fransch aan 't brabbelen door denzelfden Ukkelsehen zender, ze gaven drie 
gemeene airkes van een piano-orgel, en met opzet om de vlaamsche radio-avond te 
duivelen, lieten ze zoo snel als ze konden en met groot geweld de Brabançonne van een 
fonoplaat afrollen. Het is te hopen dat dit geen tweede keer gebeurt.94 
Er wordt inderdaad u itgezonden van in de Ondol inafabriek van Ukkel vanwaar Radio 
Belgique reeds sedert enkele jaren u itzendt. Als de zender op vol le kracht werkt, kan 
niemand in  Brussel nog afstemmen op een ander station . Vandaar dat een nieuw zend
station wordt gebouwd in Veltem.  Pas op 1 februari 1 93 1  wordt het station operationeel 
en krijgen de uitzendingen van de KVRO een meer professioneel karakter. 

De oprichting van de KVRO brengt ook de verzu i l i ng mee van het rad iolandschap, een 
typisch Belg isch verschijnse l .  De social isten en l i beralen zitten inderdaad ook n iet sti l en 
richten ook elk een zendstation op. I n  het N . I . R .95, dat ondertussen ook is opgericht, zit
ten de vertegenwoord igers van de drie tradit ionele Belg ische ideolog ieën als vijanden 
tegenover elkaar.oo Zoals steeds voelen de kathol ieken, alhoewel ze een ruime meerder
heid vormen, zich bedreigd :  Thans is de katholieke radio-beweging in Vlaanderen 
beslissend hare wegen aan het opgaan. Oe tegenstanders mogen zich inspannen wat 
ze maar willen, schaamteloos en naar willekeur misbruik maken van de macht welke ze 
in onze radio-wereld nog steeds in handen hebben. Er wordt dubbel gewaakt en dub
bel gewroet om het katholieke radioleger slagvaardig op te richten. Oe dag der katho
lieke radio-verovering komt onafwendbaar. Wij staan klaar met verscherpte strijdlust en 
jeugdige daadkracht. 97 1 39 



40 I 

Radiostoornissen 

I n  de beginperiode van de rad io hebben de u izendingen erg te l i jden onder atmosfer i
sche stor ingen. Zoals De Li l le het zelf zegt, i n  Vlaanderen is het maar zelden goed radio
weer. Als het onweerachtig of m istig is of als het vriest, kan er nauwel i jks naar de rad io 
worden ge lu isterd , men hoort a l leen wat gekraak en gepiep.  

Niet a l leen atmosferische storingen,  ook - en vooral - elektrische apparaten z i jn er de  
oorzaak van dat de ontvangst niet vlekkeloos is :  dynamo's , motoren ,  hoogspanningslei
d ingen,  venti latoren ,  wasmachines, en dergel ijke meer. A. Verstringe,  voorzitter van het 
Kristen Middenstandsverbond voor Maldegem en Oml iggende, vraagt het gemeente
bestuu r  onze gemeente te willen begiftigen met een Reglement op Radiostoornissen. 
Het g rote aantal rad iobezitters heeft recht op de volmaakst mogelijke ontvangst en ze 
zu l len het bestuur dankbaar zijn mocht zo'n  reg lement gestemd worden.  Verstr inge 
voegt er  zelfs,  als documentat ie,  een handleiding bij d ie werd u itgegeven door Phi l ips: 
Comment éliminer les Perturbations Radiophoniques. Het is du idel ijk  dat deze aanvraag 
er komt op aandringen van Jozef De L i l le .98 

De burgemeester heeft inzake ' rad iostor ingen'  nog met andere moei l ijkheden te kam
pen, h ij moet nameli jk wanbetalers van radiotaksen opsporen en laten bekeuren. In 1 933 
b l ij ken René De Langhe en Laurent Lasoen hun taks n iet betaald te hebben. Zij kunnen 
echter al lebei een bewijs voorleggen dat zij wel degel ijk  hun 60 frank hebben gestort. 
Al bert Bombeke krijgt in 1 934 commissaris Sonck op bezoek, maar Albert, d ie geen 
elektriciteit in hu is heeft, had zijn toestel verkocht aan Prosper De Bree. In 1 935 d ient 
Sonck opnieuw enkele bezoekjes af te leggen. Onderpastoor De Sutter bl ijkt in orde te 
zijn ,  Betrand Standaert heeft zijn rad io verkocht, bij Pascal De Candt is het toestel defect 
en het apparaat van René De Coninck is afgehaald door Jozef De Li l le om het te repa
reren.99 

Een ander euvel waar rad iolu isteraars mee af te rekenen hebben, zijn de golflengten. I n  
januari 1 929 worden ze  al lemaal , voor de  zoveelste keer, aangepast aan de Europese 
normen . Dit is noodzakel i jk geworden,  omdat versch i l lende zenders op dezelfde golf
lengte zitten en daardoor geen ontvangst mogelijk  is. Toch worden veel u itzendingen 
nog steeds gestoord door de telegrammen van de booten. Dikwij ls l igt  de oorzaak van 
stor ingen bij de toestel len zelf, d ie  de versch i l lende radiostations niet of nauwel ijks van 
elkaar kunnen 'scheiden' . '00 

Jozef geeft ons een goede indruk van de moei l ij kheden waarmee een lu isteraar heeft af 
te rekenen:  Er is een avond of twee geweest, maandag en dinsdag avond dat er overal 
stoornis was in de radio. Dat was mist en vorst te samen, 't was gelijk het geruttel van 
een beafstuk dat braadt in de pan. Maar na 9 uren 's avonds was het gedaan. We heb
ben dezen winter voortdurend ongeloofbaar ja onbetaalbaar schoone muziek, opera :S 
en operetten. Niet alleen Hilversum, Brussel, Parijs en Daventry zijn tegenwoordig 
schoon, maar ook Huyzen, Kalundborg (dat uit Denemarken komt en een graad of tien 
grooter is dan Hilversum). Het is tegenwoordig geen wonder meer dat wij tegenwoordig 
Budapest hooren. Oe Internationale wetten worden streng op de uitzending. Oe posten 
mogen malkaar niet meer storen en dat is in ons voordeel. In april zullen alle Europese 
landen te zamen komen te Praag. Holland en België zullen maar één groote en één klei
ne post meer mogen hebben. Wij zijn beter met tien goede uitzendingen dan met 100 
die malkaar durven storen. We kunnen geen wijn en koffie in één slok drinken, we kun
nen toch maar naar één beste uitzending te gelijk luisteren en alzoo komt het dat 99 ten 



honderd van onze menschen naar Hilversum luisteren in afwachting dat onze 
Vlaamsche post te Leuven even goed aan 't werken is. 101 

Maar het is n iet altijd kommer en kwel ,  rad io kan het leven veel aangenamer maken;  i n  
' t  Getrouwe ziet men het zo: Van de week woensdag hebben de studenten van Leuven 
met hun muziek, de Dietsche Blazers, al de leutige Vlaamsche stapliederen gespeeld 
door radio Hilversum en dezen zaterdag speelt het patronaat van Sluis door de radio 
van Huysen. Dat hooren we zo goed als dat we er bij zijn. Daar is geen vriend, zo 'n 
goede vriend, als de radio in huis is. Het is de gratie Gods. We zeggen dikwijls, moest 
wijlen Jan Oe Smet, de vroegere eigenaar van 't Kasteeltje van 't Getrouwe eens weer
keren, wat zou die zijn ogen opentrekken. He wel, die nu leeft en geen radio heeft, is eer
lijk gesproken, in levende lijve haast even ver ten achter als Jan Smet. Ten achter bij 
onze beschaving. Het is lijk iemand die van geen trein of tram afweet. Alwie een toestel 
heeft zal alzoo oordelen met ons. Wie geen toestel heeft, het is hun vergeven, kunnen 
niet mee redeneren. 102 

Ruiselede 

Het zal n iemand verwonderen dat Jym bijzonder geïnteresseerd is  in wat er in  Ru iselede 
wordt gebouwd . H ij is hoogstpersoon l ijk aanwezig bij de eerste steenlegging van de 
'torens' van Ru iselede door kon ing Albert op woensdag namiddag 19 december 1 923 . 
Samen met Leopold ine,  zijn verloofde ,  woont Jozef de plechtigheid bij en h ij geeft zijn 
lezers de nodige u it leg over hoe het techn ische wonder van Ru iselede zich voltrekt. Met 
de middelen die men toentertijd tot zijn beschikking heeft (een locomotief met ki pkar
retjes, twee tractoren met windassen ,  een locomobiel d ie  mortel maalt, enz . )  moet het 
geen sinecure zijn geweest om de acht torens van e lk 250 meter te construeren .  Jym 
komt van Ruiselede met een kater naar hu is .  Nadat de kon ing vertrokken is, rijdt onze 
Maldegemnaar met zijn wagen tot aan de bouwplaats om enkele schetsen te maken om 
onze vlaamsche menschen een klein gedacht te geven van het draadlooze station en 
den torenbouw. Plots komt er een man uit het nabijgelegen kasteel Carpentier, d ie zich 
boos maakt tegen de verloofde van Jym , d ie bij de wagen staat. Journal ist of geen jour
nalist, Jozef wordt gewoon weggejaagd .  Over Ruiselede schrijft h ij dan ook n iet veel 
positiefs: bitter vermeldt h ij dat de steen die de kon ing plaatste, vol led ig in het Frans is 
opgesteld .  Ook meent hi j  dat het hele project achterhaald is en dus veel te duur en dat 
er andere mogel ijkheden zijn om draadloos langeafstandsgesprekken tot stand te bren
gen.'03 

Door een hevige stormwind waait op donderdag 26 februari 1 925 een 280 meter hoge 
rad iotoren omver. Het is de vierde die rechtstond .  Honderden ramptoeristen begeven 
zich naar de plaats des onhei ls ,  ook de rad io l iefhebbers van Eeklo en omstreken bren
gen een bezoek aan de geval len toren . '04 Ruiselede heeft er een onverwachte toeristi
sche attractie bij . De Lil le verkneukelt zich een beetje en meent dat het hele project maar 
beter kan worden stopgezet, aangezien korte golven veel makkel ij ker lange afstanden 
overbruggen. Een ingenieur die de torens helpt ontwikkelen,  telegrafeert dagel ijks naar 
Belgisch Congo met een antenne van een paar meter hoog en enkele meters lang. lOS 

Telkens er i n  Ruiselede belangrijke aanpassingen aan de infrastructuur  worden u itge
voerd, gaat Jozef daar u itgebreid op in. H ij schrijft erg technisch,  zodat we ons afvra
gen wat de lezers van 't Getrouwe aan dergel ijke afleveringen van ' Nieuwigheden uit de 
Mekanieke Wereld' wel hebben . Precieze informatie verstrekken is voor Jym echter altijd 
belangrijk geweest. Toch durft hij zijn technische kennis wel eens etaleren .  106 1 41 
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Philips beveelt zijn versterkerswagen aan bij de gemeentebesturen. Jozef De Lil le ziet onmiddellijk het nut in van 
dergelijke auto. Omdat de huurprijs van De Stem van den Reus veel te hoog ligt, bouwt hijzelf zo'n wagen en sleept 
er de ene verkiezingsoverwinning na de andere mee in de wacht. 

De Stem van den Reus 

I nteressant om weten is ook dat Phi l ips Oe Stem van den Reus ter beschikking stelt van 
de gemeentebestu ren om er meet ings en andere massabijeenkomsten mee op te vrolij
ken .  Oe Stem van den Reus is een omgebouwde l ichte vrachtwagen, u itgerust met al le 
noodzakel ijke techn ische snufjes om zijn reuzenstem te kunnen laten horen .  Oe Stem 
van den Reus wijst den weg naar succes, laat Ph i l ips het Maldegemse gemeentebe
stuu r  weten .  Maar burgemeester Cuelenare heeft er  geen oren naar en ziet n iet in hoe 
men succes kan oogsten met een rad iowagen .  Het is een schromelijke misreken ing,  
want Jozef De L i l le  en Cie .  z i jn wel  degel ijk  geïnteresseerd in zo'n auto en ter gelegen
heid van de kiescampagne voor vader Victor en voor de gemeenteraads- en parle
mentsverkiezingen van 1 932 maken ze handig gebruik van een radiowagen en slepen 
telkens de overwinn ing in de wacht. 

I n  't Getrouwe staat daarover een lezenswaard ige paragraaf: Dinsdag zijn de luidspre
kers van Philips die een kwartier ver hoorbaar zijn, bij 't Getrouwe geweest in Maldegem. 
't Zijn dezelfde die te Diksmuide staan op de bedevaart. Wij kopen zo een auto met de 
ganse installatie van de Stem van den Reus om den kies veldtocht te helpen voeren van 
onzen hoofdopsteller. Op alle dorpen van 't Brugse gaan we komen, alle grintwegen en 
hoeven rijden we op, en we spelen een lied en we zeggen ons woord dat het helmt door 
de machtige luidsprekers. Ze werken met uitzendingslampen onder 1000 voltspanning. 
Een knopke draaien en ze geven muziek, een andere knop en we spreken tot het volk. 
Die het hart op zijn rechte plaats heeft rijdt mee met ons en zegt het zijne. We laten niets 
aan het toeval over. Wij kunnen meer dan een ander kan. Wij durven meer, als 't voor 't 
goed recht is, dan honderd volksvertegenwoordigers samen. Daarom zal onze hoofd
opsteIler Victor Oe Lille gekozen zijn met de klinkende meerderheid, gekozen door de 
Radio als ge wilt. 107 En wat Jozef De Li l le schrijft, komt nog uit ook. 

Radiowagens zijn een n ieuw medium waarmee propaganda kan worden gemaakt en 
kiezers kunnen worden overtu igd ,  zo b l ijkt. Het is geen exc lusiviteit van Phi l ips, ook 
S .B .R .  vraagt regelmatig de toestemming om met een radioversterkingswagen te mogen 
rondrijden in de gemeente. 'OB 



Het kan ten s lotte niet meer uitbl ijven, ook Maldegemnaren komen voor de rad io. Op 
donderdag 22 jun i  1 933 dragen Paul  en Suzanne Vanderbeke, zoon en dochter van 
Remi Vanderbeke-Claeys , t i jdens het kinderuurtje van Nonkel Jan enkele gedichtjes 
voor. Het zijn de eerste Maldegemnaren die i n  een rad io-u itzending optreden .  Heel 
Maldegem zit ademloos bij een toestel naar beide k inderen te lu isteren . 109 

Televisie 

Vrijwel gel ijktijd ig met de opkomst van de rad io wordt er ook melding gemaakt van leven
de beelden door de Radio. Zoals steeds is Jozef erg enthousiast over deze n ieuwe uit
vinding, waaNan hij in oktober 1 925 schrijft: Het is uitgevonden! Men kan cinema geven 
en opnemen met de radio waarna een gedetai l leerde beschrijv ing volgt van de experi
mentele Movie Projector van de Amerikaan C .  F. Jenkins. Volgens De L i l le zal het moge
lijk zijn om met een gewoon rad iotoestel waarin een ingewikkeld stel lampen ,  prisma's en 
lenzen is gebouwd , f i lmbeelden te projecteren op een doek in de hu iskamer. Maar wan
neer dat precies zal gebeuren , is een andere kwestie: Maar wanneer de dag zal komen 
dat de menschen een Radio-cinematoestel in huis zullen hebben, dat kan Jenkins nog 
niet zeggen. Doch Jozef is optimist en ziet het reeds gebeuren :  Men zal bijvoorbeeld de 
spelers van 'Als de Ster bleef stille staan ', terwijl ze te Brugge spelen, kunnen zien op het 
doek in de huiskamer, te Maldegem. Het is dus weer een ontzettende uitvinding. 1 10 

Zeventig jaar later kijken du izenden mensen in verschi l lende Vlaamse steden gel ijktijd ig 
naar een l ive-uitzending van een opera, de voorspel l ing van Jozef is u itgekomen.  

Ook in het  tijdschrift RADIO wordt aandacht besteed aan het  zien door de Radio. Het 
hoofdartikel van het nummer van apri l  1 927 is vol ledig gewijd aan het n ieuwe medium. 
Jozef meent dat de Maldegemnaren reeds ten naaste jare zullen kunnen kennismaken 
met deze nieuwigheid. I n  Amerika en Engeland zijn reeds volop u itzendingen van Radio
zien aan de gang, in de States kan het publ iek zich vergapen aan president Hoover, d ie 
men tezelfdertijd kan zien en horen .  Lezen we even mee met Jozef: Nog nooit is er 
zooveel volk op acht dagen tijds naar een tentoonstelling getrokken als nu te New- York. 
Omdat in de Ra dio-Tentoonstelling de Televisie te zien was. Dat is de uitvinding dat men 
kan zien door de radio. Thuis in een spiegel zien op den eigensten oogenblik wat er te 
Brussel of te Parijs gebeurt. Het stelsel van den uitvinder U. A. Sonabria, de jonge 
natuurkundige uit Chicago, werd aan 3000 kijkers per uur getoond. Ook het stelsel van 
Daven. Het kijkgaatje is klein, maar 5 op 5 centimeter. Or. Alexanderson, de derde uit
vinder, was in staat om beelden te toonen op een scherm van een voet in het vierkant, 
ongeveer 25 centimeters. Hij trok niet minder dan 10000 personen per uur. Jammer dat 
er nog geen enkele televisie of beter nog Radiovisie toestel op de automobiel en radio 
tentoonstelling te Brussel zal zijn volgende maand. Het zou hier ook duizende bezoe
kers hebben, want het zien door de radio is wel de merkwaardigste uitvinding van onze 
tijd. Over Jenkins wordt al n iet meer gesproken . "1 

Met de televisie loopt het echt n iet zo'n vaart a ls Jozef wel had gedacht. Toch is h ij ervan 
overtuigd dat televisie n iet lang meer op zich zal laten wachten .  Als de paus in 1 929 in 
Vaticaanstad een zender laat bouwen door Marcon i ,  de ingangzetter van de draadIoaze 
telegraaf op de booten, die de toestellen levert en plaatst, en ze beter maakt dan al wat 
tot hiertoe bestaat, is Jozef zeer gedecideerd : Let op wat we voorspellen: het zien door 
de radio vordert zoodanig snel dat eer het vijf jaar verder is wij te Maldegem zoowel als 
elders alles zullen zien zoo goed als hooren. Wanneer Marcani intussen een televisie
zender in het Vaticaan zal geplaatst hebben, zullen we den zondagmorgen te 
Maldegem Zijne Heiligheid de Paus zien mis doen in de Sint-Pieterskerk te Rome. 1 12 1 43 



Begin ju l i  1 930 meldt Jozef zijn lezers vol trots: Wij hebben van de week eindelijk het eer
ste televisietoestel van 't land gezien, dat wil zeggen een toestel waarmee men ziet door 
de radio, dus levende beelden lijk in een cinema. Dat eerste primitieve televisietoestel 
is te bewonderen te Borgerhout, bij de firma Viro (Vlaamsche Radion ijverheid) aan de 
Turnhoutse weg .  Jozef geeft een zeer techn ische beschrijving van het toestel ,  die we de 
lezer besparen.  Het beeld bestaat uit een schermpje van vijf centimeter bij vijf ,  dat via 
een loep wordt vergroot. Jozef ziet wel het toestel ,  maar geen uitzending .  Geen nood:  
Een der volgende weken gaan we terug en willen werkelijk met eigen oogen over berg 
en dal, over bosch en zee voor de eerste maal kunnen kijken. Wij zijn lijk de menschen 
die, straks honderd jaar geleden, te Mechelen samenstroomden om de eerste trein, het 
eerste ijzeren paard op het vasteland van Europa te zien. 1 13 

De eerste 'echte' televisieuitzending in België vindt plaats op woensdag 30 april , om 3 
uur  in de namiddag. Op de Vlaamse golf lengte is dan een hevig geronk te horen ,  wat 
erop wijst dat men bezig is televisie te geven, het is te zeggen echte levende beelden 
door de radio. Ook als Engelse zenders televisie doorseinen , hoort men dergelijk  geronk 
in de radio. Veltem experimenteert met het stelsel Telchör, de beelden zijn n iet g roter 
dan een postzegel en men ziet met een beetje goede wil een hoofd dat beweegt en een 
hand die een kopje vasthoudt. Jozef vindt het niet veel de moeite waard , maar wanneer 
de Velthemsche televisie toch de moeite is, zullen we het intijds melden. 1 14 

I n  Amerika zijn ondertussen reeds regu l iere uitzendingen aan de gang,  want daar komt 
in 1 932 een toestel op de markt dat de beelden niet enkel laat zien op een g laasje van 
een postzegel g root, doch dat beelden werpt op een doek of op den muur, lijk de cine
ma. Er zijn reeds 20 televisiestations actief in de States, d ie f i lms of natuurdocumentai
res uitzenden. Opnieuw is Jozef er  vol van : Men begrijpt welk een ontzaggelijke toe
komst het is filmen te huis te ontvangen en levende wezens te zien. 1 15 

Ondanks het optimisme is er bij ons tijdens het interbel lum nauwelijks sprake van tele
visie. Waar Jym over schrijft, zijn eigenl ijk  experimenten ,  onbruikbaar voor de massa. I n  
ons  land beperkt al les zich tot televisie op tentoonstel l ingen,  daar vergapen de bezoe
kers zich aan de nieuwe vinding .  Desalniettemin zijn al deze proefnemingen een begin 
van wat na de oorlog het televisietijdperk zal worden .  

IV. OORLOG 

Naar een nieuwe oorlog 

I n  de late jaren dertig evolueert radio tot een gewoon maatschappelijk  verschijnsel .  De 
verkoop van toestel len gaat, gezien de dalende prijzen ,  nog steeds de hoogte in. Geen 
maand gaat voorbij of er komt wel een fabrikant voor de dag met een of andere n ieu
wigheid of verbetering ,  met de bedoeling mensen tot kopen aan te zetten. Ook de radio
handeis nemen toe, in Maldegem zijn er wel een vijftal , bijvoorbeeld die van H ilaire Pi l ie, 
die in 1 934 vertegenwoordiger  is van Radio Zenith, Zettavox en Westend .116 Voor Jozef 
De Lil le  b l ijft de radiohandel nog wel een interessante, winstgevende bedrijvigheid, 
maar men voelt zo aan dat het voor hem niet meer zo belang rijk is als tien jaar geleden. 
Zijn aanste l l ing (en afzetting )  als burgemeester en verkiezing tot volksvertegenwoordi
ger, de beslommeringen met de bouwmaatschappij Vrijhuis-Blijhuis, het werk in de druk
kerij en het elke week opn ieuw volschrijven van 't Getrouwe Maldeghem, het inrichten 
van de oude en het bouwen van een n ieuwe Schouwburg , maar vooral de Maldegemse 



polit iek, slorpen al le energie en aandacht van Jozef op.  Radio is nog slechts een onder
deel - zij het een b loeiend - van de vele versch i l lende activiteiten van Jozef en zeker 
geen hoofdzaak meer. Sommigen vragen zich af hoe hij dat a l lemaal k laarspeelt , waar 
h ij de tijd vandaan haalt om met zoveel d iverse zaken bezig te zijn .  H ij wordt echter 
geholpen en gesteund door iemand die we nog n iet hebben vernoemd , zijn echtgeno
te Leopoldine, d ie hem niet al leen met hart en zie l ,  met raad en daad bijstaat, maar er 
ook n iet voor terugschrikt om bijvoorbeeld de boeken van de rad iohandel b ij te houden ,  
te  onderhandelen met leveranciers , wanbetalers tot betalen aanzet , kortom erop toeziet 
dat de handel d raaiend b l ijft. De aanhef van veel brieven van bed rijven lu idt  dan ook: 
Aan de Heer en Mevrouw De Li l ie .  

I n  't Getrouwe Maldeghem verschijnt er  nog steeds bi jna wekel ijks een Radiohoekje, 
waarin n ieuwe toestel len worden aangeprezen en n ieuwigheden voorgesteld . Voor Jozef 
is rad io nu veeleer een middel  geworden om informatie uit de were ld te p lukken.  Als er 
ergens een conf l ict uitbreekt of de internationale pol it ieke spann ing toeneemt , zit h ij 
's nachts voor zijn toestel naar verre zenders te lu isteren .  's Morgens vroeg kunnen pas
santen aan ' t  Kasteeltje de belangrijkste n ieuwsitems op een groot bord lezen" ? :  de ver
kiezing van Hit ier in Du itsland ,  Mussol in i  aan de macht in  I tal ië ,  de ontwikke l ingen van 
de Spaanse burgeroorlog , de mobi l isatie in Belg ië en in andere landen , de inval in 
Polen. Het bord is als het ware een voorloper van de l ichtkrant. Het maakt de mensen 
n ieuwsgierig en zet hen aan tot het kopen van 't Getrouwe. 

Naarmate de oorlog nadert, zitten de mensen d ikwij ls aan hun toestel geklu isterd : voor 
een schoone rad iorede van kon ing Leopold in augustus 1 939, voor het nieuws in sep
tember van hetzelfde jaar over de inval in Polen ,  over de mobi l isat ie ,  de rantsoenering ,  
enz .  Radio wordt voor de regering het  belang rijkste med ium om mededel ingen te  doen 
aan de bevolking. Waar een rad io is ,  troepen mensen samen ,  de solidariteit onder de 
bevolking is bijzonder g root. S .B.R.  doet ook een du it in het zakje en verlaagt de prijs 
van zijn toestel len met enkele honderden franken .  Het bedrijf neemt zelfs de afbetal ing 
van een toestel op zich,  er komt geen bank meer aan te pas . l lB 

Van 'Ons Radiohoekje' naar 'Ons Windladerhoekje' 

De eerste jaren van de oorlog worden er radio's verkocht alsof er helemaal n iets aan de 
hand is .  Om het probleem van gebrek aan e lektriciteit te voorkomen, wordt zeer veel 
reclame gemaakt voor windvangers: Wij hebben net altijd gezegd dat de windvanger 
voor het verkrijgen van onafhankelijk electrisch licht een zeer goede oplossing was mits 
goed gemaakt en goed geplaatst, nu is het de eenige nationale oplossing geworden, 
daar waar moeilijk petroleum voor onze landelijke bevolking te bekomen i s . " 9 Door de 
oorlogsomstandigheden kunnen geen Amerikaanse toestel len meer worden ingevoerd , 
maar Jozef slaagt er opnieuw in  zelf toestel len te fabriceren :  volksmodel len worden ver
kocht tegen 2950 frank,  voor luxemodel len d ient 3850 frank te worden neergete ld .  I n  
1 943 wordt a l  6750 frank betaald voor een 1 2-voltmodel .  Het bedrijf van de wind laders 
draait in 1 94 1  op volle toeren ,  Jozef kan de beste l l i ngen nauwel i jks bijhouden. Met de 
levering van radio's loopt het n iet zo vlot, toeste l len komen maar met mondjesmaat bin
nen. Af en toe is er een u itschieter, zoals e ind maart 1 94 1  als er volop Blaupunkt- en 
Phil ipstoestel len te koop zijn . 

'Ons radiohoekje' is eigenl i jk meer een 'windladerhoekje ' geworden.  Eind 1 942 wordt dat 
inderdaad dan ook zo genoemd. Radio's zijn dan bijna niet meer te verkrijgen: Voor pas-
sende toestel/en moet men het ons komen vragen, er valt nog altijd wel het een en het 1 45 



.P> o-
-

:::>
"0 

Ö 
::

:> 
o 

m 
m 

Dl
 

� . 
� *

-g. 
3.

§
=

=
 

m 
:::> 

CD
 

:::>
o.

_
� 

� 
m 

m 
� 

��
��

 
o 

� m
 ::

:> 
a

o
ro

co 
- .:

 
::)

::)
 

<g
NO�

 
E

g
m

ro
 

§:g-
:?�

 
CD

 ::J
 _

._
. 

a. �
 en

 g.
 

::J
co

�
ro 

� tg
 � 

� 
..., 

:J
 ..:

: 
CD

 
a.

'
 

::J
..

., 
m

m
cr

en 
ro

-'
 co

 <
 

Îll�
g-g;

 
. 

...., 
(') 

< 
O

o.
::J"

m 
• 

CD
 -

..., 
::J

 <
 �

 
(l)

0
::J" 

:::l
Q

=
 

"
en 

(I) 
(I) 

Dl
 ::

:> 
ro

cr
o. 

o
m 

::J" 
-<0

 
o 

Dl
 (I) 

5. <g 
3 

(I) 
0. 

(I) 
� 

Dl
 (I)

 
o.

o.
:::> 

(I) 
(1)

_ 
:::> 

:::> 
(I) 

Ö 
Q, 

� 
(1)

(1)
;:

:0 
!!!.

�
::J"

 
�

(I)
(I) 

m
CD

; 
::J

 ën
 0

 
5"

6j
Q

 
<0

:::>
0. 

(I)
 0.

 0 
ä)

�
� 

� !11 
m 

a. 
S.

::J
 

-
D>

 < 
3 

<0 
D>

 
D>

 (I)
 ::

:> 
� 8

t' 
::J"

o.
en 

(l)
CI>

_ 
::ä

$ 
g: Cl>

 g: 
c

 cr
::

:> 
;:

:;: 0
Q.

 
!l>

0
Cl>

 
!!

g.
(jJ 

-
0

::
:> 

en
::J"

::J" 
Q.

D>
c

 
!!!. 

"9 
::

:> 

e
HT'�

 
BE

KA
NN

TM
AC

HU
NG

. 
l\

u
fG

'r
Ul

id
 d

c
r

 \
'l'r

or
d

Il
UIl

J; 
dl.'

s 
�I

il
it

är
h

c
(e

hl
sh

au
l'r

s 
in

 G
d

g
il

'L
I 

u
ll

d
 

X'
lr

dt'
ra

n
k

rc
ic

h 
,'

om
 

·1
. 

A
I)

ri
l 

1!1
I·1 

ü
lw

r 
di

e 
A

b
li

c
fc

ru
n

g
 V

Ui
l 

1:
lI

u
d

l\
l

II
k

cm
p

fä
n

g
l'

rl
l 

(
\'

l'r
ur

d
n

ul
Ig

�h
l:t

tl
 

I:!
:!

. 
A

u
s

p
b

e
 

:\
r.

 
I) 

w
ie

d
 ;

I1
1.1;

 ... 'O
rl.1

n
cl

: 

In
 

d
e

n
 

G
e

m
e

in
d

e
n

 
A

d
e

g
e

m
, 

A
s

s
e

n
e

d
e

, 
B

a
s

s
e

v
e

ld
e

, 
B

o
e

k
h

o
u

te
, 

E
e

k
lo

o
, 

K
a

p
r

ij
k

e
, 

M
a

ld
e

g
e

m
, 

M
id

d
e

lb
u

r
g

, 
S

in
t·

J
a

n
·i

n
-E

r
e

m
o

, 
S

in
t-

L
a

u
r

e
in

s
, 

S
in

t-
M

a
r

g
r

ie
te

, 
W

a
te

r
la

n
d

-
O

u
d

e
m

a
n

, 
W

a
te

r
v

li
e

t 
w

ir
d

 
d

e
r

 B
e

s
it

z
 v

o
n

 
R

u
n

d
fu

n
k

e
m

p
fä

n
g

e
r

n
 

v
e

r
b

o
te

n
. 

V
ic

sc
:. 

Y
c

d
"

'l
 

J.:
il

l 
n

ich
t 

Cü
r 

D
r

.a
h

IC
u

ll
h.

l'
n

tp
ni

n
!;

l'
r.

 
"

vr
h

a
n

d
cn

d
l' 

G
l'

rä
tc

 
s

il
ld

 b
is

 'Z
u

m
 

18
 . .1

. 
t!

J-U
 

b
l'

Îm
 

L.:
ü

rg
cR

ld
st

L'
r 

d
c

r
 \

\ 
n

h
n

 ..
.. il

tJ:
cl

1I
c

il
ld

c
 b

\."I
.\\

. d
c

r
 \'

UI
I d

ic
sc

m
 b

c
st

im
ll

lt
c

li
 A

l
m

a
h

m
c

.st
e

ll
l' 

\'u
IlSlälldi", un

d
 u

n
l

w�
c

h
ä

d
i�

l 
a

h
l,

u
li

c
fl

!r
ll

, 
A

ll
 

h,-
d

e
m

 a
lJ

l:
c

li
c

fe
rl

tn
 

G
c

ri
it

 i
:i

l 
�i

ll
 

K
a

rt
o

n


sc
h

il
d

d
1l'1

I 
in

 
G

ri
i:

,.'iC
 

vu
n

 
c

l w
a

 
10

, I
:;

 C
II

I 
Cl

, ..
 t 

:
ul

lu
b

ri
n

jÇ
l'

n
, 

a
u

C 
d

C
Il

I 
a

ll
!

;e
l;

d)l,!
11

 :,
Îl

ld
 :

 

F
a

lJ
r

i"
:\

l,
 T

Y
Il4.

.',
 

:\
u

ll
Il

IL
c

r 
u

ll
d

 
lI

Ii
i),l'

li
t:h

!'t
 

d
cr

 A
n

�t.'
h

;l
rr

u
ll

lo:'
:'l

lr
c

b
 d

es
 (

;e
ri

it
.:i,

 s
'J\

\i
e

 
n

a
m

e,
 

t;
.:

ru
r 

u
ll

d
 A

n
sc

h
ri

rt
 d

e�
 A

iJ
li

c
fl

!r
c

r
:.

. 

V
O

II
 d

e
r 

'\
!'

lie
Ce

ru
lIgspCliekt :

lU
:-g

C
II

II
"

"
III

.'
1I

 s
in

d
 d

ir
 (

{u
n

d
Cu

ll
h

c
ll

I l
'(

ü
ll

l:j
e

r
:

 

a)
 d

e
r 

It
ci

tk
�

c
u

t�
ch

el
l,

 
b)

 d
e

r 
A

n
jÇc

h
ür

il:
c

lI
 

d
cr

 d
eu

t.s
ch

c
lI

 W
c

h
rm

:l
ck

t 
u

ll
d

 d
l!

r 
W

a
H

l'
n

-S
S

 :,
u

w
ie

 d
e

r 
.\

Ii
tg

li
cd

c
r 

d
l!

r 
im

 
IJ

ic
n

l
lc

 d
er

 W
c

h
rm

a
ch

t 
l'\l

ch
e

nd
el

1 
W

U
l'

il-
u

ll
d

 
T

t"'J
.n

sI
JO

rt
v

c
rb

:ï
n

d
c

: 
F

U
m

bc
h

c 
u

ll
d

 \
\'

a
ll

o
n

is
c

lu
.'

 W
a

l'
h

a
h

tc
il

u
ll

l:
l!

II
, 

FI
:ï

Ul
iM.

'h
l' 

W
a

c
h

tb
ri

J.:'
:l

d
e 

(L
u

Ct
\\

Ol
Cf

e
),

 
F

1ä
m

is
c

h
c

 F
e

u
c

rsc
h

u
t7.

'A
·a

ch
l 

(L
u

Cl
\\

a
!C

e
),

 

W
a

ch
'-

o
ll

li
la

ll
ic

 d
e

:. 
B

e
a

u
Ct

r;
lb'

tc
lI 

d
è.S

 C
hd

:s d
cr

 S
k

h
er

h
ei

t:'
lkJ

li
zc

i 
UII

I..I 
d

cs
 S

D
, 

O
T

-Sc
h

u
U.

k
o

ra
�

, 
W

a
ch

,
ru

ll
lJoC

 
�

o
rd

la
n

d
. 

:\
S

K
n

-C
:r

u
ll

l'C
 

(L
u

ft
"

'a
rr

e
),

 

Zh'
ilC

ah
rc

r d
�

 O
<l

u
 I!

c
h:

ic
l1

 
(n

n
fl

b
h

r
u

u
g

ü
l>c

rC
ü

lt
ru

lI
g

>ta
h

lc
il

u
n

g
 

m
i t

 a
n

g
ts

ch
lo

,..
cll

c
lI TrallàIKlrt

n
'r

b
ä

n
d

e
ll

),
 

rc
ru

l'
r 

d
c

r 
A

n
g

c
h

ü
ri

s;
�'

n 
d

c
� 

U
e

u
Ls

t:
h

c
n

 H
o

 Lc
n 

n
rc

u
ze

.s..
 

F
lT

II,
'r

 
i. .. t

 \0
11 

d
c

r 
l\

h
li

d
cr

u
ll

J;
.i

l)
fl

k
h

l 
he

 (r
d

l.
 

w
c

r 
d

n
t'

 
64,

'h
,i

fl
li

l'
he

 
C

c
�i

t1.
c

rl
:t

ub
ll

i.s
 

d
er

 
ü

rU
ic

h
 

'lu
 ..

 tä
n

d
ig

en
 K

rd
.

k
()

l1
Il

ll
a

ll
d

a
n

lu
r 

c
rh

a
ll

l'
lI

 h
a

L
 

\V
c

r
 d

c
r 

,\
b

l�
(c

ru
ll

l:)l
II

Cl
jc

h
l 

u
ic

h
t 

IH
IC

h
h

ll
l1

l1t
lt

, 
h

;t
l s

cl
m

c
rc

 S
tr

�C
c 

zu
 

er
w

a
rt

e
ll

. 
D

a
n

c
be

n
 

k
ö

n
ll

C
n

 ,
c

,
en

 i
h

n
 p

r.
1i7

.C'
îl

ic
h

e
 ;\

la
�'4

l1
a

h
m

cl
l 

ve
rh

:l
n

g
t 

..
. ·c

rd
c

n
. 

E�
 i

st
 

u
n

l'
:r

5:I
g

l.
 G

cr
ä

tc
 

in
 

d
e

r 
A

b
li

c
(r

ru
"

"
ltp

Cl
ic

h
l 

n
ic

h
t 

u
l1l

.:
"

or
rc'

Ie
 l

!C
%

ir
k

c
 

ZI
J 

,·c
rb

ri
n

l;
e

ll
. 

.. �
 ""

dh
t "

lI
rh

c
k

a
lt

t
ll

, 
In

 a
"

�
h

b
o1

rc
r 

Z
ei

t 
d

ie
 

si
c

h
er

J.;'
cs

tl
'1

lt
l'

" 
G

er
Ut

e 
d

ri
l 

I::
i,.;

c
n

lü
m

t
rn

 
z.u

ri
kk

zu�
tlJc

n, 

U.
2n

l 

G
e

n
t,

 d
e

n
 1

1.
 A

p
r

il
 1

9
44

. 
D

e
r

 S
ta

d
t-

u
. 

K
r

e
is

k
o

m
m

a
n

d
a

n
t:

 

g
e

z
. 

M
A

Y
E

R
, 

M
a

jo
r

. 

BE
KE

NT
MA

KI
NG

. 
\'

o
l,lr

cn
,"

 
\·

c
rl

lr
d

C
ll

il
l,t.:'

 
\'

:1
11 

d
l'

lI
 

:'I
li

lil
a

ir
c

n
 

r:
c\

·e
lh

t.'
h

l
ll'

r 
in

 
n

c1
;

ië
 

c
n

 
l\'

w
rd

fr
nn

kr
ij

k
 

d
.d

, 
� 

A
l"

il
 

l!
J,1

 t
, 

hd
rc

Hc
n

dc
 d

e
 

n
{l

c
\'(

�r
in

�
 

V
rl

n
 

r
a

d
io

o
u

tv
a

ll
,!;

lf
tl

O
c

.'i
tl

'l
lc

'l
 

(\
'e

ru
rd

�'
rn

in
g

sb
Ja

d
 

122
, 

u
il

.:
iC

lc
 ('\

r.
 1

) \
\'II

rd
t 

lI
e]

l;
l:

Il
d

 :
 

In
 d

e
 g

e
m

e
e

n
te

n
 

A
d

e
g

e
m

, 
A

s
s

e
n

e
d

e
, 

B
a

s
s

e
v

e
ld

e
, 

B
o

e
k

h
o

u
te

, 
E

e
k

lo
o

, 
K

a
p

r
ij

k
e

, 
M

a
ld

e
g

e
m

, 
M

id
d

e
lb

u
r

g
 

S
in

t-
J

a
n

-i
n

-E
r

e
m

o
, 

S
in

t-
L

a
u

r
e

in
s

. 
S

in
t

-
M

a
r

g
r

ie
te

, 
W

a
te

r
la

n
d

 -
O

u
d

e
m

a
n

, 
W

a
te

r
v

li
e

t 
w

o
r

d
t 

h
e

t 
b

e
z

it
 v

a
n

 r
a

d
io

o
n

tv
a

n
g

s
tt

o
e

s
te

ll
e

n
 

v
e

r
b

o
d

e
n

. 

Ui
l "

c
rh

Hd
 

�
l'l

d
t 

n
ie

t 
\'

fl
U

r 
d

is
tr

ih
u

li
c

tu
C'

!'I
h

'lI
l'

lI,
 ,

\;
tn

w
e

1i
.t!'

c
 I'

ll' ..
 ft

'lk
n

 n
iM

fe
n

 
to

t 
u

it
c

rl
ij

l.:
 

18
 A

p
ri

l 
I!

J·I
I 

h
ij

 d
ct

l 
bu

rL:
cl

1l
ce

:;t
cr

 V
;1

1l 
d

e
 w

o
o

n
 p

la
a

ls
 

r('
�p

. 
b

ij
 d

l'
 d

l)H
r 

th
'z

el
l 

n
:l

ll
l:

('
W

C1.
l'

lI
 O

\'
l'

r
n

a
rn

c
fJ

l:
I:

l!
�.

 c
n 

w
el

 k
U

ll
q

ll
l'

l!
l

t'
lI

 7.
Il

II
1I

I'
r 

h
t,

:o:,
·h

:lf
li

l,
;'ÎI

1L
:'.

 
W

tl
rl

lC
l1

 
i\

lJ
:..

.t�'\
·c

rd
, 

A:
UI 

e
lk

 
a

f;;
c

lc
o,'

c
rd

 
tn

es
t(

'l 
"l

ll
c

t 
('

el
i 

n
ls

t 
k

:lI
lr

tj
e 

in
 d

e
 u

Cm
e

ti
llJ.:'

 10
:< 1

5 C
tl

l 
w

o
rd

�'
11 

g
l'

l
ll'l

'h
t,

 w
:t

ll
tt

'l
) 

i!'l
 v

�
rm

c
ld

 : 
m

l'r
k

. 
Iy

pt
',

 l
Iu

m
m

l'
r 

e
n

. 
:lIs

 d
it

 m
o

!;
e

li
jk

 i
s,

 
d

e
 

ko
st

!l
ri

J:ot 
'.w

 hl
'!

 
to

c:
,l

c
l,

 \
'e

rd
er

 
d

e
 

11
:\

:1
m

, 
IJ

cr
o

cp
 e

n
 h

e
t 

a
d

re
s 

V
R

n
 d

e
 a

Cl
c

:\'
e

r
a

a
r,

 
l

ï
t�

e
l.O

n
d

c
rd

 V
ll

n
 d

e
le

 ,
,(

)c
\'e

ri
n

g�
pl

ieh
t 

z
ij

n
 

d
e

 r;.
uU

oo
llh

·n
n

g'
:i

tl
o

e
s!

c
ll

e
n

 \
':

\11
 :

 
a)

 Jt
ijk

Ml
uil

se
h

c
rs

. 
b)

 L
e

d
en

 
d

e
r 

D
u

its
c

h
c

 
W

ee
rn

m
ch

t 
('11

 V
iln

 
d

e
 

W
:1

H
en

-S
S

 
:l

J�m
('d

l' 
d

l'
 

le
d

e
n

 
"

:l
ll

 
in

 
D

u
il

�t'
h

('n
 

d
ie

ll�
t 

st
a

a
n

d
e

 \\
'a

c
h

t"
 

en
 

tr
an

sj
)o

r
lor

ga
n

is
:l

ti
 c

s,
 

\l
"

:1
m

sc
h

e
 e

n
 

W
al

lu
o

n
sc

h
c

 w
n

c
h

t:
tf

dl
'e

li
n

.t:
'c

ll,
 

\,
l;

m
m

sc
h

e
 \

\'a
ch

tb
rb.

:
a

d
e

 
(L

u
ch

tw
a

p
e

n
).

 
\'

Ia
a

nl
sc

h
e 

B
ra

nd
w

a
ch

t 
(I

.u
c

h
tw

a
p

c
n

)
, 

W
:J

c
h

lk
o

m
p

a
g

u
ie

 ,
':

In
 d

e
 G

e
"o

lm
a

ch
li

g
d

e
 \

':1
1\

 d
e

 C
h

c
f

 d
er

 Z
ck

�'r
hc

ids
po

lit
ie 

en
 "n

n d
e

 S
U

 ..
 

O
T

"S
ch

u
t�

k
or

p
s.

 
W

:.I
d

lt
l.;

ro
ep

 :\
o

or
d

l:
tn

d
, 

�
S

I\
I\

-(
:rn

"
lI

 
(1

.I
Ic

h
tw

:I
)'

l'
II

),
 

B
u

n
::

c
r

,h
r

 .. 
tu

ll
rd

cr
:c 

v
n

n
 d

c
 O

.Q
u

, 
C

c
l�

il
: 

(a
u

tI
H

'\
'l

'r
ll'

jt
Ji

n
,t:'

sa
rd

('
c

lil
l�

 
m

e
I 

a
a

ll
,t:'

cs
il

lt
el

l 
tr

:l
ll

sp
n

rl
l.

rl:'
a

ni
 .. a

lie
q) 

a
h

nH
'l

l ..
 \

'(
'n

lt
'r

 "
o

o
r 

I ..
 n

r
n

 �
':

tn
 h

,"
 

Il
ll

it
, .. d

H' 
nO(

wJ"
 K

r
u

i ..
. 

\'
cr

d
l'

r 
i:c

 \
'U

Il 
dl

' 
;t

n
�'

' '
c

ri
n

/o:'
s"

li
ch

l 
n

n
t."

I:
I,t:'

CI
l,

 w
ic

 e
en

 �('
hr

ir
te

li
jk

l' 
\'r

rI:
U

n
n

il
lJ:

 \
'a

n
 d

e 
\'oo

r 
7.

ij
n

 \
\,1

)/
l1

1\
lI

:m
ls

 i
n 

a
a

n
m

l'
rk

ll
lJ.:

' 
k

l)
lI

1t
'n

d
e 

J\'
rc

is
k

n
ll

ll
l1

a
n

cl
a

n
ll

lr
 h

rt
'r

l 
II

n
l,

·:
tn

!.!'
l'

lI
. 

W
il

' 
d

e 
n

fl
l"

'c
ri

ll
.t!'

:ll
ll

ic
h

t 
ll

il'
l 

u
ll

l'
U

hr
l,

 m
u

r
l 

m
c

t 
7.\\

'u
r�

 �
lr

U
r

rl
'n

 t
l'h

'n
l'

u
: 

hn
\'

c
m

li
cn

 k
u

n
n

e
n

 
!r

l.!'
l'

n
 h

em
 I

lI
ll

i!
i(

,o
lll

:t
:\

lr
t'I.!'

{'
lc

li
 w

llr
d

rl
1 

�
('

Ir
n

((
('

n
, 

H
e

l 
I!'I

 ,
·c

rh
n

d
e

n
. 

to
c

�t
cl

lc
ll

 
in

 d
id

ri
k

lr
ll

 o
\"

cr
 I

c
 h

re
n

�
cn

, 
'1\':I

:l
r

 
d

('
 

II
Ch

�
\'(

'r
in

g
sp

li
ch

t 
nie

t 
b

C
l't

a:
H

, H
et

 
w

o
rd

t 
voo

rb
e

h
o

u
d

l'
"

 d
e

 i
n

 b
C!'i

1:
t1!'

 .!:'
c

n
o

n
le

n
 

tn
c

l'l
rl

le
ll

 
b

in
n

e
n

 
nh

ic
n

b:
\r

t'n
 

tij
d 

\\'�
r 

:
m

n
 d

c
 h

c
zi

tt
e

r,*
 I

er
 

h
ll

ll
d

 
Ic

 !l
Id

ie
n

, 

G
e

n
t.

 
1

1
 A

p
r

il
 

19
4

4.
 

D
e

r
 

S
ta

d
t-

u
n

d
 K

r
e

is
k

o
m

m
a

n
d

a
n

t
: 

'W
.g

. 
M

A
 Y

E
R

, 
M

a
jo

r
. 



ander uit de lucht. Wind laders daarentegen gaan als zoete broodjes van de hand .  Ze 
worden verkocht in heel Vlaanderen en er is zelfs vraag naar uit Duits land. Als we Jozef 
mogen geloven , bouwen de Duitsers in Weimar een windmolenpark, waar onder ande
re ook proefnemingen worden gedaan met dezelfde toeste l len a ls Jozef verkoopt, op 
deze wijze wil Ouitschland voor nu en later. alle krachten die den wind kan geven, te 
goede maken.'20 Jozef ziet het verkopen van wind laders als een stimu lans voor de eco
nomie, wind is immers gratis en er wordt veel petroleum door bespaard . 

Uber die Ablieferung von Rundfunkempfängern 

Voor al le bezitters van rad iotoestel len eindigt de oorlog nog in mineur, want Auf Grund 
der Verordnung des Militärbefehlshabers in Belgien und Nordfrankreich vam 4.4. 1944 
über die Ablieferung van Rundfunkempfängern wordt het bezit van toestel len onder 
andere in  de gemeenten Maldegem, Adegem, S int-Laureins en Middelburg verboden . 
De Du itse bezetter kan het b l ijkbaar n iet meer hebben dat honderden mensen, ondanks 
het verbod , toch bl ijven lu isteren naar de B . B .C .  en a ldus perfect op de hoogte b l ijven 
van het debacle van het duizendjarig rijk van H it ier. Ook de gecodeerde boodschappen 
i rriteren de bezetter i n  hoge mate . Op 9 apr i l  1 944 ontvangt den Herrn Bürgermeister 
van Maldegem gedetai l l eerde r icht l i jnen van MV. -Oberrat Neuhaus ,  Stadt- und 
Kreiskommandant van Gent, omtrent de opeising van a l le  toeste l len .  Burgemeester De 
Meyere , d ie Führungsbürgermeister i s  van de v ie r  gemeenten ,  d ient onverwij ld  de hem 
toegezonden 1 03 affiches op de gewone manier te verdelen en ervoor te zorgen dat ze 
ook aangeplakt worden,  want de Duitse pol it ie zal d it controleren . '2' 

Op 1 1  apri l 1 944 stelt burgemeester De Meyere zijn col lega's op de hoogte van de 
Duitse maatregel en z i j  moeten ervoor zorgen dat a l le rad io's tegen 1 8  apri l  ingeleverd 
zijn .  Op hun beurt verwitt igen de burgemeesters de bevolking en op 21 apri l  kan bur
gemeester De Meyere het resu ltaat van de Massnahme aan de Stadt- und  
Kreiskommandantur Gent melden:  

Maldegem: 
Adegem: 
Sint-Laureins: 
Middelburg: 

438 rad io's 
1 1 0 toeste l len 
1 33 rad io's 

47 radio's 

Natuurl ijk  worden niet alle toestel len ingeleverd . In de eerste plaats zijn er een hele reeks 
Duitse 'vrienden' d ie hun toestel mogen houden, omdat men ervan u itgaat dat zij toch 
niet naar die perfide Engelse zender zul len lu isteren en als ze dat al doen ,  ze het nega
tieve nieuws op een voor Duitsland positieve manier zu l len interpreteren .  Iedereen d ie 
zijn toestel mag houden,  moet toch in het bezit zijn van een Bezsitzerlaubnisschein für 
ihr Gerät. Vrijgestelden zijn o .a . :  leden van de H i lfsgendarmerie, van de Fahnungsdienst 
(die werkweigeraars opsporen) ,  vrouwen van Oostfrontstrijders, van gesneuvelde en/of 
vermiste soldaten sowie die am 1 .  März 1944 eingeschriebenen Mitglieder 
Erneuerungsbewegungen, leden van Du itsgezinde organ isaties als het V. N .v. en de 
DeVlag. Ook krijgen bepaalde personen die bekend staan om hun Du itsgezi ndheid ,  vlot 
een vrijstel l ing . De maatregel wordt daarmee als het ware door de Du itsers zelf u itge
hold . '22 

Ten tweede zijn er ook rad iobezitters die hun toestel als 'vern ietigd bij een luchtaanval ' ,  
als 'verkocht' of  'gestolen' aangeven. U iteraard zijn velen van hen nog in het (geheim) 
bezit van hun toestel en beluisteren ze verder g retig de B . B . C . ,  vooral daar er door de 1 47 



Duitsers niet al te streng wordt gecontroleerd .  Voor zover we konden nagaan is n iemand 
in  Maldegem lastiggeval len voor het bezitten van een rad io. Zodra de Duitsers het 
hazenpad kiezen ,  gaat iedereen zijn toestel ophalen en kan er gelu isterd worden naar 
opwekkende Amerikaanse deuntjes en naar n iets dan goed nieuws. 

Er is  een n ieuw t i jdperk aangebroken .  

Hugo Notteboom 
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MALDEGEM ZET DE STAP 

VAN EEN KERKELIJ KE NAAR EEN 

BURGERLUKE BEGRAAFPLAATS 

1862 - 1 868 
Hendrik Van d e  Rostyne 

I. DE KERKHOFKWESTIE : EEN CONTROVERSIËLE MATERIE 

De pastoor? Of  de burgemeester? Wie van beiden moet uite indel i jk besl issen over 
zaken die het kerkhof aanbelangen? 

Hierboven vier fragmenten uit een beeldverhaal van 1 8681 , toepassel i jk op de kerkhof
kwestie die rond die tijd Maldegem beroert. Ze i l l ustreren hoe controvers ieel het thema 
toen was. Beide standpunten ,  het kerke l ijke en het burgerl i jke, werden immers met 
evenveel hardnekkigheid zowel verdedigd als bestreden .  
Van l inks naar rechts zien we hoe het Col lege van Burgemeester en  Schepenen door de 
gemeenteraad gemachtigd wordt een burgerl ijke begraafplaats in te richten bu iten de 1 51 



dorpskern .  De pastoor bestem pelt ze als een geuzenkerkhof en weigert ze in te wijden .  
H ij spreekt een vloek u it over de  gemeente en wendt z ich daarbij tot de doden op de 
oude parochiale beg raafplaats rond de kerk.  De doden staan op uit hun graf, trekken in  
p rocessie door het dorp en steken de hu izen van de l i beralen i n  brand .  

De controverse bestaat al s inds eeuwe n ,  maar treedt vooral in de 1 8de eeuw op  de  
voorgrond . Een  aantal vrijzinn ige f i losofen ijverden toen voor de scheiding van geeste
l ijke en wereld l ij ke macht en voor de onderwerp ing van de Kerk aan de Staat. Hun stel
l ingen kregen ten ti jde van Maria Theresia ( 1 740-1 780) en Jozef 1 1  ( 1 780-1 790) reeds 
gedeeltel i jk concrete gestalte . Het is nogal evident, dat in  een keizerrijk met ongeveer 
evenveel andersgelovigen als kathol ieken, de d iverse godsdiensten op gel ijke voet 
behandeld worden en dat ze ondergeschikt zijn aan de staat. 
In wezen kadert de verburgerl i jk ing van de begraafplaats in een veel bredere context, 
die eeuwen geschiedenis overbrugt en d ie neerkomt op de verburgerl i jk ing van de 
samenlevin g .  Wat onze streken betreft, komt heel d ie  p roblematiek in een stroomver
snel l ing door de Franse Revolutie ( 1 789) en door de aanhechting van ons land aan 
Frankrijk ( 1 795) .  De feitel i jke verburgerl i jk ing komt er door het concordaat van 
Napoleon en de wetgeving d ie daaruit volgt. 

1 1 . SECULARISATIE IN DE FRANSE TIJD (1 789-1 81 5) 

Het t i jdperk voor de Franse Revolutie wordt in Frankrijk het Ancien Régime genoemd.  I n  
d ie periode d ie tot d e  Middeleeuwen teruggaat, telt Frankrijk twee bevoorrechte stan
den:  de ade l  en de geeste l ijkheid.  In de loop der tijden hebben ze al lebei zoveel wereld
l ijke macht opgebouwd , dat ze torenhoog boven de wet staan en in feite het statuut heb
ben van onschendbaarheid . Dat leidde tot wantoestanden waarvan o .m.  de burgerij het 
slachtoffer was. De burgerij ontneemt adel en geestel ijkheid u iteindel ijk  al le voorrechten 
door midde l  van een burgeroorlog : de Franse Revolutie, begonnen op 1 4  ju l i  1 789. 
Sindsdien viert de burgerij elk jaar de bevrijd ing van het juk dat ze zo lang heeft moe
ten dragen.  Er wordt gefeest met veel lu ister en met grootse plechtigheden, want 1 4  ju l i  
1 789 "est Ie jour ou la tirannie fut renversée et la Nation Française affranchie du joug 
sous lequel el/e gémissait depuis longtemps". De richtl i jnen d ie naar de burgemeesters 
gestuurd worden ,  sti pu leren onder meer het volgende: Gedurende de p lechtigheden 
zu l len de burgers herinnerd worden aan "les monstrueux abus dont nous fOmes si long
temps les victimes" 2. 

Onze gewesten worden op 1 oktober 1 795 bij Frankrijk gevoegd,  zodat de Franse wet
geving h ier reeds de volgende dag van toepassing is. De Kerk moet voortaan alle func
ties en sectoren afstaan die voord ien gele id hebben tot de u itoefening van uitzonderlijk 
veel burgerl ijke macht. De voorrechtenstaat wordt vervangen door een rechtsstaat. 
Door de wet van 7 vendémiaire IV (29 september 1 795) worden al le kerkel ijke goederen 
in beslag genomen om eigendom te worden van de staat of de gemeente. Door d ie
zelfde wet wordt het kerkhof van de Sint-Barbaraparochie eigendom van de gemeente 
Maldegem. 
I n  de zomer -van 1 796 wordt de burgerl ijke stand ingevoerd (29 prair ial IV, 1 7  jun i  1 796). 
Voortaan moeten al le geboorten , huwelijken en over l ijdens aangegeven worden bij het 
gemeentebestuur. De pastoor moet al le parochiereg isters overdragen aan de burgerl ij
ke stand . 
I n  de herfst van datzelfde jaar worden de paroch ieschool ,  de armenzorg, de ziekenzorg 
en de l iefdad igheidsinste l l ingen omgevormd tot burgerl ijke inste l l ingen en onder toe-



L I B E R T É É G A L I T Ê  
.. 

zicht geplaatst van de gemeente. Dat geldt vanaf 1 6  vendémiaire V (7 oktober 1 796) ook 
voor de kerkhoven. Het bepalen van de afmetingen der g rafku i len ,  het toewijzen van een 
strookje grond op het kerkhof, het begraven en ontgraven , het p laatsen van g rafke lders, 
het oprichten van monumenten,  het verlenen van eeuwige vergunn ing enz. worden n iet 
langer geregeld door de pastoor en de kerkraad ,  maar in laatste instantie door de bur
gerl ijke overheid .  
I n  januari 1 797 wordt de reeds genoemde wet van 7 vendémiai re IV u itvoerbaar ver
klaard. Elke priester moet voortaan een verklaring onderschrijven van gehoorzaamheid 
aan de wetten van de Franse Republ iek. Processies, pompeuze beg rafenisstoeten etc . 
worden beschouwd als kerke l ijk machtsvertoon en moeten derhalve u it het straatbeeld 
verdwijnen. In de herfst van hetzelfde jaar wordt een nog stipter naleving geëist van die 
wet. Al le uiterl ijke symbolen van de ered ienst moeten uit het straatbeeld verdwijnen, 
mogen ook n iet meer te zien zi jn i n  de burgerl ijke openbare gebouwen,  en bijgevolg ook 
niet op de begraafplaatsen . 
Ten gevolge van dit verbod du ikt plots heel wat burgerl ijke en voorchr istel ijke symbol iek 
op, onder meer ook op de begraafp laatsen: brandende en u itdovende fakke ls ,  omslu i
erde urnen, lauwerkransen ,  motieven ontleend aan bomen , d riespru iten en zand lopers, 
motieven afgeleid van runetekens,  enz. 
Zowel de clerus als de bevolk ing komt geregeld i n  opstand tegen die wetten . E lk verzet 
heeft echter een averechts effect, want het le idt tot een nog strengere toepassing van 
de wet. 
In 1 80 1  slaakt zowel de clerus als de meerderheid van de bevolk ing een zucht van ver
l ichting als ze vernemen dat paus Pius V I I  een concordaat gesloten heeft met Napoleon 
op 26 messidor IX ( 1 5  jul i 1 80 1 ) .  Dat concordaat wordt in Parijs goedgekeurd door het 
parlement op 1 8  germinal X (8 april 1 802) . Voortaan heeft het geen zin meer actie te voe
ren tegen de onderwerping van de Kerk aan de burgerl ijke overheid. Men moet n iet 
katholieker wil len zijn dan de paus zelf. Voortaan worden de pastoors, in ru i l  voor hun 
belofte van loyale medewerking ,  gehuisvest i n  een mooie burgerwoning,  vlak bij de kerk 
en op kosten van de gemeente. Bovendien ontvangen ze een jaarwedde van de staat, 
een wedde die trouwens verhoogd mag worden door de gemeente. 

Voortaan besl ist de burgemeester ook over zaken d ie het kerkhof aangaan. Twee jaar na 
het concordaat, op 22 thermidor XI I I  ( 1 2  juni  1 804) , vraagt de burgemeester van 
Maldegem de toestemming én de nodige. subsidies om hier een burgerl ijke begraaf
plaats .in te richten , buiten de kom van het dorp 3. Wat de burgemeester n iet krijgt i n  
1 804, dat bekomen de Maldegemse l i beralen i n  1 868 4• 1 53 



De decreten van Napoleon omtrent de begraafplaatsen 

I n  Gent is Gu i l laume Charles Frai poult prefect van het departement van de Schelde; 
P. Tinel is  zijn secretaris-generaal . In naam van zijn prefect en ten behoeve van de bur
gemeesters van de gemeenten onder zijn bevoegdheid ,  resumeert en groepeert Tinel 
al le keizer l i jke decreten die betrekking  hebben op de begraafplaatsen (2 juni 1 806) 5 .  

We vertalen en vatten samen,  daarbij de indel ing en nummering van Tinel volgend :  

Er mag voortaan n iet meer  begraven worden op kerkhoven die gelegen zijn binnen 
de bewoonde ku ip van stad of dorp. Het gevaar voor epidemieën is immers te groot 
(Art. 1 ) ; het is bovendien verboden nog te begraven binnen in kerken en tempels. 
(Art .  1 bis) .  
De oude begraafplaatsen , gelegen binnen de woonkernen van steden en dorpen , 
worden afgeschaft. Er moeten dus n ieuwe beg raafplaatsen worden aangelegd op 
een vei l ige afstand van de woonkernen,  b ij voorkeur op percelen grond d ie hoger 
gelegen zijn en die blootgeste ld zijn aan noordenwind (Art. 2 en 3) .  
De ene g rafku i l  mag n iet te d icht l iggen b i j  de andere .  Het  is bovendien verboden 
een aantal doden in eenzelfde grafku i l  te leggen (Art. 4 ,  5 en 6) .  
De reger ing verleent subsidies aan de gemeenten om nieuwe begraafp laatsen in  te 
r ichten (Art. 7) .  
H et gemeentebestuu r  moet inzake begraafplaatsen de algemene wetten doen nale
ven betreffende de openbare gezondheid .  Vandaar de richtlijnen omtrent de mini
male oppervlakte van de begraafplaatsen,  de diepte van de grafku i len en hun onder
l inge afstand (Art. 8 en 9) .  
De regering verleent de toestemming om grote grafke lders en grafmonumenten op 
te richten ,  op voorwaarde dat de betrokkenen een schenking doen aan de armen of 
aan de burgerl ijke hospitalen (Art. 1 0  tot 1 3) .  
I edereen heeft het recht zich te  laten begraven op  zijn eigen grond, op  voorwaarde 
dat zijn perceel bu iten de dorpskom l igt en dat het g raf zelf op een voldoende 
afstand verwijderd is van de omwonenden, als bepaald door de wet (Art. 1 4) 
E lk van de versch i l lende godsdiensten moet een eigen begraafplaats aan leggen als 
ze binnen eenzelfde gemeente hun ered ienst u itoefenen.  Heel wat godsdiensttwis
ten zu l len aldus vermeden worden (Art. 1 5) .  
Al le begraafplaatsen , ongeacht hun eigenaars, val len onder de bevoegdheid,  het 
beheer en het toezicht van de gemeentelijke admin istratie; de burgemeester is der
halve verantwoordel i jk (Art. 1 6) .  
Het is verboden te begraven zonder toestemming van de gemeente; om te ontgra
ven is eveneens haar toestemming vereist (Art. 1 7  tot 20). 
De regering bepaalt de tarieven d ie bij een begrafenis moeten u itbetaald worden 
aan de d ragers of vervoerders van het l ijk ,  aan de begrafenisondernemer, aan de 
bedienaars van de ered ienst e .a .  (Art. 21 tot 24). 

Tinel besluit als volgt :  Op de begraafplaatsen mag niets gebeuren dat strijd ig is met de 
eerbied verschu ld ig d  aan de doden. Zo moet de grafdelver er onder meer over waken 
dat de doeken n iet ontvreemd worden waarin de doden gewikkeld z ijn .  Er mag op de 
beg raafplaatsen geen wanorde heersen .  Er mogen geen d ieren grazen, geen honden 
loslopen,  enz. Er  mag geen vui ln is gestort worden en er mogen geen onbetamelijke 
daden gesteld worden .  
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Burgemeester Vanderdonck vraagt een nieuwe begraafplaats 

Voornoemde rondzendbrief handelt dus o .m .  over de subsid ies bij het aanleggen van 
een n ieuwe begraafplaats. Voorwaarde is dat de p laatsel ijke burgemeester een aan
vraagformul ier ind ient en een aantal i n l icht ingen verstrekt omtrent de bestaande 
begraafplaats in zi jn gemeente. 
In die ti jd is  J udocus Vanderdonck burg emeester van Maldegem. Op 22 thermidor van 
het jaar X I I  ( 1 2  jun i  1 804) verstuurt hij een état des lieux, een offic iële besch rijving van 
het kerkhof 6. Daaruit vernemen we dat Maldegem op dat ogenbl ik  ongeveer 4500 inwo
ners telt en dat er jaarl ijks gemiddeld 9 7  overl i jdens zijn .  Het kerkhof l igt rond de kerk, 
in het centrum van de woonkern .  De opperv lakte van de grond die als begraafplaats 
gebruikt wordt, bedraagt s lechts 3 1 8  m2. Dat is veel te wein ig ,  want in minder dan vijf 
jaar is men rond en moet men l ijken ontgraven om er n ieuwe te kunnen bergen.  Elke 
grafku i l  is 1 ,25 m d iep en 75 cm breed ; de afstand tussen twee grafkui len bedraagt 25 
cm .  

O B S E R rA T / O NS G É NÉ R A L E.s 
Sur la nature des turetns . SUl' la saluhrit� tÛ.s [ieux . et sur les tuni[û,.. 

mllons d c.hangemens à faiT#! pour obviu 4lJ danger du Jptdlmiu 

"Observations générales" bij de "Etat des lieux . . .  " 

"Le terrein du cimetière est de bonne qualité, Ie lieu fort sain par sa nature, mais Ie cimetière 

étant placé dans I 'enceinte du Bourg est entouré des maisons batis en partie sur les murs du 

cimetière même pourrait par ce serrement rassembier des vapeurs nuisible à la salubrité sur

tout donc les maladies épidémiques dont beaucoup des habitants de cette commune sont 

assujettis par la grande fréquentation dans les polders qui sont très malsains et à peu de di -

tance de cet endroit. 11 est donc convenabie que Ie cimetière soit placé hors I 'enceinte du 

Bourg, comme Ie veut Ie decret impérial du 23 Prairial an 12". 



Maldegem heeft een nieuwe begraafplaats nodig om diverse redenen 

In de "observations générales " handelt burgemeester Vanderdonck over de aard van 
het terrein, over de volksgezondheid en over de verbeter ingen d ie kunnen aangebracht 
worden om besmettel ijke ziekten te voorkomen .  In d ie rubriek somt h ij de belangrijkste 
redenen op waarom volgens hem het kerkhof moet verp laatst worden : 

het kerkhof l igt in de kern van de gemeente, zodat het ongetwijfeld het pompwater 
besmet van de omwonenden; 
de muur rond het kerkhof is s lechts 1 ,50 m hoog , veel te wein ig om de omwonenden 
te beschermen tegen de gevaarl ijke dampen d ie opstijgen uit de kerkhofgrond ;  
een aantal omwonenden hebben zelfs d e  kerkhofmuur gebru ikt als muur  voor hun 
hu izen ,  loodsen, stal l ingen e .a . ;  dat  is n iet al leen gevaarl ijk voor hun  gezondheid ,  
maar bovendien b i j  wet verboden;  
a ls haard van al lerlei ziekten z i jn de polders en het kerkhof derhalve bondgenoten ;  
de polders, in d e  nabijheid van d e  dorpskom gelegen,  vormen een permanente 
bedreiging van de openbare gezondheid in Ma[degem omwi l le  van de besmette l ijke 
ziekten die daar ontstaan en waarvan tal van inwoners geregeld het s lachtoffer wor
den.  
Burgemeester Vanderdonck komt dan ook tot de conclusie dat er een nieuwe 
begraafplaats moet komen buiten de dorpskom: "/I est donc convenabie que Ie 
cimetière soit placé hors de /'enceinte du Bourg, comme Ie veut Ie décret impérial 
du 23 Prairial an 12". 

1 1 1 .  NAPOLEON VERDWIJ NT. ZIJN WETGEVING BLIJFT (1 81 5 e.v.) 

Nadat Napo[eon in 1 8 1 5  de besl issende veldslag bij Waterloo verloren heeft, [egt het 
Congres van Wenen heel Europa weer in zijn oude p looien.  Met heimwee naar het 
Ancien Régime denken adel en geeste l ijkheid terug aan de goede oude tijd ,  toen ze het 
ongestoord voor het zeggen hadden .  Hun voorrechten kregen ze echter n iet terug ,  n iet 
in de Hol[andse tijd ( 1 8 1 5-1 830) ,  en evenmin na de Brabantse Revo[utie ( 1 830) .  De pas
toor ontvangt zoals in de napoleontische tijd een jaarwedde van de staat en hu isvesti ng 
op kosten van de gemeente. Ook wat het kerkhof betreft, verandert er wein ig .  De kerk
fabriek en de kerkraad bl ijven een adviesraad met beperkte besl issingsmacht, vermits 
ze ondergeschikt b l ijven aan het gemeentebestuur. Zo deelt de gouverneur van Oost
Vlaanderen op 9 apri l  1 83 1  mee dat de decreten van Napo[eon en de wetten van Wi t tem 
I van Oranje behoud eh b l ijven .  [n 1 83 1  verwijst h ij expl ic iet naar het napoleontisch 
decreet van 30 december 1 809 betreffende kerkfabrieken ,  begraafplaatsen e .a .  7 .  Op 1 0  
april 1 835 vermeldt hij u itdrukke l ijk de Hol landse wet van 6 augustus 1 824 B. 

De gouverneur deelt dus mee dat, wat de begraafplaatsen betreft, de wetten van 
Napo[eon en die van Wi l [em [ geldig bl ijven na 1 830 . Dat is n iet naar de zin van de [eden 
der Maldegemse kerkfabriek. Zij wi l len de grens kennen van hun bevoegdheden . Ze 
vragen zich onder meer af wie er nu bevoegd is en wie n iet om bouwvergunn ingen af te 
leveren voor eigendommen die palen aan het kerkhof. [s het de gemeente? Of is het de 
kerkfabriek? 

Om een afdoend antwoord te bekomen op die vraag gaat de kerkfabriek van Ma[degem 
als volgt te werk: ze levert zelf de bouwvergunn ing af en vraagt dan aan de burge-
meester die vergunning te [aten bekrachtigen door de provincie. 1 57 
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Ter i l l ustratie twee merkwaard ige voorbeelden:  de bouwvergunningen in  1 834 verleend 
aan Petrus Van Mu l lem, bestuurs l id van  de kerkfabriek, en in 1 862 aan Petrus 
Blanckaert. Om aan d ie problematiek nog meer rel iëf te geven , behandelen we ook de 
aanvraag van baron Ph i l i ppe Pecsteen ,  die op het kerkhof een grafkelder wil onder de 
calvarie.  Ten s lotte is  er nog de vraag van de kerkfabriek om een poortgebouw op te 
trekken tussen de percelen G335 en G336 in de Noordstraat. 

A. De bouwaanvraag van Petrus Van Mullem 

Petrus Van Mul lem ( 1 792- 1 854),  de vader van de latere burgemeester Désiré Van 
Mu l lem, is een welgeste lde burger d ie volgens het kadasterplan op G 1 27 woont i n  de 
Noordstraat. Op G 1 26 heeft h ij een brouwerij , op G 1 20 een jeneverstokerij en op G 1 1 9 
en G 1 2 1  l iggen zijn tu inen.  H ij is ook e igenaar van G31 7 in de Marktstraat, een groot en 
mooi hu is met inr ijpoort en b innenp laats ,  woning en herberg , nu gekend als het Oud 
Stadhuis .  De paardenstal len van G31 7 palen,  samen met een b l inde muur, aan het kerk
hof. "Palen " moeten we met een grove korrel zout nemen, want bij nader toezien bl i jkt 
dat de b l inde muur  en de paardenstal len zich voorbij de rooi l ijn van het kerkhof bevin
den,  en n iet eens zo wein ig :  ze staan ongeveer 1 m op de grond van het kerkhof. 
Volgens de wet van Napoleon moeten Van Mu l lems muur en stal len afgebroken worden 
over de hele breedte van zijn eigendom aldaar. 

Afbreken? Vergeet het maar, aldus Van Mu l lem . Trouwens,  is de wet van Napoleon nog 
wel geld ig ,  nu het land s inds 1 830 onafhankeli jk is? 

Om uitslu itsel te bekomen omtrent d ie onzekerhe id ,  besluit Petrus Van Mu llem in okto
ber 1 834 vier vensters te steken in de b l inde muur van zijn stal l ing ,  "pa/ende aan het 
kerkhof". 

Pieter Jacob Van Mullem ( 1 792- 1 854). 
Lid van het kerkbestuur, oud-lid van de gemeenteraad ( 1 830- 1 836). 



De gevels van de stallingen van het Oud Stadhuis (G 3 1 7) ,  die uitzien op het kerkhof. Er geven nog steeds ramen 
uit op het kerkhof en er zijn ook sporen te zien van dichtgemetselde ramen. Dat het gebouw een meter op kerk
holgrond staat is een overtreding die reeds zeer lang "geduld" wordt. 

Met zijn bouwaanvraag wendt Van Mu l lem zich n iet tot het gemeentebestuur, maar tot 
de kerkfabriek, waaNan hij zelf bestuurs l id is .  De kerkfabriek levert hem zonder verpin
ken de gevraagde vergunn ing ,  op voorwaarde dat h ij de (belachel ijk k le ine) som van 1 
frank betaalt bij wijze van schadevergoeding . 

Dat de wetten van Napoleon omtrent de beg raafplaatsen echter nog alt i jd geld ig zijn 
sinds 1 830, dat vernemen weldra al le betrokkenen. Immers, op 2 1  oktober 1 834 vraagt 
burgemeester Jan Domers een bekrachtig ing van voornoemde bouwvergunn ing aan 
D.J . Lejeune, d istrictscommissaris te Eeklo. 

In zijn antwoord vernietigt Lejeune de besl iss ing van de kerkfabriek, d ie aan Van Mu l lem 
toelaat "de pratiquer dans Ie mur des écuries d'une maison lui appartenant, quatre 
fenêtres, donnant sur Ie cimetière de la commune, ce moyennant une rétribution d'un 
franc" 9. 

We vertalen uit die brief het volgende: "Bij deze heb ik de eer U mede te delen dat het 
Comité de Conservation, in zijn brief van 28 dezer, heeft laten weten dat de heren van 
de kerkfabriek wettelijk niet bevoegd zijn voornoemde bouwvergunning te verlenen. 
Immers, het kerkhof waar de vensterdoorbrekingen zouden uitgevoerd worden, is hele
maal geen eigendom meer van de kerk, maar van de gemeente, overeenkomstig het 
decreet van 23 prairial van het jaar 12. Gelieve derhalve voornoemde kerkfabriek ervan 
te verwittigen dat om die reden geen gevolg kan gegeven worden aan haar beraadsla-
ging en beslissing" 10 • 1 59 



B. De grafkelder met calvarie uit 1847 

Baron Philippe Peesteen junior ( 1 775- 1846) 

Na Judocus Vanderdonck wordt Philippe Peesteen burgemeester van Maldegem (1809-

1815). Oe burgerlijke begraafplaats die zijn voorganger heeft aangevraagd, richt hij niet in. 

Toch is zijn aandeel in de kerkhofkwestie niet onbelangrijk. Dat zal blijken als we handelen 

over zijn graftombe, over de calvarie die erbovenop staat, en over het perceel B 1546 in de 

Katsweg waar men de nieuwe begraafplaats wil inrichten. Als achtergrond geven we hier een 

beknopte biografie. 

Philippe Peesteen junior is geboren in huis Oe Valk als zoon van baron Philippe Peesteen 

( 1 726- 1 794). Oe kleine Philippe, vijfde kind uit een gezin van dertien, wordt gedoopt op 7 juni 

1 775 en groeit op gedurende de Oostenrijkse tijd in een adellijk gezin. Hij huwde met Marie

Thérèse Schelfout. 

Na de aanhechting van ons land bij Frankrijk ( 1 795) schaart Philippe Peesteen zich aan de 

zijde van de Fransen. In 1804 bouwt hij het Sint-Annakasteel. In 1806 wordt hij schepen en 

na de ambtsperiode van Vanderdonck is hij van 1809 tot 1815 burgemeester van Maldegem 

In 1825 wordt hij door de Hollanders ontheven uit zijn ambt van burgemeester, omwille van 

zijn eed van trouw aan Napoleon. Hij legt nu de eed af van trouw aan het Koninkrijk der 

Nederlanden en wordt achtereenvolgens koninklijk commissaris van het arrondissement 

Eeklo en afgevaardigde van de Provinciale Staten van Oost-Vlaanderen. Op 1 1  augustus 

1829 ontvangt hij van koning Willem I de titel van baron ". 

In 1830 wordt baron Philippe Peesteen ontheven uit alle officiële ambten die hij bekleedde tij

dens de Hollandse tijd ( 18 15- 1830). Dat is dan meteen het einde van zijn politieke loopbaan. 

Voortaan legt hij zich toe op het bestrijden van de armoede in zijn gemeente en op het behe

ren van het familiepatrimonium. Zo erft hij het domein Reesinghe, terwijl zijn oudste broer 
Jacques-Philippe het Prinseveld verwerft. Vermits baron Philippe geen kinderen heeft, bezet 

hij Reesinghe aan zijn nichtje, barones Ida Peesteen ( 1828- 1897), naderhand de echtgenote 

van baron Camille Rotsart de Hertaing ( 1825- 190 1). 

Baron Philippe Peesteen overlijdt te Maldegem op 30 september 1846. Door zijn testament 
van 1 1  juni 1845 speelt hij een rol in de kerkhofkwestie. 

Omtrent de calvarie op het oude kerkhof en de grafkelder van het echtpaar Ph i l ippe 
Pecsteen-Marie-Thérèse Schelfout hebben we enige informatie gevonden in twee bron
nen:  het K .B .  van 6 apri l 1 847 12 en een tabel over g rondconcessies uit 1 858 13. 
Het K .B .  van 6 apri l  1 847 verwijst naar het testament van baron Phi l ippe met daarin twee 
onderwerpen : zijn schenkingen aan het Armbestuur  en zijn vraag om grondafstand te 
bekomen op het kerkhof. Beide zaken worden behandeld in de gemeenteraden van 26 
september en 1 0  december 1 846. We c iteren:  "Overwegende dat baron Philippe 
Peesteen van Maldegem de weldoener is geweest van de armen van deze gemeente. 
aan wie hij geschonken heeft, bij notariële akte van 1 7  jan. 1842, een hypothecaire rente 
van een kapitaal van 7.256 fr. 24 ct. , en dat hij bovendien, door zijn testament verleden 
op 1 1  juni 1835 ( lees 1 845) voor notaris Wallyn te Maldegem. aan hen een schenking 
gedaan heeft van 6. 000 fr. . . .  " 





Baron Pecsteen schenkt behalve ge ld ook onroerende goederen ,  onder meer een boer
derij van ongeveer 6 ha, gelegen op de hoek van de Katsweg en de Gentse Steenweg . 
Daartoe behoort het perceel B 1 546 waarop men in  1 866-68 van plan is een n ieuwe 
begraafplaats in te r ichten .  

Het K .B .  handelt ook over de grafconcessie. We citeren de passages d ie  betrekking 
hebben op het kerkhof, op het bouwen van een grafkelder en op het heroprichten van 
de aldaar bestaande calvarie: "Gezien de vraag van baron Philippe Pecsteen van 
Maldegem, hernieuwd door zijn erfgenamen, strekkende tot het bekomen in het kerkhof 
van deze gemeente, een concessie van 9 meter 57 centimeter terrein tegen de zuider
muur van de kerk, met het doel aldaar een particuliere grafkelder te bouwen, mits de 
calvarie die op het kerkhof staat te laten herbouwen, en 200 fr te schenken aan de 
gemeente . . .  " 

Verder wordt verwezen naar het decreet van 23 prai rial van het jaar 1 2 , naar de goed
. keu ringen verleend door de gemeenteraad,  door de kerkfabriek, door de bestendige 
deputatie en door het bisdom . 

De gevraagde concessie wordt derhalve verleend onder de volgende voorwaarden :  
1 .  De concessiehouder moet de kosten betalen van het bouwen en onderhouden van 

de grafkelder, alsmede al le kosten d ie  deze concessie met zich meebrengt, zoals bv. 
de kosten om de akte te registreren .  

2 .  Op het  terre in van de concessie mogen al leen personen begraven worden aan wie 
een kerkel i jke begrafenis verleend wordt volgens de wetten van de kathol ieke Kerk. 

3 .  A l s  het toegewezen perceel moet teruggenomen worden om redenen van openbaar 
nut dan zul len de aanvragers op geen enkele schadevergoeding een beroep mogen 
doen , tenzij op het verlenen van een concessie op een ander perceel g rond met 
dezelfde afmet ingen , gelegen op het kerkhof. 
Het is  belangrijk te wijzen op de voorwaarde nr. 2 ,  waarin staat dat in de graftombe 
van het echtpaar Pecsteen-Schelfout n iemand mag begraven worden die een ande
re geloofsovertu ig ing heeft dan de kathol ieke. Als men aandachtig de aanvraag leest 
in het K. B . ,  dan komt men tot de conclusie dat dit n iet gevraagd is door baron 
Ph i l ippe,  maar dat deze c lausule achteraf werd ingelast . 

De tabel u i t  1 858 heeft betrekking op de g rondconcessie ten gunste van baron Phi l ippe 
Pecsteen. In de opmerkingen staat dat hier, vóór 1 846 en op dezelfde plaats, het kne
kelhu is van het kerkhof stond : "alwaer ter plaetse stond het beenderhuis ", en eveneens 
dat er bij het bouwen van de grafkel der  "geen andere bijkomende lasten (zijn) bijvoor
beeld die om eenen kerkdienst te doen " 14 . 

c. De bouwaanvraag van Petrus Blanckaert 

I n  het jaarboek 1 997 van Het Ambacht Maldegem hebben we de Maldegemse koster 
B lanckaert reeds ontmoet als f igurant in de Courtmansroman Moeder Daneel van 1 868. 
Hij wordt daarin met minachting beschreven als een man met geld, als koster die geen 
woord verstaat van zijn kerklatijn ,  als een ijdele en pretentieuze kaarsengieter en -ver
koper. 

Thans ontmoeten we dezelfde Petrus B lanckaert in een hoofdrol .  H ij is het immers die, 
bewust of onbewust, met een bouwaanvraag de wagen aan het rol len brengt in  de kerk
hofkwestie. 



" 

, :  [J 

Dit fragment uit de kadasterkaart van Popp toont de omgeving van de parochiekerk van 
Maldegem omstreeks 1 862. We beschrijven in wijzerzin een boog rond  het kerkhof en 
vermelden,  met verwijzing naar de perceelnummers, enkele gebouwen d ie i n  onze u it
eenzetting een rol spelen. 

G357 : 
G356 : 
G352 : 
G336 : 
G 1 49 : 
G 1 58 : 
G329 : 
G31 8  : 

G31 7 : 
G358 : 
G379 : 
G362 : 

Kerk van de Sint-Barbaraparochie 
Kerkhof 
Pastorie 
Eigendom van de kerkfabriek met daarnaast een u itweg van de pastorie 
Huis waar mevrouw Courtmans woonde van 1 856 tot 1 863 
Kasteeltje van Jan De Smet, l iberale burgemeester van 1 852 tot 1 860 
Woning van Petrus Blanckaert, koster en kaarsenfabrikant 
Gemeentel i jke jongensschool , waar meester Wal lemacq les geeft van 1 843 
tot 1 862 
Eigendom van Petrus Van Mu l lem, brouwer in  de Noordstraat 
Tot 1 909 gemeentehuis van Maldegem 
Woning van Lieven De Buck, l iberale burgemeester van 1 860 tot beg in 1 87 1  
Woning voor de  onderpastoors 
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I n  een brief ,  gedateerd 4 februari 1 862, vraagt Petrus Blanckaert aan het College van 
Burgemeester en Schepenen van Maldegem om zijn huis, palende aan het kerkhof, "te 
mogen verhoogen met eene tweede statie er op te bouwen, en in de eerste andere kalslj
nen te steken, zonder verandering aan het tegenwoordig Alignement toe te brengen "15. 

Op 22 februari 1 862 antwoordt het col lege dat de gevraagde bouwvergunning niet 
wordt verleend . D iverse wetten verbieden immers een hu is te bouwen of te verbouwen 
dat paalt aan een kerkhof. Verwezen wordt naar de decreten van Napoleon d .d .  7 maart 
1 808, naar de bekrachtig ing daarvan door Wil lem I op 1 9  apri l 1 828 en 5 ju l i  1 829, en 
naar de Belg ische wetgeving van 1 837.  Als koster Blanckaert zijn huis aan het kerkhof 
wil verbouwen,  dan moet h ij maar trachten een vergunning te bekomen van de 
Bestendige Deputatie te Gent. 

In plaats daarvan wendt koster Blanckaert zich tussen 22 en 28 februari 1 862 tot de 
kerkraad van Maldegem. Van die instel l ing bekomt h ij zonder enige moeite wat h ij 
vraagt. Hij mag zelfs onmiddel l ijk en met een gerust geweten beginnen te bouwen. De 
wetten waarop de l iberalen zich zo graag beroepen , zijn immers van geen tel ,  zo heet 
het. Het zijn wetten d ie nooit gepromulgeerd zijn, wetten zonder uitvoeringsbesluiten,  
windmolens zonder wieken .  



Het huis van koster Blanckaert, waarvoor hij vergunning vraagt om een verdieping te mogen bouwen. Op het 
kadasterplan Popp zien we naast dit huis een bijna even g root bijgebouw, een landgebouw of stalling, waar
schijnlijk ook dienstig als keersgieterij; Victor De Lille zou er zijn eerste druksels voortgebracht hebben. 

Overtuigd van het feit dat de l iberalen een beetje te veel met zijn voeten gespeeld heb
ben, stuurt koster B lanckaert een tweede brief naar het Col lege van Burgemeester en 
Schepenen. Een triomfantel i jke, een stoute br ief ,  waaruit h ier enkele citaten : 
"Mijnheeren . . .  is het nog wel noodig mijne aenvraeg van 4 February te vernieuwen?" De 
wetten waarop g ij u beroept om mijn bouwvergunn ing te weigeren zijn immers n iet eens 
"gepromulgeerd"! Ze hebben "nooit kracht van wet gehad" . . .  "ze zijn aen mijn geval niet 
toepasselijk". Trouwens, ik moet u helemaal geen bouwvergunn ing meer vragen,  "Ik heb 
reeds de noodige bemachtiging van de Kerkfabriek bekomen tot het herstellen en 
opbouwen van mijn huis ". Ten s lotte verwittig ik u nog , "mijne schikkingen zijn al geno
men om in het begin van April aenstaende mijne werken aen te vangen " 16. 

Op 1 4  mei 1 862 vraagt het Col lege van Burgemeester en Schepenen aan de Provincie 
een woordje uit leg omtrent Petrus Blanckaerts bouwvergunn ing .  Op 3 jul i  komt het ant
woord dat de wetten waarop het gemeentebestuur van Maldegem zich beroept, n iet van 
toepassing  zijn op de kerkhoven binnen de dorpskernen . Het zijn wetten voor de 
begraafplaatsen van de toekomst, kerkhoven die bu iten de kern van de gemeente moe
ten l iggen. Voornoemde wetten betreffen al leen "Ia construction ou reconstruction de 
bätiments à proximité d'un cimetière situé en dehors de I'enceinte de la commune ". 
Bijgevolg mag Petrus B lanckaert bouwen en verbouwen 17 . 

D. Het poortgebouw in de Noordstraat 

De kerkhofkwestie is ,  zoals we al schreven ,  verwant en verweven met een aantal ande
re hete hangijzers van dat ogenbl ik ,  zo onder meer met de onderwijskwestie. Heel 
onverwacht komt ook de spoorweg de situatie beïnvloederl , I 65 



De overbouwde poort in de 
Noordstraat, eigendom van de kerk
fabriek. De Landbouwhuishoud
school die in Maldegem bestond 
van 1 929 tot 1 96 1  vond hier vele 
jaren onderdak. De gevel werd 
bewaard bij de nieuwbouw van een 
appartementencomplex in 1 998. 

I n  1 862 wordt een spoorweg aangelegd dwars door Maldegem, en een station gebouwd 
aan de Eelveldse straat. Het is de bedoel ing de landbouw, de veeteelt, de handel en de 
ambachten in de streek te stimuleren. B ijgevolg is het noodzakel ijk  een aantal belang
rijke wegen die van en naar de spoorweg lopen, op te hogen en te verbeteren.  Dat is 
onder meer het geval met de Noordstraat. 

De decreten van Napoleon st ipu leerden dat er niet mocht gebouwd of verbouwd wor
den binnen een straal van 40 tot 1 00 m rond het kerkhof. H ierdoor voelden zich een 
g root aantal eigenaars in de Noordstraat en in de Marktstraat bedreigd.  Ze werden 
gerustgesteld  door het Koninkl i jk Besluit van 3 december 1 863, waarbij het algemeen 
plan der g rote wegen in de gemeente werd vastgesteld .  De gebouwen langs de grote 
wegen val len n iet meer onder de wet op de kerkhoven .  Ten gevolge hiervan vraagt de 
kerkfabriek van Maldegem op 14 mei 1 866, de nodige macht iging om, tussen de per
celen G335 en G336 "langs den steenweg van Maldeghem naar Aardenburg de poort 
der pastorij, uitkomende in de noords traa t, te mogen overbouwen " (zie plan p .  63). 
Bu rgemeester Lieven De Buck stuurt de vraag naar de Bestendige Deputatie van de 
Provincie (30 juni 1 866). Daar wordt, in zitt ing van 13 ju l i  1 866, "de door de voornoem
de heeren gevraagde machtiging toegestaan, op voorwaarde dat aan het bestaande 
onderdeel derzelve geen verandering wordt toegebracht" (Art. 1) .  "Oe got dienende tot 
afleiden der wateren van het dak van het te maken gebouw, zal moeten gebracht wor
den tot op O,25m van den grond" (Art. 2) 18. 



Zo krijgen zowel de leden van de kerkfabriek als d ie van de gemeenteraad langzamer
hand meer inzicht omtrent hun eigen bevoegdheden en omtrent de toepass ingsmodali
teiten van de decreten van Napoleon. 
Inmiddels evolueert de kerkhofkwestie tussen 1 862 en 1 866 naar een cruciale fase. 

PROVI�CIE 
OOSTVLAANDEREN . 

.JRRONDISSE"fElI'T 
GEriT-EECLOO. 

GEMEENTE 
MALDEGHEl\I. 

N° 
GROOTE WEGEN 

� 
JJOUWJNGEN 

-

Het KOLLEGIE van BURGEMEESTER cn SCH EPENEN der Gemeente !I1ALOEGHEM 
Arrondissement GENT-EECLOO Provincie OOSTVLAANDEREN. . 

Gezjen de vraag gedaae aan de Bes�n�diae Afvaardiging dezer Provincie den -I � 
ç?4bw ti- door dv lUf cx� "OOheHfte 

aé.� , '!I/J. N .. e.eçt vtz;., stre�kcn de ot  bekomen de Doodige 
,
qJachtiging u rn  in 

deze g�eente /ä�,f ",�.(/ J� .�l!/fb����_ 
dJ�� � :/ft,a-drd&v/uuJ!ff;; ud/��/frU/ �/Ju:JrAdtJtUJL, �7MJO�� 
in deze prov iocie in date �6 i/UtA..--:ct7 N° b: Gezieo het verslag. vao den H�z., o�r��� ieur Directeur der Bruggen eo wegen 

Gezien het ko;;nklijk hesluit 
'

an drn 3 December lt'''�leede het algemeen 
ricl,lingsplan der groote wegen in deze gemeente. 

Geziee arlikel 90 § 7 der gemeentewet. 

Toestemrrling van de gemeente d,d. 30.06.1 866. De gevel moet In overeenstemming met het bestaande "onder-
deer gebouwd worden, en de got moet op 0,25 m van de grond eindigen. 1 67 



IV. DE LIBERALEN NEMEN DE FAKKEL OVER VAN NAPOLEON 

Wat Napoleon hier met oorlogsgeweld en d ictatoriale middelen wi lde real iseren, dat wi l
den de l iberalen naderhand verwezen l ij ken via democratische verkiezingen en pol itieke 
debatten : de bloei van handel en n ijverheid,  de verburgerl i jk ing van de samenleving .  
I n  Maldegem z i jn  v ier  l iberale burgemeesters gedurende meer dan een halve eeuw, van 
1 830 tot 1 884, actief geweest om aan dat programma concrete inhoud te geven : Jan 
Carel Domers, Jan De Smet, Lieven De Buck en Dési ré De Meyere. Wat betreft het sti
mu leren van handel en n ijverheid konden ze altijd rekenen op de medewerking van de 
kathol ieke partij . Aangaande andere kwesties moesten ze toegevingen doen en com
promissen s lu iten ,  zo bijvoorbeeld omtrent het onderwijs,  de gemeentel ijke begraaf
p laats e .a .  
I n  de kerkhofkwestie hebben twee van de voornoemde burgemeesters een beslissende 
rol gespeeld : Jan De Smet en Lieven De Buck 19. Allebei bouwden ze voort aan een pro
gramma dat opgestart werd door hun voorganger Jan Carel Domers. 

Jan Carel Domers knoopt rechtstreeks aan bij het gedachtegoed van de Franse t ijd .  H ij 
was burgemeester van Adegem van 1 808 tot 1 8 1 8 , d .w.z .  met een eed van trouw aan 
Napoleon . Naderhand verhuist h ij naar Maldegem, woont hier in een ruime burgerwo
n ing in de Marktstraat (heden het hu is  Tytgadt) ,  wordt hier schepen in 1 830-31 en 
nad ien tweemaal burgemeester: van 1 83 1  tot 1 836 en van 1 848 tot aan zijn dood in 
1 852.  

Grafsteen van Jan Carel Domers. burge
meester van Maldegem ( 1 831 -37 en 
1 848-1 852). geplaatst tegen de noord -
IIJke muur van het achterschip. 



Burgemeester Jan De Smet 
1 8 1 9-1 904 

Burgemeester Lieven De Buck 
1 795- 1 87 1  

O p  d e  achterzijde van het doodsprentje wordt hij 
als mens en als burgemeester geprezen 

door mevrouw Courtmans. 

Lieven De Buck inspireert zich onder meer op de Orang isten uit de Hol landse tijd ( 1 8 1 5-
1 830). H ij studeert geneeskunde aan de orang istische un iversiteit te Gent en behaalt er 
in  maart 1 824 het d ip loma van hu isarts en vroedmeester. Op 1 6  februari 1 829 treedt h ij 
in het huwelijk met Josephine De Smet, wonende in het kasteeltje in de Noordstraat. Zij 
is de oudste zuster van voornoemde Jan De Smet. Lieven De Buck gaat met zijn gezin 
wonen in  de Marktstraat, i n  G379, een eigendom afkomstig van zijn schoonouders en 
strekkend tot aan de Edestraat en tot aan de pastorie. Lieven De Buck is gemeente
raadsl id van 1 830 tot 1 847, schepen van 1 847 tot 1 848 en burgemeester van 1 860 tot 
1 871 . 

Jan de Smet werkt in de l i jn van het l iberaal programma dat goedgekeurd is op het stich
tingscongres van de Liberale Partij in 1 846. De strijd tegen de armoede stond daarin 
centraal : geef geen aalmoezen ,  want dan kweekt men schooiers, maar bestrijd de 
structurele armoede met structurele middelen. R icht ter p laatse een wekel ijkse markt in 
voor de groothandelaars, leg goede wegen aan en verbind het station en de markt met 
alle wijken van de gemeente en met a l le dorpen uit de omgeving .  En ten slotte : geef aan 
de kinderen van uw arme mensen, zowel jongens als meisjes, degel i jk en gratis onder
wijs in de gemeenteschool .  

Vanuit ideologisch standpunt kan men drie periodes onderscheiden in  de polit iek van de 
Maldegemse l iberalen i n  de 1 9de eeuw : 

in 1 843 en volgende jaren : de stichting en de forse u itbouw van het officieel onder
wijs voor jongens in de gemeenteschool van meester Wal lemacq; 
in  1 856 en volgende : de stichting en u itbouw van het officieel onderwijs voor meis
jes in de gemeenteschool van Math i lde en Jul ia Courtmans; 
in  1862 en volgende : de pol itieke strijd om de oude begraafplaats rond de kerk te 
sluiten en een gemeentel ijke begraafplaats i n  te r ichten bu iten de kom van het dorp. 1 69 



Het bestaande kerkhof moet weg 

De bouwaanvraag van koster Blanckaert en de goedkeur ing ervan door de kerkraad , 
steken in  Maldegem het vuur aan de lont van de kerkhofprob lematiek. 
Op 6 juni 1 862 stel t  burgemeester Lieven De Buck een commissie samen om te onder
zoeken of het kerkhof rond de kerk al dan n iet moet gesloten worden.  De commissie, 
bestaande ui t  de  raadsleden Theodoor Paterson,  Constant haelewyck en Louis Van 
Hoorebeke, is van oordeel "dat het noodzakelijk is het thans bestaende kerkhof buiten 
de kuip der gemeente te verplaetsen"20. 
De stemming had het volgende resu ltaat: zeven raadsleden zijn voor, twee tegen , er is 
één onthoud ing .  
Gemeentesecretaris Francies Van Hoorebeke noteert de namen van de aanwezige 
raadsleden ,  wij voegen er  tussen haakjes hun ambtstermijn aan toe: Lieven De Buck, 
bu rgemeester ( 1 860-7 1 ) , Charles Bekaert ,  schepen ( 1 848-79),  Pieter Jacob 
Cuelenaere ,  schepen ( 1 850-78);  de raadsleden Karel Franciscus De Smet (burgemees
ter van 1 843 tot 1 848 en nadien raads l id van 1 848 tot 1 868),  Joseph Van N ieuwenhuyse 
( 1 836- 1 866 en b innen d ie periode schepen van 1 840 tot 1 850) , Louis Van Hoorebeke 
( 1 858- 1 863) ,  Amandus Coene ( 1 846-56) ,  Jan Bernard Verstrynge ( 1 832-64) ,  Pieter 
Bernard Coene ( 1 858-72) ,  Constantin haelewyck jun ior ( 1 848-69) en Theodoor Paterson 
( 1 855- 1 878).  
Joseph Van Nieuwenhuyse is b l ijkbaar maar gekomen voor dit  ene agendapunt, want na 
de stemming daarover verlaat hi j  de zitt ing .  
M e n  zou argumenten verwachten zoals de besmett ing van de lucht e n  van het pomp
water i n  de dorpskom, het gevaar voor epidemieën bij de omwonenden, de enorme 
bevolk ingstoename sinds 1 850 en bijgevolg een groter aantal begrafen issen te ver
wachten in de toekomst . . .  maar n iets van dat al les. Men legt de klemtoon helemaal 
e lders, als mag b l ijken u it h iernavolgend citaat: 
De commissie heeft geoordeeld "na een nauwkeurig onderzoek . . .  dat het tegenwoordig 
kerkhof niet meer voldoende is tot het begraven van de lijken der overledenen, om reden 
dat het zelve langs alle kanten doorkruist is van wegels en voetpaden zoo danig dat er 
weinig eerbied voor de begraefplaetsen bestaet. . . .  Van den anderen kant dat meerge
melde kerkhof meer aen eene straet dan aen een kerkhof gelijkt, en diesvolgens dat het 
meer dan noodzakelijk is, en zelfs in het belang der openbare gezondheid, dat de 
begravingen geschieden buiten den kom der gemeente" 21 . 

Aanvankelijk denkt men aan perceel 81490 op het Molentje 

Overeenkomstig de richtl i jnen van de rondzendbrief van 1 0  december 1 858 (Bestuurl ijk 
Memoriaal , boek 84 , N 1 30) ,  wordt te Maldegem het kadastraal perceel B 1 490 geschikt 
bevonden om er de nieuwe begraafplaats in te r ichten .  Het l igt ver genoeg bu iten de 
dorpskom, het is zeer g root, heeft een laag belastbaar inkomen , en de bodem bestaat 
er u i t  doorlaatbare zandgrond .  
Volgens de kaart van Popp 22 en de bijhorende kadastrale legger is B 1 490 8 1  are groot 
en heeft het een belastbare waarde van s lechts 1 1  fr. 88 ct. Het perceel wordt opgeme
ten en uitgetekend door een landmeter. Diens notities in potlood en een summier plan 
bleven in het gemeentearch ief bewaard 23. 
Op 21 november 1 864 wordt een brief verstuurd naar de toenmalige eigenaar, het Sint
Janshospitaal te Brugge, met het verzoek tot verkoop. 
De zuidel ijke zijde van B 1 490 is zeer breed. Het perceel heeft daar u itweg naar de dreef 
d ie evenwijdig loopt met de Noordstraat en die uitmondt in de Bloemestraat. Naderhand 
komt daar onder meer de houtzagerij Verstringe op. 
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Een beetje historiek omtrent het perceel 81490 op 't Molentje 

I n  de Ommelooper van de Prochie Maldeghem ( 1 727- 1 790) worden de percelen 8 1 489, 
8 1 490, 8 1 49 1  en 8 1 493 nog beschreven als één g root geheel ,  akkerland van "Sin te 
Janshuys in brugghe", g root 7 l ijnen en 58 roeden. De perce len l iggen met hun westzij
de "anden aerdenburgschen weg ende de straete naer moerhuyse" 24 .  

Het kaartje op pag ina 71 hebben we nagetekend op basis van de kadasterkaart van 
Popp uit omstreeks 1 856.  
Als men de omsch rijving u i t  de "Ommelooper" ( 1 727) vergel ijkt met d ie van Popp ( 1 856) 
dan ziet men zeer du ide l ijk  dat 8 1 487, 8 1 488 en 8 1 490 oorspronkeli jk één g root geheel 
u itmaakten .  Op 8 1 487 staat een rosmolen ,  ook wel koornpaerdemolen genoemd.  Het is 
een rosmolen van 1 ste categorie met een belastbaar inkomen van 20 fr. Op 8 1 488 staat 
een "koornwindmolen" van 1 ste categorie, met een belastbaar inkomen van 286 fr. 
8eide molens zijn e igendom van Ph i l ippe De Vi lder. 

De aangelanden 

Het perceel 8 1 490 maakt wein ig  kans om een burger l ijke beg raafplaats te worden.  
I mmers, de g rondeigenaars in de buurt behoren tot de kathol ieke partij en zodoende 
bekampen ze de l i beralen en hun in itiatieven .  
Zo z i jn  de percelen 8 1 484, 8 1 489 en 8 1 49 1 eigendom van de brouwerij Van Mu l lem, de 
g rote concurrent van de brouwer-burgemeester Lieven De 8uck .  De zoon, Désiré Van 
Mu l lem,  wordt i n  1 863 gemeenteraadsl i d . H ij is weldra aanvoerder van de kathol ieke par
tij en ten s.lotte in 1 87 1  e.v. burgemeester, als opvolger van Lieven De 8uck, zijn l ibera
le tegenstrever. 

Molenaar Ph i l i ppe De Vi lder kan moei l i jk  iets anders doen dan de polit iek volgen van 
Désiré Van Mu l lem . 8eiden zijn immers samen eigenaar van het perceel 8 1 484. De 
kadastrale legger u it die tijd vermeldt hen dan ook als zodan ig .  Onder Art. 6 1 3  wordt 
Van Mu l lem genoemd als eigenaar van 8 1 484, terwijl Ph i l ippe De Vi lder genoemd wordt 
onder Art. 949 als eigenaar van hetzelfde perceel .  

De overgrote meerderheid van de percelen rond 8 1 490 is e igendom van het St.
Janshospitaal te 8rugge.  Zo onder meer 8 1 493 en 821 3, een zeer g root perceel ,  dat 
slechts voor een gedeelte te zien is op ons kaartje ,  maar dat tot aan de Rapenbrugstraat 
loopt. 82 1 3  is landbouwgrond , afkomstig van het Sint-Janshospitaal ,  maar in 1 856 al 
eigendom van Ferd inand Verstrynge, een grote eigenaar, d ie daar i n  de omgeving onge
veer 1 2  ha g rond bezit. 82 1 4  en de tu in op 821 5  zijn van het Sint-Janshospitaal. De twee 
hu isjes op 821 4  staan dus op c ijnsgrond 

82 1 7  is een tu in en op 82 1 6  staat een tweewoonst, eigendom van Joannes Franciscus 
Claeys, koopman. Ook h ij heeft gebouwd op c ijnsgrond van het Sint-Janshospitaal . 
82 1 9  is een tu in en 821 8  is een woning ,  eigendom van Joannes De Mey, koopman en 
herbergier, eveneens op cijnsgrond van Sint-Jans. 
8220 is een perceel landbouwgrond , e igendom van de kerkfabriek van Maldegem; 
8221 behoort aan het Sint-Janshospitaal ,  dat ook eigenaar is van de cijnsgronden 8222. 
223 en 224. 8222 is een tuin en 8224 is een boomgaard , maar Joan De Roo heeft daar 
dr ie hu izen gebouwd op de cijnsgrond 8223b p lus een lang gebouw op 8223a. 
Zo te zien maken de l iberalen wein ig kans om op 8 1 490 een burgerl ijke begraafplaat 
in te r ichten .  



Omwille van een smakelijk en schuimend pint je . . .  

Tijdens onze gesprekken met juffrouw Marie-Lou ise Soenen ,  achterklei ndochter van bur
gemeester Lieven De Buck, vernamen we iets meer over de rivaliteit tussen de l iberale 
brouwer De Buck uit  G379 in de Marktstraat en de kathol ieke brouwer Désiré Van 
Mul lem uit de Noordstraat. 
Volgens juffrouw Soenen is het al lemaal begonnen met Lieven de Buck,  d ie  zich afvraagt 
waarom h ij zijn bier n iet zo schuimend en n iet zo smakelijk kan maken als dat van zijn 
concurrent Van Mu l lem.  Aanvankel i jk vermoedt h ij dat het komt door de kwal ijke dam
pen die opstijgen uit de kerkhofgrond en de kwaliteit van zijn bier aantasten .  B ijgevolg 
bouwt h ij een hoge muur tussen de percelen G360 en G378.  Men ziet d ie muur  trouwens 
nog alt i jd staan als men vanop G356 in d ie r icht ing kijkt. 
Zodra die muur er staat, ste lt Lieven De Buck vast dat zijn bier nog altijd n iet beter is .  
Vermoedelijk staat dus het g rondwater van z i jn brouwerij in  verb ind ing met het g rond
water van het kerkhof. Dat is fataal . Ofwel moet z i jn brouwerij verhu izen , ofwel moet het 
kerkhof weg . Zi jn keuze is v lug gemaakt. Lieven De Buck gaat in  de pol i t iek .  Van zodra 
h ij burgemeester is, 1 860 en de volgende jaren ,  beïnvloedt h ij de gemeenteraadsleden 
tot ze op 20 juni 1 862 bes l issen dat het kerkhof weg moet u it de kom van het dorp. 
Bl ijkbaar heeft Désiré Van Mul lem het spel doorzien .  Ook hij gaat in 1 863 in  de pol it iek, 
wordt aanvoerder van de kathol ieke partij en beïnvloedt op zijn beurt de gemeente
raadsleden tot ze hun besl issing van 20 jun i  1 862 herroepen.  Het oud kerkhof moet b l ij
ven l iggen waar het l igt: rond de kerk, al is het maar om het g rondwater en het bier van 
de l iberale brouwer te bederven .  

Het kerkhof moet opeens niet meer weg 

Onder toenemende druk van de kathol ieke partij herroept de gemeenteraad op 23 
februari 1 865 de beslissing van 20 jun i  1 862.  Het kerkhof mag dus bl ijven l iggen rond 
de kerk. 
In een brief aan de arrond issementscommissari s  schrijft burgemeester Lieven De Buck 
dat de raad de beslissing van 20 jun i  1 862 vern ietigd heeft "door de kwaadwi l l ige 
invloed van enkele van z i jn leden" ( "sous I 'influence malvaillante de quelquesuns de ses 
membres ') 25. 

I n  het verslag van de gemeenteraad staan u iteraard heel andere redenen . De kerkfa
briek zal enkele paden laten dempen d ie over het kerkhof lopen en bovendien enkele 
toegangswegen afslu iten d ie erop u itkomen. Ten slotte zal rondom het kerkhof een weer
haag aangeplant worden,  waardoor de voetweg die eromheen loopt smal ler zal worden .  
Door al deze maatregelen za l  vee l ru imte gewon nen worden.  "Het is bijgevolg niet meer 
noodig om een perceel grond aen te koopen om te dienen voor een nieuw kerkhof" 26. 

Bijna twee jaar later vernietigt een Kon ink l ijk Beslu it van 31 december 1 866 de besl is� 
sing van 23 februari 1 865. Het kerkhof rond de kerk moet wel degel ijk weg . Die rad ica
le ommezwaai is dan te wijten aan de cholera, d ie  p lots en in al le hevigheid,  Maldegem 
komt teisteren in 1 866. 

v. DE CHOLERA BESPOEDIGT DE PROCEDURE 

Sinds begin oktober 1 866 heeft de cholera Strobrugge in haar g reep. De  epidemie 
woedt hoofdzake l ijk  i n  de gezinnen langs de Lievebarm , d .W.Z .  tussen het 
Leopoldskanaal en het Schipdonkkanaal ,  een gehucht dat 45 inwoners telt en dat in  de 
volksmond " 't Konduit" wordt genoemd.  1 73 



Lieven De Buck,  i n  zijn d ubbele functie van geneesheer en burgemeester, begeeft zich 
naar de Lievebarm . H ij onderzoekt er de eerste slachtoffers, stelt vast dat ze inderdaad 
cholera hebben en vaard igt onmiddel l i jk een zestal r ichtl i jnen uit .  H ij verbiedt aan alle 
bu itenstaanders de toegang tot 't Kondu it .  H ij laat vuren aan leggen d ie veel rook ver
spreiden en d ie dag en nacht branden.  De bewoners van 't Konduit moeten onmiddel
l ijk de strozakken waarop ze slapen, verbranden,  evenals hun verdacht beddengoed en 
hun vuil l i nnen .  Ze moeten zich herhaalde l ijk  en g rondig wassen en al hun k leren koken.  
Ten slotte mogen ze zo wein ig mogel ijk  de zieken of elkaar aanraken.  

In  weerwi l van al d ie voorzorgsmaatregelen sterven er in dr ie weken t i jd 1 0  volwassenen 
en 1 1  k inderen op 't Kond uit .  Om de besmetting van de bevolking zoveel mogelijk te ver
mijden , moeten de l ijken zo snel mogel i jk en 's nachts beg raven worden.  

Naar aan le id ing van de cholera i n  Strobrugge vraagt burgemeester Lieven De Buck aan 
de arrond issementscommissaris toestemming om de oude begraafplaats terstond en 
van ambtswege te verwijderen u i t  de dorpskom. H ij wi l  voortaan de doden begraven op 
het perceel B 1 546 in de Katsweg.  We c iteren ,  in verta l ing , uit zijn brief: 

" . . .  Intussen is de cholera hier uitgebroken. Deze besmettelijke ziekte woedt nu met een 
verschrikkelijke intensiteit. Sinds de derde van deze maand heeft ze al vijftien slacht
offers gemaakt en ik vind nu al geen plaats meer op dit ellendige kerkhof om er de lij
ken te laten begraven zonder dat alle inwoners van de gemeente blootgesteld worden 
aan de greep van deze verschrikkelijke gesel. 
Ik verzoek U, bij ontvangst van dit schrijven, te willen overleggen met mijnheer de 
Procureur Generaal, opdat het hem zou believen de teraardebestellingen te verbieden 
in dit walgelijk en pestverwekkend gebied, en me tevens te machtigen om al vanaf 
heden de doden te begraven op het perceel grond in de Katsweg dat binnenkort toch 
als kerkhof zal dienst moeten doen. 
Ik moet U tevens doen opmerken, geachte Heer, dat ik me in een brief van de elfde 
laatstleden, al gericht heb tot de Heer Minister van Justitie. Ik vroeg hem of er geen mid
del bestond om voorvermeld kerkhof van ambtswege te laten overbrengen" 27. 

Inspecteur De Nobele keurt het kerkhof af 

Edward De Nobele, lid van de commissie voor de openbare gezondheid van Oost
Vlaanderen ,  staat bekend als een zeer streng inspecteur. Zeven jaar voord ien, in apri l 
1 859 ,  leidde h ij te Maldegem een onderzoek naar de doodsoorzaak van 1 5  meisjes uit 
de plaatsel ijke kantscholen. Twee kantscholen bleken toen haarden te zijn van tering en 
typhus:  d ie van pastoor Vinckier en d ie van Frederica Van Puyvelde. I nspecteur De 
Nobele heeft ze toen hardhandig aangepakt 28. 

Op verzoek van burgemeester De Buck begeeft inspecteur De Nobele zich op 24 okto
ber 1 866 andermaal naar Maldegem. Hi j  komt onderzoeken "in hoever het noodzaeke
lijk is dat het tegenwoordig kerkhof die te midden in de wooningen gelegen is, buiten het 
dorp der gemeente worde verplaetst" 29. 

In zijn verslag van 25 oktober besluit i nspecteur De Nobele als volgt: de gemeente 
Maldegem moet het kerkhof s lu iten en zo snel mogelijk elders een n ieuwe begraafplaats 
inrichten. Als argumenten voert h ij aan dat het kerkhof de openbare gezondheid 
bed reigt en dat het te klein is volgens de snel toenemende bevolking .  Volgens de 
inspecteur heeft Maldegem maar twee keuzemogel ijkheden: ofwel een n ieuwe begraaf-



plaats aanleggen bu iten het dorp, ofwel verder  beg raven op het oud kerkhof. I n  dat 
tweede geval zal De Nobele al de gebouwen van de omwoners van het kerkhof afkeu
ren en doen afbreken ,  want ze zijn a l lemaal tegen of op de kerkhofmuur  gebouwd . 
Iedereen is op dat punt in overtreding : de kerkfabriek, de pastoor, de koster, de zon
dagsschool, de brouwerij Van Mul lem met de herberg van het stadhu is ,  de eigenaars 
van de andere woningen en stal l ingen,  etc . etc. 
De Nobele wijst erop dat het kerkhof "in geene deelen beantwoordt, zoo wel aen de 
openbare gezondheid, dan aen den eerbied die men moet hebben voor de begraef
plaetsen, om reden dat het gelegen is te midden in het dorp, en dat het zelve van alle 
kanten doorkruist is van voetwegels, en omringd van woonhuizen en gebouwen " 30 .  

Het kerkhof is bovendien veel te klein. De grond d ie feite l ijk bru ikbaar is als begraaf
plaats heeft maar een oppervlakte van 956 m2. Dat zou dubbel zoveel moeten worden .  
Letterl i jk schrijft h ij "dat het kerkhof voor de begravingen, na aftrek der verscheidene 
wegelingen, volgens opgaef gedaen door de zorgen van de Gemeente Overheid, groot 
is negen aren 56 centiaren en dat deze weinige grootte alleen al eene reden is om het 
kerkhof te verplaetsen " 31 . 

De bevolkingsexplosie 

Er zijn nog andere redenen. Maldegem telde in  1 827 6 . 1 1 4  inwoners .  De Nobele ver
wijst hier naar een gegeven uit Le dictionnaire Géographique de Vandermaelen. Sinds 
1 827 is de Maldegemse bevolking toegenomen van 6 . 1 1 4 tot 8 .049. Dat betekent een 
bevolkingsaangroei van een derde in  veertig jaar tijd .  "Cet accroissement aurait dû 
depuis longtemps ouvrir les yeux à /' administration communale, et lui fournir un prétex
te pour enlever du centre d' une commune aussi populeuse un foyer d'  infection aussi 
dangereux, surtout dans des temps de calamité publique" 32 
Ter staving van zijn standpunt stelt De Nobele de h iernavolgende demografische tabel 
samen :  

MALDEGEM 

Totaal 
Gemiddeld 

Jaar 
1 856 
1 857 
1 858 
1 859 
1 860 
1 86 1  
1 862 
1 863 
1 864 
1 865 

2.251 
225 

Geboorten Overl i jdens 
208 1 66 
2 1 9  1 60 
236 1 79 
224 1 68 
222 1 1 7 
2 1 6  1 29 
209 1 44 
238 1 50 
250 1 75 
229 1 57 

1 .545 
1 54 

Het jaarlijks bevolkingsoverschot bedraagt gemiddeld: 225-154=71 

De Nobele vermeldt ook "dat sedert 1860 de overledenen van den wijk van Cleyt, die 
eene bevolking telt van omtrent de 1 .600 inwoonders (terwijl de bevolking van 
Maldegem beloopt tot 8. 049) begraven worden op het kerkhof van dien wijk en dat hier
door de begravingen sedert dat tijdstip, gedaen op het kerkhof van Maldeghem, maer 
beloopen tot gemiddeld 1 14 per jaer, te weten: 1 75 



KLEIT 
Jaar Overlijdens 
1860 93 
1861 1 0 1  
1862 1 12 
1863 120 
1864 128 
1865 129 
Totaal 683 
Gemiddeld 1 14 
Hij wijst er ten slotte op dat "de graven eene gemiddelde uitgestrektheid moeten heb
ben van 3 meters 30 cm, en dat men voor gemiddeld 1 14 graven eene grootte moet 
hebben van 376 meters 20 cm vermenigvuldigt door 5, volgens de wet van prairial jaar 
X I I ,  eene grootte uitmakende van 18  aren 8 1  centiaren " d .w.z. 1 .881 m2• Welnu ,  het kerk
hof te Maldegem is maar half zo groot, nameli jk 956 m2. 
Als beslu i t :  "dat het dringende is van de begravingen van nu af te verbieden"; dat 
Maldegem onmiddel l ijk  moet overgaan "tot den keus eener voldoende plaets, bevatten
de al de vereischten bij de wet voorgeschreven " 33. 

Het kerkhof wordt gesloten onder voorbehoud 

Op 21 nov. 1 866 deelt de arrond issementscommissaris aan burgemeester Lieven De 
Buck een besl issing mee van de Bestend ige Deputatie :  Maldegem moet zijn kerkhof 
s lu iten en e lders een n ieuwe begraafplaats in richten : " . . .  Gelieve mee te delen aan uw 
gemeenteraad dat ze moeten afzien van hun beslissing van 23 febr. 1865 en bijgevolg 
het kerkhof sluiten " "pour Ie bien être et la sécurité des habitants . . .  Dans Ie cas con
traire /' action d' office deviendrait inévitable " : zoniet wordt het kerkhof ambtshalve 
ges loten 34. De daaropvolgende gemeenteraad van 1 3  dec. 1 866 voert uit wat van 
hogerhand gevraagd wordt. De raadsleden zu l len het kerkhof s lu iten, een perceel grond 
aankopen en daarop een n ieuwe begraafp laats in richten .  
Het betreft B 1 546,  een perceel zaai land van 1 ha 36 a 20 ca groot, gelegen in de 
Katsweg (heden een gedeelte van de kleuterklassen, de techn ische afdel ing en de 
sportvelden van de Courtmansschool) .  Een aantal raadsleden maakt echter voorbe
houd .  Ze wi l len dat, vooraleer men B 1 546 aankoopt, de bisschop van Gent geraad
pleegd wordt omtrent de s lu it ing van het kerkhof. 

Bisschop en kerkraad verzetten zich 

Hendr ik Frans Bracq, bisschop van Gent,  geboren te Gent op 26 febr. 1 804 is priester 
gewijd op 2 aug . 1 827. I n  1 833 wordt h ij hoofdredacteur van Mémorial du clergé, een 
anti l iberaal en antig rondwettel i jk blad. Op bevel van zijn bisschop J .F. Van de Velde mag 
het blad n iet meer verschijnen. In 1 844 wordt H .F. Bracq kanunnik en in 1 858 lid van de 
bisschoppel ij ke onderwijscommissie. Op 1 jun i  1 865 wordt hij bisschop gewijd .  Een van 
de rapporten omtrent zijn benoeming tot bisschop omschrijft hem als "un honnête 
homme . . .  plutot de I 'ancien régime ". E. Lamberts beschrijft hoe bisschop Bracq zich 
verzet tegen de l iberale pol itiek van verburgerl i jking :  "Oe wat wereldvreemde Bracq nam 
het bisschopsambt op in een periode waarin de Kerk bedreigd werd door de agressie
ve secularisatiepolitiek van de liberale regeringen en verzwakt werd door interne poli
tieke en filosofische discussies ". 
(Gegevens ontleend aan bijdragen van LAMBERTS, Emiel in CLOET, M .  e .a .  : Het bi -
dom Gent. Vier eeuwen geschiedenis. Gent, 1 99 1 , p .  306, 328) .  



Mgr. Hendrik Frans Bracq, 
bisschop van Gent ( 1 864-1 888). 

Met het voornemen het kerkhof te verplaatsen ,  vraagt de gemeenteraad daaromtrent bij 
brief d . d .  1 5  december het advies van de plaatsel ijke kerkraad . 
Ook de bisschop van Gent wordt op de hoogte gebracht. Op 1 9  december 1 866, in de 
week vóór kerstdag , r icht de bisschop het h iernavolgende antwoord aan het bestuurs
college van Maldegem 35: 

Mijnheeren, 

Gij schrijft mij den 15 dezer dat de Gemeenteraad besloten heeft het kerkhof te ver
plaatsen buiten het dorp, en gij verzoekt mij binnen de vier dagen Ued. mijne gevoelens 
te laten kennen over deze verplaatsing. 
Op dit verzoek voldoende heb ik de eer Ued. te laten weten dat, volgens inlichtingen mij 
toegekomen, het kerkhof van Maldegem, voor de kerkelijke bevolking, ruim groot 
genoeg is en dat het aan de parochianen zeer pijnlijk zou vallen het schoon kerkhof te 
zien verlaten zonder dringende redenen. Nu, in uwen brief geeft gij geen de minste 
reden, waaruit ik besluiten moet dat de verplaatsing onnuttig en schadelijk zijn zal. Ik 
verzoek Ued. van uw voornemen aftezien uit geest van eendrachtigheid en vrede. 
Gelieft, Mijnheeren, te aanvaarden de verzekering van mijn hooge achting. 

+ Henricus, Bisschop van Gent. 

Als men eventjes nadenkt over het woord "kerke l ijk" dat de b isschop in zijn brief onder
streept, dan komt men onwi l lekeurig op het spoor van een hele redenering d ie daar 
schuil achter gaat, namelijk: maak elders zoveel geuzen kerkhoven als u maar wi lt voor 
uzelf en voor al uw l iberale geestesverwanten.  S lu it het bestaande kerkhof n iet, want het 
is een parochiaal patrimon ium, en laat het bijgevo lg l iggen waar het altijd gelegen heeft: 
rond de kerk, want het is bestemd voor onze gelovigen. 1 77 



Het antwoord van bisschop H. Bracq. 

De kerkraad wordt bijeengeroepen voor een buitengewone zitt ing op zondag 30 decem
ber om 3 uur 's namiddags in de sacristie. Die vergadering had bij brief van 21 decem
ber de goedkeuring gekregen van de b isschop van Gent. De leden van de kerkraad 
moeten er "hunne gevoelens te kennen geven op de verplaatsing van het kerkhof dezer 
gemeente, buiten het dorp, besloten door den Gemeente Raad in zIjne zitting van den 
13 der zelve maand, en die daartoe voorloopig den noordkant van het perceel land sec
tie B 1546 van het kadasterplan heeft aangewezen " 36. 
De kerkraad verzet zich met klem tegen de geplande veranderingen en is van oordeel 
"dat zijn Kerkhof nog meer als groot genoeg is voor de begravingen der dooden zijner 
Kerk en er vooralsnog geene redens bestaan voor zIjn Kerkhof buiten het dorp der 
gemeente te verplaatsen ". 
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In de loop der tijden veranderde de ommegangwegel rond het kerkhof van zeer breed naar zeer smal. Foto links: 
smal in 1 867 (zie plan Blancquaert), het hek staat heel dicht bij de gebouwen, om ruimte te winnen voor het kerk
hof. De foto rechts (rond 1 900): na het verplaatsen van het kerkhof was weer plaats voor een brede weg, wat onge
veer de huidige situatie weergeeft. De stallingen in de achtergrond met uitzicht op het kerkhof, in 1 867 van de kin
deren Frans De Vos en de paardenmeester Jan Vanderheyden, zijn verdwenen. 

In het verslag staan de volgende argumenten :  
"Oe vermindering van bevolking zijner kerk, van omtrent de 1600 zielen " ten gevolge van 
de oprichting van een n ieuwe paroch ie te Kleit in 1 858 en van een kerkhof aldaar. 
"Oe demping van den ommegang weg, en meest al de voetwegen die er op zijn kerk
hof bestonden, zijn afsluiting met levende weerhagen, traliewerk, ijzeren hekkens enz. 
(werken sedert lang door hem toegstaan voor door de kerkmeesters uitgevoerd te wor
den). " 
Bijgevolg kan men nu bijna geheel de oppervlakte gebruiken van kerkhofperceel G356 
n l .  21 are 90 centiare. Dat is  zelfs meer dan "voorgeschreven bij 't artikel 6 van het 
Dekreet van den 23 prairial jaar twaalf, terwijl men ruim acht jaren lang zal moeten 
gebruiken voor rond te zijn met het openen van graven voor nieuwe begravingen ". 
" . . .  Gedaan in zitting voornoemd en na lezing geteekend door Karel van Kerschaver, 
voorzitter. Jan Vinckier, Pastor. Pieter Jacobus Cuelenaere, kerkmeester. Leander Van 
Moffaert, Jan Baptiste Minne, Bernard Bekaert, Jan Baptiste Huyghe, Karel Reychler en 
Petrus Storme, leden van de Raad, en Constantinus haelewyck, lid en sekretaris van den 
Raad" ':J7. 

Het kerkhof wordt gesloten bij Koninklijk Besluit 

De dag na de buitengewone zitting  van de kerkraad is het oudejaarsavond .  
Traditiegetrouw heerst overal feestvreugde. Wel l icht wordt er meer gevierd bij de  katho
l ieke raadsleden dan bij de l iberale, gezien het advies van de bisschop en van de kerk
raad tegen het nieuwe kerkhof. 
En toch hadden de l iberalen redenen om te vieren .  Immers, naderhand vernemen ze dat 
te Brussel op 31 december 1 866, een Koninkl i jk Besluit ondertekend werd dat het 
College. van Burgemeester en Schepenen van Maldegem machtigde het oude kerkhof 
te sluiten en een n ieuwe begraafplaats in te richten buiten de dorpskom . 1 79 
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VI.  H ET GRONDPLAN VAN LAN D M ETER J .  BLANCQAERT 

Op 1 januari 1 867 bevindt de kerkfabriek zich i n  een dubbelzinnige situatie. Enerzijds 
spreken de bisschop en de kerkfabriek zich krachtdadig uit tegen de s luiting van het 
bestaande kerkhof. Anderzijds moet de kathol ieke meerderheid van de Maldegemse 
gemeenteraad z ich s inds 1 3  december 1 866 met tegenzin neerleggen bij een besl is
s ing van een l iberale Bestend ige Deputatie en naderhand ook bij het K .B .  van 3 1  
december 1 866. 

De situatie is zelfs een beetje lachwekkend .  Immers, op papier is het oude kerkhof wel 
gesloten ,  maar in de praktijk is er n iets veranderd . Zolang Maldegem geen n ieuwe 
begraafplaats heeft , worden de doden, net zoals voorheen ,  beg raven rond de kerk. 
De kerkfabriek houdt z ich bovend ien maar gedeeltel i jk aan de afspraak. In januari of 
februari 1 867 wordt de brede ommegangsweg herleid tot een smal wegeltje. Er  wordt 
ook een weerhaag geplant tussen dat wegeltje en de eigen l ijke begraafplaats. Maar er 
worden wein ig  of geen paden gedempt. B l ijkbaar hoopt de kerkfabriek dat de bisschop 
zijn zin zal krijgen en dat het kerkhof g root genoeg is. 

De gemeenteraad wi l  weten of dat wel degel ijk  het geval is en ontbiedt daarom een 
bevoegd en onpartijd ig  persoon ,  J. B lancquaert, beëdigd landmeter te Eeklo. H ij komt 
het kerkhof opmeten en in kaart brengen in de staat waarin het zich eind februari 1 867 
bevindt .  Ter p laatse krijgt h ij concrete r icht l ijnen van drie gemeenteraadsleden uit de 
kerkhofcommissie: Francies Van Kerschaver, Constant haelewyck en August Verstrynge. 
Dat staat in een begeleidend briefje dat bij het g rondplan gevoegd is. Landmeter 
Blancq uaert richt zich tot Van Kerschaver en sch rijft dat h ij het plan gemaakt heeft 
"zooals door Ued. , te samen met de heeren haelewyck en Verstrynge aan mij ter plaat
se is aangewezen". Als ereloon vraagt de landmeter 50 frank, en in een post-scriptum 
voegt h ij eraan toe: "het croquis zal Ued. door de administratie van den ijzeren weg wor
den ter hand gesteld". 

Landmeter Blancquaert signeert en dateert zijn rapport met bijhorend grondplan op 1 
maart 1 867 38. Volgens zijn opmetingen is het kerkhof in het geheel 2 .824 m2 groot, de 
wegels inbegrepen. Het terrein dat in aanmerking komt als bruikbare begraafplaats is 
echter maar 2 .042 m2 groot. Het getal 20 are 42 centiare schrijft h ij op het g rondplan 
naast de hoofdletter A bij nummer 21 . (zie g rondplan p .  8 1 ) .  Er ligt dus op het kerkhof 
bijna 800 m2 onbruikbare grond, hoofdzakel ijk te wijten aan de wegels .  
Modale burgers kunnen slechts op twee kleine plaatsen begraven worden, op het kaart
je aangeduid met de hoofdletters A en B. A is een kleine strook grond in het oosten, tus
sen de sacristie en de kosterswon ing .  B is een strook in  het westen, tussen de hoofd in
gang van de kerk en de brouwerij van burgemeester De Buck. 

De stok achter de deur 

De l iberalen wantrouwen al le voornoemde papieren maatregelen . Ze vragen aan land
meter Blancquaert n iet al leen een nauwkeurig grondplan van het kerkhof, maar wi l len 
bovendien een gedetai l leerde inventaris van alle misbruiken en overtredingen die h ij 
vaststelt op en vooral rond het kerkhof . Die inventaris zal d ienen als de stok achter de 
deur. Zolang het kerkhof op papier gesloten bl ijft, zu l len ze n iets ondernemen. Maar 
zodra de kathol ieken het K .B .  van 3 1  december 1 866 doen vernietigen, zullen alle 
omwonenden van het kerkhof een proces-verbaal krijgen, want ze zijn al lemaal - op één 
na - in overtreding . 



Het grondplan van het kerkhof van landmeter J. Blancqaert, 1 867. Op één na, verwijzen alle ms. naar een over
treding. 
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Landmeter Blancquaert brengt i n  kaart wat hem gevraagd is: de beschikbare opper
vlakte, de paden, de weerhaag , de ommegangsweg en . . .  de overtredingen die h ij op 
en rond het kerkhof vaststelt. 

Volgens de bestaande wetgeving omtrent de begraafplaatsen kan men vijf soorten van 
overtred ingen vaststel len .  Ze hebben betrekking op de kerkhofmuur, de toegangswe
gen , het u itzicht ,  de zoldervensters en de wegels .  
In  overtreding z i jn  dus :  
1 .  Al le e igenaars d ie  op de kerkhofmuur  voortbouwen en al le eigenaars d ie tegen d ie 

muur  aanbouwen .  De voorbee lden daarvan zijn legio: het gebouw van de zondags
schoo l ,  woonhu izen , werkwinke ls ,  sta l len ,  stapelru imtes e .a .  Zelfs het gemeentebe
stuu r  is in overtred ing vermits de "gemeentelijke pissijn " binnen de rooi l i jn staat van 
de kerkhofmuur. 

2 .  Al le  e igenaars met  een  rechtstreekse u itweg op het kerkhof, zelfs a l  hebben ze d ie 
u i tweg afgesloten met een hek of een poortje. 

3 .  Al le e igenaars van gebouwen met vensters d i e  u itzien o p  het kerkhof. D e  overtreding 
is minder  erg als de ramen aan de bu itenzijde water lu iken of blaffeturen hebben , of 
als ze ijzeren tral ies hebben zoals de cel van de gevangenis .  

4 .  Volgens dezelfde wet, a l le e igenaars als hun gebouw een zoldervenster heeft met 
u itzicht op het kerkhof. 

5. De meeste paden op het kerkhof zijn i n  strijd met de wet , vermits ze op grond l iggen 
die moet d ienen als begraafplaats. Zowel de personen die deze wegels hebben aan
gelegd als het gemeentebestuu r  dat ze gedoogt, zijn schu ld ig .  
Eén burger is alvast n iet  i n  overtred ing en dat is de burgemeester zelf. H ij heeft een 
zeer ho.ge muur  gebouwd - h ij staat er nog - tussen het kerkhof, G356, en zijn e igen
dom, G379 (zie plan p .  81 en p .  63). Achter de muur l iggen zijn won ing ,  zijn brou
werij , sta l len ,  rosmolen, hu idenvetterij , etc . Geen enkel van die gebouwen biedt u it
zicht of uitweg op het kerkhof. Bovendien loopt zijn vui l  water, via zijn privé-straatje 
G377, naar de Ede en n iet naar het kerkhof. Bij burgemeester Lieven De Buck is al les 
dus volgens het boekje ,  in tegenstel l ing tot de meeste omwoners van het kerkhof. 
B ijgevolg  is de bu rgemeester goedgeplaatst om te dreigen met processen-verbaal . 

Een inventaris van overtredingen 

Volgens landmeter Blancquaert zijn er een groot aantal redenen om voor 22 aanpalen
de eigendommen een proces-verbaal op te ste l len .  Het betreft tien eigenaars, al len 
omwonenden van het kerkhof. We volgen h ierna letter l ijk  B lancquaerts grondplan , zijn 
nummering en zijn commentaar. 
1 .  De kerkfabriek. Ze is e igenares van "een woonhuis of onderpastorij met 2 zolder

vensters in den zuidgevel, uitzicht hebbende op het kerkhof". Bovendien heeft de 
onderpastorie "uitgang op den kerkepad naar het Vulderstraatje ". 

2. Pastoor Vinckier en de kerkfabriek. Ze zijn eigenaar van "een huis of school voor 
het onderwijs van den Catechisme, met een zoldervenster in den zuidgevel, uitzicht 
hebbende op het kerkhof". 

3. De gebroeders Vermeersch. Ze hebben een "timmermanswinkel met Vijf vensters 
van onder en een bovenvenster in den zuidgevel, zonder water- of luik vensters al 
de buitenzijde, die alle uitzicht hebben op het kerkhof". 

4. Koster Petrus B lanckaert. H ij heeft "een nieuwgebouwd woonhuis met vijl vensters 
in den westgevel gelijkvloers, en vijf dito op de eerste verdieping, alle zonder water
of luikvensters, en die alle uitzicht hebben op het kerkhof. Welk huis zij'nen uitgang 
heeft op den kerkeweg naar de Noordstraat". 



Gezicht op de kerkhofmuur zuid. Drie inbreuken: a. Zolang er begraven werd rond de kerk (tot 1 873) waren de 
eigenaars van de poortjes in de kerkhofmuur in overtreding. b. De kerkhofmuur sluit aan tegen de paardenstallen 
van brouwerij Van Mullem, die meer dan 1 m op kerkhofgrond staan. c. De ramen in de gevels van de stallen druis
ten evenzeer in tegen de toenmalige voorschriften. 

5. "Oenzelven Blanckaert heeft een poortje in den kerkhofmuur, uitgang hebbende op 
het kerkhof". 

6.  "Landgebouw of stalling van denzelven Blanckaert, met eene venster gelijkvloers, 
die uitzicht heeft op het kerkhof, zonder uitgang op het kerkhof". 

7.  De kinderen Frans De Vos .  Ze hebben "twee stallen zonder vensters die uitzicht 
hebben op het kerkhof, waarvan den genen ter westerzijde een poortje heeft die 
uitgang heeft op het kerkhof". 

8 .  De paardemeester Jan Vanderheyden ,  eigenaar van "een landgebouw dienende 
voor stalling enz. , welk een pOÇJrtje heeft omtrent den midden, die uitgang heeft op 
het kerkhof". 

9.  Brouwer Désiré Van Mu l lem en z i jn moeder. Ze zi jn daar eigenaars van een "peer
denstal van de herberg genaamd het Stadhuis, met twee vensters gelijkvloers, 
eene zoldervenster en eene daarboven in den noordgevel, zonder water- of luik
vensters al de buitenzijde, welke alle uitzicht hebben op het kerkhof, en een stal die 
geen en uitgang heeft op het kerkhof" 

1 0. "Oenzelven Van Mullem met het poortje in den kerkmuur van het zelve huis, uitgang 
hebbende op het kerkhof". 

1 1 .  "Oenzelven Van Mullem met een remise van het zelve huis zonder vensters die uit
zicht hebben op het kerkhof". 

1 2. De gemeente Maldegem met "het gevangenishuis, hebbende twee zoldervensters 
met vaste ramen en ijzeren tralien die uitzicht hebben op het kerkhof. Aldaar staat 
ook de pissijn ". 

1 3. De weduwe Prosper Borgonjon en kinderen.  Ze hebben daar een "woonhuis 
wezen de herberg enz. met een zoldervenster in den noordgevel, uitzicht hebben
de op het kerkhof". 



1 4 . "Poortje in den kerkhofmuur van het zelve huis, uitgang hebbende op het kerkhof". 
1 5 . "Achterhuis en stal van het zelve huis, zonder vensters die uitzicht hebben op het 

kerkhof". 
1 6 . Constant De Li l le omwi l le  van het "achterhuis van d'herberg den Mooriaen, zonder 

vensters die uitzicht hebben op het kerkhof". 
1 7 . "Oenzelven Constant Oe Lille met een poortje in den kerkhofmuur van de zelve her

berg, uitgang hebbende op het kerkhof". 
1 8 . Pastoor Vinckier en de kerkfabriek, met het "poortje der Pastorij, uitgang hebben

de op het kerkhof". 
1 9 . De klokken lu ider, omdat hij deze wegel naar den toren tot stand bracht, en de 

gemeente omdat ze d ie wegel n iet dempte. 
20 . De pastoor omwi l le  van "eenen voetweg der Pastorij naar de Sacristij", een over

tred ing zoals d ie van nummer 1 9 . 
2 1 . De koster omwi l l e  van " eenen voetweg van den koster naar de Sacristij". 
22. Constant De Li l le omwi l le  van "een en voetweg van d'herberg den Mooriaen naar de 

kerk". 

De n ummers 23, 24, en 25 van het g rondplan zijn geen overtredingen. Nummer 23 is 
"den grooten weg naar de kerk". Nummer 24 is "de weerhaag", geplant i n  1 867 op bevel 
van het gemeentebestuu r, 25 is de voetweg tussen de kerkhofmuur  en voornoemde 
weerhaag , de enige wegel trouwens die s inds 1 866 toegelaten is .  

Het tegen rapport van de katholieke gemeenteraadsleden 

Het rapport van landmeter Blancquaert is nog maar pas bekend,  met name op 1 maart 
1 867 ,  of de gemeenteraadsleden van de kathol ieke zu i l  komen op 1 5  maart al voor de 
dag met een tegenrapport. 
Het betreft een verslag ondertekend door Constantin haelewyck jun ior, gemeenteraads
l id  van 1 848 tot 1 869, door August Verstrynge, raadsl id van 1 866 tot 1 88 1  en door 
Francies Van Kerschaver, raads l id van 1 867 tot 1 887. Ze waren op 5 februari 1 867 door 
de gemeenteraad verzocht om hun standpunt omtrent de hele kerkhofkwestie eens op 
papier te zetten .  Het is een gelegenheid voor Constantin haelewyck, een oudere en 
doorgewinterde polit icus uit 1 848 en volgende jaren ,  om twee jonge col lega's te in itië
ren in deze controversië le materie. 
We c iteren het besluit :  "Overwegende dat de deelen van het kerkhof, dienstig voor de 
begravingen, eene meerdere grootte hebben dan de wet van 23 prairial jaar XII ver
eischt, zijn wij van gevoelen dat het tegenwoordig bestaande kerkhof groot genoeg en 
voldoende is voor begraafplaats " 39. 
Hun redenering komt grosso modo neer op het volgende. 
De tijden zijn voorbij dat het kerkhof "langst alle kanten doorkruist is van wegels en voet
paden, zoodanig dat er weinig eerbied voor de begraefplaets bestaet en dat het meer 
aen een straet dan aen een kerkhof gelijkt". Er staat nu een haag rond het kerkhof, over
tol l ige toegangswegen zijn gesloten en wegels gedempt. De omwonenden zul len hun 
ramen slu iten en hun vui le greppels dempen zodat de openbare gezondheid gevrij
waard zal zijn .  
Vandaar hun besluit " dat ingeval de graven eene gemiddelde uitgestrektheid moeten 
hebben van 3 meters 30 cm men voor 1 14 graven eene grootte zoude moeten hebben 
van 376 meters 20 cm, vermenigvuldigd door 5, volgens de wet van prairial jaer 1 1 ,  
eene grootte zoude uitmaken van 18  aren 8 1  centiaren ". 
Ons kerkhof is volgens landmeter J .  B lancquaert g roter, n l .  20 are 42 centiare. Het moet 
bijgevolg b l ijven !  
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Ugging van perceel B 1 456 waarop aanvankelijk een optie genomen werd voor het nieuwe kerkhof. 

I n  de gemeenteraden van 7 januari 1 867 e.v. ste lt burgemeester Lieven De Buck al les 
i n  het werk om een perceel g rond aan te kopen in  de Katsweg .  Aanvankeli jk neemt h ij 
een optie op B 1 546. U iteindel ijk zal het B 1 535 worden.  

Perceel 81546 in de loop der tijden 

Jan d'Herbe, gezworen landmeter, voltooit in 1 727 zijn "Ommeloper" van Maldegem. De 
percelen die overeenstemmen met bovenstaand kadasterkaartje uit 1 856, beschrijft h ij 
als l iggende "in het 7de begin van de begijnewaterijnghe" 40. I n  de in le id ing van dat 
hoofdstuk situeert Jan d 'Herbe die percelen als volgt: "in het oosten van de prochie . . .  
in den houck van de begijnewaterijnghe ende den breeden wegh . . .  aent vergaederen 
van den Catsweg ende breedenwegh, daer wijlen 't gasthuys was". 

Nagenoeg al d ie g rond is afkomstig van de fami l ie  Zoetaert, eigenaars en bewoners van 
't Kasteeltje in de Noordstraat. Volgens de Ommeloper bezit de weduwe Bernard 
Zoetaert daar in 1 727 heel wat g rond ,  zowel ten noorden als ten zuiden van het 
Kapelaanstraatje (op de kaart van 1 856 Kapelstraatje genoemd).  De percelen zijn nog 
niet genummerd en bovendien nog niet zo intens verkaveld als in 1 856. B l ijkbaar is de 
famil ie Zoetaert in  1 727 eigenaar van de grond die overeenstemt met de perce len van 
B 1 542 tot en met B 1 555 volgens de kadasterkaart uit 1 856. 

In de loop van de 1 8de eeuw gaan Zoetaerts g ronden, gelegen tussen "de Catswegh 
ende breedenwegh ", naar de fami l ie Pecsteen, terwij l hun gronden aan weerszijden van 
het Kapelstraatje in het bezit komen van de fami l ie De Smet die dan 't Kasteeltje betrekt. 1 85 



Een schenking van baron Philippe Pecsteen 

Baron Ph i l i ppe Pecsteen ju nior ( ° 1 775) schenkt bij testament van 1 1  jun i  1 845 één van 
zijn boerderijen aan het Armbestuu r  van Maldegem. Het betreft een landbouwuitbating 
van 5 ha  90 a 80 ca g root, omvattende een woonhuis met schuur, stal l ingen en andere 
gebouwen ,  gelegen op de percelen G 1 80, 1 8 1  en 1 82 ,  B 1 546, en B 1 548 tot en met 
B 1 554. De baron hoopt dat het Armbestuur  met de opbrengst van deze boerderij van 
bijna 6 ha, de armoede zal kunnen u itroeien in de gemeente .  

Zijn schenking aan het Armbestuu r  wordt naderhand nog eens bevestigd door een 
Kon inkl ijk Beslu it .  In de tekst daarvan wordt baron Phi l ippe Pecsteen door koning 
Leopold I rondu it de weldoener genoemd van de arme mensen van Maldegem. De 
tweede parag raaf beg int als volgt :  "Considérant que Ie Baron Philippe Pecsteen de 
Maldegem a été bienfaiteur des pauvres de cette commune . . .  " 41 . 

Barones Francesca Pecsteen (°1 784) is al even edelmoedig en vrijgevig als haar broer 
Ph i l ippe.  Om de armoede en de hongersnood te bestrijden schenkt ze in 1 854 30.000 
goudfranken aan het Armbestuu r. Naderhand worden met dat geld een hospitaal en een 
bejaardentehuis gebouwd op perceel B 1 554, op de p laatsen aangeduid op ons kadas
terkaartje . 

De naburige percelen en hun eigenaars 

G 1 80 .  S inds 1 862 het n ieuwe gebouw van de gemeenteschool voor jongens en meis
jes, de zgn .  Courtmansschool . Omstreeks Pasen 1 863 komt Mevr. Courtmans met haar 
gezin h ier  wonen in het hu isje G 1 8 1 ,  naast de schoo l .  Ze leeft en schrijft h ier van 1 863 
tot aan haar dood in 1 890. 
B 1 542 . Akkerland van Bernardus Braet, eigenaar van ongeveer 1 0  ha grond.  
B 1 543a en b .  Beide percelen zijn eigendom van Franciscus De Candt, wonende in de 
Noordstraat, toen het g rote mooie hu is G 1 24 tussen Van Mu l lem en het Bloemestraatje. 
Elders in Maldegem is De Candt nog e igenaar van 6 ha grond plus een windmolen op 
G229, naderhand de molen H imschoot naast de Broederschool .  
B 1 545. Land van Maria Vandamme uit St .  -Laureins,  een eigenares met onder meer 1 4  
h a  grond langs d e  Kleine Katsweg .  
B 1 547. Land van Joannes Khnopff, raadsheer te Gent, e igenaar van meer dan 6 0  ha, 
overwegend bos te Kleit .  
B 1 548. De percelen B 1 548 tot en met B 1 554 behoren toe aan het Armbestuur van 
Maldegem, op dat ogenbl ik eigenaar van 23 ha landbouwgrond.  
B 1 555. Akkerland van Petrus Decleene uit Oost-Eeklo. Naderhand eigendom van J .  Van 
Hoorebeke. Heden verder verkave ld en bebouwd . 
B 1 556. De drie perce len B 1 556, 1 557 en 1 558 tot aan de Begijnebeek zijn van Charles
Laurent Tytgadt, brouwer. 
B 1 562. De d rie percelen B 1 562, 1 563 en 1 564 gelegen aan de overkant van de 
Begijnebeek zijn eveneens van brouwer Ch.-L. Tytgadt. In 1 727 behoorden deze zes 
percelen toe aan Pieter Lambrecht. 
B 1 559. Achtergrond van B 1 543 en eveneens eigendom van Franciscus De Candt, mole-
naar. 
B 1 567.  Toen eigendom van Theodoor Paterson,  kasteelheer van St.-Anna en l iberaal 

gemeenteraads l id .  Heden loopt over d it perceel B 1 567 een weg van de Jeugdherberg 

naar de Kleine Katsweg . De percelen B 1 560, 1 561 , 1 568 en 1 569 waren toen eveneen 

van mijnheer Paterson . 



De waarde van 81546 in 1868 

Burgemeester Lieven De Buck die, op 20 jun i  1 862 de provinciale goedkeur ing bekomt 
om een n ieuwe begraafplaats in te richten, moet nog ruim vier jaar wachten vooraleer 
de gemeenteraad hem op 1 3  december 1 866 machtigt de grond te kopen d ie daartoe 
nodig is. De raad neemt een optie op het perceel B 1 546 en laat de waarde ervan schat
ten door twee personen wiens verslag bewaard is gebleven in het gemeentearchief en 
waarvan we hier de inhoud publ iceren :  

"Wij ondergetekenden Joannes-Baptiste Van Wassenhove, koopman, en Pieter Oe Lille, 
notarisklerk, beide woonende te Maldeghem, verkozen door het plaatselijk bestuur dier 
gemeente, hebben ons begeven naar een perceel zaailand, gelegen te Maldeghem in 
den Catswegh, groot omtre.nt drie en vijftig aren vijf en tachtig centiaren, kadaster sec
tie B, deel al den noordkant van nummer 1546, toebehoorende aan het bureel van wel
dadigheid van meergezeid Maldeghem, ten einde er de waarde van te begrooten. 
Na onderzoek hebben wij hetzelve land waardig bevonden op den voet van zes duizend 
franks per hectare en het boomcatheel er op en aan staande en er medegaande ter som 
van acht honderd vier franks. 
Waarvan wij hebben opgemaakt de tegenwoordige akte " 42. 

Wie waren die twee schatters ? 
Joannes Van Wassenhove (° 18 14) was timmerman en gehuwd met Adelaïde Van de Putte. Ze 
hadden vier dochters maar geen zonen. Ze woonden op H 1210, de oostelijke hoek van de 
Vakekerkweg. Zijn broer Petrus Van Wassenhove ro18 18) was bakker en woonde daartegen
over op de westelijke hoek van de Vakekerkweg, naderhand brouwerij Van Wassenhove. 
In die jaren zijn er vier Maldegemnaren die Petrus Oe Lil/e heten, zo vernemen we van Roger 
de Lil/e (Harlingerhof) die daaromtrent opzoekingen deed in de stamboom van de familie Oe 
Lil/e. Door eliminatie komen we terecht bij Pieter Oe Lil/e, geboren op 14 november 1840, 

zoon van Constantin en van Antonia Loete. Pieter is dus een zoon uit "Oe Moriaan ", destijds 
een bekende herberg in de Marktstraat. Pieter Oe Lil/e wordt zaakwaarnemer en deurwaar
der. Op 30 augustus 1872 trouwt hij met Honorine Van Neste, geboren op 27 september 1849. 

Ze worden de grootouders van Pierre (° 1939) en oenise (° 1940) Oe Lil/e. 

Het Armbestuur verwerpt 81546 als eventuele begraafplaats 

"Het Armbestuur der Gemeente Maldeghem bijeengeropen zijnde om te beraadslagen 
op eene vraag gedaan door het College van Burgemeester en Schepenen, bij brief van 
den 3 dezer maand, om aan de Gemeente aftestaan, een deel van het perceel land, 
gelegen te Maldegem oost buiten het dorp, al den zuidkant van den Catsweg en bekend 
par kadaster Sectie B n0 1546 voor het maken van een nieuw kerkhof. 
1 °  Overwegende dat gemelde perceel grond, met andere landen verpacht is aan de 

Burgerlijke Godshuizen alhier voor 36 jaren ingegaan op 1 Oct. 1865 om te dienen 
voor het gebruik van het interichten Hospitaal. 

2° Dat gemelde perceel land voor het gebruik der Godshuizen allervoordeeligst gele
gen is. 

3° Dat den grond gelegen op den overkant al de noordzijde van den Catsweg onder 
alle opzichten beter geschikt is voor het maken van een kerkhof 
Heeft beslist aan de gemeente geene gronden af te staan tot bedoelde kerkhof moe
tende dienen. 

Gedaan in zitting van den 7 januari 1868. 
Het Armbestuur: F Verstrynge, Wa lIyn , L. Verstrynghc, J. Oesmet en L. Oe Lil/e " 43. I S7 
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VII I .  DE NIEUWE BEG RAAFPLAATS KOMT OP B1 535 IN  DE KATSWEG 

U iteindel ijk  gaat het gemeentebestuur over tot aankoop van B 1 535, een perceel zaai
land , 42 are 30 centiare g root, gelegen ten noorden van de Katsweg ,  eigendom van het 
Sint-Janshospitaal te Brugge.  Die instel l i ng  is op dat ogenbl ik een van de grootste 
g rondbezitters te Maldegem met meer dan 1 70 ha g rond op de gemeente. 
De waarde van B 1 535 wordt geschat op 2 .743 fr. , gerekend tegen 6.500 fr. per hectare, 
p lus 1 00 fr. voor de bomen.  De koopakte wordt verleden voor notaris Lodewijk Pieter 
Wallyn op 1 3  augustus 1 868. Op dat ogenbl ik is B 1 535 verpacht aan Joseph Van 
N ieuwenhuyse. 
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+ Graf van Jan De Smet 

De naburige percelen en hun eigenaars 

8 1522 tot en met perceel 8 1533 zijn landbouwgronden aan weerszijden van het Kapelstraatje 
en komende van Petrus Jacobus Oe Smet van 't Kasteeltje in de Noordstraat; deze is inmid

dels overleden. Hij was eigenaar van 49 ha grond, die tot in 1875 in onverdeeldheid blijft. 
8 1534. Landbouwgrond van Eugenia Oe Smet, begijn te Gent en dochter van voornoemde 
Petrus Jacobus Oe Smet. 

8 1 536. Een bos van het Armbestuur van Maldegem. 
8 1537. Een bos van Petrus Himschoot, molenaar. 
8 1538, 1539 en 1540 zijn landbouwgronden van Petrus Joseph Van Hoorebeke, gemeente
secretaris en jeneverstoker, wonende in G424 (heden het park van de gemeente Maldegem) 
en eigenaar van 34 ha grond, verspreid over heel de gemeente. 

8 154 1. Een bos van Jacobus Vermeersch, eigenaar te Gent. 



De eerste uitbreiding 

Kort na de aankoop van B 1 535 staat Jan De Smet een strook grond af om de beg raaf
plaats groter te maken .  Het betreft de zu ide l ijke strook van de percelen B 1 530, 1 53 1  en 
1 532, geschat op 6.000 fr. per hectare. Jan De Smet ontvangt daarvoor de som van 922 
fr. 20 ct. plus een schadeloosste l l ing van 25 fr. voor 82 centiaren grond die bestemd is 
voor u itweg. 

De gemeentel ijke ordonnantie van beta l ing dateert van 1 1  jan . 1 869 44. 
Aan de westkant van B 1 535 wordt een smal le strook grond van 39 m lang bij 4 m breed 
gekocht van het St.-Janshosp itaal van Brugge. Die strook zal u i tweg bieden aan de per
celen B 1 530, 1 53 1  en 1 532 van Jan De Smet en  kost 50 fr . De betrokken partijen zijn 
overeengekomen geen bomen of tronken te p lanten op minder dan 4 m afstand van de 
scheid ingsl ijn der respectievel ijke e igendommen, zowel ten noorden als ten westen van 
de n ieuwe begraafplaats. 

De aankoop van voornoemde 1 .537 m2 grond van Jan De Smet wordt goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 20 augustus 1 868. Zijn verkoopsvoorwaarden heeft h ij vastge
legd in een brief van 8 augustus voord ien 45: 

"In antwoord op uwen brief van gisteren, bij welken Ued. mij vraagt als ik geschikt ben 
op maandag 10 dezer maand de acte te paraferen voor den afstand van een deel grond 
om te dienen voor het kerkhof en op welke voorwaarden ik dezen afstand zou doen. 
Heb ik de eer aan Ued. te doen kennen dat het mij misschien onmogelijk zijn zal, door 
onpasselijkheid, mijn huis ten dien dage te verlaten, en dat overigens mijne geschikte 
voorwaarden zijn: 

1 °  Boven den afgesproken prijs aan den eigenaar, zal er betaald worden aan de gebrui
kers (F Oe Mesmaecker en J. Versluys) eene schadevergoeding over verlies van 
landvette en over breken van pachtrecht. 

2° Het recht van uitweg op een breedte van vier meters zal behouden worden, met des
zelfs eigendom af te staan. 

3° Zal onverkocht blijven een rechthoek grond van twaalf centiaren (ter lengte van vier 
en ter breedte van drie meters) om te dienen tot begraafplaats. Deze voorbehoude
ne grond zal liggen in den Noord-West hoek van het kerkhof, op eenen afstand van 
de noorder en wester muren van vier meters H. 

De grafzerk van Jan De Smet 

Oud-burgemeester Jan De Smet l igt dus beg raven in de noordwesthoek van het perceel 
B 1 532, dat h i j  in  1 869 verkocht aan de gemeente. De zerk l igt i n  de hoek gevormd door 
de westel ijke afsluitingsmuur en de fundaties van de noordel ijke muur. De noordel ijke 
afsluit ingsmuur van het eerste zogenaamd "oud kerkhof" is verdwenen, want in  de 20e 
eeuw volgen nog meer u itbre id ingen.  Het resterende gedeelte van de perce len B 1 530, 
1 53 1 , 1 532 werd nog aangekocht. Heden omvat het kerkhof ook nog de percelen B 
1 529 tot 1 540. 
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Grafsteen van Joannes Maria De Smet 

EEUWIGE RUSTPLAATS 
VAN DEN WELEDELEN HEERE 

JOAN NES MARIA DE SMET 
GEBOREN TE MALDEGEM DEN 1 9  APR I L  1 8 1 9  

EN ALDAAR OVERLEDEN DEN 1 4  JANUAR I 1 904 

ONZE VADER UW WIL  GESCH IEDE 
OP DE AARDE ALS IN  DEN HEMEL 

GELOOFD Z IJ  JESUS CHRISTUS 
IN HET HE ILIG SACRAMENT DES ALTAARS 

GOD SCHEP IN M IJ EEN ZU IVER HERT 
EN VERNIEUW EEN RECHTZINN IGEN GEEST 

IN MIJNE INGEWANDEN 

R P . 



De zerk van Jan De Smet ligt in de noordwesthoek van het oud kerkhof, tegen de westelijke afsluitingsmuur en 
met het hoofdeinde tegen de fundering van de noordelijke muur (zie plan p. 88, perceel 1 532). 
De sporen van deze muur zijn op de grond nog duidelijk zichtbaar zoals blijkt rechts op de foto. 

TOT SLOT 

Bij wijze van besluit geven we nog een summier overzicht van de verdere geschiedenis 
van het kerkhof en van de önderwerpen die we in  deze bijd rage n iet bespreken .  
Na de aankoop van de grond komen er i n  de gemeenteraad nog debatten over de kerk
hofmuur die moet gebouwd worden ( 1 869), over de aanbesteding ervan ( 1 870) , over de 
inrichting van de begraafplaats zelf ,  over de keuze van een arch itect, de betwist ing van 
architect Carpentier uit Beloei l ,  over het p laatsen van een ijzeren hek, van hekstij len en 
van symbolen d ie erop aangebracht moeten worden ,  over het doodshuizeken ( 1 87 1 ) ,  
over de inzegening van de n ieuwe begraafplaats i n  oktober 1 873 door E .H .  Van Oecke l ,  
pastoor-deken van Eeklo, over de begrafenissen aldaar vanaf 19  oktober 1 873, over de 
31 5 m Katsweg die moeten verbreed , opgehoogd en gekalsijd worden,  enz. enz.  
Inmiddels overl ijdt op 16 januari 1 87 1  de l i berale burgemeester Lieven De Buck. H ij 
wordt opgevolgd door Désiré Van Mu l lem, zijn rivaal en aanvoerder van de kathol ieke 
oppositie. De nieuwe burgemeester zet het werk van zijn voorganger wel voort, maar 
laat toch diverse plannen van Lieven De Buck grondig wijz igen. Stof te over dus voor 
een vervolg op deze bijdrage. 

Noten 

1 .  L'Espiègle, 30 aug. 1 868: Histoire terrible et mémorable d'une vengeance du ciel. I l lustraties ons 
bereidwil l ig ter beschikking gesteld door het Archief van de Stad Brussel, fonds. 

2. Gemeentearchief Maldegem (verder afgekort als GAM) 238 : Fêtes nationales. Gand, circulaire du 
21  messidor an VII  de la République française, une et indivisible ( 1 0  jul i  1 799). 

3. We schreven dat de verburgerlijking van de samenleving uitermate controversieel is. Ze wordt dan 
ook helemaal anders bekeken door de Kerk, de bisschoppen en de priesters dan door Napoleon. 
Voor wat de verburgerlijking binnen het bisdom Gent betreft, verwijzen we naar M. elOET e.a. : Het 
bisdom Gent. Vier eeuwen geschiedenis. Gent, 1 991 . Daarin handelen J .  Roegiers en A. De Winter 1 91 
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over de onderwerping van bisschoppen, priesters, seminaries, universiteit van Leuven e.a. aan de 
Oostenrijkse keizers (p.  95 e.v.) ;  R .  Weemaes heeft het over de invloed van de 1 8de-eeuwse filoso
fieën op het beleid van Maria Theresia en Jozef 1 1 ,  over de afschaffing van de kloosters, de confis
catie van de kloostergoederen e .d .m.  (p .  1 62 e.v. ) .  L. Preneel onderzoekt het verzet tegen de anti
klerikale maatregelen van Napoleon, over de verklaring van gehoorzaamheid van priesters aan de 
wetten van de republ iek, over priesters die de eed weigeren en hun deportatie, over de Boerenkrijg 
enz. Als bekend, weigert ook de Maldegemse pastoor-deken Xaverius De Fonteyne te gehoorzamen, 
met zijn verbanning naar het eiland Ré tot gevolg (p. 245 e.v.) .  R. Boudens en L. Coll in  beschrijven 
de Franse tijd van 1 802 tot 1 81 5 ,  met daarbij veel aandacht voor het concordaat, voor de nieuwe 
opleiding van de priesters, voor de nieuwe catechismus van 1 807 enz. (p.  264 e.v.). L. Coll in onder
zoekt de invloed van dat alles op priesters en gelovigen (p .  288 e.v. ) .  

4. GAM 2767 : Oprichting nieuw kerkhof in de Katsweg, 1804- 1903. 

5. GAM 2766 : P. T INEL : Instructions aux maires des communes. Gand, 12 Thermidor an 1 2. 
6. GAM 2766 : Etat des lieux consacrés aux inhumations dans la commune de Maldeghem. 22 

Thermidor an XII. 

7.  Mémorial administratif 1 83 1 ,  p. 673 nr. 1 32.  
8. Mémorial administratif 1835, p. 4 1 5-4 1 7, nr. 88. 
9. GAM 2766 : Brief van Lejeune d.d. 30 okt. 1 834. 
1 0. GAM 2766 : Idem. 
1 1 .  GERADON, Simone : Généalogie de la familie Pecsteen. Bruxelles 1 1 50, Imprimerie Don Bosco, s.d. 
1 2 . GAM 2766 : met de hand geschreven en gelegal iseerde kopie van het Koninklijk Besluit van 6 april 

1 847. 
13. GAM 2766 : Tabel uit 1 858 betreffende de grondconcessies op het kerkhof van Maldegem. 
1 4. GAM 2766 : Tabel uit 1 858, Aenmerkingen. 
1 5 . GAM 2767. 
1 6. GAM 2767 : Brief van P. Blanckaert d .d .  28 febr. 1 862. 
1 7 .  GAM 2767 : Brief van de Arrondissementscommissaris d .d .  3 ju l i  1 862. 
1 8 . GAM 2752 : Aanvragen en machtigingen tot bouwen en verbouwen,  planten van bomen en hagen, 

advies betreffende afl ijn ing.  
1 9. Omtrent Jan De Smet en Lieven De Buck raadplege men de artikels van MARTENS M .  : Maldegemse 

burgemeesters vanaf 1830. I n :  100 jaar Adegem - Maldegem- Middelburg. Uitg. Heemkundige Kring 
Het Ambacht Maldegem, Maldegem, 1 986, p .  9; VEERMAN, G . :  Jean-Marie Oe Smet, vergeten en 

verguisd ? I n  Vrij Maldegem jg .  nr. 2 1  d .d .  26 mei 1 989; VAN DE ROSTYNE, H. : Jan Oe Smet (18 19-
1904) als liberaal burgemeester en beschermer van Mevr. Courtmans. In Vrij Maldegem, jg. nr. 1 0  
d .d .  6 maart e n  nr. 1 3  d .d .  2 7  maart 1 992; Idem : Omtrent Lieven Oe Buck en het Kasteeltje in de 
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Noordstraat. I n  Vrij Maldegem, jg. nr. 5 d . d .  3 en nr. 6 d .d .  1 0  februari 1 995. 
GAM 68, fO 1 29vo: Verslag van de gemeenteraad van 20 juni  1 862. 
GAM 68, fO 1 3 1  rO: idem. 
GAM 2076 
GAM 2767. 
GAM 9 : Ommelooper 1 727, rubriek 14 van het tiende begin van de Begijnewateringe. 
GAM 2767 : 13 okt. 1 866. 
GAM 69, fO 23 vO : Verslagen van de gemeenteraad, 23 febr. 1 865. 
GAM 2767. Brief van 1 3  okt. 1 866. 
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GAM 1 746 : Bewijsstukken van betal ing. 
GAM 2767 : Brief van Jan De Smet d.d. 8 aug. 1 868. 



DE EERSTE GEMEENTELIJ KE 

STEENWEGEN IN DONK 

Een kroniek 
Paul De Ceuninck 

INLEIDING 

I n  weerwil van het vooropgestelde thema mogen wij met steeds grotere zekerheid aan
nemen dat aan het einde van de twint igste eeuw, zowel in onze reg io als in het gehele 
land,  het verzadig ingspunt van wegenbouw bere ikt is .  Dat belet echter n iet ons af te vra
gen waarom en hoe het al lemaal is begonnen. Van oudsher werd er door de bevolking 
groot belang gehecht aan een degel ijke wegeninfrastructuur. Wie dat trouwens ook altijd 
hebben geweten, waren de gemeentebestuurders, die n iets onverlet l ieten om , in de 
mate van het mogel ijke en financieel haalbare , aan wegverbetering te doen .  Het legde 
hen, als pol it iek mandatarissen ,  geen windeieren .  
Amper een kwarteeuw geleden was Maldegem met  zijn woonkernen Donk en Kleit niet 
veel meer dan een groot plattelandsdorp . Nu echter, met de fusie van Adegem en 
Middelburg, is het een gemeente d ie op industrieel ,  economisch, cu ltureel en sportief 
vlak een versnelde evolutie kent. 

Mede onder invloed van een groeien"de conjunctuur  d ie zich vooral op n ijverheids- en 
handelsgebied manifesteert en de stèeds groter wordende bedrijvigheid in de toeristi
sche en recreatieve sector, is ook de mobi l i te i t  aanzienl ijk  toegenomen. Dat had tot 
gevolg dat er in de laatste decennia al ler lei maatregelen dienden te worden getroffen en 
voorzieningen aangereikt die niet al leen aan de noden van een moderne maatschappij 
beantwoordden, maar ook het leven aangenamer maakten .  
Eén van d ie  voorzieningen is de wegenaanleg, d ie  wel iswaar positief inspeelt op de wel
vaarts- en consumptiemaatschappij , maar toch ook zijn h inder l ijke schaduwzijden heeft .  
Zo zijn er de duizenden hectaren vruchtbare landbouwgrond ,  opgeofferd voor de aan
leg van autowegen , uitbreiding van havens en v l iegvelden,  waardoor n iet enkel menig 
rendabel landbouwbedrijf, maar evenzeer de algemene leefbaarheid op het platteland 
in het gedrang kwam. Als p lattelandsbewoner ervaart men dagel i jks dat de mobi l iteits
problemen niet beperkt bl ijven tot de verstedel ijkte regio's van Vlaanderen. Het f i lepro
bleem o.a. wordt via alternatieve routes veela l  op het platteland afgewente ld ,  dat boven
d ien al te vaak beschouwd wordt a ls restgebied voor het aan leggen van 
verkeersinfrastructuur  en van industriële en commerciële vestigingen langs alsmaar 
drukkere verkeerswegen . 

Wegenbouw is u iteraard geen fenomeen van de twintigste eeuw al leen . De aanleg van 
verharde wegen bestond reeds in de Oudheid, een paar duizend jaar vóór Christus o.a. 
in Egypte, Perzië, Babylon , Grieken land en Ch ina. De geschiedenis leert ons dat het 
Romeinse Rijk in Europa en Noord-Afrika over een net van meer dan 80.000 km verhar
de wegen beschikte , dat voornamelijk voor mi l itaire doeleinden gebruikt werd ; de eco
nomie kon volgen. Het gold meestal een vrij zware constructie met een stevig gelaagde 
opbouw. 1 93 



In samenspraak met het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en de kerkfabriek van Maldegem werden op 26 
december 1 872 de parochiale grenzen van Donk vastgelegd. 

Na een periode van sterk verval t ijdens de Middeleeuwen,  werd de wegenbouw in de 
Oostenrijkse tijd en onder Napoleon n ieuw leven ingeblazen met het oog op een snel le 
verplaats ing van legers. In de 1 8de en 1 9de eeuw werden in  ons land vooral grind-, k l in
ker- en keiwegen aangelegd ,  terwij l de wegenbouw na Wereldoorlog I ,  en veel meer nog 
na Wereldoorlog 1 1 ,  door de ontwikke l ing en de sterke toename van het gemotoriseerde 
verkeer een hoge vlucht nam . Ook konden daartoe steeds betere materialen en moder
ne systemen worden aangewend. 

Met onderhavige bijd rage beogen wi j  enkel en al leen een kroniek te brengen van de 
aan leg van de eerste Donkse kasseiwegen. 



I. EEN STEENWEG TUSSEN DORP EN SPOORWEGSTATION 

1. Een geïsoleerd dorp 

Het ontstaan van het landel ijke Donk moet ongetwijfe ld  gezocht worden in  de 
Frankische t ijd .  N iet al leen de naam "Donk" wijst i n  d ie richt i ng ,  maar ook het landschap, 
vooral om en b ij de hoeve Brezende, vertoont nog menig spoor van zeer vroege bewo
ning. 
Donk, dat van oudsher een aparte woonkern vormde b innen de gemeente Maldegem, 
werd in  1 873 een zelfstandige parochie.  In 1 876 kreeg d ie haar eerste pastoor toege
wezen ,  Joannes Theodorus De Swaef, d ie  het jaar daarop aan de bouw van zijn kerk 
begon. Reeds in  1 883 werd ze door Mgr. De Battice, hu lpbisschop van Gent, plechtig 
ingewijd . 

Alhoewel de n ieuwe parochie een rechtstreekse toegangsweg had bekomen naar de i n  
1 878 opgerichte spoorweghalte aan de rijksweg nr. 9  Gent-Brugge-Oostende,  voelden 
de inwoners zich nog te veel van de bu itenwereld geïsoleerd . De rijksweg naar Brugge 
was onder de regering van Mar ia Theresia van Oostenrijk aangelegd en omstreeks 1 783 
gekasse id .  H ij kwam voor een deel te l iggen in de bedding van de "Verdonkerde 
Bruggheweg" ,  een kronkelende aardeweg die Rees inghe met Brugge verbond .  
De oml iggende gemeenten en dorpen waren inderdaad in  d i e  tijd heel moe i l ijk te  berei
ken wegens de slechte staat waarin de buurtwegen zich bevonden. Ten tijde van de 
stichting van de parochie bezat Donk,  behalve de over de Krone lopende rijksweg 
Brussel-Gent-Brugge-Oostende, geen enkele kasseiweg.  N iets dan zandwegen , vee lal 
zwaar getekend door diepe wagensporen en putten d ie vooral t i jdens barre winters en 
bij hevige regenval onbegaanbaar en bijna n iet te beri jden waren .  Daaraan moest dr in
gend iets worden gedaan . . .  

O p  2 8  oktober 1 881  vertrok e r  vanuit Donk een brief naar het gemeentebestu ur  van 
Maldegem met het verzoek " . . .  tot het bekomen van eenen steenweg, leidende van aan 
onze statie en steenweg Gent-Eec/oo-Brugge tot in het centrum van onze nieuwe 
parochie Donk . . .  ". Een gel ijkaard ig schrijven werd terze lfder tijd naar de Bestendige 
Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen gezonden. De lengte van de aan te leggen 
steenweg, waarvan sprake, werd geraamd op 1 . 265 m .  De brieven ,  we l l icht opgesteld 
en geschreven door Richard Sch ietse , die h ier toen als school hoofd en koster-organist 
fungeerde, waren ondertekend door J. De Brabander, A. Herpel inck, P. M issiaen ,  P. 
Onderdonck ,  P. Beelaert, A.  Coene,  J .  Blomme , J .  De Taeye en R .  Sch ietse, a l len inge
zetenen van Donk. Meester Richard Schietse en vooral ook pastoor Joannes De Swaef 
bemiddelden wel vaker om tot een overeenkomst tussen het gemeentebestuur  en de 
Donkenaren te komen .  

2. De administratieve molen 

I n  antwoord op de brief van de Donkenaren aan de Bestendige Deputatie, deelde de 
gouverneur op 1 0  maart 1 882 het gemeentebestuur van Maldegem mee dat hij akkoord 
ging om tegemoet te komen aan de verlangens van de inwoners van de wijk Donk. Dit 
schrijven was reeds vergezeld van het verslag van de hoofd ingenieur-bestuurder van de 
Provinciale Technische D ienst. 

Inmiddels waren er ook al gesprekken gevoerd tussen de gemeentebesturen van 
Maldegem en Moerkerke met het doel een rechtstreekse verb ind ing tussen beide 1 95 



De aanvraag in 1 88 1  van de inwoners van Donk aan de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen om een ver
binding te krijgen tussen het station op de Krone en Donk-centrum. 



gemeenten tot stand te brengen.  Mocht dit  project kunnen gereal iseerd worden door de 
aanleg van een n ieuwe buurtweg vanaf Moerkerke en met aansluit ing op de door de 
Donkenaren aangevraagde steenweg , dan kon Moerkerke ook met het, nabijgelegen 
station van Donk aanknopen . Dan zou het meeste verkeer van Moerkerke u iteraard via 
de nieuwe dorpskern van Donk kunnen verlopen. In d ie optiek speelde het spoorweg
station een belangrijke rol ,  omdat d ie halte zowel voor het goederen- als voor het reizi
gersvervoer afdoende uitgerust was. Grote centra zoals Gent en Brugge waren vanaf 
daar gemakkeli jk en in relatief korte tijd te bereiken.  

Die zienswijze werd echter n iet door iedereen gedeeld .  Op 19 maart 1 882 ontving het 
gemeentebestuur  van Maldegem een schrijven met meer dan vijft ig handtekeningen,  
waarin de middenstanders van Maldegem-centrum bezwaar aantekenden tegen de 
wijze waarop de verbinding Mald.egem-Moerkerke zou worden verwezenl ijkt .  Volgens 
betrouwbare bronnen bestonden er immers plannen - aldus briefsch rijvers - om de voor
ziene steenweg vanaf Moerkerke rechtstreeks te verbinden met d ie van het Donkse cen
trum naar de rijksweg Gent-Brugge. Zij gunden de inwoners van Donk wel een verhar
de verbindingsweg naar hun station ,  maar hadden zo hun twijfels  over het nut  van een 
d i recte wegaansluit ing met de gemeente Moerkerke. Ze waren van mening dat 
Moerkerke beter rechtstreeks kon worden verbon den met Maldegem via de volkrijke wijk 
Vake. Dat was " . . .  de kortste weg en de voornaamste landbouwstreek en eene van de 
bijzonderste en meest bevolkte wijken van de gemeente", betoogden zij . De onderteke
naars wezen heel nadrukkelijk op de schadel ijke gevolgen voor hun  handelsbetrekkin
gen met de inwoners van hun buurgemeente. Het was overigens n iet denkbeeld ig dat 
de graantjes die men in Donk occasióneel zou meepikken ,  een reëel verl ies konden 
betekenen voor de Maldegemse negotianten en dat moest te al len prijze worden voor
komen. 

Wat de steenweg vanaf de kerk tot aan het station betreft, werd tijdens de gemeente
raad van 21 maart 1 882 beslist een commissie aan te ste l len om te onderhandelen met 
de bijzonderste belanghebbenden van Donk.  De opdracht van d ie commissie, bestaan
de uit de raadsleden Tytgadt, Cuelenaere en B lomme, kwam erop neer vanwege de 
Donkenaars de schriftelijke belofte te verkrijgen, waarbij zij er zich toe zouden verbin
den bij te d ragen in de kosten van de aan te leggen steenweg.  
Na overleg tussen de betrokken partijen ,  verklaarden de Donkenaren zich akkoord om 
logistieke steun te verlenen bij de voorgenomen werken .  In een afzonderl i jk schrijven 
bevestigden de landbouwers enerzijds dat ze zich on vergeld zouden belasten met het 
vervoer van de kasseien. De brief was ondertekend door F. Blomme, P. Missiaen ,  J. De 
Brabander, J .  Martens, J .  Van Herzeeie, P. Rammelaere, E .  Jonckheere, J .  Verbeeke, B. 
Van de Casteeie, C .  Van Rie, C .  Wittoeck, J. De Deyne, E .  Vermeulen,  J. De Bruycker, C .  
De Poorter, J .  Vlaeminck, C .  De Meyere , A. Herpel inck,  A. D'Hont ,  A. De Deyne, J .  De 
Taeye, F. Verniest en A. Cochuyt. Ook de Donkse werkl ieden beloofden sch rifte l ijk  elk 
een dag onbezoldigd te komen werken aan de steenweg. C .  Cockuyt, A. Van den 
Bossche, A.  De Muynck, L. Ergo, P. Van Speybrouck, P. Beelaert, A. Coene en P. 
Onderdonck ondertekenden die verbintenis ,  ook namens al degenen die verh inderd 
waren hun toestemming schriftel ijk té bevestigen . 

3. Steun 

Op 1 6  apri l 1 882 deelde notaris C .  De Weyer, handelend als gevolmachtigde van baro
nes Hortense del la Fai l Ie d 'Huysse, eigenares te Deurie, het gemeentebestuur  van 
Maldegem mee dat mevrouw de barones wi lde bijd ragen in de kosten voor de aan leg 1 97 



J 
Brief van de middenstanders van Maldegem ( 1 8.03. 1 882), die opmerken dat ze commerciaal verlies kunnen l ijden 
door de weg over Donk-Station, en aandringen om de weg over Vake aan te leggen. De brief was ondertek nd 
door vijftig neringdoenden. 
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Het noordelijkste gedeelte van de steenweg: AB werd afgestaan door het O.C.M.W. van Brugge, BC was een 
schenking van barones H. della FailIe d'Huysse. 

van de steenweg "kerk-statie " voor een bedrag van 1 .500 fr. Bovendien zou ze voor het 
real iseren van de bedoe lde verb ind ingsweg vrije doorgang verlenen op een deel van 
haar eigendom, i n  concreto vanaf het Klein Hof van St .-Jan , toen bewoond door de fami
l ie B lomme, nu P. Verleye, tot het centrum van Donk. 

In  een schrijven van 2 maart 1 883 bracht de Admin istration des Hospices de la vi l le de 
Bruges (de Burgerl ijke Godshuizen van Brugge,  het hu id ige O .C .M .W. )  het gemeente
bestuur van Maldegem ter kennis voor een bedrag van 1 .000 fr. te wi l len tegemoet 
komen in de kosten.  
Onderhandel ingen tussen het Maldegemse schepencol lege en het bestuur  van de 
Burgerl ijke Godshuizen van Brugge hadden immers op termijn tot gevolg gehad dat 
laatstgenoemde inste l l ing de strook grond ,  waar de steenweg moest komen ,  voor vrije 
doorgang aan de gemeente Maldegem afstond .  Het betrof de dreef, een oude land- en 
toegangsweg , d ie de rijksweg van Gent (te beg innen met het perceel nr. 1 920 op het 
plan Popp) in rechte lijn verbond met het k lein Hof van St.-Jan,  toebehorende aan de 
Burgerl ijke Godshuizen van Brugge,  en u itgebaat door de pachters Frederik Blomme en 
zijn broer. Bedoelde dreef wordt in oude akten meestal aangeduid als "Groote dreef" . 
Zoals aangehaald in het vorige jaarboek uit  deze reeks, bij de behandel ing van de reno
vatie van de Pastoor de Swaeflaan , verleende het bestuur van de Burger l ijke 
Godshuizen vrije doortocht aan de personen ,  d ieren en voertu igen,  maar bleef toch ser
vituut behouden. Zo maakte Brugge aanspraak op o.a .  het p lantrecht van bomen en 
moest de gemeente Maldegem zich ertoe verbinden,  op haar kosten ,  een behoorl ijke 
kasseiweg aan te leggen en deze ten eeuwigen dage te onderhouden.  

Om de weg te kunnen doortrekken tot aan de hu id ige Donkstraat, zou barones Hortensia 
del la Fai l Ie  d 'Huysse op haar beurt effectief een schenking doen van 580 m2 grond uit 
haar eigendom (Sectie H. 1 974a). Voor meer detai ls m.b . t .  de notariële procedure ver
wijzen wij naar vorig jaarboek , waar het desbetreffend dossier reeds gedeeltel i jk werd 
besproken. 

In de gemeenteraad van 20 maart 1 883 werd , na een langdurige d iscussie, het aanbod 
van de Burgerlijke Godshuizen van Brugge en dit van barones Hortense del la Fai l Ie  
d 'Huysse met zes stemmen tegen één onthouding aanvaard. Tezelfdertijd werd de heer 
J .  Doutcel igne, conducteur bij Bruggen en Wegen , aangesteld om een plan van de voor-
ziene steenweg op te maken. 1 99 
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� � o haili!, Kruis! onder u w e  schaduw rust en hoop i k .  
K i n d  vun Maria, k i n d  des heIIleis.  

+ 
Bidt voor de ziel van zaliger 

MKVROUW 
H orle'1si a-M ari 8-� I bi na -Adel heid-Colel a-G I)islena 

Ut �I!dlht'� d'�btgI!tUt-latttttW'�,� 
geboren 

Earoll r� belIa J;airIe b'l?uu��e , 
godr" u:hUg orerleden te Swynaerde. clen S ,lfaw·t ]SO ] ,  

i n  den ouderclom van 3'.:Ija,·en e n  () maanden . ----
Zij was goed en zuch t.moedig. zed ig 'v"an voorkomen 

en Iteregeld van lOanieren; vol  ij ver voor de goede 
wer kent  e�ne voorbeeltlige ech tgt:moote , eene zorg
vuldige en l iefder ijk e moeder. I n  weinige jaren heelt 
7.ij eenen schat van verdiensten vergaderd en zij 
l i eert ons het voorbeeld gegeven van een volmaakt 
christelijk le,·en. 

- A l les voo,' U. 0 lieve JeslIs. herhaalde zij gedu· 
ri!,. tot dat ik roo,' e�uwi.Q In) U ::al z ijn. 

Mijn l ;od . ik geloof in U. ik Iioop op U; uit gan seher 
harte bemin ik U . . . . .  ja. ja uit gansc"er harte . . . . .  
waren hare laatste woorden. 

De H eer heeft haar beproefd en haar w&ardig ge
vonden. 

Vaarwel. d ierbare Echtgenoot. (;od roept mij tot 
Hem. Ik sterf. lOaar mijne l iefde sterft niet : ik 7.al u 
in den hemel beminnen zoo als ik u op aaru e l ier  had. 

I En gij. dierbu!l.T Kind.  eer uwen Vader al de dagen 
uws levens. en vergeet uwe Moeder in uwe gebeden 
niet. 

H eer. g ij hadt ze ons gegeven om ons geluk uit te 
m aken. (j ij e iBch t ze "an on. weder; wij  onderwer· 
pen ons aan u wen heiligen \\' il  het hart met droer· 
heid vervuld. 

Zoet �I art \'an J.esus. wees mijne liefde. - 300 d. afl. 
Zoet Hart van Maria . weeg mijne toevlucht. 

*' 300 dagen aflaat. � 
Gent, J. H. IJ. J l e mel�uet. bij �. BaH.fs. 

Wapenschild van de familie de Ghellinck 
d' Elseghem-Vaernewyck. 

Wapenschild van de familie della FailIe 
d·Huysse. 

Barones Hortensia del la Fai l le  d 'Huysse, echtgenote van ridder René de 
Ghe l l i nck d ' Elseghem Vaernewyck ,  is een van de grote weldoeners van Donk. 
Wij beschikken enkel nog over haar b idprentje, daar veel van het fami l iearch ief 
verloren g ing in  1 9 1 4- 1 9 1 8 . 

De barones werd in Gent geboren op 7 jun i  1 857, als dochter van baron Edouard 
del la Fai l le  d 'Huysse en barones Alb ine van der Gracht d 'Eeghem. Zij stierf 
reeds op 8 maart 1 89 1  in  de bloei van haar leven .  

Haar zoon , r idder  Christian de Ghel l inck d 'E lseghem, huwde op 1 1  augustus 
1 9 1 0  met barones Gh islaine de Kerchove d'Ousselghem. Het gezin werd geze
gend met een zoon, r idder Claude de Ghel l inck. 
Ridder C laude de Ghel l inck trad op 7 november 1 94 1  in  het huwelijk met baro
nes Viviane de Lescure uit Chambost-Longessaigne (Rhóne Fr. ) .  Het adell i jk 
echtpaar Claude de Ghel l inck-de Lescure, dat zoals zijn achtbare voorouders, 
nog steeds gen iet van een zeer g rote waardering en tot op heden met de groot
ste erkentel i jkheid en respect door zijn pachters en vele anderen wordt bena
derd , verbl ijft nog altijd op het kasteel te Zwijnaarde .  
De  voorname fami l ies del la Fai l le  d 'Huysse en de Ghel l inck hebben een belang
rijke rol gespeeld bij het totstandkomen van de parochie Donk .  
Als kroon op het werk schonken z ij aan de kerk dr ie  gebrandschi lderde glasra
men. 



De drie brandglasramen ,  omstreeks 1 885 in de paroch iekerk van Donk aange
bracht werden vervaard igd door de firma Samuël Coucke uit Brugge. 
Links het glasraam met een afbeelding van O .-L. -Vrouw met het Kind Jezus. Zij 
d raagt in de rechterhand een rozentwijg . Het onderschrift lu idt :  "Sancta Maria, 
mater Dei , ora pro nobis" .  In het midden is het H. Hart van Jezus afgebee ld .  
Rechts Sint-Jozef met de winkelhaak a ls  symbool van het schrijnwerkersam
bacht en de lel ie,  symbool van de zuiverheid . Onderaan de smeekbede "Sancte 
Joseph, ora pro nobis" . 
In het middelste glasmozaïek prijkt het wapensch i ld  van de fami l ie del la Fai l le  
d'Huysse. De banier draagt een kroon en wordt geflankeerd door twee leeuwen,  
d ie elk een standaard met een gel ijkaard ig blazoen in hun g reep hebben . 



De foto op het b idprentje van E . H .  Joannes Theodorus De Swaef, stichter van de 
parochie en eerste pastoor. Joannes De Swaef werd geboren in Lede op 6 janu
ari 1 836. Zijn ouders waren Victor en  Maria-Magdalena Van der Eecken. 
Na zijn humaniorastudiën in Dendermonde trad h ij in 1 859 i n  het Seminarie en 
werd op 1 9  december 1 862 priester gewijd in Gent door Mgr. Delebecque. 
In jun i  1 864 werd h ij onderpastoor in Aalter en in  december 1 865 onderpastoor 
in Machelen.  Op 28 september 1 876 werd h ij tot pastoor van Donk aangesteld . 
Op Donk vond hij reeds een pastorie, met ernaast een houten noodkerkje. 
Pastoor De Swaef maakte onmiddel l i jk plannen voor het bouwen van een nieu
we kerk. Barones Hortensia del la Fai l Ie d 'Huysse schonk de grond voor de kerk 
en de pastorie. 
De neogotische kerk, ontworpen door arch itect M. Hoste u it Roeselare, werd 
voor een groot deel opgetrokken met stenen uit de kleiwinn ing op de hoeve van 
Pieter-Bernard Coene in de Brezendedreef. 
Bezie ld met bu itengewone godsdienstijver en zelf een toonbeeld van werk
kracht, wist de pastoor vele krachten te mobi l iseren om enthousiast mee te wer
ken aan de opbouw van zijn kerk. Dankzij de inzet van vele parochianen kon de 
kerk op 4 jun i  1 883 door Mgr. De Battice, hu lpbisschop van Mgr. B racq, ingewijd 
worden .  
Pas op 10  apri l  1 926 verwierf de kerkfabriek van Donk de cijnsgronden van kerk 
en pastorie in vol le eigendom, uit een schenking van de fami l ie de Ghel l inck 
d 'Elseghem Vaernewyck. 
E .  H .  De Swaef legde een buitengewone ijver aan de dag voor het geestel i jk en 
stoffel i jk welzijn van z ijn parochianen. In 1 877 werd bij de voorlopige kerk een 
school gebouwd . In hetzelfde jaar p leitte pastoor De Swaef bij het gemeentebe
stuu r  om een eigen kerkhof te kr ijgen ; tot hiertoe moesten de Donkse afgestor
venen in Maldegem-centrum begraven worden.  Na herhaalde tussenkomsten 
kon de grond voor het kerkhof op 4 december 1 884 door de kerkfabriek van 
Donk worden aangekocht. De eerste die op het kerkhof begraven werd was de 
70-jarige Jan Van Loo. 
In jun i  1 887 werd J. De Swaef pastoor benoemd in Sint-Laureins, waar h ij na een 
vruchtbaar apostolaat in 1 898 schiel ijk overleed . 



4. Naar een daadwerkelijke aanpak 

De kosten voor de aanleg van de Donkse steenweg werden aanvankel i jk begroot op 
1 7. 708 fr. , wat reeds in  de gemeenteraadszitt ing van 6 mei 1 884 het voorwerp u itmaak
te van een grondige bespreking .  Men was van oordeel dat het geschatte c ijfer vrij hoog 
lag en er dus van meet af aan d iende gezocht naar de nodige f inanciële middelen.  
Om te beginnen werd opnieuw een commissie in  het leven geroepen,  bestaande uit de 
heren Van Kerschaver, B lomme en Ceulenaere, d ie gelast werd bi j  het bestuur  van de 
Burger l ijke Godshu izen van Brugge en ook bi j  barones Hortense del la Fai l le  d 'Huysse 
aan te dringen om hun beloofde bijd rage in de kosten te verhogen.  
Respons bleef n iet uit .  Reeds op 24 mei  1 884 ontving het Maldegemse gemeentebe
stuur een schrijven van het bestuur  van de Godshu izen van Brugge dat hun ge lde l ijke 
tegemoetkoming op 3 .000 fr. zou .worden gebracht. Geen maand later, en wel op 1 8  jun i  
1 884, mocht pastoor De Swaef de boodschap overbrengen dat  barones del la Fai l le  
d'Huysse besl ist had voor 2 .000 fr. te  zul len bijdragen in  de kosten .  Daarmee konden de 
lasten ,  grotendeels door de gemeente te dragen,  toch weer met 2.500 fr. worden ver
minderd .  
I n  de gemeenteraadszitt ing van 25 jun i  van datze lfde jaar werd een n ieuwe staat van 
kostenbegroting voorgelegd .  De kosten werden nu geraamd op 1 8 .520 fr. waarvan de 
verdel ing als volgt werd voorgesteld :  

Subsid ie van Staat en Provincie: 
Subsidie van het M in isterie van Openbare Werken : 
Waarde van de grond :  
Bijd rage van d e  Burgerl ijke Godshu izen van Brugge:  
Bijdrage van barones H.  de l la Fai l le  d 'Huysse:  
Bijdrage van de gemeente: 
Totaal :  

9 . 260 fr. 
930 fr. 

1 .330 fr. 
3 .000 fr. 
2 .000 fr. 
2 .000 fr. 

1 8 .520 fr. 

Het aandeel van de gemeente zou gedekt worden door een len ing aan te gaan bij het 
Bureel van Weldadigheid (O .C .M .W. )  te Maldegem. De lening zou afgelost worden na 
het aanzuiveren van de bedragen van vroegere len ingen.  
Het p lan en de staat van begroting werden door de gemeenteraad een parig goedge
keurd . 
In een volgende fase moest, op last van het provinciebestuur, enerzijds het begrot ings
cijfer worden gewijzigd en teruggebracht op 1 6 .970 fr. , en anderzijds aan het bestuur  
van de Burgerl ijke Godshuizen en  aan barones de l la  Fai l le  gevraagd hun grondafstand 
in een notariële akte te wi l len vastleggen. 

Op 7 mei 1 885 werd door het bestuur  van de Godshuizen te Brugge een u ittreksel uit 
het p roces-verbaal van grondafstand voor de dreef aan het gemeentebestuur  van 
Maldegem overgemaakt. 
Op de gemeenteraad van 1 2  mei 1 885 werd besl ist goedkeur ing te hechten aan enke
le nieuwe richtl i jnen, op 3 april 1 885 door de gouverneur en hoofd i nspecteur-directeur  
van de provincie verstrekt. Deze h ielden o.a.  in dat de waarde van de grond, waarvan 
de doortocht onvergolden werd afgestaan,  n iet in de begroting diende gebracht te wor
den. Ook moest de toestemming gevraagd worden aan het bestuur van de Burger. l ijke 
Godshuizen om de doorgang via de dreef op een breedte van 9 meter te brengen.  
Eerder was een breedte van slechts 3 meter voorzien. Ter hoogte van de hoeve Blomme 
zou de steenweg , komende vanaf het station, naar rechts afzwenken en een strook aan 
de zuidkant, achter de schuur van het erf innemen . Voorts werd de begrot ingsstaat 
opnieuw gewijzigd en door de voogdijoverheid vastgesteld op 1 5 .61 0 ,84 fr. . 1 1 03 



Het Maldegemse gemeentebestuur  moest een voldoende aantal arduinen palen plaat
sen om de twee rijen bomen aan weerszijden van de steenweg te beschermen. Het 
bestuur van de Godshuizen was uitermate bezorgd om het behoud en de gaafheid van 
zijn bomen.  Men was vooral beducht voor het toenemend verkeer. Het was inderdaad 
n iet denkbeeld ig dat de bomen die de dreef afzoomden , door van de weg afwijkende 
voertu igen zouden gekneusd en verminkt worden.  Daarom wilde men een degel ijke 
afbaken ing .  Dit was in  die ti jd niet zo u itzonder l ijk voor de grondeigenaars: bomen wer
den naar waarde geschat, en het bezit van uitgestrekte bossen was een teken van rijk
dom. 

De ard uinen palen waarvan sprake, zijn er i n  werkel i jkheid n iet gekomen.  Wel werden er 
door het Maldegemse gemeentebestuur  46 opstaande hol le bu izen aangebracht. Ze 
waren 1 ,50 m lang , hadden een d iameter van 0 , 1 0  m en een randdikte van 0 ,01  m ;  de 
gemeente had er  6 ,50 fr. ' t  stuk voor betaald .  U it onze kinderjaren her inneren wi j  ons d ie 
palen nog zeer du idel ijk .  Aan het e ind van de jaren twint ig stonden ze er nog steeds, en 
schalkse ouderen wi lden ons doen geloven dat het om afgezaagde kanonlopen g ing.  
Wereldoorlog I lag immers nog vers in het geheugen,  vormde nog het onderwerp van 
menig gesprek en deed wel eens de verbeeld ing op hol slaan . 

Maar terzake. Op advies van de hoofd in genieur-d i recteur van de Provinciale Technische 
D ienst werden in  de gemeenteraad van 1 1  juni 1 885 het lastenkohier en de begrotings
staat van de kosten andermaal gewijz igd .  Deze laatste werd vastgesteld  op 1 3 .974 fr. , 
bedrag dat ook door de gouverneur werd goedgekeurd en op 1 6  jun i  1 885 aan ons 
gemeentebestuur  ter kenn is  gebracht. 

Verder werd in  de gemeenteraad van 23 jun i  1 885 bes loten dat de gemeente Maldegem 
er z ich,  op u itd rukkel i jk verzoek van de gouverneur, toe zou verbinden om de helft van 
de kosten van de steenweg op zich te nemen, en daarvoor een len ing zou aangaan bij 
het Bureel van Weldadigheid tegen een intrest van 4%. 
De admin istratieve molen draaide nu op vol le  toeren .  Zo kwam er op 20 augustus 1 885 
een schrijven bij het gemeentebestuur  aan , waarbij de gouverneur l iet weten dat de pro
vinciale toelage voor de steenweg 2 .800 fr. zou bedragen. Terzelfder tijd deelde h ij mee 
dat het Min isterie van Openbare Werken dergel ij ke projecten voortaan voor 1 /3 zou sub
sidiëren. 

5. Grondafstand. 

I n  de gemeenteraadszitt ing van 25 september 1 885 werd door de burgemeester het 
afschrift van een akte ter tafel gelegd, waarbij pastoor De Swaef als gevolmachtigde van 
barones del la Fai l Ie d 'H uysse een g ift onder levenden deed ten gunste van de gemeen
te Maldegem. De eigenl ijke akte was op 1 4  september 1 885 verleden voor notaris 
Taelman uit S int-Laureins. Zij bepaalde dat ". . .  Barones Hortense, Marie, Albine, 
Adelaïde, Colette, Ghislaine della Faille d'Huysse, grondeigenares te Swynaerde, aan 
de gemeente geeft, vijf aren tachtig centiaren erve, deel van een perceel tuin gelegen 
in deze gemeente op den wijk Oonck, kadastraal gekend Sectie H. nr. 1974 met een 
grootte van zeven aren veertig centiaren, om den afgestanen grond te gebruiken tot het 
maken van eenen steenweg op dien wijk". 

Vanzelfsprekend werd deze g rondafstand door de gemeenteraad met algemeenheid 
van stemmen aanvaard . Daarmee kon de steenweg , vanaf de hoeve Blomme tot aan het 
centrum van Donk, zonder h i nder worden gerealiseerd. 



�taat van uitgevoerde betalingen in het voorjaar van 1 889 voor hel plaatsen van een afsluiting, een haag van 46 
j 

IjZeren staken ter bescherming van de bomen langs de steenweg. / 1 05 



Meester Cam iel  De Sutter, d ie  op 1 oktober 1 886 tot onderwijzer en 
schoolhoofd aan de Aangenomen Jongensschool te Maldegem-Donk 
werd benoemd en die pastoor De Swaef nog heeft gekend , schreef op 90-
jar ige leeftijd volgend gedicht over de parochie Donk : 

Was afgelegen Donk, ruim tachtig jaar geleden, 
een schrale en afgelegen wijk, ' t  is een gehucht op heden. 
Getuigend dat zijn volk, getrouw aan Vlaamsen aard, 
de hedendaagse culturele opbloei paart. 
Er lagen geen kasseien, noch verharde wegen 
in deze zandstreek ver van 't center afgelegen. 
Alleen de staatsbaan van vóór tweemaal honderd jaar, 
geschikt voor lange reis, vervoer voor handelswaar 
Oe landerijen waren afgepaald met grachten, 
omzoomd met dichte struiken elzenhout, die brachten 
brandstof voor de haard, daarachter pandengras, 
dat nodig zomervoeder voor de runders was. 

Het sober, werkzaam volk was slechts voor landbouw klaar, 
Eén enkel timmerman, één smid, één molenaar 
Geen Donkenaar had lager onderwijs genoten. 
Niet één geschoolde vakman aan de wijk ontsproten. 

Oe huizen staan op afstand van de straat gelegen, 
en zelden twee geankerd en aaneen geregen. 
Langsheen de Heirweg en langs Eibeywijk, 
staan huizekens en stulpen meestal ongelijk. 
Gebouwd op cijnsgrond, ingepalmd op brede straten. 
Het volk aldaar scheen van het hoofdbestuur verlaten. 
Van center, kerk en school een mijl verwijderd af, 
zag de overheid de nood, die 't volk een pastoor gaf 

'k Sta vol bewondering voor deze stoere herder, 
die moedig zijn last opnam en sleurde verder 
In afgezonderd oord, met zandgrond, half bebost 
en schraal en arme mensen. Dat heeft werk gekost! 
Vier wijken tot volledig één gehucht vermengen. 
Een fraaie gothieke kerk en school ten uitvoer brengen. 
Benevens al wat 't priesterambt van hem ook vraagt. 
Die heer begreep, zijn taak en heeft ze trouw volbracht. 
't Zachtzinnig, medewerkend volk werd onderwezen 
en is uit achterlijke stand heropgerezen. 
Thans is het wegennet bestenigd en verhard, 
de boerdenjen ingericht naar moderne aard. 
Oe woonst, de klederdracht, de levenswijs vertonen 
dat ook hier hedendaagse Vlaamse mensen wonen. 



6. Intercommunaal overleg en verder verloop 

Ruim honderd jaar geleden l iep de dreef, de land bouwuitbat ingsweg die de hofstede 
Blomme met de rijksweg Gent-Brugge verbond ,  nog voor een deel over het g rondge
bied van de gemeente Sijsele. De dreefbedding waarin de nieuwe steenweg moest 
komen,  vormde er, samen met de gemeente- en provinciegrens,  een k le ine driehoek, 
gelegen ten noorden van de toenmal ige Oostdreef en in de onmiddel l ijke nabijheid van 
het Hof van Donk, nu bewoond door de fami l ie Wi l ly Verleye-Rosanne De Vreeze. 

Na een constructief gesprek tussen beide gemeentebestu ren deelde het gemeentebe
stuur van Sijsele op 26 december 1 885 mee geen bezwaar te hebben dat de steenweg 
op een deel van haar g rondgebied werd aangelegd ,  maar dat het f inancieel daarin n iet 
kon tegemoetkomen .  

Nadat de overeenkomst " . . .  betrekkelijk den afstand voor het gebruik van een deel grond 
gelegen in deze gemeente te Donek, toebehoorende aan de Burgerlijke Godshuizen der 
stad Brugge, welken grond moet dienen voor het maken van eenen steenweg leidende 
van de groote baan van Brussel op Oostende naar den wijk Oonek alhier. . .  " tussen het 
bestuur van de Burgerl ijke Godshuizen van B rugge en het Col lege van Burgemeester 
en Schepenen van Maldegem , in de gemeenteraadszitt ing van 26 november 1 886 nog 
eens grondig werd besproken, kon de akte van overeenkomst en bijhorend plan een
parig goedgekeurd worden. 

I n  de gemeenteraad van 15 ju l i  1 887 werd akte genomen van een schrijven van de gou
verneur, gedateerd 6 ju l i  1 887 , waarin h ij ste lt dat de Min ister van B innenlandse Zaken 
en Openbaar Onderwijs geen aanmerkingen maakt t .a .v. de aan leg van de steenweg in 
kwestie. H ij deelt verder nog mee dat, onder bepaalde voorwaarden ,  het Departement 
van Binnen landse Zaken een hu lpgeld van 23/60 van de geschatte uitgaven ( 1 3 .974,85 
fr. ) zou verlenen. 
Wat het gemeentelijk aandeel betrof, besloot het Maldegemse gemeentebestuur op 25 
jul i  1 887 te zul len instaan voor een bedrag van 2 . 734 fr. Later werd d it bedrag ,op bevel 
van de gouverneur, teruggeschroefd tot 1 .440 fr. 

7 De aanbesteding 

Met het oog op de aanbested ing van de steenweg , hechtte de Bestendige Deputatie 
van de provincie Oost-Vlaanderen reeds op 29 ju l i  1 887 haar goedkeuring aan het plan,  
lasten boek en bestek,  met dien verstande dat ,  naast de gewone p leegvormen, ook een 
bericht van aanbesteding diende aangeplakt b ij het beheer van de steengroeven te 
Lessen ,  Quenast en Doorn ik .  Tot ver i n  de omtrek werden ook grote affiches uitgehan
gen waarbij de " . . .  aanbesteding voor het maken van eenen steenweg naar den wijk 
Donek . . . " werd bekendgemaakt. 

Op 29 augustus 1 887 maakte het Col lege van Burgemeester en Schepenen het proces
verbaai op van de aanbested ing ,  waarbij de laagstbiedende Firma "Gustave Bongaerts
Van Goethem, Entrepreneur des Traveaux Pub/ies, Saint-Gillis-Waes " de werken kreeg 
�oegewezen .  Deze aannemer van openbare werken aanvaardde de opdracht voor de 
som van 1 0.850 fr. onder borgtocht van Joseph Van Haute, g raanhandelaar te Sint-G i l l is
Waas. De staat van kosten waartoe de aanbested ing aan leiding gaf, bedroeg 8 1 ,80 fr. 
Met algemene stemmen werden in de gemeenteraadszitt ing van 30 augustus 1 887 deze 
aanbesteding en de staat van kosten goedgekeurd. 1 1 07 
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Tussen conducteur Doutre l igne van Bruggen en Wegen en onderingenieur Dutordoir 
van de Provinciale Dienst werd overeengekomen dat de heer Vergauwen uit Deinze het 
toezicht zou verzekeren .  Eerst op 25 oktober 1 887 kwam het bericht dat de Bestendige 
Deputatie haar goedkeuring aan de aanbested ing had gegeven.  

8. Het "bevel van aanvang" 

Aannemer Bongaerts l iet er geen g ras over g roeien en toog aanstonds aan de slag . 
Volgens een schatting zouden er wel 1 5 .000 kasseistenen nodig zijn per 300 m straat
lengte. Nergens wordt meld ing gemaakt van eventue le hu lp  door de Donkse inwoners, 
zoals eertijds beloofd . 
Naast het gewone permanente toezicht en de period ieke controle van de officiële d ien
sten ,  h ie ld ook het bestuur  van de Burgerl i jke Godshuizen van Brugge, vooral ter vrij
wari ng van zijn goederen, een oogje i n  het zei l .  N iet zonder reden,  zo bleek ! I nderdaad , 
op 27 maart 1 888 moest door deze laatste instantie een kortgeding voor de rechtbank 
te Brugge worden aangespannen tegen de verantwoordel ijke aannemer voor beschadi
g ing aan twaalf bomen, het verwijderen  van een omheiningshaag en het dempen van 
een gracht. 
In die tijd was de Raad van Bestuur van de Burger l ijke Godshuizen van Brugge als volgt 
samengeste ld :  Désiré de Boesinghe fungeerde als voorzitter; de leden waren Theofiel 
Goethals, Louis de Sch ietere de Lophem , Ju l ien Van Caloen ,  Ernest Marl ier en Adolphe 
Gortebecke, d ie optrad als secretaris. Burgemeester Johannes de Weert van Adegem 
fungeerde als opzichter van de bu itengoederen van deze instel l ing .  

De werken aan de steenweg schoten goed op.  Reeds op 2 ju l i  1 888 meldde aannemer 
Bongaerts aan het Maldegemse gemeentebestuur dat h ij de werken als beëindigd 
beschouwde en dat de steenweg vanaf dat ogenbl ik kon worden opgeleverd . 
Bijna terzelfder tijd kwam ook het bericht van de Burgerl i jke Godshuizen en van baro
nes René de G he l l inck d 'E lseghem - del la Fai l Ie d 'Huysse dat hun respectievelijke gel
del ijke bi jdragen van 3.000 en 2 .000 fr. eerstdaags aan de gemeente Maldegem zou
den u itbetaald worden.  

9. De oplevering 

De kasseiweg was u itgevoerd op een breedte van amper 3.00 m. Bijkomende werk
zaamheden, maar ook enige bijstur ing zoals het optrekken van wegverzakkingen, zorg
den voor perikelen en waren er de oorzaak van dat de oplevering of aanvaard ing van 
de nieuwe steenweg heel wat vertrag ing opl iep.  
Op 1 0  mei 1 890 had , i n  het bijzijn van het College van Burgemeester en Schepenen en 
aanpalende grondeigenaars - overeenkomstig de artikelen 4 1  en 42 van het Landel ijk 
Wetboek - de off iciële g rensbepal i ng plaats. De huid ige Donkstraat, die toen nog 
Ooncksche Heerweg werd genoemd en een aardeweg was, was nu eindel i jk efficiênt 
verbonden met de rijksweg Gent-Brugge.  

De nieuwe steenweg, d ie een gezamenl ijke u itgave van 1 1 .233 ,34 fr. gevergd had, kon 
dan eindel i jk op 1 4  ju l i  1 890 door het gemeentebestuur worden overgenomen .  
Op 6 oktober 1 896 contacteerde Jacobus Martens, u itbater van het Groot Hof van St.
Jan en overgrootvader van de hu id ige bewoner Wi l ly Verleye, de gemeentebesturen van 
Sijsele en Maldegem met de vraag het deel van de buurtweg (nr. 57) dat zijn hofstede 
verbond met de n ieuwe steenweg naar Donk te wil len rechttrekken . Aan d it verzoek 
werd door de bevoegde instanties gevolg gegeven. 



Uitnodiging ( 1 0 mei 1 980) tot het bijwonen van de "grensbepaling van den steenweg". 

Het streefdoel van de Dqnkenarer1 was bereikt . Centrum en Krone konden nu u itgroei
en tot een harmonische eenheid , dankzij de onverdroten ijver van pastoor De Swaef en 
de daadwerkelijke hu lp van de Brugse Godshuizen, barones Hortense del la Fai l le  
d'Huysse en het  Maldegemse gemeentebestuur. 

10. Eind goed, al goed! 

In de gemeenteraadszittingen van 9 februari 1 894, 9 ju l i  1 897,  4 apri l  en 8 mei 1 899 was 
er telkens sprake van het gedeeltel ijk afschaffen van buurtweg nr. 57 ,  genaamd 
Donkstraat. Het betrof hier een voorstel en ontwerp van de Burgerl ijke Godshu izen van 
Brugge, waarin de afschaffing werd gevraagd van een deel van deze buurtweg , als 
tegenprestatie of rui l  voor het bateloos verlenen van de grond,  i . C .  de dreef, waar de 
nieuwe steenweg was aangelegd .  Het g ing meer bepaald om de reeds in de 1 8de eeuw 
bestaande en enige verbinding tussen de wijk Zuiddonck -de hu id ige Ve ldhoek- en het 
Pleijn ter donek. 

Wilde men ruim een eeuw geleden vanuit Zuiddonck en de Krone de dorpskern van 
Donk bereiken , dan moest dat over een veldweg , beg innend ter hoogte van de grens
paal aan de rijksweg Gent-Brugge, ook genoemd het Sint-Maartensstraatje.  Deze kron
kelende zandweg l iep langs de gemeente- en provinciegrens in noordel ijke richting tot 
aán het Groot Hof van Sint-Jan of "Hof van Donc" . Vandaar boog de weg af naar het oos
ten toe, als de toenmalige Oostdreef, nu Awalstraat, om even verderop weer noord
waarts -af te bu igen over het huid ige Paardekerkhof en eindel ijk ,  een eind voorbij de 
landbouwexploitatieweg Velddreef, de Heerweg -nu Donkstraat-Heirweg- te bereiken. 1 109 
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Hoewel men tijdens de raadsvergader ing van 9 februari 1 894 omtrent de gedeeltel ijke 
afschaffing van buurtweg nr 57 ,  door de  Brugse Godshuizen gevraagd, tot een princi
pieel akkoord was gekomen,  stond de kwestie herhaaldel i jk op de dagorde van de 
gemeenteraad . Maldegem stelde als voorwaarde dat de g rond waarop de n ieuwe 
steenweg was getrokken ,  in vol le  eigendom door de Godshu izen aan de gemeente zou 
afgestaan worden .  I ngevolge een ontwerp van overeenkomst tussen Maldegem en de 
Brugse Hospices, waaruit du idel ij k  kon b l ijken dat de hele affaire als een rui l  tussen 
beide instanties mocht worden aangezien ,  met in achtname van het proces-verbaal van 
het onderzoek de commmodo et incommodo, besl iste de gemeenteraad op 1 6  augus
tus 1 899 : 

Het gedeelte, voorkomend op het plan tussen de letters E en F en tussen F2 en G,  
en gemeen met de aangrenzende gemeente Sijsele, alsook het gedeelte tussen de 
letters G en H (Mal degem) zou a ls  weg worden afgeschaft en afgestaan aan de 
Burgerl ijke Godshuizen van Brugge. 
Het bestuur van de Burgerl ijke Godshuizen van Brugge gaf, met het oog op de reali
satie van de n ieuwe steenweg , in ru i l  aan de gemeente Maldegem, 

- de grond van de dreef AB, waarin de steenweg naar Donk reeds lag, op een breed
te van negen meter ;  

- de zijd reef BC en CH waarin de steenweg ook reeds gedeeltelijk lag, op een breed
te van negen meter, 

- de n ieuw geopende weg CD door de hofstede bewoond door de famil ie Blomme. 



- -

genoemd, In 1 955 werd het d e  Pastoor D e  Swaeflaan, 

Het tracé 'van de "Donkschensteenweg" in 1 890, In  de volksmond werd hij lange tijd "Het Donks kassei ken" 

1 1 1 1 



Aan die besl issing werd echter in de gemeenteraadszitt ing van 1 4  januari 1 902 een fun
damentele wijz ig ing aangebracht, zodanig zelfs dat de voorgenomen wegverdemping 
als niet meer bestaande kon worden beschouwd . Het gemeentebestuur van Sijsele had 
immers verzet aangetekend  tegen de mogel ijke afschaffing van buurtweg nr. 57 op zijn 
g rondgebied.  Wat de wending in d ie  zaak betreft, citeren wij h ier een fragment u it de 
brief die de West-Vlaamse provinciegouverneur C .  d 'Ursel op 4 december 1 90 1  aan zijn 
Oost-Vlaamse col lega richtte : " . . .  La Députation Permanente après avoir examiné les 
motifs de / 'opposition de la commune de Sysseele, a délégué un de ses mem bres, afin 
d'en examiner Ie bien fondé sur les lieux. 1/ résulte des constatations faites au cours de 
cette enquête que Ie chemin nr 57 dont la suppression est demandée par les hospices 
civils de Bruges, constitue pour un certain nombre de personnes et spéciallement pour 
les fermiers habitant Ie "Veldhoek" à Sysseele, Ie chemin Ie plus court et Ie plus com
mode vers la ferme Blomme, Ie moulin et / 'église de Donck. Ces fermiers de même que 
I'administration communale protestent énergiquement contre la suppression éventuelle 
du chemin nr 57 et du passage qui relie ce dernier au moulin Blomme. Au surplus les 
hospices civils de Bruges paraissent disposés à renoncer à leur prajet. Dans ces con
ditions, Monsieur Ie Gouverneur, la Députation Permanente a cru ne pas devoir entamer 
la pracédure en suppression déoffice du chemin. " 
De door de Burger l ijke Godshuizen voorgestelde gedeeltel ijke afschaffing van buurtweg 
nr. 57 kwam er dus n iet. 

Decennia lang werd de n ieuwe steenweg naar het centrum van Donk gemeenzaam "het 
Donks kasseiken " genoemd. Pas in 1 955 kreeg hi j ,  verwijzend naar de eerste Donk e 
paroch ieherder en weldoener, de benaming "Pastoor Oe Swaeflaan ". 
I n  1 973 werd de weg rechtgetrokken, van een nieuw wegdek voorzien en vol ledig gemo
dern iseerd . 



De gerenoveerde Pastoor De Swaeflaan werd op 3 november 1 973 t.g. v. de winterkermis officieel opengesteld. De 
schoolkinderen Véronique Dhooge, Anja Coene, Luc Cherlet, Marc Pollet en Luc Dhoore brachten de openingsat
tributen aan. Onder de prominenten zien we schepen Gabriël De Lil le, meester Paul De Ceuninck, Omer Pollet en 
Emiel Cockhuyt van het feestcomité, gemeentesecretaris Guido Parrin, raadslid René Coene, burgemeester Jean 
Rotsart de Hertaing, schepenen Cam iel Rys en William Van Poelvoorde, raadslid René Van parys en pastoor 
Serafien Van Avermaet, die de vernieuwde weg inzegende. 

Grenscorrecties met Sijsele en Moerkerke 

1 978, het Jaar van het Dorp , bood een ideale gelegenheid om, vlak na de gemeentefu
sies, enkele aanpassingen ten gunste van de onderscheiden woonkernen door te voe
ren .  Paral lel daarmee werden over het hele grondgebied van Maldegem een reeks van 
kleine g renscorrecties aangebracht. Zo werd bij Kon i nk l i jk Besl u i t  van 30 november 
1 982, bekendgemaakt in  het Belg isch Staatsblad van 1 1  december onder art ikel 6 ,  de 
g rens tussen de gemeenten Maldegem en Damme gewijzigd .  Naast de toevoeging aan 
het g rondgebied van Maldegem van het van Damme afgespl itste gebiedsdeel gelegen 
ten oosten van de as van de Natiënlaan (Zoetendale) ,  werd ter hoogte van het kruispunt 
Paardekerkhof-Awalstraat ook een soortgel ijke g renscorrectie doorgevoerd . De grens 
met Sijsele-Damme werd naar het westen toe een aantal meter opgeschoven,  zodat de 
Pastoor De Swaeflaan nu in  haar vol le lengte over Maldegems grondgebied loopt en 
voor een deel de oostgrens van onze gemeente vormt. 

In  hetzelfde jaar werd een voorstel overwogen om ook ter hoogte van de wijk Ei bey een 
grenscorrectie aan te brengen. Voornamelijk het stadsbestuur  van Damme vond het 
opportuun zijn g rens met Maldegem , tevens provinciegrens tussen Oost- en West
Vlaanderen,  naar het oosten toe te verplaatsen . 
Het was de bedoel ing de grens d ie daar samenviel met een eeuwenoude ond iepe sloot, 
enkele meters in de richting van het Donkse centrum op te schu iven tot aan de as van 
de evenwijd ig lopende Eibeystraat. De mogel ijkheid beperkte grensaanpassingen tus
sen de gemeenten door te voeren werd zelfs door de hogere overheid in bepaalde 
gevallen aanbevolen. Na overleg met het Col lege van Burgemeester en Schepenen 
meenden wij , als Donks vertegenwoord iger i n  het Maldegemse gemeentebestuur, 
omtrent deze aangelegenheid n iet over één nacht ijs te mogen gaan. Wij voe lden het als 1 1 13 



een p l icht ook h ier in onze verantwoorde l i jkheid te nemen. Het was op zijn minst wense
l ij k  daaromtrent een enquête te organ iseren bij de bewoners van de betrokken wijk. De 
meesten onder hen bewoonden immers het g rondgebied van Maldegem, en zouden 
door deze maatregel met één pennentrek inwoners worden van Moerkerke-Damme . . .  
Het was evident dat i n  eerste i nstantie naar h u n  mening werd gevraagd .  Ook het 
gemeentebestuu r  van Damme kon met deze zienswijze ten vol le akkoord gaan . 
Op 9 jun i  1 978 werden de bewoners van het Ei bey door het gemeentebestuur  van 
Maldegem voor een soort volksraadpleg ing aangeschreven .  Ze kregen tot 1 2  jun i  de tijd 
om hun voorkeur terzake schrifte l i jk te laten kennen:  het behoud van de bestaande toe
stand ,  ofwel een aan passing van de g rens. Deze bevrag ing resu lteerde in een n iet mis 
te verstane ste l l i ngname: de wens dat er  aan de gemeente- en provinciegrens niet zou 
worden geraakt was unaniem. Voor de overheid een overduidel ij k  signaal l Zoals het in 
een democratisch bestel past, besl isten de beide gemeentebesturen dat er aan de 
bestaande toestand n iets zou worden gewijzigd .  

PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN 
GEMEENTEBESTUUR 

van 

M A L D E G E M  

Rel.: RR/3069 N, 50 1 . 22 
BIJlagen: _ 

Betreft: 
Grenscorrect i e . 

9990 MALDEGEM. 1 4  juni 1978 . 

Aan de Inwoners van Eibey, 

Maldegem-Donk . 

Mevrouw, Mijnheer, 

In de loop van vorige week werd U door ons ge

raadple egd in verband met d e  door de gemeent e Damme 

voorge st elde grenscorrectie . 

Tot onze vreugde hebt U allen gekozen om bij Mal

degem te bli j v en . Met deze uit slag kunnen we de bevoeg

d e  overheid aantonen dat de wil van de inwoners van 

Eibey is : bi j Maldegem te bli jven , dus Donkenaars t e  

bl i jven .  

Het lag immers in d e  bedoeling v an  Nieuw Damme ,  de 

onmiddellijke grens tussen Moerkerke en Maldegem-Donk 

te verplaat sen naar de middenas van de Eibeystraat , zo

dat U alle niet alleen van geme ent e ,  maar ook van pro

vincie zou veranderen . 

Door onbevoegde 'mensen werd U aangesproken 

die U een verkeerd beeld gaven van onze bedoelingen . 

dat Eibey-Donk zal bl i j -

ven en e r  dus geen verande 

Ste eds tot Uw dienst 



In 1 973 werd de Pastoor De Swaeflaan rechtgetrokken en van een nieuw wegdek voorzien. De woonuitbreiding 
wssen deZe straat en Paardekerkhof trok tal van jonge gezinnen aan. Door de grenscorrectie (november 1 982) 
ging het Damse gebiedsdeel nrs. 31 6a-32 1 b  naar Maldegem 1 15 



1 1 .  DE STEENWEG NAAR MOERKERKE 

I n  het voorjaar van 1 892 gaf het gemeentebestuur van Moerkerke opdracht tot het 
opmaken van de plans en de bestekken voor de steenweg d ie over Scheeweghe zou 
getrokken worden tot aan de Eibeystraat op het g rondgebied van Maldegem . Het 
gemeentebestuu r  van Maldegem werd daarvan door Moerkerke op de hoogte gebracht, 
met de vr iende l ijke u itnod ig ing die steenweg op Maldegems grondgebied te wi l len 
doortrekken, hetzij tot de Donkse dorpskern ,  hetzij via de wijk Vake tot aan Maldegem
centrum. 

I n  de  gemeenteraadszitt ing van 3 jun i  1 892 werd op dat voorstel door het Maldegemse 
gemeentebestuu r  posit ief gereageerd en besl ist dat er binnen afzienbare tijd opmetin
gen zouden gedaan worden en bestekken gemaakt om te voldoen aan het verantwoord 
verzoek .  De op Maldegems g rondgebied gelegen openbare wegen d ie voor het kas
seien in aanmerking kwamen, waren de buurtwegen Buurtstraat (5a), Vakestraat (5b) ,  
Oostdreef (5c) ,  Passied reef (52) ,  Dreef naar Scheewege (55), Noortommestraatje (56a), 
Brezendedreef (56b) en Vakekerkweg (45).  
Er werd dus wel voorzien dat de steenweg vanaf Moerkerke een vertakking naar Donk 
zou krijgen,  wel bepaald via de buurtwegen nr. 56a en nr. 56b en een naar Maldegem
centrum via de buurtweg n r. 45 . 

Tijdens de gemeenteraadszitt ing van 1 6  maart 1 894 werd er echter een ernstige poging 
gedaan om de ontworpen steenweg ,  vanaf de grensscheiding Maldegem-Moerkerke, 
via de Eibeystraat en de Oostd reef naar Maldegem-centrum te leiden in p laats van via 
de Dreef naar Scheewege en de Passiedreef, zoals eerst overeengekomen .  Daarmee 
trachtte men klaarbl i jkel i jk de Donkse dorpskern te ontwijken .  Zonder resu ltaat echter. In  
weerwil van dat n ieuwe voorste l ,  door één van de raadsleden ter  tafel ge legd,  bleef men 
ingevolge de reeds getroffen voorbereid ingen bij de vroegere besliss ing.  Het vol ledige 
ontwerp, inbegrepen de vertakkingen vanaf de wijk Scheewege naar het gehucht Donk 
werd dus,  zoals eerst voorzien, met acht stemmen voor en dr ie onthoudingen gehand
haafd . Voorts werden in deze zitt ing de plans en de bestekken goedgekeurd . 
Aangezien dit engagement in d ie tijd voor de gemeente Maldegem een u itdaging van 
formaat betekende, besloot men het p roject in twee fasen uit te voeren.  

A. FASE 1:  VAKEKERKWEG - BUURTSTRAAT - VAKESTRAAT 

Het eerste deel van de weg kwam al  spoedig aan bod . Het waren de buurtwegen 
Vakekerkweg,  Buurtstraat en Vakestraat, die op een totale lengte van 3 .883,86 m en een 
breedte van 3 m met degel ij k  materiaal zouden worden gekasseid .  De steenweg zou 
moeten beginnen " . . .  vanaf den grooten steenweg van Brussel op Oostende, op het 
Westeindeke alhier, zal den buurtweg Vaekekerkweg op gansch zijne lengte doorloop
en en zal op het eindpunt van laatstgenoemden weg met de vertakking te leggen van 
aan de Berdelenbrugge op het Molentje alhier verenigd worden. Van dit verzamelpunt 
zal hij voortgetrokken worden door het volgende deel der Vaekebuurtstraat tot in het 
midden van den wijk Vaeke . . . ", a ldus nog het verslag van de gemeenteraad van 1 6  
maart 1 894. 

Het gezamenl ijk bestek werd aanvankel ijk geschat op 86.934 fr. , maar werd naderhand 
door de hogere overheid gewijzigd en door het gemeentebestuur aanvaard ten bedra
ge van 86.5 1 2  fr. Het gemeentel i jke aandeel in deze kosten werd geraamd op 36.046,67 
fr. Staat en provincie zouden respectievel ijk 28.837,33 fr. en 2 1 .628 fr. bijdragen. 
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Wegenplan van het noordwesten van Maldegem met aanduiding van de wegen die in 1 892 het voorwerp van ver
nieuwing waren. 
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Het lastenkohier en de begrotingsstaat, vermeerderd met de onkosten voor het opma
ken van het plan en voor het verzekeren van het toezicht op de uit te voeren werken ,  
voorzag u iteinde l ijk in een u itgave van 88.400 fr. (25 .500 fr. voor de Buurtstraat en 
62 .900 fr .  voor de Vakekerkweg en de Vakestraat) .  Deze c ijfers werden,  als bij wet voor
z ien,  samen met de aanbestedingsvoorwaarden op 30 maart 1 895 ter attentie van al le 
belanghebbenden gepubl iceerd . 
Reeds op 6 mei 1 895 konden de werken voorlopig aan de aannemer met de laagste 
aan bested ingsprijs worden toegewezen .  Het was Pieter Geleyn,  aannemer van open
bare werken te Gent, die zich bereid had verklaard , onder borgtocht van G. Buyck, 
eveneens aannemer te Gent, de werken uit te voeren voor de som van 83.850 fr. Het pro
ces-verbaal van deze aanbesteding werd in de gemeenteraadszitt ing van 1 0  mei 1 895 
met eenparigheid van stemmen bekrachtigd en op 21 jun i  door de Bestend ige 
Deputatie van de Provincie goedgekeurd . 

De werken kenden een bijzonder vlot verloop.  Eerder dan verwacht, slaagde men erin 
tegen het einde van het jaar 1 895 de al ler laatste kasseistenen uit Quenast in de weg
bedd ing te passen,  zodat de oplevering  van de steenwegen binnen de kortste keren in 
het vooruitzicht kon worden geste ld .  
De afpal ing van de Buurtstraat, de Vakestraat en de Vakekerkweg vond plaats op 30 jun i  
1 896 ,  overeenkomstig de toenmal ige regelgeving en in aanwezigheid van een afvaard i
g ing van het gemeentebestuur en van de aangrenzende eigenaars. 
De verhard ing van deze buurtwegen,  kadastraal gekend onder de nrs. 5a, 5b, en 45 en 
waarvan de oplevering geschiedde op 1 5  december 1 896,  had een totale u itgave 
gevergd van 85.90 1 ,38 fr. 

B. FASE 2: OOSTDREEF, PASSIEDREEF EN DREEF NAAR SCHEEWEGE 

I n hetzelfde jaar, meer bepaald in de gemeenteraadszitting van 1 2  mei 1 896, was dan 
het tweede deel van de aan te leggen buurtwegen aan de orde.  Daarbij stond nu de 
woonkern Donk centraa l .  Weer ontpopte zich een langdurige d iscussie over het tracé 
van de verbindingsweg Moerkerke-Maldegem. Opn ieuw kwam een voorstel op tafel om 
vanaf de grens met Moerkerke - ter hoogte van de Eibeystraat - de weg naar 
Maldegem-centrum door te trekken via de Scheewegedreve en Passiedreve en het cen
trum van Donk ongemoeid te laten .  
I n  extremis werd het traject via de Oreve naar Scheewege e n  d e  Passiedreef, met 
behoud van de vertakking naar Donk, met zeven stemmen en één onthouding goedge
keurd . Het opmaken van plan en bestek werd toevertrouwd aan gezworen landmeter A. 
Janssens. Zoals voor fase 1 het geval was, werd het plan volgens de opmetingen op het 
terrein en met de kaart op schaal 1 /20.000 van het Min isterie van Oorlog als basis, gete
kend op schaal 1 / 1 .000. 

1 .  Alles op zijn tijd ... 

AI vanaf het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw was het gemeentebestuur 

van Moerkerke voornemens een steenweg aan te leggen richting Maldegem. Dergel ijke 

verbind ing kon volgens de Moerkerkse vroede vaderen het best gebeuren via de wat 

afgelegen wijk Scheewege. Die steenweg zou dan , ter hoogte van de gemeentegrens. 

kunnen aanslu iten op de Eibeystraat (de vroegere Oude Maldegemsche weg)  en de 

Dreef naar Scheewege. beide eeuwenoude aardewegen op Maldegems grondgebied. 

Daarover werd tussen de betrokken gemeentebesturen overleg gepleegd.  Moerkerk 

kon slechts aanspraak maken op staatssubsidiêring op voorwaarde dat de steenweg 



zou aanslu iten op een andere geplaveide weg , om zo het doorgaand verkeer te verge
makkelijken.  Daarom vroeg de gemeente Moerkerke, in haar schrijven aan het 
Maldegemse gemeentebestuur  van 7 februari 1 892, n iet al leen te wi l len besl issen over 
de aan leg van de steenweg , maar ook een "hulpgeld" om haar onderneming te helpen 
bekostigen . 
Vanzel fsprekend moest ons gemeentebestuu r  d ie laatste vraag negatief beantwoorden ,  
omdat men het geld nod ig had om eigen wegeniswerken te financieren ,  zoals de steen
weg naar Oedelem, waar Maldegem toen mee bezig was. 
Op 8 mei 1 892 deelde burgemeester eh .  Vanquekelberghe van Moerkerke het gemeen
tebestuur van Maldegem mee dat zijn col lege opdracht gegeven had de plans op te 
maken voor de steenweg " . . .  vanaf de herberg Oe Warande tot aan Maldegems grond
gebied", met de u itdrukkelijke vraag nu  eindel ijk een regel ing daaromtrent te wi l len tref
fen . Op 1 2  maart 1 893 kwam er andermaal vanuit Moerkerke een soortgel ij k  verzoek
schrift bij het Maldegemse gemeentebestuur  b innen,  waarin steeds intenser werd 
aangedrongen op een besl iss ing.  

Behalve de kasseiweg van de Krone (station) naar Donk en de Steenweg van Brussel op Oostende, zorgden in 
1 890 enkel zandwegen voor de verbinding tussen de verschillende wijken. 

2. De beslissing bleef niet uit. . . 

I nderdaad , zoa ls hierboven vermeld ,  zette het gemeentebestuur van Maldegem het l icht 
op groen .  Na het volledig afwerken van fase 1 kon men nu aandacht schen ken aan de 
voltooiing van het project. 
Overeenkomstig de beraadslag ing en voorlopige goedkeuring van 1 2  mei 1 896 over de 
richting van het geplande deel van de steenweg , werd in de gemeenteraad van 6 okto
ber 1896 definitieve goedkeuring gehecht aan de kwestieuze plans en bestekken .  
De buurtwegen nrs. 5,  52, 55 en 56 zouden op een lengte van 4 .984, 1 0  m en op een 
breedte van 3 m worden gekasseid .  Aan staat en provincie zouden de voorziene subsi
dies. d ie respectievel ijk 1 /3 en 1 /4 van de geraamde kostprijs bed roegen , worden aan-
gevraagd.  1 11 9  



120 I 

Om de steenweg naar Moerkerke een beter verloop te geven ,  moest worden overge
gaan tot de gedeeltel ijke onteigening van een woonhuis .  Bedoeld werd de woning en 
het erf van Bernard De Busscher op de wijk Vake. Vanaf het verenigingspunt van de 
buurtwegen nrs. 52 en 55 (waar zich nu de kapel bevindt) ,  zou ook een vertakking (nr. 
56a en b) naar de  wijk Donk worden voorzien.  

Aldus kwam een betere verbinding van Moerkerke, n iet a l leen met Vake-Maldegem, 
maar ook met Donk-Station tot stand .  

Dat e r  bij het Maldegemse gemeentebestuur geen schijn van onwil te bespeuren vie l ,  
b l ijkt du ide l ij k  uit de sfeer d ie door de  notulen van de gemeenteraad wordt opgeroepen: 
u . . •  Overwegende dat die langbetrachte steenweg van overgroot nut zal wezen voor de 
landbouw, den handel en de nijverheid en inzonderheid voor onze van alle groote 
gemeenschap afgelegen inwoners der wijken Vaeke (westkant), Eibey en Zoetendaele " 
en verder u . . •  aangezien dien steenweg, door zijne verbinding met Moerkerke en met de 
andere in 't Noorden liggende gemeenten, die plaatsen in rechtstreeksche en gemak
kelijke gemeenschap met de statiën vanden ijzeren weg en den tram in deze gemeen
te zal stellen en hij dus voor het vervoer van vrachten bijzonder voordeelig zal zijn, heeft 
de Raad de eer een buitengewoon hulpgeld vanden Staat te vragen, boven de toelage 
van een derde hoogervermeld . . .  " . 

3. De aanbesteding en oplevering 

De kosten voor de  aan leg van de buurtwegen nrs. 5 ,  52, 55 en 56 werden door het 
gemeentet?estuur geraamd op een totaal van 1 06 .867,84 fr. Voor de eerste drie diende 
er minstens 78.392,98 fr .  u itgetrokken ,  terwij l voor nr. 56 de som van 28.474 ,86 werd 
voorzien. 

Na het vrijgeven van deze c ijfers kon de aanbested ingsprocedure volgen, en reeds op 
1 0  mei 1 897 kon het p roces-verbaal van de aanbesteding door het schepencol lege wor
den opgemaakt. Met 1 1 3 .5 1 6  fr. en onder borgtocht van Adolf Polsenaere uit Brugge, 
bood Pieter Lootens uit Sint-Mich iels-Brugge de gunstigste prijsofferte. De bestrating 
zou uitgevoerd worden met stenen uit Lessen en Ouenast, materiaal waar men in d ie tijd 
wezenl ijk de voorkeur aan gaf. Voor de sponden of boordstenen deed men een beroep 
op de steengroeven van Doorn ik .  

Het proces-verbaal van de aanbested ing werd op 1 1  mei  1 897 door de gemeenteraad 
goedgekeurd . Ook de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen verklaarde zich kort 
daarop akkoord , en deelde tege l i jk mee dat ook het M inisterie van Landbouw en 
Openbare Werken een staatssubsidie had beloofd . 

Met de zegen van het Maldegemse gemeentebestuur, tot algemene voldoening van de 
Donkse bevolking en onder het goedkeurend oog van de Moerkerkenaren,  konden de 
werkzaamheden eindel i jk van start gaan . 

Ook die werken kenden een vlot verloop en konden rond de jaarwissel ing worden beêin
d igd .  

Vooraleer tot de defin itieve oplevering van de vern ieuwde buurtwegen over te gaan, 
werd nogmaals via een nauwkeurige opmeting het aantal meter bestrating vastgesteld.  
Die operatie gaf volgend resultaat : 



Oostdreve, Buurt- en Vakestraat (nr. 5)  
Passiedreve (nr. 52) 
Oreve naar Scheeweghe (nr. 55) 
Brezendedreve en Noortommestraatje (nr. 56) 
In totaal 

1 .440,00 m lengte 
1 .593 ,70 m 

632,80 m 
1 .355.00 m 
5.02 1 ,50 m 

De oplevering van deze buurtwegen vond plaats op 1 4  ju l i  1 898, nu  honderd jaar ge le
den dus. 
De totale kostprijs van het tweede deel van het gerenoveerde wegdek gaf volgend 
beeld : 

Aanbestedingsprijs 
Meerwerken 
Aanbestedingskosten 
Opmaken van de ontwerpen en toezicht (400fr. + 7% op 
het totaal van vorige sommen) 
In totaal 

1 1 3 .5 1 6 ,00 fr. 
4 . 1 70 ,73 fr. 

1 25 ,90 fr. 

2 .756,25 fr. 
1 20 .586,88 fr. 

Daarmee viel het doek over de aanleg van de lang betrachte eerste gemeente l ijke kas
seiwegen in Donk. 

Minimumlonen die de aannemers in die tijd aan hun werklieden verplicht waren te betalen .' 

0,30 fr. per uur voor steenhouwers, metselaars en kasseileggers 

0,18 fr. aardewerkers en dienders van steenhouwers, metselaars en kasseileggers 

0,20 fr. zgn. halve steenkappers, metselaars en kasseiers 

0, 10 fr. de zgn. halve dienders 

2,00 fr. per dag voor voerlieden. 

1 1 1 .  BREZENDE-, PASSIE- EN OOSTDREEF ANDERMAAL GERENOVEERD 

Om het voorgaande te vervol ledigen,  w i l len  we nog even u itweiden over de vernieuwing 
van Brezende-, Passie- en Oostdreef eind de jaren zeventig .  Wie i n  d ie t i jd de Oostdreef 
langs moest, leverde strijd tegen een u itgeholde  en met diepe putten doorkerfde aar
deweg.  
Voor alle duidelijkheid zu l len we hierna de wegen in kwestie omschrijven met hun heden
daagse officiële straatnaam . De te vernieuwen hoofdwegen in dit waardevol land bouw
gebied waren de Brezende- en de Passiedreef. 

De huidige Brezendedreef omvatte vroeger, wat de naamgeving betreft, drie onder
scheiden stukken.  Het deel (56a) tussen de Donkstraat en de samenvloei ing van de 
Noortommebeek (w. 68) met de Zi ltebeek (w. 67) d ie dan verder ook nog de 
Brezendebeek (w. 69) opneemt, heette Noortommestraatje, afgeleid van de gel ijknami
ge watergang die op de hofstede van Patrick Verleye ontspringt. Vanaf dat punt, dat 
men in de volksmond ook wel de Steenputten of nog de Rootputten heeft genoemd, 
werd de weg aangeduid met de naam Brezendedreef (56b) .  Die naam vindt ongetwij
feld zijn oorsprong in de vestiging van het Hof van Brezende, eerst een Frankische of 
Merovingische nederzetting ,  in de 1 4de eeuw een kasteel ,  bekend als Broodshende en 
Breedsende, en nu een modern landbouwbedrijf met een gerestaureerd 1 8de-eeuws 
loonhuis. Brezende is  een vervorming van wat eens "Brootshende" was : grond d ie 1 1 21 



armoede brengt ,  het e inde van een broodwi nn ing .  Even voorbij de h istorische hoeve, 
aan het zogenaamde vierwegenpunt ,  en aan het beg in van de Passiedreef hadden we 
dan het derde, noordel ijk  gedeelte dat de Dreef naar Scheewege (55) werd genoemd 
en e ind igde aan de gemeente- en provi nciegrens.  

Aan het Lievevrouwkapel letje en vanaf de  Brezendedreef begint de Passiedreef, d ie v ia 
gr i l l ige bochten naar de Kon ing Albertlaan loopt. De oorsprong van de naam "Passie" 
moet worden gezocht i n  het woord " passe" .  In oude teksten ontmoeten we steeds de 
benaming Passedreef. Een " passe" is een smal le doorgang door een waterloop. I n  d it 
geval was het de  samenloop van Brezende- en Zi l tebeek d ie een passe vormde met de 
dreef die haar kruiste. In feite is het wein ig  consequent dat de weg in kwestie de naam 
Passiedreef kreeg . Het heeft zeker n iets te maken met het overigens betekenis- en waar
devol le beeld van de "Mater dolorosa" dat in het jaar 1 963 op het kruispunt van de 
Brezende- en de Passiedreef werd geplaatst en afkomstig is uit de kloosterkapel van 
Aartrijke , maar "passie" was b l ij kbaar wel lu idender dan "passe" ,  en d ie benaming houdt 
al ruim tweehonderd jaar stand .  Een andere naam voor de Passiedreef, vroeger door de 
Donkenaars wel eens gebru ikt ,  is "Groene weg" ,  wat vermoedel i jk verwijst naar een 
landweg over het g roene ve ld en mogel ijk  verband houdt met het drieslagstelsel in de 
landbouw. 

De 
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baar bij het kruisen van de weg met de Ziltebeek en de Brezendebeek (die hier weggelaten werd). 



Na verloop van een kleine honderd jaar waren de kasseibeddingen van de Passie- en Brezendedreef verre van 
optimaal, ook Donk had zijn "Hel van het Noorden", 

De Passiedreef en de Brezendedreef waren weliswaar gekasseid ,  maar of dat b leef vol
doen moet men beslist eens vragen aan de landbouwers die een kwarteeuw geleden 
met hun rol lend materieel over deze erbarmel ijke wegen hun akkers moesten bereiken ,  
Verregaande s l ijtage had die wegen fundamenteel aangetast . .  , omnia cadunt! Fietsers 
en andere weggebruikers spraken terecht over "de hel van het Noorden " ,  Wie echter nu  
deze kant uitmoet en nog kan vergel ijken met vroeger, gen iet dubbel zoveel van een 
totaal vernieuwd wegdek, waarrond het eeuwenoude groene kader vol ledig gerespec
teerd werd, 

Het gebied waarin de wegen zich situeren ,  l igt in  de noordweste l ijke hoek van 
Maldegem en behoort sedert 8 maart 1 979 tot de (samengevoegde) Polder van 
Maldegem. Voord ien maakten die gronden deel u it van de Polder Moerkerke-Zuid-over
de-Lieve, nu Damse Polder genoemd. De begrenzing van d ie op Maldegemse bodem 
gelegen polder was als volgt: rechts van het kerkhof in  Donk (r icht ing Moerkerke) volg
de de poldergrens de Barm? of Lange wege l ,  de Donkse beek, de Pass iedreef, de 

Een gezicht op de Passiedreef vanaf het kapelletje aan de 
"vierweegse", De verbeteringswerken aan de Brezende-, 
Passie- en Oostdreef, toegewezen aan de Gebroeders De 
Waele uit Ichtegem werden regelmatig opgevolgd door de 
schepen van Openbare Werken Marcel Baert, Donks 
raadslid Paul De Ceuninck en kantonnier Berthil Cauwels, 



Vakeleie,  dwarste dan de Kon ing Albert laan om zo via de Vakebuurtstraat naar het noor
den af te bu igen.  Verder l iep de g rens langs het Sapaertsvaardeke, dwarste opn ieuw de 
Kon ing Albertlaan om dan de Oostd reef te vo lgen.  Even vóór de Eibeystraat zwenkte de 
grensl i jn eerst i n  oostel ijke en daarna in noordel ijke r ichting  af om de West-Vlaamse 
grens te vervoegen.  Links van het kerkhof volgde de poldergrens de Brezendedreef, om 
ter hoogte van de Zi ltebeek naar l inks af te buigen en zo ook de West-Vlaamse g rens te 
bereiken. Dat gebied behoorde ooit g rotendeels tot de bezitt ingen van de Abdij van 
Zoetendale ( 1 2 1 5- 1 584), die z ich vooral u itstrekten tussen de Brieversweg , de 
Oostd reef, het Sapaertsvaardeke en de Lieve, in de bedding waarvan in  1 854 het 
Schipdonkkanaal werd gegraven ,  en zelfs tot d icht bij Aardenburg in Nederland. 

1 .  Het dossier 

De eerste stappen d ie moesten leiden tot betere wegen werden gezet op 20 maart 1 973. 
Na contact met het bestuur van de Polder Moerkerke-Zuid-over-de-Lieve kreeg urbanist 
J .  Van den Bulcke op 1 6  apri l  1 973 van het Maldegemse gemeentebestuu r  de opdracht 
een kostenraming op te maken.  De Brezendedreef en de Passiedreef zouden, volgens 
een eerste studie ,  op 5 m breedte worden gebracht, terwijl voor de overige wegen w.o. 
de Oostdreef 3 m werd voorzien. Het zou bovendien een koolwaterstofverhard ing wor
den . Er werd tevens,  na ruggespraak met het Moerkerkse polderbestuur, besl ist dat het 
gemeentebestuur van Maldegem zou fungeren als opdrachtgever. Aan het Ministerie 
van Land bouw werd gevraagd deze werken te subsid iëren .  

De reacties van het  Oost-Vlaamse provinciebestuur zetten op 21  maart 1 975 echter een 
domper op het enthousiasme. Volgens het provinciebestuur waren de wegen nog in  
goede staat en de kosten ,  toen geraamd op 1 0 .000.000 fr. , veel te  hoog.  Zij d ie regel
matig deze wegen gebru ikten ,  oordeelden daar echter anders over en ook het gemeen
tebestuur  b leef bij zijn stand punt om de wegen te verbeteren ,  maar opteerde nu voor 
een beton- in plaats van een tarmacverhard ing .  Na versch i l lende tussenkomsten bij het 
M in isterie van Landbouw werd door dit departement een toelage beloofd van 60% , op 
voorwaarde dat de Brezendedreef uit de  bundel werd gel icht en,  bij eventuele herstel
l ing van d ie weg ,  de kosten vol ledig door de gemeente zouden gedragen worden.  
Maldegem bleef echter aan het ganse dossier vasthouden en de gouverneur deelde u it
e indel ijk  mee dat hi j  toch kon akkoord gaan met de verbeter ing van de wegen,  gezien 
de gunst ige financiële toestand van de gemeente. Ook het M in isterie van Landbouw l iet 
op 1 8  november 1 977,  na een reeks besprekingen en werkbezoeken ,  weten dat het tota
le pakket voor een subsidiër ing van 60% in aanmerking kwam, op voorwaarde dat de 
breedte van de Brezende- en Pass iedreef tot 4 m zou worden beperkt. Dat voorstel was 
voor het gemeentebestuur aanvaardbaar. 

Op 24 apri l  1 978 werd het ontwerp in de  Maldegemse gemeenteraad eenparig goed
gekeurd . De raming van de uit te voeren werken bedroeg 23.867.000 fr. Na het aan
brengen van een aantal wijzig ingen werd aan het gemeentebestuur, op 7 augustus 1 979 
door de Provinciale Techn ische Dienst goedkeuring verleend om de aanbesteding uit te 
schrijven .  Aanbesteding en toewijzing gebeurden respectievel ijk op 1 7  en op 24 sep
tember 1 979. Op 1 5  september 1 980 kreeg de firma Gebroeders De Waele uit Ichtegem 
opdracht aan de slag te gaan . Aangezien het verlengstuk, de zogenaamde 54-ter, vol
ledigheidshalve in het project was opgenomen, moest men echter nog een bijkomende 
ui tgave voorzien. Die werken konden reeds op 30 jun i  1 98 1  worden beêindigd, 
Om de wegen in dit  poldergebied te vern ieuwen waren ca, 4.800 m3 beton nodig over 
een lengte van 7 .8 1 0  m; de totale kostprijs daarvan bedroeg 26.850.992,79 fr. 



2. Behoud van eiken en kasseien 

De Brezendedreef vóór de aanpassingswerken 
van 1 98 1 . 

De Brezendedreef was dus tot in 1 981  een met prachtige eiken bomen omzoomde kas
seiweg, d ie vanaf de Donkstraat noordwaarts loopt en ter hoogte van de Eibeystraat het 
grondgebied van Moerkerke-Damme bereikt. Het tracé, vanaf het kerkhof tot aan de pro
vinciegrens, werd in de " renovatie van de landbouwwegen" opgenomen met als gevolg 
dat de kasseien vervangen werden door een monol iet-betonnen wegdek. De eikenbo
men , d ie het mooie decor vormen van één van de wein ige dergel ijke dreven op 
Maldegemse bodem, bleven over de gehele lengte bewaard . 

De redenen waarom de kasseien van de Brezendedreef i n  de dorpskom behouden bIe
ven, waren drieërle i .  Vooreerst kon de vernieuwing van de land bouwwegen slechts door 
het Ministerie van Landbouw worden gesubsid ieerd indien ze waren gelegen b innen de 
grenzen van de polder Moerkerke-Zuid-over-de-Lieve . Het u iterste punt van bedoelde 
zone bevond zich toen ter hoogte van het kerkhof. Een tweede reden waarom het 
gemeentebestuur  de typische kasseien wilde behouden , had meer te maken met het 
natuurlijke dorpskader. Hier gold vooral de harmonie met het decoratieve gewelf van 
eeuwenoude boomkruinen, een stukje landschappeli jk schoon eigen aan Donk,  dat wij 
l iefst n iet verloren zagen gaan. Een derde argument, ook niet zonder belang ,  legt voor
al de nadruk op mobil iteit en vei l ighe id .  Komende van Moerkerke moeten de bestuur
ders aan het kerkhof een l ichte bocht nemen om de dorpskom binnen te rijden . Bij het 
zien van de kasseiweg mindert men automatisch vaart, zodat dit wegdek als een ver
keersdrempel b l ijkt te werken. 
De mogelijkheid om het betonnen wegdek op kosten van de gemeente vanaf het kerk
hof tot de Donkstraat door te trekken ,  werd wel overwogen , maar n iet weerhouden. Om 
gel ijke redenen werd besl ist het stuk kasseiweg te behouden, maar het wel aan te pas
sen. Het is nu echter wel ,  na twintig jaar, en met het sterk toegenomen en vaak zwaar 
wegverkeer dringend aan herste l l ing toe. 1 1 25 



3. De inhpldiging 

Op vrijdag 1 1  september 1 98 1  werd dan het vernieuwde wegdek met de nodige lu ister 
off icieel ingewijd .  De bewoners uit de betrokken wijk hadden werkel ijk  geen moeite 
gespaard om hun geestdrift en dankbaarheid uit te drukken .  Zij hadden dat gedaan met 
passende poëtische teksten ,  prachtige b loemen en al ler lei mooie versierselen.  
Aan het Mariakape l letje op het vierwegenpunt mochten we,  als Donks vertegenwoord i
ger in het gemeentebestuur, het welkomstwoord u itspreken,  waarbij al le instanties har
tel i jk werden gedankt d ie het mogel i jk hadden gemaakt het project te real iseren .  Daarna 
kwam burgemeester Jean Rotsart de Hertaing aan het woord om zijn voldoen ing uit te 
d rukken over deze verwezen l ijk ing .  Naast een u itgebreide delegatie van het gemeente
bestuu r  en tal rijke prominenten van staat en provincie,  hadden ook de Donkenaren er i n  
g roten getale prijs op geste ld d ie p lechtigheid met hun aanwezigheid te  vereren .  
Vooraleer de burgemeester het  l int  zou doorkn ippen,  werden de vern ieuwde wegen 
ingezegend door pastoor Serafien Van Avermaet. 
Te voet legden genodigden en sympathisanten de terugweg af naar het centrum van 
Donk. Zij werden stij lvol begeleid door de keurig u itgedoste ru iters en amazones van de 
Landel ijke R ijveren ig ing St.- Barbara en door de Muziekmaatschappij Nut en Vermaak, 
d ie voor de muzikale oml ijsting zorgde.  Een receptie, aangeboden door het gemeente
bestuur  en een optreden van de pas heropgerichte Donkse Klopperdans bezegelden 
deze geslaagde plechtigheid .  
B i j  het persverslag dat Leopold Ve i rman over de inhu ld ig i ng in  weekblad Vrij 
Maldegem l iet pub l iceren ,  stonden ook gelegenheidsged ichten afgedrukt ,  waarvan 
wij enke le de lezer n iet w i l len onthouden .  Zo sierden volgende verzen de toegangs
poort van 't Klokske , de hoeve van de fami l ie Gerard Huyghe- Ivonne Cauwels :  

"Een oude straat is verdwenen; 

ze lag al lang op onze tenen. 

In 't Klokske is men tevreden en blij, 

daar hoort een inhuldiging bij. 

Ons gemeentebestuur was paraat; 

we kregen een nieuwe straat. 

Men begon te meten en te passen 

en het water te versassen. 

Men gebruikte groot geweld; 

de straat haar dagen waren geteld. 

Men sloeg de piketten; 

de conducteur moest er even op letten. 

Oe kasseistenen werden geladen; 

waar naartoe, men moest het raden. 

Het duurde maar een fractie; 

de bulldozer schoot in actie. 

Men werkte met de schop; 

we waren er bovenop. 

Men werkte met een grote ploeg; 

de arbeiders waren niet moe. 

Oe straat lag in haar hemd; 

de inwoners waren content. 

Men bracht grind en beton; 

dit was van harte welkom. 

Oe oude kasseien zijn verdwenen; 

ze waren gelegd met lompe stenen. 

Ze waren gedoemd om te verdwijnen; 

niemand zal er nog om kwijnen. 

Men heeft lang gewacht met veel geduld; 

eindelijk is een droom vervuld. 

Met deze nieuwe baan, 

·is iedereen voldaan. 

Men rijdt langs mooie wegen 

en men komt er een Mariabeeldje tegen. 

Soms ontmoet men een vriend of gebuur 

in die mooie natuur. 

's Morgens bij het ontwaken, 

staat o. -L. - Vrouwke te waken. 

Ze kijkt nederig en teer 

op het nieuwe baantje neer. 



Met de trekker of de wagen; 

de boeren hoeven niet meer te klagen. 

Men rijdt niet meer in het stof 

als men terugkeert naar zijn hof. 

Menig oudje komt er langs met de fiets; 

de straten dienen toch voor iets. 

Ze wuiven met de hand; 

hier nu rijden is plezant. 

Je wandelt onder mooie eiken bomen; 

Je moet er eens langs komen. 

Kom je midden in het veld, 

dan word je door heimwee gekweld. 

Kom je 's morgens vroeg naar buiten, 

dan hoor je de vogeltjes fluiten. 

Ze kijken naar het goudgele koren; 

voor hen is ook een nieuwe straat geboren. 

Men rijdt er geluidloos en zacht, 

zowel bij dag als bij nacht. 

Men rijdt er niet van Knokke naar Oostende 

maar van 't Klokske naar Brezende. 

Onze gemeentebestuurders 

hebben het weer getoond; 

wij werden door hen beloond. 

Ze deden werk van de bovenste plank 

en wij betuigen onze hartelijke dank. 

Dichtkunst van wij len landbouwer André Savat, een fi losofisch ingestelde buurtbewoner 
die vanuit de stemmige keuken van zijn bescheiden boerderijtje aan de Doornmeersch , 
graag de vrije loop l iet aan zijn poëtische ontboezemingen . . .  "Dichter en boer" . . .  waar 
hebben we dit nog gehoord ? 

Verder waren er nog de spreuken en opschriften waarmee de fami l ie  Georges Huyghe
Rachel De Schepper en de fami l ie Laurent De Brabander-Maria Gobeyn hun hofsteden 
hadden getooid,  zoals o.a. 

Waren we de meester niet rijk, 
we reden nog in 't slijk. 
Wij danken U I. 

D� �erenoveerde landbouwwegen werden op vrijdag 1 1  september 1 98 1 ,  t.g .v. Donk-kermis met de nodige luister 
officieel opengesteld. Naast de talrijk aanwezige Donkenaren was er een uitgebreide delegatie van het 
Maldegen:se gemeentebestuur. V. l .n . r. de raadsleden Camiel De Schepper, Raymond De Clercq, Simone 
Borgonjon, Sylvere De Cuyper, Georges Gobeyn, burgemeester Jean Rotsart de Hertaing, secretaris Bertrand 

I Slabbinck en raadslid Paul De Ceuninck. 1 27 
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Vanzelfsprekend kwam al le eer en lof toe aan het volta l l ige gemeentebestuur, dat van 
meet af aan en zonder voorbehoud gehoor had gegeven aan de verzuchtingen van de 
Donkse bevolk ing . Trouwens,  al le instanties die ook maar enige verantwoordel ijkheid 
droegen in het renovatiedossier, hadden n iet de minste moeite gespaard om het ganse 
opzet met succes te helpen bekronen .  De b l ijken van waardering die de Donkenaars ten 
overstaan van de beleidsorganen tot uit ing wi lden brengen, waren dan ook het beste 
bewijs van hun  oprechte dankbaarheid .  

NOG MEER VER BETERINGEN 

Met de aanleg van de eerste lokale steenwegen werden aan het eind van de 1 9de eeuw 
ook in Donk de moderne tijden inge lu id .  Dat al les vond p laats onder de opeenvolgende 
Maldegemse gemeentebesturen die respectievel i jk door de burgemeesters Désiré De 
Meyere, 1 879- 1 885, Désiré Van M u l lem , 1 87 1 - 1 879 en 1 885- 1 889, en H ippol iet 
Cuelenaere, 1 890- 1 903, werden aangevoerd . In d ie tijd ,  meer bepaald van 1 879 tot 
1 908, fungeerde landbouwer Fréderik Blomme als raadsl id en afgevaard igde van de 
Donkse dorpsgemeenschap. H ij werd in 1 908 in die hoedanigheid opgevolgd door de 
Donkse verkozene Henri Tamsyn . 

Het real iseren van een betere wegverbinding tussen de Donkse spoorweg halte en de 
Moerkerkse dorpskern zou de economische g roei van beide dorpsgemeenschappen 
ongetwijfe ld  gunstig beïnvloeden en verder aanwakkeren .  Bovendien kwam deze fun
damentele ingreep niet a l leen als een geschenk u it de hemel, maar bleek ook nog heel 
wat consequenties in te houden. Zo waren d ie eerste wegvern ieuwingen een probaat 
midde l  dat door de Donkenaars dankbaar werd aangegrepen om er bij de overheid op 
aan te dringen de wegeninfrastructuur  van het ganse dorp eens grondig onder de loep 
te nemen .  De bewoners van de Hei rweg zagen het als een welgekomen precedent en 
g ingen als eersten op 9 mei 1 900 bij het gemeentebestuur  aankloppen met een schrif
tel ijke aanvraag " . . .  tot het besteenigen van den Oonckschen heirweg". Ook de bewo
ners van de wijken Krone en Veldhoek l ieten zich n iet onbetu igd en vroegen op 1 9  maart 
1 90 1  ook al om toch maar een " . . .  besteeniging van de Ve/dhoekstraat" te bekomen. Na 
heel wat getalm werd daarom tijdens de gemeenteraadszitt ing van 21 augustus 1 903 
beslist een tegemoetkoming ten overstaan van de Donkenaars te doen en de aardewe
gen "Oonckschen heirweg en Ve/dhoekstraat" met afval uit de steengroeven te verbete
ren .  Nadien, in het jaar 1 927, kwam er een sl ijtlaag met fijn gr ind en nog later kregen 
beide wegen en de inmiddels gekasseide huid ige Donkstraat een volwaard ige tarmac
verhard ing .  

Sommige aarde- en steenwegen waren in vroeger tijden nog bezwaard met de zeer hin
derl ijke "barrières" waar tol of retributies moesten betaald worden.  In  1 8 1 6  was er op de 
Krone zo'n barrière. Ze was opgeste ld  ter hoogte van de nu verdwenen afspanning
taverne " De Blauwe Kroon" ,  een landel ijke herberg die reeds in de 1 8de eeuw vermeld 
werd en gelegen was op de plaats waar heden het bedrijf van de fami l ie D .  De Smet is 
gevestigd . Nog in 1 828 werden de barrièrerechten op Maldegems grondgebied ver
pacht voor drie jaar; die van Donk voor 1 . 250 gu lden en de andere voor 2.000 gulden. 
Verder bestonden er nog enkele andere, minder belangrijke particul iere barrières. Zo 
was er een gep laatst aan het beginpunt van het Noortommestraatje (hu id ige 
Brezendedreef) nabij de hoeve van Cornel is Matth ijs, wel eens aangeduid als Hof ter 
Donc!, waar nu de herberg 't Pleintje is. Ook de wijk Groot-Burkel had, volgens de over
leveringen, zijn barrière. De barrièrerechten op de rijkswegen werden afgeschaft door 



De Brezendedreef: oude eiken, koepels van groen, rustgevende vergezichten . . .  Een pardijs voor fietsers maar zon
der apart fietspad buiten de dorpskom. 

de wet van 1 5  november 1 866. Sindsdien waren de mensen bevrijd van deze controle
regel die als een permanente plagerij en geldafpersing werd ervaren en d ie daarenbo
ven het verkeer belemmerde. 

Sedert het promoveren tot volwaard ige parochie ging Donk er, wat de algemene acco
modatie betreft, steeds op vooru it .  In 1 894 kwam er openbare verl ichting met petro
leum. Die straatver l ichting brandde doorgaans gedurende de zes à zeven wintermaan
den. Aanvankelijk was er tijdens de zes of zeven dagen vóór en dr ie dagen nà vo l le 
maan geen verl ichting.  Later werden de lantaarns onmiddel l i jk ,  ook op de dr ie dagen nà 
vol le maan aangestoken. Het l icht werd telkens om 23.00 u. u itgedoofd . De aannemers 
die dat werk aanvaard hadden, moesten voor hun aanbested ingsprijs, naast het aan
steken en uitdoven van de lantaars , zorgen voor de brandstof, de nodige ladders , de 
lampen en het regelmatig onderhoud .  
In  december van het jaar 1 897 werd aan de meisjesschool annex klooster op u itdruk
kelijk verzoek van pastoor Van den Breen een van de eerste straatlantaarns geplaatst 
door de Société Anonyme "La Washington" .  Op 1 2  november 1 901  richtten ook de fami- 1 129 
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l ies Goossens,  Tal loen,  L ips,  De Prest en De Brabander gezamenl ijk  een verzoek aan 
het gemeentebestuur een straatlantaarn te wi l len p laatsen aan het punt waar de Donkse 
beek de Hei rweg dwarste , het hu id ige kru ispunt van Donkstraat en Paardekerkhof. Het 
d uurde nog tot 1 9 1 4  vooraleer de ingang van de kerk een petroleumlantaarn kreeg . 
Eerst veel later, wel bepaald i n  1 927 , werd Donk, samen met Kleit , Strobrugge en 
Rokalseide van e lektrische openbare ver l ichting voorzien.  

Dit waren de eerste, maar nog schuchtere pogingen d ie in Donk werden ondernomen 
om deze afgelegen wijk sti laan uit het isolement te halen. Zonder schokeffecten ,  maar 
door wijs overleg en eensgezinde samenwerking van zijn inwoners, s laagde de jonge 
paroch iegemeenschap erin van Donk een dorp te maken waar het goed is  om te leven.  

Geraadpleegde bronnen 

Gemeentearchief Maldegem : de nr. 2647, 266 1 , 2662, 2663, 2697. 
Kerkarchief Maldegem-Donk : Liber Memorial is .  
Gemeentelijke Infogids, jaargang 1 98 1 .  
Weekend-Knack, nr. 42 van 1 8-24 oktober 1 995. 
Een Kijk in Maldegems Verleden bij 't Eeuwfeest 1 930. 
D .  Verstraete, H istorische Verkenn ingen in het Meetjesland, Maldegem, 1 981 . 

Met dank voor de foto's: 
Gemeentebestuur Maldegem, Ere-burgemeester J. Rotsart de Hertaing 
De dames en heren : lrma De Swaef, Alice Dhaenens, Georgette Van Rie, Noëlli De Busschere, Walter 
Notteboom, Arseen De Busschere, Marcel Tamsyn, Roger Depickere, Armand Hoogerwerf, Patrick De 
Grande, Piet De Loof, Gerard Goddyn . 



VAN DE KRONE TOT HET EIBEY 

BOUWKUNDIG ERFGOED 

IN DONK 
Paul De Ceuninck 

HET STATION VAN DONK. 

Het eerste station van Donk werd in 1 878- 1 879 gebouwd aan de rijksweg Gent-Eeklo
Brugge, even voorbij de grenspaal tussen Oost- en West-Vlaanderen ,  op het g rondge
bied van Sijsele. Dit gebeurde op vraag van pastoor De Swaef en door bemiddel ing van 
senator baron 't Kint de Roodenbeke . Een afgedankte stoomtramwagen deed d ienst als 
wachtkamer voor de reizigers. Op deze foto van rond 1 930 zien wij stationschef Cam iel 
Botterman met zijn echtgenote Emil ie Danneels en hun dochter Marie-Josée . 1 131 



1 .  Het nieuwe station 

I n  1 93 1 -32 moest het eerste stationsgebouw plaatsmaken voor een n ieuw en modern 
spoorwegstation . De bouwplans en lastenkohieren waren opgemaakt op 29 apri l en op 
2 mei 1 93 1  en in Brussel goedgekeurd op 29 mei 1 93 1 . Het nieuwe station zou worden 
opgericht tegenover de toegangsweg naar het centrum van Donk, u iteraard aan de rijks
weg Gent-Eeklo-Brugge, maar nu op het g rondgebied van Maldegem. 

Het was de Gentse arch itect August Desmet ( 1 887- 1 967) ,  leraar aan de Academie voor 
Schone Kunsten van Gent en docent aan de Rijksun iversiteit van Gent, d ie het plan had 
ontworpen en die dan ook de le id ing kreeg van de uit te voeren werken . Deze bouw
meester wenste eens en voor altijd een e ind te maken aan de traditionele bouwstijl van 
de tot h iertoe neergezette landel ijke stationnetjes, d ie deden denken aan eenvoudige 
Zwitserse landhu isjes. 

Hij achtte de tijd gekomen om op d it vlak vern ieuwing te brengen en vooral de efficiën
tie en de esthetiek te laten primeren.  

Om d ie reden l iet h ij z ich voornamelijk inspireren door de moderne baksteenarch itectuur  
d ie toen reeds voor de Nederlandse spoorwegstations werd toegepast. Hij gaf de voor
keu r  aan een eerder kub istisch gebouw in donkere steen met betrekkel ijk  veel g las. I n  
g rote l i jnen zou het complex, naast een  woonruimte voor de  stationsoverste, moeten 
beschikken over een ontvangst- en loketruimte, een wachtkamer voor de reizigers 1 ste, 
2de en 3de klas , een opslag ruimte voor kolen en hout, een magazijn en de nodige san i
taire voorzieningen.  De functionele lokalen,  vol ledig afgesloten van elkaar, mochten 
enkel toegankel i jk zijn via een afzonder l ijke ingang.  

Donk kreeg een mooi stationsgebouw dat  voor de ganse regio en voor de N .M . B .S .  in 
het algemeen model kon staan . Maar al les heeft z i jn t i jd . . .  I n  1 959 werd de spoorlijn 
Maldegem-Brugge afgeschaft. Goederen- en reizigersverkeer per spoor door Donk en 
Maldegem behoorde tot het verleden. 

Na lange jaren leegstand raakte het stationsgebouw in sterk verval en werd het door de 
N . M .B .8 .  in 1 992 in openbare zitting te koop aangeboden. Het echtpaar Patrick De 
Grande en Els Goethals werden de n ieuwe eigenaars. Zij wi lden er hun vaste woonst en 
een ontwerp-studio voor d rukwerk, "Quatre Mains" ,  i nstal leren .  

Met doorzett ingsvermogen en deskundigheid slaagden z i j  er in  het gebouwencomplex 
te renoveren en aan te passen .  Het perron werd omgetoverd in een gezel l ig tuinterras
je.  

I n  1 995 kon het vroegere Donkse station , nu zonder gehaaste reizigers, toeristen of pen
delaars, als volwaard ige ontwerp-stud io worden ingewijd . Dat er tijdens de restauratie 
respect werd opgebracht voor het oorspronkelijke plan, het spec ifieke karakter van het 
gebouw en de originele interieurdecorat ie, kunnen wij al leen maar toeju ichen . 

(Met dank aan mevr. L. De Smet, voor het ontlenen van de foto's) .  



Het nieuwe station van "Donck" was imponerend. Het omvatte van rechts naar links de woning van de stations, 
chef, de loketruimte, de wachtkamer 2e en 3e klas, de wachtkamer 1 e klas en een magazijn.  

-' ...... "- - ""'t' . .  
" 

" ... . 

Het station gezien aan de kant van het perron. 



Boven en onder: de wachtkamer 2e en 3e klas, met strakke geometrische vormen als muurbekleding. 

1 34 '--______ .L.:. 



2. De Blauwe Kroon 

Op de foto: de oude herberg met v.l .n . r. Magdalena Verniest, Jer6me Van Rie en Gaston Cauwels. 

De naam van de buurtschap " Krone" en "Kronekalseide" komt van de thans verdwenen 
herberg en afspanning die het u ithang bord "De Blauwe Kroon" d roeg.  De herberg mag 
niet verward worden met het hu id ige café-restau rant "De gouden Kroon" ,  waarvan de 
famil ie André De Muer - Carine Stokx nu eigenaar en u itbater is. Laatstgenoemd café 
werd rond de jaren dertig door het echtpaar Cyriel D 'Hoore - Ju l ius  De Boever gebouwd . 

De oude taverne "De Blauwe Kroon" was meer oostwaarts gelegen en stond op de 
plaats waar nu ,  in  het nr. 273,  de fami l ie  Denys De Smet woont. Nog n iet zo heel  lang 
geleden werd de herberg , met haar typ isch Fran s dak,  door de toenmal ige eigenaars 
en bewoners, de fami l ie Jerome Van Rie - Magdalena Verniest, afgebroken om plaats te 
maken voor een n ieuwe woning . 

De taverne " De Blauwe Kroon" was ook een vaste pleisterplaats voor de d i l igence, d ie 
de d ienst verzekerde tussen Brussel en Oostende, via Gent en Brugge. I n  1 829 bestond 
de di l igencedienst tussen Maldegem en Brugge nog steeds. Het was toen een onder
neming van de " Postchaise van Maldegem" , geêxploiteerd door Ambrosius Lams. I n  de 
afspanning wisselde men van paarden en voorzag men de trekdieren van eten en dr in
ken. Lange tijd - ook toen de dranksl ijterij reeds gesloten was - bleef de eet- en dr ink
bak voor de paarden als een bezienswaardigheid de voorgevel van de gewezen afspan-
ning sieren.  1 135 



3. Het Groot Hof van Sint-Jan 

Dat is het aloude "G root Hof van S int-Jan" ,  eigendom van de Zusters van Liefde, 
bewoond en als landbouwbed rijf u itgebaat door de fami l ie Wi l ly Verleye-Rosanne De 
Vreeze. 
Aanvankel i jk was de hoeve in  handen van Jan van Donc ,  een man van aanzien , die 
regelmatig opdu ikt in  oorkonden u it de dertiende eeuw. 
I n  1 273 is de hoeve, toen gekend onder de naam "Hof van Donc" , in  het bezit van 
kanunn ik  Arnout van Maldeghem. H ij schonk de hofstede, samen met andere eigen
dommen aan het Brugse St . -Janshospitaal . Een van de voorwaarden was het oprichten 
van een hospitaal in Maldegem ten bate van de zieken van het Ambacht Maldegem. Met 
de Franse Revolutie werden deze hospitaalgoederen eigendom van de Burgerlijke 
Godshuizen van Brugge. 
Volgens de legger van het Sint-Janshospitaal omvatte de hoeve met omringende gron
den de aanzien l ij ke oppervlakte van 299 gemeten 2 1 0  roeden . 
I n  de jaren twintig van deze eeuw waren nog vele ha van deze gronden sterk bebost. 
Dit is onder meer de reden waarom er het Sanatorium werd gebouwd . 
I n  1 760 was de hoeve nog vol ledig omwald met brede grachten .  Enkel aan de oostzij
de was ze toegankel i jk via een houten valbrug die 's avonds opgehaald werd om zich 
te bevei l igen tegen rovers en tegen de vraatzucht van de in  de streek veel voorkomen
de vossen. Aan het einde van de 1 8e eeuw werd de hoeve ook aan de westzijde van 
een smalle toegang voorzien.  
Vanaf het " Hof van Donc" vertrokken vroeger vier dreven : de Zuiddreef (het huidige Sint
Martensstraatje) ,  de Westdreef (nu  de Sint-Jansdreef), de Noorddreef en de Oostdreef 
(nu de Awalstraat aanslu itend met het hu idige Paardekerkhof), d ie noordoostwaarts na r 
het centrum van Donk l iep.  



I n  1 896, ten tijde van de aanleg van "den steenweg naar de statie ", werd de hoeve 
bewoond door de fami l ie Jacobus Martens-Sophie Goormachtig .  Daarna was het hun 
zoon Alfons, gehuwd met Romanie Ide, die de hoeve betrok. Hij werd opgevolgd door 
André Verleye (van het Klein Hof van St. -Jan ) ,  gehuwd met Maria Martens (dochter van 
Alfons en Romanie Ide) .  In 1 967 kreeg hun zoon Wi l ly de u itbating in handen . Ook dat 
gezin g ing van meet af aan met zijn tijd mee en bouwde het landbouwbedrijf in de lijn 
van de fami l ietraditie oordeelkundig verder uit .  

, l  . 

Legger 1 760 van het Sint-Janshospitaal, Brugge. 

LEGGER VAN HET SINT-JANSHOSPITAAL, BRUGGE, 1 760 
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Plan uit de "Orrigineele leg her vande landen ap oanck ende hafsteden aldaer, bene
vens de landen apde prochie van Maeldeghem ende thienden aldaer met alle hunnen 
caerten tat retenuws vande antfanger, gemeek ten jaere 1 759- 1 760 daar H. B. 
Vermeerseh ". De legger is gemaakt volgens kaarten en plans in 1 66 1  opgemaakt door 
"F. Baudens, gheswaren landtmeter slands vanden Vrijen ". 
Op bovenstaande kaart ziet men hoe het Groot Hof en het Klein Hof de belangrijkste 
hoeven zijn voor de exploitatie van de er rond gelegen landerijen.  De percelen l iggen 
tussen Oen Brugschen herrewegh (nu Donkstraat, rechts op de kaart) en Oen verdanc
kerden Brugghewegh ( l inks op de kaart). De twee rechte l ijnen du iden het tracé aan van 
de rijksweg naar Brugge (aangelegd omstreeks 1 780). 
Beide ' grote wegen zijn verbonden door een d reef die van noord naar zuid loopt en 
waarlangs zowel het Klein Hof als het Groot Hof kan bereikt worden. 1 137 
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4. Het Klein Hof van Sint-Jan 

De hoeve, het " Kle in Hof van Sint-Jan" ,  zou volgens heemkundige D .  Verstraete dateren 
u it het begin van de 1 6e eeuw. Waarsch ijn l ijk is het een van de hoeven d ie we zien op 
de kaart van Pieter Pourbus ( 1 57 1 )  ten zuiden van den Brughschen herrewegh. 

I n  de legger van het Sint-Janshospitaal u it 1 760, (zie kaart vorige blz) .  zien we dat het 
Klein Hof slechts bereikbaar was vanaf den Brughschen herrewegh (nu Donkstraat) via 
een dreef (nu  Paardekerkhof) d ie zuidwaarts l iep en een aftakking had (nu Arnold Van 
Maldegemlaan) tot aan de ingang van de hoeve. 
Het Klein Hof met landerijen had toen een oppervlakte van 1 42 gemeten en 203 roeden . 
Voorts bleek het Kle in Hof, in d ie tijd bewoond door Jacobus Roeis,  naar het oosten te 
g renzen aan de hofstede en het akker land van Jacobus Van Loo en het Armbestuur van 
Maldegem, en aen de noortsyde denselven Van Loo en den disch van Maldeghem. 
I n  de eerste helft van de 1 ge eeuw was er een rechte dreef tot stand gekomen die het 
Klein Sint-Jan naar het zuiden toe verbond met de rijksweg Gent-Eeklo-Brugge. Het was 
in de bedding van deze dreef dat in 1 896 de "steenweg van Donk" aangelegd werd d ie 
het centrum van Donk nu rechtstreeks met de Krone verbond . Bij het Klein Hof maakte 
de weg tweemaal een hoek van 90° vooraleer hi j  de Donkstraat bereikte. 

I n  die tijd was het Klein Hof bewoond door de fami l ie  Frederik Blomme. Als opvolgers 
en u itbaters zien we achtereenvolgens August Verleye-Sidonie Lateste en Marcel 
Martens-Adrienne Verleye (+)  - Alice Dhaenens. Het erf, nog steeds eigendom van het 
O .C .M .W. van Brugge (de vroegere Burgerl ijke Godshuizen) wordt nu op een econo
misch verantwoorde wijze u itgebaat door de fami l ie Patriek Verleye - Anne-Marie 
Bouché. 
De toegangsweg tot bovengenoemde rijksweg , in de volksmond het "Donks kasseiken" 
geheten, kreeg in  1 955 de officieel erkende naam Pastoor De Swaeflaan. 



5. Het Gemeentehuis van Donk 
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Een van de merkwaardigste woningen van Donk verdween voorgoed in het jaar 1 988.  
Het werd gesloopt en maakte plaats voor een moderne apotheek en een eigentijds 
appartementsgebouw. 
Het betreft de aloude herberg '' 't Gemeentehu is" , centraal gelegen in de Donkstraat (de 
vroegere Don.kse Heirweg)  ter hoogte van het "Plein " .  
Dat plein wordt reeds vroeg vermeld in de oude archiefstukken: H • • •  a/soo noortwaert 
naer 't P/eyn van Don ck . . . .  opden brugghewegh, met hun hofstede ende herberghe an 
't Pleyn ter Donck . . .  anden heerwegh ter p/aetse of 't Pleyn van Donek . . .  " (Ommeloper 
1 - 1 78, van de prochie Maldeghem, opgemaakt door Jan D'  Herbe in 1 726) .  
Reeds in  de 1 7de eeuw was er herhaaldel i jk sprake van het "Stadhuis van Donck" ter
wijl honderd jaar nadien de woning meestal aangeduid wordt als de "Herberg van 
Donck". De naam '''t Gemeentehuis" dateert pas uit het begin van de 20ste eeuw. 
Wie het huis heeft gebouwd is moei l ijk te achterhalen . Wel weten wij dat het in de loop 
van de tijd verschi l lende wijzigingen heeft ondergaan . 
Uit de opzoekingen van l ic .  D. Verstraete bl i jkt dat er in 1 645 een zekere Thomas Houck 
woonde. H ij werd in  1 686 opgevolgd door Pieter De Bl ieck, d ie aan het begin van de 
1 8de eeuw de landel ijke herberg overliet aan zijn dochter Adriana. Zij huwde naderhand 
met Matthys van Tente. Dit echtpaar baatte naast de herberg en een landbouwbed rijf 
ook een bescheiden brouwerijtje uit, waarvan de ruime kelders nog tot in onze tijd 
getuigden. 
Dat gezin was gezegend met vijf kinderen : Joanna, Jacobus,  Bernard , Pieter en Karel 
van Tente.  Na het vroegtijd ig overl ijden van Matthys van Tente werd het fami l iebed rijf 
een tijdlang door zijn weduwe en haar kinderen gerund.  1 1 39 



I n  1 747 stierf Adriana De Bl ieck en l iet haar erfgenamen een goed draaiend bedrijf na. 
Bij de  hoeve met herberg , brouwerij , schuur en sta l l ingen,  gebouwd op cijnsgrond, 
behoorde nog de ' land bouwg rond die deels in de Bol lewal len en deels in  de 
Doornmeers op Sijseels g rondgebied gelegen was. Om uit onverdeeldheid te geraken 
werd het ganse eigendom met inboedel en meubi lair, tu in en akker land, openbaar ver
kocht. De n ieuwe eigenaar van de herberg , met de hele brouweriju itrust ing, werd Pieter 
Van Hoorics. 

Omstreeks 1 850 is het eigendom in handen van Jacobus De Deyne. Op de legger bij 
het plan van P.C .  Popp ( 1 850) vinden wij h iervan de bevest ig ing en de preciese kada
strale gegevens: 

Sectie H, de percelen 
nr. 1 986 : woonhuis (herberg) ,  0 ,40 a 
n r. 1 980 : hu is ,  1 , 1 0  a 
nr. 1 98 1  : hu is ,  0,40 a 
nr. 1 987 : tu i n ,  7 ,30 a 
nr. 1 983 : schuur, 0 ,30 a 
nr. 1 984 : akkerland ,  1 1  a 
nr. 1 976 : akkerland ,  56 .20 a 
(de nrs.  1 986, 1 980, 1 98 1  zijn 
later samengevoegd 
tot één won ing) 

Rond de eeuwwissel ing huwde Maria, een dochter van Jacobus De Deyne met Henri 
D'Hol lander. Ze werden de nieuwe bewoners van de herberg-hoeve. Ze hadden twee 
dochters, Helena en Al ice. Door het voortijd ig sterven van hun ouders werden beide 
meisjes zeer vroeg wees. 

Zij werden opgenomen door hun oom Alfons-Emiel De Deyne, die gehuwd was met Ida 
Diet en een boerderij had in  de Heirweg ,  "De Muffei "  genaamd.  De meisjes bleven er tot 
zij u itgehuwelijkt werden . 
Helena trouwde met de land bouwer Hector Van Nevel en Al ice met René Huyghebaert, 
hoefsmid op de wijk Scheewege in Moerkerke. 

In 1 9 1 2 , na de dood van het echtpaar D'Hol lander, was " 't Gemeentehuis" in de handen 
gekomen van de fami l ie Gustaaf Tamsyn-Kerkaert, die er verbleef tot in het voorjaar van 
1 924. Dan vertrok die fami l ie naar Frankrijk om als kastelein voor een Brugs arch itect 
een hoeve te gaan beheren. Einde 1 926 kwam Gustaaf Tamsyn met zijn gezin terug naar 
zijn geboortestreek om op de "Valkaert" , een landgoed in de Veldhoek dat zij hadden 
aangekocht, een nieuwe hoeve op te trekken.  

I n  1 924 werd Cyriel De Deyne, zoon van Alfons-Emiel De Deyne u i t  de "Muffei " ,  de n ieu
we eigenaar van ' ' 't Gemeentehuis" .  H ij huwde met El isa Van Nevel .  Samen startten zij , 
naast de herberg en landbouwuitbating ,  nog een handel in veevoeders en meststoffen. 
Bovendien i nstal leerden zij een mechanische graan- en pletmolen. Het werd een van de 
bloeiendste handelszaken d ie Donk tot dan toe gekend had . De laatste bewoonster en 
uitbaatster van het bedrijf was hun enige dochter Al ine. 

I n  1 988 werd het erf verkocht. Op die p laats verrijzen nu de apotheek van de fami l i  
Geert Strybol-Marie-Anne Dobbelaere en de moderne keurslagerij en appartementen
complex van de fami l ie André Van de Vijver-Magda Cromheecke. 



De herberg '''t Gemeentehuis" heeft als ontmoetingsplaats een n iet onbelang rijke rol 
gespeeld in het Donkse gemeenschapsleven .  Naast de ge lagzaal bevond zich boven 
de indrukwekkende gewelfde kelderru imten een ruime hoogkamer, toegankel i jk via een 
aantal brede treden en tot begin  20ste eeuw zelfs via een bu itentrap.  
De hoogkamer stond regelmatig ter beschikk ing voor de zitdagen voor de belastingen ,  
het  afleveren van fietsp laten ,  het verrichten van tel l ingen,  openbare verkopingen,  ja, 
zelfs toneelvoorste l l ingen zijn er gehouden ! 
De - zij het niet officiële - benaming " ' t  Gemeentehu is  van Donk" was meer dan terecht. 

Op de plaats van " ' t  Gemeentehuis" kwamen een moderne apotheek, een keurslagerij en een appartementen
complex. 

1� 17. 't Was volop oorlog. Gustaaf Tamsyn uit '''t Oud Gemeentehuis" was onder de wapens geroepen en bevond 
ZIch aan het front. Zijn echtgenote Vlrginie Kerkaert runde de boerderij verder, bijgestaan door haar broer Leon. 
De foto werd genomen op de achteruit van 't Gemeentehuis. 't Veldwerk kwam er aan en Miel , de herbergier van 
de overkant was daar om met zijn koeiengespan, als 'trekpaard', een handje toe te steken. V. l .n . r. zien we Emiel 
Cockhuy1, Leon Kerkaert, Virglnie Kerkaert met haar oudste kind René. 1 1 41 



6. Een eeuwenoude herberg 

't Is zondagnamiddag kwart over vier . . .  De misgangers zijn reeds lang huiswaarts gekeerd als Margriet haar eer
ste klanten verwacht om nog een "kaartje" te leggen. Zij wil hen proper ontvangen! 

Nergens is de volksspreuk "Als de muren konden spreken . . .  " méér toepasselijk als voor 
de herberg " ' t  Pleintje" .  Zij zouden i nderdaad lange en boeiende verhalen over het wel 
en wee van het Donkse volksleven kunnen opdissen ! 
Die landel ijke taverne d ie doorheen de tijden namen droeg als " 't Nieuw Donk" en 
"Schuttersg i lde" ,  kreeg ruim tien jaar geleden een n ieuw u ithangbord , waarop nu  met 
gouden letters de naam "'t P le intje" prijkt. 
De keuze voor dat opschrift was zeer terecht en is h istorisch vol ledig verantwoord. Van 
oudsher was er inderdaad sprake van "'t PleJjn van donck opden brugghewegh " ( 1 726), 
duidel ijk verwijzend naar de u itzonderl i jke breedte die men daar voor de weg had u it
gespaard . De Ommeloper van Maldegem maakt in dit verband nog melding van n • • •  met 
hunne hofstede ende herberghe an 't PleJjn ter Donek". 

Volgens heemkundige D. Verstraete werd de herberg - tevens landbouwbedrijf je - i n  
1 645 bewoond door Pieter Kerckhove. 
I n  1 654 werd h ij opgevolgd door Jan de Matsenaere en na hem kwam in 1 687 André 
Van Praet de herberg betrekken . Lieven Hop woonde er in 1 709 en ruimde, twee jaar 
later, de plaats voor Jan Brian . Aan het einde van de 1 8e eeuw was de herberg-hoeve 
eigendom van I sabel la Versnick. 
Na haar overl ijden verkochten haar erfgenamen het eigendom aan Cornel is Mattthys, 
d ie gehuwd was met Judoca Verbiest. Cornel is stierf omstreeks 1 830 en kort nadien 
werd het erf door zijn nabestaanden verkocht aan baron François del la Fai l le  d'Huys e. 



De weduwe van Cornel is mocht met haar kroost, d rie zonen en twee dochters, als pach
teres de taverne met aanhorigheden b l ijven bewonen.  
Haar dochter Anna huwde de wagenmaker Pieter Diet .  Wi j  vermoeden - zonder over 
exacte bewijzen te besch ikken - dat dit echtpaar, nadat de broers en zusters van Anna 
hun eigen weg g ingen, op de hoeve bleef. Naast de herberg hebben zi j  een schrijn
werkerij gevest igd .  
Met zekerheid weten we wel dat op het eind van de 1 9de eeuw Petrus Cockhuyt, die op 
1 1  januari 1 87 1  gehuwd was met Pelagie De Deyne, er het  beroep van t immerman
wagenmaker u itoefende. Dat gezin was gezegend met zeven kinderen : Octavie, 
Rosal ie, Henri ,  Is idoor, Alfons, Emiel en Elodie. Op dat ogenb l ik  was baron Hypol ite
Ludovicus del la Fai l le d 'Huysse de eigenaar van het goed . Het zal tot september 1 987 
in  handen b l ijven van de afstammel ingen van die ade l l ijke fami l ie ,  waarvan de laatste 
bloedverwanten en erfgenamen tot de fami l ie de Ghel l inck d 'E lseg hem-Vaernewijck-de 
Lescure behoren .  

Henri , een zoon van Petrus Cockhuyt, nam de stiel van zijn vader over. Hij huwde met 
Eugenie Hurtekant en vestigde zich in de woning gelegen tussen het klooster van de 
Zusters Maricolen en het huis van de fami l ie Honoré Verleye-Cochuyt. 
Dit laatste hu is kreeg in  1 933 een verdieping en werd in 1 98 1  door de hu id ige eigenaars 
en bewoners, de fami l ie André Van Nevel-Roe ls ,  op esthetisch verantwoorde wijze 
gerenoveerd . 
Na Wereldoorlog I kwam de woning van Henri Cockhuyt, waarin de schrij nwerkerij was 
ondergebracht in het bezit van de Zusters Maricolen .  Het hele pand werd afgebroken 
om er in 1 930 plaats te maken voor het bouwen van n ieuwe klaslokalen. De fami l ie Henri 
Cockhuyt-Hurtekant vestigde zich dan aan de oostzijde van het klooster en bouwde er 
een wagenmakerij en schrijnwerkerij u it ,  waar steeds degelijk en verzorgd werk werd 
geleverd en die kon beschouwd worden als zijnde "mee met zijn tijd . . .  " . De bedrijfswo
ning met groengeverfde inrijpoort is nog steeds zichtbaar; de schrijnwerkerij werd , bij 
ontstentenis van opvolgers, zeer recent gesloten .  

Rosalie en Emie l ,  zuster en broer van Henri en beiden ongehuwd , bleven de oude her
berg aan het Plein bewonen . Zij kregen wel hun  leven lang assistentie van Margriet 
Dhont, dochter van hun zuster Octavie die gehuwd was met Alfons Dhont , de bewoner 
en uitbater van het Hof van Brezende. Margriet trouwde op latere leeftijd met Alfons 
Geirnaert, weduwnaar van Elza Keereman. Ze was er de sympathieke waard in ,  tot ze 
op zeer hoge leeftijd haar intrek nam in het rusthuis in Maldegem . 

I n  het verleden werd er "tussen pot en pint" menige Donkse cu lturele of sportieve ver
eniging boven de doopvont gehouden.  De "Schuttersgi lde" was ooit de zetel of toch de 
vaste thuisbasis voor de Feestcommissie , de Boerengi lde,  de toneelbond "Nooit 
Gedacht" , de Donkse Klopperdansers, de K .v. L .v. en de KAV. ,  de schutters- en bol
dersmaatschappijen . . .  "De Schuttersg i lde" schreef een groot stuk Donkse geschiede
nis !  

I n  1 987 kwam het erf, waarvan de toenmalige woning op cijnsgrond gebouwd was , 
onder de hamer en veranderde het gebouw weer van eigenaar. Het was de fami l ie 
Arseen De Busschere-Godelieve De Soete die de centraal en gunstig gelegen herberg 
aankocht. Met respect voor het verleden werd zij stij lvol gerenoveerd en kreeg de bete
kenisvolle naam '''t Pleintje" .  Al les wijst erop dat de eigenaar en de nieuwe uitbaters erin 
slagen.om van '''t Pleintje" zowel voor de Donkenaars als de passanten een veel bezoch-
te ontmoetingsplaats te maken. 1 143 



Het terras van de in 1 998 vernieuwde dorpsherberg " 't Pleintje" nodigt fietser en wandelaar tot een rustpauze en 
een gezellige babbel. 

Folklore bij het her inri jden van de Smokkelroute ( 1 980) 

De journal ist Johan Verhoeven schreef in  de 
Provinc iale Zeeuwse Courant van 23 mei 1 980: 
Een aangename halte op de Smokkel route 
is de 300 jaar oude kroeg "De Schuttersg i lde"  
in  Donk .  Marg riet, de 84-jarige cafédochter 
weet haar klanten te verwennen.  
"De 'Sjampetter' trekt zijn kleurrijke un iform 
al leen nog aan voor folkloristische doeleinden . 
H ij laat zich met zichtbaar plezier bewonderen ,  
salueert op verzoek en trekt af en toe 
goedmoedig zi jn oude dienstpistool .  
Hij hoeft het a l lang n iet meer te gebruiken. 
Geschoten wordt er hier al leen nog op de 
staande of l iggende wip. Met pij len .  
Van smokkelaars geen spoor; op de he le ' 
smokke l route' is geen kraaienpoot meer te vinden. 

Met de 'sjampetter' wordt de gelegenheidsveldwachter 
Richard De Smet bedoeld,  die telkens als er in  
Donk iets merkwaard igs te doen was, al zwaaiend 
met zijn antiek luchtdrukp istoo l ,  
voor de ordedienst zorgde. 



7. Het Hof van Schipstale 

Het Hof van Schipstale l igt  een honderdtal meter oostwaarts van de Brezendedreef, 
vroeger het Noortommestraatje genoemd. Een rechte dreef beplant met e ikenbomen 
leidt naar het - tijdens de laatste jaren - sterk u itgebreide hoevecomplex. 
Het toponiem 'Schipstaie' zou volgens sommigen iets kunnen te maken hebben met 'een 
aanlegplaats voor schepen' ,  maar de d ichtbij l iggende Donkse beek, Brezendebeek en 
Ziltebeek kunnen deze thesis moei l i jk ondersteunen .  

Zowel het  landboek van Maldegem uit de 1 7de eeuw a ls d it uit de 1 8de eeuw vermeI
den het Hof van Schipstaie. Het werd waarschi jn l i jk zo genoemd omdat ten oosten daar
van een g rote vijver, de "Schipstalvijver" lag , waarvan de Ommeloper van 1 726 melding 
maakt. 

Bij de aanvang van de 1 9de eeuw werd de hofstede door de eigenaar baron Gustaaf 
del la Fai l Ie  d 'Huysse verhuurd aan de fami l ie Coene. Pachter Pieter Bernard Coene was 
een man van aanzien.  H ij was een bekwaam l andbouwer en tezelfdertijd een goed 
mens, die steeds bereid was bij te springen waar hu lp  nodig was. Bovendien vertegen
woordigde h ij de wijk Donk,  als raadsl id in het Maldegemse gemeentebestuur. Het was 
ook Pieter Coene, die samen met een twintigtal andere inwoners van Donk bij het 
gemeentebestuur een aanvraag indiende om op Donk een kerk, een pastorie ,  een 
school en een huis voor de koster te laten bouwen.  

Dat punt stond op 18 apri l 1 87 1  op de dagorde van de gemeenteraad ; raadsl id Coene 
mocht aan de stemming niet deelnemen omdat h ij de aanvraag mee had ondertekend.  
Na een eerste weigering werd de vraag later toch ingewi l l i\:Jd . 1 145 



Het was op de Schipstalhoeve dat klei gedolven werd en dat de stenen gebakken wer
den d ie moesten d ienen voor de b innenmuren van het kerkgebouw. 

Spijtig genoeg was Pieter Bernard Coene geen lang leven beschoren. Na zijn dood op 
8 december 1 872 was het zijn weduwe Rosalie Roelof en nog later zijn zoon Charles die 
de hoeve verder uitbaatten .  

I n  de jaren twint ig kwam het roer weer in  andere handen. D e  n ieuwe pachter werd 
Hi ppol iet De Brabander, gehuwd met Virgin ie Thys. De opvolger was zijn zoon Tri phon , 
gehuwd met Rachel De Deyne. Deze hadden een talrijk gezin en wisten het bedrijf met 
succes uit te breiden . 

E ind de jaren zestig volgde Jacques, gehuwd met Lutgarde Poppe, zijn vader op. 
Hij moderniseerde het bed rijf en bre idde het verder uit .  In de zomer van 1 998 verwier
ven zij Schipstale in vol le  eigendom . 

Een opname van de hoeve, eind 1 9de eeuw. . 
V. l .n .r. staand : de zaakwaarnemer van ridder de Ghellinck d'Elseghem-Vaernewyck, eigenaar van de hoeve, 

Edmond Coene, vader van bakker René Coene, het latere Donkse raadslid, August Coene, Nathalle Coene, onbe

kend (met hond), Boudewijn De Meyere (paardenbegeleider), Charles Coene (met sJees), 

Zittend: Elisa Versluys, huishoudster, Emiel Coene en Melanle Coene. 



8. Het Hof van Brezende 

De geschiedenis van Brezende in een notedop weergeven is quasi een onmogel ijke 
opgave, te meer daar over deze hoeve nog veel archief voorhanden is dat n iet g rondig 
onderzocht werd . Brezende is hoogstwaarschijn l i jk  reeds ontstaan in de Frankische t ijd .  
Voor de betekenis verwijst Dr. Johan Taeldeman naar 'brootsende' ,  een p laats waar men 
met moeite zi jn brood kan verdienen, het paalde immers aan het heidegebied dat reeds 
vroeg 'Eibey' genoemd werd , en pas laat ontgonnen werd . 
I n  de 1 5de eeuw moet Brezende reeds belangrijk geweest zij n .  Oe kastelen van 
Broodsende en van Rostune werden immers op 1 1  jun i  1 488 door de aanhangers van 
Maximil iaan van Oostenrijk zwaar geplunderd, zich aldus wrekend voor de schande d ie 
de aarsthertog door de Bruggelingen was aangedaan (Kronijke van N icolas Despars) .  
Op deze p laats moeten later twee, misschien wel drie hofsteden gestaan hebben.  Het 
feit dat er nog sporen z i jn van een mote, g rachten en singels ,  wijst in deze richting .  
Dr. Karel De Flou haalt i n  d it verband een tekst aan u it 1 726: " . . .  eenen singele vanden 
ghedemolierden casteele van Brosende, inden synghele besloten zijnde de suyderlicke 
hofstede van dito Brosende met de mate van 't ghedemolierd cas teel . . .  ". 
Velen hebben met opgravingen een en ander wi l len aantonen. Pastoor De Swaef, de 
eerste pastoor van Donk,  legde eind 1 9de eeuw resten van funderingsmuren bloot. Ook 
de famil ie Wil lems, waarvan de derde generatie nu nog het hof u itbaat, stootte toeval l ig 
en later ook bi j  doelgerichte graafwerken eveneens op dergel ijke resten .  

Het kasteel zou gebouwd geweest z i jn  op verzoek van Lodewijk van Male en samen met 
het leengoed door de graaf geschonken aan een wettig verklaarde zoon, r idder van 
Vaerewyck. Exact bewijsmateriaal daarvoor is op het ogenbl ik n iet voorhanden. 1 147 



Oude opname van Brezende, waarop resten van wallen en grondvesten van het kasteel te zien zijn. 

Het is ook mogel ijk dat Jacob van M i lane met het bouwen van het kasteel is begonnen.  
In  de 1 7de eeuw was het goed en de omringende landerijen eigendom van de fami l ie 
Anchemant uit Brugge. I n  de eerste helft van de 1 9de eeuw erfde Theodora Rockelf inck, 
d ie gehuwd was met Maximi l iaan del la Fai l le  d 'Huysse, het eigendom . Na de fami l ie 
del la Fai l le  d 'Huysse werd de fami l ie de  Ghe l lynck d 'Elseghem-Vaernewyck eigenaar, 
de u itbating behoort nog steeds tot hun patrimon ium.  

I n  vroeger t i jden waren er naast het kasteel twee u itbat ingen. I n  de 1 7de eeuw is er spra
ke van het ' noorde l ijk  hof' en het 'zuidel i jk hof ' .  E inde 1 8de eeuw, begin  1 9de ,  zijn beide 
u itbat ingen tot één hoeve teruggebracht. achtereenvolgens u itgebaat door Jozef en 
Francies Dhont. 

Begin 20ste eeuw vinden we er landbouwer Braet. H ij werd opgevolgd door Alfons 
Dhont, gehuwd met Octavie Cochuyt. In 1 923 g ing Alfons Dhont met zijn gezin in 
Frankrijk zijn ge luk beproeven .  

Na hem kwam het  gezin Vital Wi l lems-Emma Roeygens op de hofstede. I n  1952 nam 
Bertrand ,  jongste zoon van Vital Wil lems en gehuwd met Ju l ia Vanquathem, de hoeve 
over. I n  de l i jn van de fami l ietraditie zette zoon Johan , gehuwd met Martine Braeckevelt, 
in de jaren tachtig het bedrijf verder. 

Het woonhuis dat dateert van 1 739 hebben de huidige bewoners op een smaakvolle 
manier gerestaureerd , met respect voor de typ ische 1 8de-eeuwse stij l .  Ook de hoeve
gebouwen werden aan de eisen van de hedendaagse bedrijfsvoering aangepa t. 



9. De vierweegse 

De "vierweegse ", waar de Brezendedreef, de Passied reef en de toegangsweg naar 
Sijsele (via de Doornstraat) samenkomen,  kreeg op 27 apri l  1 963, in  vervanging van het 
B.J .B.-veldkapel letje een n ieuwe en grotere Mariakape l .  Ze werd op 30 apri l  1 963 plech
tig ingezegend .  De piëta werd door bemiddel ing van E .H .  Arnold Van de Sompele, toen 
onderpastoor van Aartrijke, door het klooster van deze parochie aan Donk afgestaan.  
Het B.J .B . -kapel letje verhuisde en kreeg een plaatsje in  de Passiedreef op de grond van 
Georges Huyghe-Rachel De Schepper. 

De nieuwe kapel op het kruispunt werd vervaard igd door Omer Vercruysse. Metsel- en 
schi lderwerk werden verr icht door res pectievel i jk Arthu r  Reybrouck en A l bert 
Vandenbossche. 

"0 Maria, op mijn tochten 
keek ik d ikwij ls naar uw beeld ,  
langs d e  landweg , i n  d e  bossen ,  
door wat l indegroen beschut .  
Op de hofstee van mijn vader, 
d iep geborgen in het hout. 
En de handen saam gevouwen:  
Zegen al len,  jong en oud ! "  



1 0. Op het Eibey 

Het Eibey is een zeer oude verbind ingsweg tussen Moerkerke en Maldegem. Op het 
plan Popp ( 1 860) is de benaming "Maldegemsche Weg" .  De weg gaf oostwaarts ver
b ind ing naar Zoetendale, met een aftakking over Leestjensbrug naar Middelburg. Langs 
de Oostd reef bereikte men het d ichtbewoonde Vake. 
Eibey betekent "p laats bij de heide" .  Op de kaart van graaf de Ferraris ( 1 77 1 - 1 778) ziet 
men ten noorden van het Eibey veel cu ltuur land. Daar stonden ook de meeste wonin
gen, wat ook nu  nog het geval is. Ten zuiden is het één bosgebied, dat doorsneden 
wordt door de Oostdreef. 
De Jezuïeten ,  d ie rond 1 600 in het bezit gekomen waren van Zoetendale, kochten heel 
wat g ronden in  de omgeving en begonnen stelselmatig met de ontg inn ing van de heide 
van het "Heybey" .  Een eerste stap was het bebossen van de heide. 
Het is n iet verwonderl i jk dat i n  deze vrij dicht bewoonde kern een schooltje bestond. I n  
bovenstaande won ing ,  d ie best van het e ind van de 1 8e eeuw kan dateren, gaf i n  het 
jaar 1 835 Marie Boterberghe les aan 1 2  jongens en 1 6  meisjes. Zij deed dit tegen 0,58 
fr. per leerl ing en per maand .  Na Marie Boterberghe was het Melan ie Paridaen d ie zich 
i nspande om het p rivé-schooltje op een hoger pei l  te brengen.  
I n  de 1 ge eeuw was de woning eigendom van Leonardus Paridaen en stond ze op cijns
grond van de ade l l ijke fami l ie Carolus Pecksteen de Lampree l .  
Het typische langgevelhoevetje is  vele jaren bewoond geweest door de famil ie Cyriel 
François-Rosa De Schepper. De weduwe François bleef haar schi lderachtig en ver
zorgd "doen inkje" bewonen tot op 2 november 1 998, dag waarop ze in de leeftijd van 
8 1  jaar p lots overleden is .  



DE VOLKSTELLING 

VAN HET JAAR IV ( 1 795- 1 796) 
IN ADEGEM 

Jozef Dobbelaere 

INLEIDING 

Tellingen 
Tel l ingen bestaan reeds lang .  Ten tijde van Jezus Christus werd er volgens de evange
l ist Lucas al een volkste l l ing gehouden. Maar gedetai l leerde tel l i ngen van het volk 
komen voor onze streek toch maar eerst voor in  de 1 8e eeuw. Voorheen waren er wel 
tel l ingen van bepaalde doelgroepen,  zoals bijvoorbeeld commun icanten ,  personen 
boven de 1 2  jaar d ie ter communie g ingen.  Maar dergel ij ke l ijsten waren slechts de 
opsomming van namen zonder bijkomende informatie en geen tel l i ng van de ganse 
bevolking .  

De volkstelling van 1 748 
Adegem kende vóór 1 796 slechts één belangrijke volkste l l i ng ,  namel i jk d ie van 1 748, 
die u itgevoerd werd over het ganse gebied van het Brugse Vrije ,  waartoe het Ambacht 
Maldegem en dus ook Adegem behoorde.  De u itvoering gebeurde om fiscale redenen,  
daar de geldmiddelen op een bepaald ogenbl ik u itgeput waren.  Het bestuur  van het 
Brugse Vrije wou een hoofdel ijke belasting  heffen en om dat te kunnen doen had zij 
uiteraard informatie nodig over haar inwoners. 
De tel l ing van 1 748 omvat in l ichtingen over het aantal gezinshoofden ,  het beroep ,  het 
aantal kinderen, het aantal knechten en meiden, enz. Ze droeg als hoofd ing " staet ofte 
denombrement van alle de persoonen, oudt ende jonghe vande meeste tot de minste 
gheestelijcke ende weireltlijcke emmers niemant uytghesondert de gonne syn bevonden 
ende woonachtigh binnen de prochie van adeghem, aldaer kerckelyck ende onder de 
kloeke syn schuylende" . De volkstel l ing had al leen betrekking op de parochie Adegem, 
wat betekende dat ze ook de Eeklose wijken Balgerhoeke en Raverschoot omvatte. Die 
wijken vielen immers were ld l ij k  onder Eeklo,  maar kerkel i jk onder Adegem. 

De volkstelling van tt jaar IV (1 795-1 796) 
Bijna vijftig jaar later werd een n ieuwe volkste l l ing u i tgevoerd , nu door de Franse over
heid, die Vlaanderen sinds 1 oktober 1 795 had ingel ijfd . De tel l ingen gebeurden eind 
1 795 begin 1 796, maar zi jn algemeen bekend als de te l l i ngen van het jaar IV. De 
Fransen begonnen immers opnieuw te tel len met ingang van 1 792. Ze hie lden dat vol 
tot het jaar XlV. Vanaf 1 januari 1 806 schakelden ze over op de normale jaarte l l ing zoals  
wij die nu nog kennen . 
De tel l ing van het jaar IV steunde op een wet in verband met de ordehandhaving , . de 
verordening van 10 vendémiai re jaar IV (2 oktober 1 795) betreffende de gemeente l ijke 
politie. Voor onze gemeenten werd de volkste l l ing bevolen op 27 vendémiaire jaar IV ( 1 9  
oktober 1 795). I n  sommige streken werd er wat afgewacht vooraleer men met d e  tel l ing 
begon, omdat men de bezetter n iet vertrouwde. Slechts enkele tel l i ngen (ca .  15 %) wer-
den eind 1 795 afgewerkt. In Adegem gebeurde de afs lu it ing op 1 0  maart 1 796. 1 151 



De te l l i ng  bevat een l ijst van de inwoners met vermeld ing van adres, vol ledige naam , 
leeftijd ,  beroep en eventuele intrededatum in de gemeente . Kinderen onder de 1 2  jaar 
vermeldde men n iet nominatief, maar wel het aantal k inderen dat het gezin had jonger 
dan 1 2  jaar. De overheid wou du idel ijk  weten wie er in de gemeente woonde om snel en 
doeltreffend te kunnen optreden als het nodig was . Uiteraard kon de tel l ing ook voor iets 
anders gebru ikt worden ,  zoals fiscale heffingen of opeisingen in het leger. De conscrip
t ie bestond in Frankrijk reeds vanaf 1 793 en zou trouwens h ier in 1 798 ook ingevoerd 
worden.  De bevolk ing vertrouwde dat dus n iet he lemaal ,  en het is de vraag in welke 
mate de te l l i ng wel helemaal correct is .  N iettemin wordt de tel l ing van het jaar IV als zeer 
waardevol beschouwd , omdat ze voor de eerste maal over het ganse land werd uitge
voerd , in tegenste l l i ng met die van 1 748, die al leen het Brugse Vrije omvatte. 

Het belang van de tel l i ngen van het jaar IV is dat men goed geïnformeerd wordt over de 
samenste l l ing van de bevolk ing en a ldus kan zien hoe een dorpsgemeenschap evolu
eerde in  de  tijd .  De volkste l l i ng  leent zich ook voor geografische, demografische, socia
le en economische analyses. 
De tel l ing is u i teraard ook van belang voor de genealogen,  die daarin bijkomende infor
matie kunnen vinden over hun voorouders.  
De laatste jaren is er een g roeiende belangste l l ing voor de tel l ingen van het jaar IV, ook 
op un iversitair n iveau.  Een algemene studie over deze tel l ing in Oost-Vlaanderen werd 
gepubl iceerd in 1 985 door Lieve Jaspers en Carine Stevens met als titel 'Arbeid en 
tewerkste l l ing in Oost-Vlaanderen op het e inde van het Ancien Régime' .  Deze socio-pro
fessionele en demografische analyse werd opgenomen in het Cul tureel Jaarboek van de 
provincie Oost-Vlaanderen en werd ook apart als bijdrage gepubl iceerd . 

EEN TIJDSBEELD 
DE OVERGANG VAN HET ANCIEN REGIME NAAR DE N IEUWE TIJD 

Bevolkingstoename in de 18e eeuw 
De periode 1 750- 1 850 wordt voor Vlaanderen op sociaal-economisch gebied als een 
scharniereeuw omschreven .  Door de toenemende welvaart, vooral te danken aan de 
b loei van de l innennijverheid op het p latteland, begon de bevolking in de 1 8e eeuw snel 
te g roeien.  Een belangrijke factor i n  dat p roces was het toenemend gebruik van de aard
appel als voed ingsmiddel voor de mens. 

De aardappel ,  afkomstig uit Zuid-Amerika, deed eind 1 7e eeuw in Vlaanderen (o.a. Tielt) 
zijn intrede en vond in onze streken in de eerste helft van de 1 8e eeuw geleidel ijk aan 
ingang .  Tegen het einde van de 1 8e eeuw was de aardappel bijna overal ingeburgerd. 
De opbrengst van één ha aardappelen kon dubbel zoveel mensen voeden als de oogst 
van één ha graan , en bovendien was men voortaan n iet meer zo afhankelijk van het al 
dan n iet lukken 

'
van de graanoogst. De g roeiende welvaart zorgde er dan weer voor dat 

men v lugger trouwde en bijgevolg meer kinderen kreeg. Een nadeel van meer kinderen 
was dat de beschikbare g rond van de ouders onder meer kinderen moest verdeeld wor
den en versnipperd geraakte. Het feit dat een stuk grond beplant met aardappelen meer 
monden kon voeden dan bep lant met g raangewassen,  compenseerde dat echter in vol
doende mate . 
De bevolkingsd ichtheid in het g raafschap Vlaanderen bedroeg ca. 1 30 personen per 
km2 beg in 1 8e eeuw, nam tegen het einde van de 1 8e eeuw sterk toe en bedraagt nu 
ca. 400 personen per km2 voor onze provincie. In  1 796 behoorde Oost-Vlaanderen tot 
één van de dichtst bevolkte regio's ter wereld . 



, 
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Landboek van Adegem uit 1 765, met plannen van landmeter J. Lammeire. 
Kaart van het deel van Adegem ten westen van het Dorp met de oude kerk, die de ingang naar het oosten had. 
Unks de Heerwegh van Maldeghem naar Balverhoucke, ook Den Breeden Wegh genoemd (nu Staatsbaan). 
Onder de Heerwegh van Maldeghem naer Raverschoot Brugge (thans Vliegplein). 

. 

Rechts de Calle Straete en de Nauwe Weeghstraete (nu Zandakkers en gedeeltelijk verdempt). 
De voetwegel Den Hooghen pad van west naar oost tot aan de ingang van de kerk is duidelijk te zien. 

1 1 53 



Een agrarische bevolking 

De Adegemse bevolk ing was voor een groot deel agrarisch. De landbouwers hadden 
veel i nwonende knechten en meiden,  die meehie lpen op het land. Maar op piekmo
menten ,  zoals de oogst in de zomer, werd er door de landbouwers bijkomend beroep 
gedaan op n iet-inwonend personeel ,  de dag loners of werkmannen. Opvallend is de 
jonge leeftijd van de knechten en meiden.  Toentertijd was het de gewoonte dat veel jon
geren ,  soms maar 1 2  à 1 4  jaar oud , hun  ouders verl ieten om bij een landbouwer of 
ambachtsman te gaan inwonen.  Aldus hadden die jongeren niet al leen kost en inwoon, 
maar leerden ze een stiel ,  d ie ze later konden u i toefenen.  Het was dus een soort voor
bere id ing op het latere beroepsleven .  

Een dee l  van de agrarische bevolk ing verrichtte echter ook deelarbeid i n  de l i nnennij
verheid of hu is industrie. Menig man stond aan het weefgetouw, vooral in de winter. Daar 
men echter slechts één beroep mocht opgeven in de tel l ingen,  vindt men dat gegeven 
niet altijd correct terug en is er dus zeker een onderschatting van het aantal wevers. Vele 
mannen waren in  de zomer immers dag loner of werkman, maar in de winter wever. Zelfs 
keuterboeren probeerden op d ie wijze in de winter met weven wat bij te verdienen. 
Ook het aantal spinsters is onderschat in de  tel l ingen,  omdat veel vrouwen niet vermeld 
staan met hun  beroep ,  maar met hun staat of verwantschap, hetzij 'vrouw' of 'dochter', 
terwijl ze i n  werkel i jkheid hun brood verd ienden met spinnen.  

Het einde van de 18e eeuw: een woelige overgangstijd 
Het einde van de 1 8e eeuw is n iet al leen gekenmerkt als de overgang van het Ancien 
Régime naar een nieuwe tijd ,  maar er  is ook de aanzet voor een beginnende industrie 
die gele idel ijk  aan de agrarische maatschappij zou omvormen. Dat p roces ging echter 
gepaard met minder welvaart, vooral te wijten aan de crisis in de l innennijverheid d ie 
zich begin  1 ge eeuw begon te manifesteren .  Vlaanderen evolueerde zo in de eerste helft 
van de 1 ge eeuw van een welvarend gebied naar het zogenaamde 'Arm Vlaanderen' .  
Het e inde van de 1 8e eeuw was een woel ige tijd .  N iet al leen Frankrijk kende z i jn revo
lut ie in 1 789, maar ook de Zuidel ijke Nederlanden kwamen in verzet, wat zou leiden tot 
de u itroeping van de Verenigde Belgische Staten in 1 790. Onze revolut ie, bekend als de 
Brabantse Omwente l ing ,  was echter sterk verschi l lend van deze in Frankrijk waar het 
volk in opstand kwam. Bij ons was het vooral een verzet tegen de vernieuwingen d ie de 
Oostenrijkse verl ichte vorst Jozef I I  (de keizer-koster) hier doorvoerde. H ij ontbond in 
1 782 de kloosters d ie al leen contemplatief waren en het jaar daarop verklaarde h ij het 
huwelijk een burgerl i jk contract dat onttrokken werd aan de kerkel ijke rechtspraak. Wat 
het volk ook vooral ontstemde, was het feit dat h ij in 1 786 eiste dat al le parochiekermis
sen op dezelfde dag zouden plaatsgrij pen.  Nadat de Oostenrijkers hier verslagen wer
den, volgde een eerste Franse bezett ing in 1 792-1 793 en die periode gaf reeds een 
voorsmaakje van wat de Fransen in hun mars hadden. 

Een tweede bezett ing ving aan in 1 794 en zou ca.  20 jaar standhouden . De vervolg ing 
van de godsdienst i n  Frankrijk, waarbij verschi l lende priesters terechtgesteld werden, 
begon in 1 79 1  en priesters die naar Vlaanderen gevlucht waren, gaven relaas van de 
wreedheid van de Franse bestuurders, zodat de schr ik er b i j  onze bewoners goed inzat. 
Ook op het f inanciële vlak werd het al ras een harde dobber. Op 21 augustus 1 794 eis
ten de Fransen een som van 4 mi ljoen frank als 'contribution mi l itaire' van Brugge en het 
Brugse Vrije, waartoe Adegem nog behoorde. Op 3 augustus 1 795 werden de tienden 
n iet meer ten voordele van de clerus geïnd,  maar ten voordele van de Franse overheid. 
Onze voorouders hadden dus e ind 1 795 begin 1 796 al heel wat meegemaakt. het zou 
later nog erger worden.  



Links de Moerweeghstraete naer Balgerhoucke Brugge (thans Moerwege en Kleine Moerwege). Bovenaan 
Balgerhoucke Brugge over de Lieve (thans Kanaal van Schipdonk). Rechts de Heerewegh naar Maldeghem (nu 
de oude Staatsbaan, rechtgetrokken). Landboek Adegem 1 765. 

DE TELLING VAN H ET JAAR IV TE ADEGEM 

De tel l ing omvat totaal 48 pagina's en is opgesteld door P. De Wispelaere , mun icipaal 
agent van de gemeente Adegem. De kopie werd conform verklaard door ' B .  
Vermeersch ,  municipaal agent, e n  mede ondertekend door Jean Eghels .  
De tel l ing gebeurde in  het Frans en werd afgesloten op 20 ventóse jaar IV of 10 maart 
1 796. De wijken waren in het Frans opgegeven en aldus sprak men van Vi l lage in plaats 
van Dorp. Ook de voornamen kregen nu een Franse klank en Joannes of Jan heette 
Jean en Pieternelle nu Pierrenel le .  1 155 



Achteraan de tel l ing vindt men de opsomming van het aantal inwoners: 

1 . 749 
6 1 8 

2 .367 

boven de 1 2  jaar 
onder de 1 2  jaar 

totale bevolk ing 

Er  werden echter enkele foutjes gemaakt. Rangnummer 47 1 is n iet ingevu l d ,  zodat men 
in feite komt op 2 .366 inwoners, waarvan 1 .748 boven de 12 jaar en 6 1 8 onder de 1 2  
jaar. Bij nate l l ing van d e  kinderen onder d e  1 2  jaar komt men echter slechts aan 556 kin
deren ,  zodat de overschrijving op het officieel tel l ingformul ier weinig nauwgezet is 
geschied en bijgevolg n iet vol ledig ju ist is .  

We bekijken onze gemeente nu aan de hand van de tellinggegevens en besteden aan
dacht aan de bewoning, de beroepen, de gezinssamenstelling, de namen, de voorna
men, enz. 

BEWONING:  WIJ KEN EN AANTAL G EZINNEN 

Adegem bezat 33 wijken met  i n  totaal 496 gezinnen . De g rootste wijken waren in deze 
volgorde :  Dorp ,  Ve l dekensst raat , Hoeke,  Kal lestraat , Moerwege ,  Heu lendonk,  
Onderd ij ke ,  Lage Murkel en Balgerhoeke. Samen herbergden ze 63% van de gezinnen.  
In de h iernavolgende opsomming werd de schrijfwijze, alsook de volgorde van de wij
ken in  de  te l l ing behouden.  Met Vi l lage en N i l lestraatjen bedoelde men respectievel ijk  
het  Dorp en de H i l lestraat. 

Wijk Aantal Wijk Aantal 
gezinnen gezinnen 

Vi l lage 48 Westeyndeken 1 1  

Houke 45 Raverschoot 6 

N i l lestraatjen 7 Beerlaere 2 

Cal lestraete 38 Akker 4 

Maesboone 1 Mol levijvere 7 

Campel 1 Stael ijser 6 

Kruysken 1 3  Vu lderstraet 1 3  

Heu lendonk 28 Keerselaere 1 2  

Kleemputte 8 Vierweegsche 1 8  

Appelboom 5 Hoogen Murkel 5 

Onderd ijke 25 Leegen Murkel 24 

Cel ip las 3 Cruypuyt 1 9  

Broukelken 1 2  Veldekensstraete 46 

Moerwege 36 Leykant 6 

Kleyne Moerwege 1 4  Plasschendaele 4 

Balgerhoeke 24 ' t  Goet ter Heyden 1 

Molen 4 



BEROEPENSTRUCTU U R  

Een zwak punt van d e  volkste l l ing van het jaar IV was dat ze al leen het hoofdberoep ver
meldde, terwijl een groot aanal mensen in de praktijk een bijberoep hadden, zoals 
wever. Ook is vastgesteld dat het tijdstip van de te l l in'g invloed had. Iemand d ie werk
man en wever was, noteerde men in de zomer als werkman, in de winter als wever. 
De beroepen waren in het Frans weergegeven en het was niet altijd eenvoudig een j u is
te vertal ing te geven . Het grootste prob leem was het beroep ' Iaboureur' . Er werd geko
zen voor de vertal ing ' landman' ,  maar de grens tussen land bouwer en landman is  moei
l ij k  te trekken. Sommige auteurs stel len dat ' Iaboureur '  wel l icht een keuterboer of ' kle ine 
boer' was, die af en toe in loondienst g ing werken om wat bij te verd ienen . Andere 
onderzoekers beweren dat slechts twee derde van de landmannen werkel ij k  zelfstandi
ge, voltijdse boeren waren en dat het andere derde eerder een dagloon- of weefactivi
teit als hoofdbedrijv igheid had . Een reden om toc h voor landman te kiezen was dat deze 
beroepsnaam naast landbouwer voorkwam in  de huwel ijksakten vanaf 1 8 1 5 , toen de 
akten in het Nederlands werden opgeste ld .  
B ij nazicht van de landbouwuitbatingen d ie het meeste knechten en meiden hadden, 
bleek dat het zowel 'cultivateurs' als ' Iaboureurs' waren . De wel l icht g rootste land bouw
u itbating ,  namelijk 'het Goet ter Heyden' had als u itbater een ' Iaboureur ' .  Dat p leit dan 
eerder voor de stel l ing dat er tussen 'cu ltivateur'  en ' Iaboureur' n iet vee l verschi l  was . 
Trouwens, in woordenboeken wordt ' Iaboureur' eveneens vertaald als boer of land bou
wer. 
Merkwaard ig is dat het beroep ' Iaboureur' i n  tel l ingen van sommige gemeenten (bv. 
Beernem) niet voorkwam, wat erop wijst dat ' Iaboureur '  kon geïntegreerd worden i n  een 
andere beroepsklasse, wel l icht land bouwer. Om toch een onderscheid te maken tussen 
'cultivateur' en ' Iaboureur' en aldus de nuances van de te l l ing correct weer te geven, 
werd ' Iaboureur' hier vertaald als landman en niet boer of landbouwer. 

I n  de tel l ing zijn er slechts 832 personen met hun beroep vermeld , want voor de zoon, 
de dochter en de vrouw noteerde men meestal de verwantschap i n  plaats van het 
beroep.  Ook andere personen ,  zoals bejaarden, staan zonder beroep vermeld .  
Bijgevolg is slechts van een kleine 50% van de volwassenen boven de 12 jaar het 
beroep bekend. Koploper is het beroep 'knecht' met 1 6 1 vermeldingen ( 1 9 ,4  %) ,  
gevolgd door 'werkman' waarvan er 1 53 waren ( 1 8 ,6 %) .  Opval lend is het  g rote aantal 
wevers. Zoals reeds vroeger gemeld groeide de l innen n ijverheid naar een hoogtepunt ,  
om in de 1 ge eeuw sterk terug te val len.  Er waren 1 1 3 wevers of ca. 14 %. 
Wat eveneens sterk opvie l ,  was het hoge percentage van het dienstpersoneel .  Meer dan 
35 % was knecht, dienstmeid of d ienstbode. Ze s loten meestal een contract af voor één 
jaar tegen een welbepaalde vergoeding.  Ze waren doorgaans zeer jong en werden 
opgenomen in het hu ishouden van hun baas. 

De beroepenstructuur  was als volgt: 

Beroep aantal % Beroep aantal % 

knecht 1 6 1  1 9 ,4 % dienstmeid 1 05 1 2 ,9  % 
werkman 1 53 1 8 ,6 % spinster 62 7 ,3 % 
wever 1 1 3 1 3 ,8 % dienstbode (v) 26 3 , 1  % 
landman 51  6 , 1  % werkvrouw 5 0 ,6 % 
landbouwer 49 5 ,9 % schoolmeesteres 2 0,2 % 
koopman 23 2 ,3 % naaister 2 0 ,2  % 1 157 
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kleermaker 1 3  1 ,5 % waardin  1 0 , 1 % 
herberg ier 7 0 ,8 % kleermaakster 1 0 , 1 % 
timmerman 7 0 ,8  % handelaarster 1 0 , 1 % 
schoenmaker 5 0 ,6  % bakker 4 0,4 % 
ch i ru rg ijn , 4 0 ,4 % ku iper 4 0,4 % 
metser 4 0 ,4 % molenaar 4 0,4 % 
schipper  3 0 ,3  % schoolmeester 3 0 ,3 % 
smid 3 0 ,3  % wagenmaker 3 0,3 % 
brouwer 2 0 ,2  % herder 2 0,2 % 
pr iester 2 0 ,2  % zager 2 0 ,2 % 
draaier 0, 1 % klerk 1 0 , 1 % 
mandenmaker 0, 1 % handelaar 0, 1 % 
organ ist 0 , 1 % 

Landbouwers 
Het aantal land bouwers (cu ltivateur) bed raagt 49 of ongeveer 6% . Dat is  i n  verhouding 
tot andere gemeenten uit de reg io wein ig .  Neemt men het beroep landman ( Iaboureur) 
erbij , dan komt men aan 1 2  %,  wat meer overeenkomt met de algemene statistiek voor 
Oost-Vlaanderen .  Maar in de praktijk werkten meer mensen in de agrarische sector. 
Knechten ,  werkmannen,  werkvrouwen en d ienstboden werkten op het p latteland als 
dagloner bij de landbouwer. In deze optiek kan men stel len dat meer dan de helft van 
de bevolk ing met landbouw te maken had.  We vermelden in de hiernavolgende tabel de 
landbouwuitbat ingen met meer dan dr ie inwonende knechten en meiden. Men mag stel
len dat dit wel de belangrijkste u itbatingen zul len geweest zij n ,  maar er moet wel een 
kantteken ing gemaakt worden .  Het aantal knechten en meiden werd medebepaald door 
de leeftijd van de eigen kinderen. Als de zoons en dochters oud genoeg waren om mee 
te helpen in het bedrijf, daalde u iteraard het aantal knechten en meiden. 
De land bouwers waren een belangrijke stand en velen van de hierna genoemde land
bouwers of één van hun nazaten vindt men terug in de Adegemse polit iek van de 20e 
eeuw, hetzij als gemeenteraadsl id ,  hetzij als schepen , hetzij als burgemeester. 

Naam uitbaters Straat of knechten 
land bouwbedrijven naam van de hoeve & meiden 

De Baets Jean (x De Vylder Mari) 't Goet ter Heyden 7 

Wi l lems Jean (x De Reu Marie) 't Hof van Malecote 6 
De Wispelaere Pierre (x De Schuyter Ther. )  Veldekensstraete 6 

Verstringe Ph i l i p  (x Buysse Joanne) Cal lestraete 5 

De Ruytere Bernard (x De Jaeger Cornele) Hoogen Murkel 5 

Claeys Pierre (x Coeman Barbe) Heulendonk 4 

De Jaegere Charles (x Vincke Barbe) Plasschendaele 4 

De Vu lder Jean (x De Meester Catharine) Vu lderstraet 4 

De Wispelaere Ferd i nand (x Bral Mari Anne) Veldekensstraete 4 

Queckelberge Pierre (x Coene Joanne) Cal lestraete 4 

Van Deynse Charles (x Van Leeuwe Joanne) Callestraete 4 

Van Leeuwe Martin (x Van Vooren Petroni l le)  Mol levijvere 4 

Van Waetermeulen Cypriaen (de wed . )  Heulendonk 4 

Vermeiren Pierre (x Gryp Catharina) Leykant 4 

Verstringe Bernard (x Claeys Jeanne) Vulderstraet 4 

Verstringe Jean Balgerhoeke 4 

Wi l lems Cornei l le  (x De Reu Livine) Leykant 4 



Ambachten 
De vroegere dorpsgemeenschap steunde eveneens voor een groot deel op een aantal 
ambachten. De Adegemse gemeenschap besch ikte over twee brouwers, vier bakkers , 
zeven timmermannen, drie wagenmakers, vier ku ipers, vijf schoenmakers, drie mole
naars, vier metsers en één mandenmaker. 
We noemen hier de voornaamste ambachtsl ieden en hun ambacht op:  
De Baets Francois molenaar Tijtgat Josse (weduwe) brouwer 
Martens Pierre molenaar Van de Velde Pierre brouwer 
Pots Francois molenaar 
Den Dauw Bernard bakker 
D'havé Benoit bakker 
Kloeckaert Antoine bakker 
Van de Wege Emmanuel bakker 
Claeys Livin t immerman 
Coppé Jean timmerman 
De Smit Jean t immerman 
D'haenens Pierre t immerman 
Dhaenens Gi l le t immerman 
Flamand Jean Baptiste t immerman 
Van de Wiele Jean t immerman 
De Poortere Frans wagenmaker 
D'havé Francois wagenmaker 
Slok Domien wagenmaker 
De Flou Antoine mandenmaker 

Chirurgijns 

Andries Cornei l le 
Van Leeuwe Jean 
Van Waeyenberge Jan 
Vincke Jean 
Den Dauw Arnaut 
Schyvinck Pierre 
Schyvinck Baudewin 
Schyvinck Antoi ne 
Van de Casteele Enge 
Ginneberge Bernard 
Maenhout Bernard 
Verlook Phi l ippe 
De Mey Robert 
Van de Casteele Gu i l le  
Van Hoogstraete Frans 
Van Hoogstraete Emanuel 

kui per 
kuiper 
kuiper 
kuiper 
schoenmaker 
schoenmaker 
schoenmaker 
schoenmaker 
schoenmaker 
smid 
smid 
smid 
metser 
metser 
metser 
metser 

De fami l ie Pots leverde generaties lang chi rurgijns voor de Adegemse dorpsgemeen
schap. Charles, Ferdinand en Servaes waren zonen van Gerardus Pots, die de stamva
der was van deze chi rurgijnsfami l ie in Adegem.  Aan deze fami l ie werd een art ikel gewijd 
in  "Adegem - Fragmenten uit het verleden" ( 1 984) .  
Chirurgijns hadden geen studies gedaan aan de universiteit, maar leerden hun vak bij 
een meester-chirurgij n .  Na het afleggen van een examen voor een medische jury kon
den ze hun ambt uitoefenen . Jan Ambrosius Pots, de oudste zoon van Gerardus ,  was 
wel l icentiaat in de medicijnen, maar h ij vestigde zich in Merendree. 
Bourgois Francois ch i rurgijn 
Pots Charles ch i rurg ijn 
Pots Ferd inand chi rurgijn 
Pots Servaes chi rurgijn 

Herbergiers 

Volgens de tel l ing staan er maar zeven personen vermeld als herberg ier. Men mag ech
ter stellen dat er in de praktijk wel meer zul len geweest z i jn .  Maar men mocht in de tel
l ing slechts één beroep opgeven,  en een herbergier die ook wat boerde,  l iet zich wel
l icht noteren als ' Iaboureur' .  Spijt ig genoeg staan de namen van de herbergen n iet 
vermeld. 
Beelaert Engel Cruypuyt 
De Pauw Livin Leykant 
Ryckbosch Jacques Vi l lage (Dorp) 
Standaert Jean Vi l lage (Dorp) 
Stroo Jean Balgerhoeke 
Vincke Pierre Kruysken 1 159 
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Onderaan de Straete genaempt Se/ie Plas en Den Waelen wegh (het verlengde van de huidige Waleweg). Rechts 
de Broeckelstraete. Links de Gendsche Lieve met Se/ie Brugge, in 1 765 op Sint-Laureins grondgebied gelegen. 

GEZINSSAM ENSTELLING 

De voornaamste factoren die vroeger de g rootte van een gezin bepaalden, waren de 
leeftijd waarop de vrouw trouwde en de kindersterfte. Later kwamen daar andere facto
ren bij . zoals het al dan niet geven van borstvoed ing ,  anticonceptie, enz. Oorlogen had
den ook invloed als veel jonge mannen sneuvelden.  

De mannen en vrouwen d ie in 1 796 in Adegem trouwden,  waren respectievel ijk gemid
deld 33 en 26 jaar oud. Als men er rekening mee houdt, dat men doorgaans om de twee 
jaar een kind had , kan men ste l len dat een gezin gemiddeld 9 kinderen kon hebben. 
Maar de kindersterfte b leef g root en een gezin had dan ook gemiddeld 3 à 5 kinderen 
in de 1 8e eeuw. Voor het Oost-Vlaamse platteland schommelde de gezinsgrootte rond 
4,5 à 5 personen. 

I n  de onderstaande tabel geven we de samenste l l ing van de gezinnen . Let op, dat is de 
toestand op het ogenbl ik van de tel l i ng .  Een gezin dat uit vijf kinderen bestond, maar 
waarvan er eind 1 795 begin 1 796 al d rie getrouwd waren,  staat hier vermeld als een 
gezin met twee kinderen .  U it de tel l ing b leek dat een gezin gemiddeld 3, 1 k inderen had. 
Maar de cijfers zijn we l vertekend , omdat kinderen boven de 1 2  jaar in veel geval len hun 
vader en moeder reeds hadden verlaten om ergens als knecht of meid te gaan inwonen. 
Dat fenomeen kennen we n iet bij de betere stand ,  zoals bijvoorbeeld de landbouwers, 
waar de kinderen in het gezin bleven wonen tot ze trouwden. 
Ook door het feit dat het aantal kinderen niet altijd correct werd overgeschreven in de 
tel l ing ,  moeten de resultaten vermeld i n  de tabel sterk gerelativeerd worden. 



De gezinsgrootte bedroeg tijdens de 1 8e eeuw dus 3 à 5 kinderen .  De mythe dat er 
vroeger zeer g rote gezinnen waren, klopt n iet helemaal . De grote gezinnen zijn er later 
maar gekomen, in de twint igste eeuw. Dat komt omdat de vrouwen op jongere leeftijd 
trouwden, hun kinderen geen borstvoeding meer gaven en overschakelden op f lessen
melk. Met borstvoeding was de cyclus dusdanig dat een vrouw n iet zwanger werd 
zolang ze haar baby zelf voedde. Daardoor lagen de geboorten ongeveer twee jaar uit 
mekaar. Later, in de twintigste eeuw, lagen ze s lechts één jaar uit mekaar, en door een 
geringere sterfte, kregen we dus zeer g rote gezinnen.  

Aantal Aantal Aantal Aantal 

kinderen gezinnen kinderen gezinnen 

1 66 of 1 8 , 8  % 7 8 of 2 ,3 % 

2 88 of 25 , 1  % 8 4 of 1 , 1  % 

3 75 of 2 1 , 3  % 9 5 of 1 ,3 % 

4 49 of 1 4  % 1 0  1 of 0 ,3 % 
5 37 of 1 0 , 6  % 1 1  1 of 0 ,3 % 
6 1 7  of 4 ,8 % 

LEEFTIJDSOPBOUW 

Zoals reeds gezegd stelde men in de 1 8e eeuw een grote toename van de bevolking 
vast die te danken was aan betere economische omstandigheden en aan een u itbrei
ding van de voedselvoorzieningen. Men trouwde nu iets jonger en had meer kinderen.  
Het gevolg van dat alles was dat het aantal jongeren in  de totale bevolk ing groter werd . 
Als we de Adegemse bevolking bekijken ,  dan merken we dat het over een jonge bevol
king gaat. Ci rca 27 % is jonger dan 1 2  jaar en ca. 52 % is jonger dan 25 jaar. Daar het 
geslacht niet bekend is van dezen jonger dan 1 2  jaar werd er in de onderstaande tabel 
voorlopig aangenomen dat er evenveel meisjes waren als jongens, vandaar het getal 
329. 

In die tijd was de levensverwachting n iet zo hoog als nu .  Het aantal ouder dan 55 jaar 
bedroeg ca. 1 0  % en ouder dan 65 jaar slechts ca. 4 %. Opval lend is wel dat toen vanaf 
de leeftijd van 55 of 65 jaar er geen vrouwenoverschot was en dat week af van de alge
mene statistiek voor de reg io Eeklo. 

Leeftijd 

- 1 2  jaar 
1 2- 1 5  jaar 
1 6-25 jaar 
26-35 jaar 
36-45 jaar 
46-55 jaar 
56-65 jaar 
66-75 jaar 
76-85 jaar 
86-95 jaar 

Aantal mannen 

329 
1 00 
230 
1 68 
1 49 
1 40 
95 
36 
1 1  
4 

--
1 262 

Aantal vrouwen Totaal 

329 658 of ca. 27 % 
76 1 76 of ca. 7 %  

233 463 of ca. 1 9  % 
1 56 324 of ca. 1 3  % 
1 40 289 of ca. 1 2  % 
95 235 of ca. 1 0 % 
7 1  1 66 of ca. 7 %  
24 60 of ca. 2 %  
1 7  28 of ca. 1 % 
2 6 of ca. 0 ,2  % 

--
1 1 43 2405 1 1 61 
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I NWIJ KING 

De tel l i ng  leert ons wie er  in de  gemeente inweek en s inds wanneer. Het waren er 305 
ouder dan 1 2  jaar of 1 7 ,44 %. Van de k inderen onder de 1 2  jaar waren er geen gege
vens bekend ,  zodat men geen totalen kent. Het totaal aantal inwijkel ingen zal wel l icht 
n iet veraf l iggen van het gemiddelde voor het p latteland van Oost-Vlaanderen ,  dat 25,3 
% bedroeg . De ingewekenen kwamen meestal uit de oml iggende gemeenten.  Er kwa
men er  ook van verder gelegen gemeenten zoals Tielt (Jacques Swanckaert en Emanuel 
Van der Ougstraete) ,  Gent (Coleta Toebast) , Meu lebeke (Gui l laume Vens),  Ardooie 
(Jeanne Sabbe, Alexandre en Joanna D'hoet) , Zwevegem (Gui l laume Van de Casteeie) 
en Brugge (Antoine De Flou) .  Bij degenen d ie slechts één of meer jaren waren ingewe
ken ,  viel  het op dat daar veel knechten en meiden bij waren en nogal d ikwijls uit een 
gemeente uit de omgeving .  Het was toen de gewoonte dat een knecht of een meid vaak 
wisselde van baas en doorgaans maar een paar jaar op dezelfde plek bleef werken .  
I n  de tel l i ng  vermeldde men ofwel ' natif, dus in Adegem geboren ,  of  het  jaartal van de 
inwijking en het  aantal jaren dat men in  Adegem verbleef. B ijvoorbeeld ' 1 785' en ' 1 0  
ans' .  I n  dat laatste geval werd geen meld ing gemaakt van d e  plaats vanwaar d e  inge
wekene afkomstig was. Dankzij andere bronnen zoals de parochiereg isters en de bur
ger l ijke stand van Adegem, konden enkele foutjes rechtgezet worden voor wat betreft 
de geboorteplaats,  d ie  men n iet altijd correct vermeldde. Dergel ijke fouten zijn ook te 
beg rijpen .  Wanneer iemand al vele jaren in Adegem woonde, was de verle id ing groot 
om hem of haar te noteren als ' natif '  of geboortig van Adegem, en dat d ikwijls ten 
onrechte. 
Om de tel l ing ju ist weer te geven ,  werden de volgende notities gebruikt .  Wanneer er  een 
A vermeld staat, betekent d it dat de persoon in  de tel l ing genoteerd stond als geboren 
in Adegem. Soms staat er n iks vermeld en dat betekent dat de tel ler n iks genoteerd 
heeft op het formu l ier. Men mag verwachten dat d ie mensen wel l icht in Adegem gebo
ren waren,  want anders moest de intrededatum vermeld zijn .  Als er naast de afkorting A 
of de intrededatum de volledige naam van de gemeente vermeld staat, betekent dit dat 
andere bronnen d ie gemeente als geboorteplaats van de bewuste persoon opgeven. 
Staat er u itsl uitend A dan was het niet mogeli jk dat gegeven verder te controleren en 
moet voorlopig aangenomen worden dat Adegem de geboorteplaats was. 

DE ACHTERNAMEN 

Er werd een l ijst opgesteld  van de meest voorkomende namen in 1 796. Op tweehonderd 
jaar tijd is er n iet zoveel veranderd .  De meeste namen komen nog altijd voor, alhoewel 
er toch ook namen verdwenen zijn zoals Banckaert, Coddens, enz. 
Namen zoals Potvl iege en Van Speybroeck zijn nog wel aanwezig, maar het aantal is 
sterk gedaald .  

1 
2 

4 
5 
6 

8 

Achternaam Aantal Achternaam Aantal 

C laeys 48 9 Van de Velde 29 

Buysse 46 1 0  De Bruyckere 28 

Vincke 46 De Meyere 28 

Goethals 34 1 2  Dobbelaere 27 

Crul  32 Van Landschoot 27 

Matthys 3 1  1 4  D e  Zuttere 26 

Wi l lems 31 1 5  Martens 23 

Potvl iege 30 Van Speybroeck 23 



DE VOORNAMEN 

Helemaal onderaan het kruispunt Kruisken 
met de Heerwegh van Maldegem naar 

Raverschool (Verbranden Bos). De weg 
rechts loopt van het Kruisken naar 
Heulendonk en zo verder over 
Kleemputte, richting Appelboom. Deze 
weg is ter hoogte van de hoeve Haneca
Van Waetermeulen rechtgetrokken. 

In een christel ijk gezin was men niet vrij om gel i jk welke naam te kiezen.  I n  de 
Catechismus Romanus, u itgegeven in  1 566 in opdracht van het Conci l ie van Trente, stel
de men de vraag ' Welke naam moet aan de dopeling gegeven worden ? Het antwoord 
luidde: 'Daarvoor zal men de naam kiezen van iemand die, om zijn uitstekende vroom
heid en godsdienstigheid, onder het getal der heiligen werd opgenomen. Door de naam 
van een heilige te dragen, zal men gemakkelijk worden aangezet om ook zijn heiligheid 
en zijn deugd na te volgen; en de heilige die men tracht na te volgen, zal men ook aan
roepen en hem vragen dat hij een beschermer zou zijn tot behoud van ziel en lichaam. 
Daarom zijn zij die namen van heidenen en vooral van boosdoeners uitkiezen en aan 
hun kinderen geven, ten zeerste af te keuren. Immers, daardoor tonen ze hoe weinig 
waardering zij hebben voor de christelijke godsvrucht, vermits zij zoveel behagen schij
nen te vinden in de gedachtenis van die goddeloze mensen, dat zij hun namen voort-
durend in de oren van de gelovigen willen doen klinken. '  1 1 63 
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De Franse revol utionairen voerden in  1 794 de vol ledige vrijheid van voornamen in .  
Abstracte wezens en leven loze voorwerpen konden gebruikt worden.  Deze vol ledige 
vrijheid zou door Napoleon i n  1 803 ongedaan worden gemaakt. Hij ste lde dat voortaan 
al leen namen ontleend aan de versch i l lende hei l igenkalenders en aan beroemde f igu
ren u i t  de Oudheid mochten gebru i kt worden .  
De strikte r icht l i jnen vanwege de kerkel ijke overheid verklaren dus waarom men eeu
wenlang zeer conservatief was in de naamgeving .  Trouwens,  de pastoor keek daar 
nauwletten d  op toe en zette de ouders aan desnoods een andere voornaam te kiezen .  
I n  de tel l i ng  van het jaar IV  staan u iteraard al leen de namen van a l  wie ouder was dan 
1 2  jaar. De namen zijn wel verfranst: Jan werd Jean , Petronel Ia werd Pierrenel le en Peter 
werd Pierre. De pastoor deed aan de verfransing u iteraard n iet mee en noteerde de 
Latijnse naam zoals  Joannes,  Petrus ,  enz. Een kind had dus drie namen in d ie t ijd ,  bv. 
Jan als roepnaam , Joannes als doopnaam en Jean voor de Franse administratie. 
In de h iernavolgende tabel werden ook de voornamen opgenomen die in de periode 
1 790- 1 799 aan Adegemse kinderen werden gegeven .  Een kleine verschuiving in de 
naamgeving  is merkbaar, meer bepaald de terugval van de namen Petronel ia, 
Catharina, Theresia en Judoca en de opkomst van vooral Maria Theresia. Dat Maria 
Theresia van Oostenrijk h ier een gewaardeerde keizer in was van 1 740 tot 1 780 was daar 
u i teraard n iet vreemd aan . 

Meisjesnamen Aantal volgens Meisjesnamen Aantal volgens 
tel l ing jaar IV dopen 1 790-99 

1 Joanna 1 59 Joanna 9 1  
2 Maria 1 45 Maria Theresia 70 
3 Anna 57 Maria 55 
4 Petronel ia 55 Anna 38 
5 Catharina 51 Barbara 34 
6 Theresia 40 I sabel le 23 
7 Carol ine 29 Carol ine 1 8  
8 I sabel le 27 Seraphina 1 7  
9 Barbara 26 Bernardina 1 5  
1 0  J udoca 1 9  Sophia 1 4  

De toptien van d e  jongensnamen ziet e r  als volgt uit :  
Jongensnaam Aantal volgens Jongensnaam Aantal volgens 

tel l i ng jaar IV dopen 1 790-99 

Pieter 2 1 0  Pieter 1 21 

2 Jan 1 58 Jan 78 

3 Frans 93 Carel 50 

4 Bernard 89 Jacob 45 

5 Jacob 65 Jan Baptiste 42 

6 Carel 44 Bernard 37 

7 Cornel is 29 Ferd inand 34 

8 Jan Baptiste 26 Frans 23 

9 J udocus 26 Phi l ip 1 8  

1 0  Livin 1 9  Corneel 1 3  

Ph i l ip  1 9  
Hier zien we de terugval van de traditionele namen zoals Frans, Cornelis, Judocus en 
Livin en de toename van de naam Ferdinand. 





TELLING VAN H ET JAAR IV (1 796) TE ADEGEM 

Nr. Voornaam Naam oud Beroep of - 1 2  Datum inwijking 
verwantschap jaar Geboorteplaats 

VILLAGE (Dorp) 
0001 Corneil le Danckaert 59 landman 2 A Adegem 
0002 Joanne Beelaert 49 zijn vrouw A Adegem 
0003 Jean Danckaert 1 4  zijn zoon A Adegem 
0004 Livin Danckaert 1 2  zijn zoon A Adegem 
0005 Joanne Danckaert 20 zijn dochter A Adegem 
0006 Marie Danckaert 1 8  zijn dochter A Adegem 
0007 Anne Danckaert 1 6  zijn dochter A Adegem 
0008 Martin De Vuldere 30 knecht A Adegem 
0009 Jan Bte Coddens 35 koopman 4 A Adegem 
001 0  Petronelle Willems 35 zijn vrouw A Adegem 
001 1  Bernard Savat 30 knecht A Adegem 
001 2  Jacques Ryckbosch 40 herbergier 2 1 793 
001 3  Victoire Colpaert 29 zijn vrouw 1 793 
001 4  Jacques Teerlinck 50 werkman 2 A Adegem 

001 5 Mari De Bruyckere 50 zijn vrouw A Adegem 

001 6 Therese Teerlinck 1 8  zijn dochter A Adegem 

001 7 Joanne Teerlinck 1 3  zijn dochter A Adegem 

001 8 Arnaut Den Dauw 64 schoenmaker A Adegem 

001 9 Phi l ippe Den Dauw 58 werkman A Adegem 

0020 Weduwe De Prest Jean 54 werkvrouw A Adegem 

0021 Francois De Prest 1 8  zijn zoon A Adegem 

0022 Phi l ippe De Prest 1 3  zijn zoon A Adegem 

0023 Francois Naesens 68 werkman A Adegem 

0024 Weduwe Ysebaert 78 naaister A 

0025 Jean Potvliege 40 handelaar 2 A Adegem 

0026 Catharine Glorieux 32 zijn vrouw A Sijsele 

0027 Angelique Van de Velde 25 dienstbode A 

0028 Jean Vincke 35 kuiper A Adegem 

0029 Barbe Verbeke 25 zijn vrouw A Adegem 

0030 Livin Claeys 60 timmerman 1 768 Lovendegem 

0031 Therese Verstichel 58 zijn vrouw 1 768 Drongen 

0032 Joanne Claeys 1 3  zijn dochter A 

0033 Josse De Sloovere 60 werkman A Deerlijk 

0034 Pierrenelle De Rycke 48 zijn vrouw A Ursel 

0035 Pierre Schyvinck 38 schoenmaker A Adegem 

0036 Jean Coppé 40 timmerman 5 1 780 Oedelem 

0037 Mari Schyvinck 41 zijn vrouw A Adegem 

0038 Engelbert Naesens 70 klerk A Adegem 

0039 Anne Danckaert 64 zijn vrouw A Adegem 

0040 Jean Naesens 32 zijn zoon A Adegem 

0041 Phil ippe Naesens 25 zijn zoon A Adegem 

0042 Pierre Naesens 22 zijn zoon A Adegem 

0043 Joanne Naesens 26 zijn dochter A Adegem 

0044 Barbe Naesens 24 zijn dochter A Adegem 

0045 Benoit D'havé 40 bakker A Adegem 

0046 Pierrenelle Schyvinck 44 zijn vrouw A Adegem 

0047 Bernard D'havé 1 3  zijn zoon A Adegem 

0048 Therese D'havé 1 4  zijn dochter A Adegem 

0049 Livin Teerlinck 76 koopman 1 783 Waarschoot 

0050 Josine Van Hecke 51 zijn vrouw A Hansbeke 

166 1 
0051 Pierre Teerlinck 1 8  zijn zoon A Adegem 

0052 Charles Teerlinck 1 4  zijn zoon A Adegem 



0053 Josine Teerlinck 27 zijn dochter A Adegem 

0054 Mari Teerlinck 21  zijn dochter A Adegem 

0055 Anne Wertvick 60 spinster A 

0056 Joanne Werfvick 54 spinster A 

0057 Mari Roels 30 spinster A 

0058 Mari Van den Driessche 30 spinster A 

0059 Weduwe Roegiers Josse 39 handelaarster - Eeklo 
0060 Mari Roegiers 1 5  haar dochter 
0061 Robert De Mey 45 metser 
0062 Jean Uytteschaut 50 werkman - Adegem 
0063 Mari Maegerman 50 zijn vrouw 
0064 Pierre Uytteschaut 25 zijn zoon Adegem 
0065 Joseph Uytteschaut 1 9  zijn zoon Adegem 
0066 Pierrenelle Uytteschaut 21  zijn dochter - Adegem 
0067 Weduwe Pots Gerard 60 welgesteld - Adegem 
0068 Charles Pots 44 chirurgijn - Adegem 
0069 Pierre Van den Driessche 50 werkman 2 - Adegem 
0070 Catarine Van Zele 50 zijn vrouw Kaprijke 
0071 Philippe Van den Driessche 1 7  zijn zoon Adegem 
0072 Mari Van den Driessche 1 5  zijn dochter - Adegem 
0073 Anne Van den Driessche 1 3  zijn dochter - Adegem 
0074 Therese Van den Driessche 1 3  zijn dochter - Adegem 
0075 Jean Standaert 35 herbergier - Maldegem 
0076 Regine Standaert 25 zijn vrouw Maldegem 
0077 Weduwe Potvliege Bernard 56 spinster - Oostwinkel 
0078 Frans Potvliege 2 1  haar zoon - Adegem 
0079 Mari Potvliege 24 haar dochter - Adegem 
0080 Pierre Valcke 56 werkman 3 A Adegem 
0081 Mari De Craene 51  zijn vrouw 
0082 Pierrenelle Valcke 1 8  zijn dochter - Adegem 
0083 Pierre Valcke 27 werkman - Adegem 
0084 Isabelle Braet 36 zijn vrouw Adegem 
0085 Jeanne De Vuldere 1 3  dochter 1 e huw - Adegem 
0086 Pierre Van Zele 50 priester 1 792 
0087 Joanne Simons 38 zijn dienstmeid 1 792 
0088 Alexandre D'hoet 50 priester 1 782 
0089 Therese Vriese 40 zijn dienstmeid 1 782 
0090 Antoine Kloeckaert 33 bakker 2 1 791  Eeklo 
0091 Joanne Crul 28 zijn vrouw 1 791  Adegem 
0092 Jean Temmerman 28 knecht 1 792 
0093 Marie Crul 24 dienstbode A Adegem 
0094 Bernard Den Dauw 30 bakker 2 1 791 
0095 Joanne Pots 37 zijn vrouw A Adegem 
0096 Monica D'hunnevet 24 dienstmeid 1 790 
0097 Weduwe De Bruykere Pierre 70 welgesteld A Watervliet 
0098 Joanne De Bruykere 45 haar dochter A Adegem 
0099 Rose De Bruykere 1 6  jonge dochter A Adegem 
0100 Josse Naessens 85 onnozel A 
0101  Anne Bruyneel 53 naaister A 
01 02 Joanne De Bruykere 45 schoolmeesteres1 787 
0 103 Joanne D'hoet 21  schoolmeesteres1 787 
01 04 Catarine Vermeire 33 spinster A 
0 1 05 Caroline Tierentyn 33 spinster A 
0 106 Anne Lutsebaut 36 spinster A 
01 07 Jean Brandt 41 kleermaker 8 1 783 Eeklo 
0 108 Coleta Toebast 36 zijn vrouw 1 783 Gent 
0 109 Dominique Brant 1 9  zijn dochter 1 783 

1 1 67 01 1 0  Rose Brant 1 5  zijn dochter 1 783 



0 1 1 1  Pierre Van de Velde 55 brouwer A Adegem 
01 1 2  Augustin Van de Velde 27 zijn zoon A Adegem 
0 1 1 3  Mari Van de Velde 20 zijn dochter A Adegem 
01 1 4  Joanne Van de Velde 1 9  zijn dochter A Adegem 
0 1 1 5  Coleta Van de Velde 1 8  zijn dochter A Adegem 
0 1 1 6  Pierre Van Watermeuien 70 kleermaker A Adegem 
01 1 7  Agnes De Mulder 42 zijn vrouw A Drongen 
01 1 8  Josse Van Watermeuien 1 7  zijn zoon A Adegem 
01 1 9  Rose Van Watermeuien 1 5  zijn dochter A Adegem 
0 1 20 Pierre De Vlieger 43 herbergier A Adegem 
0 1 2 1  Joanne Van Oost 36 zijn vrouw A Hansbeke 
01 22 Corneille De Vlieger 1 3  zijn zoon A Adegem 
0 1 23 Caroline De Vlieger 1 6  zijn dochter A Adegem 
01 24 Nicolas Van de Velde 40 koopman 2 A Adegem 
0 1 25 Marthe Delbeque 20 zijn vrouw A Middelburg 
0 1 26 Joanne Van de Velde 1 6  zijn dochter A Adegem 
0 1 27 Frans Van Hoogstraete 21  metser 1 791 
0 1 28 Charles Droesbeke 34 werkman 1 792 
0 1 29 Bernard knecht 1 793 
0 1 30 Servaes Pots 36 chirurgijn 2 A Adegem 
01 3 1  Joanne Crispin 32 zijn vrouw A Adegem 
0 1 32 Colette Schoors 1 9  zijn dienstmeid A Adegem 
0 1 33 Gil le D'haenens 62 timmerman A Adegem 
01 34 Pierrenelle De Rycke 55 zijn vrouw A Adegem 
01 35 Jacques D'haenens 27 zijn zoon A Adegem 
01 36 Mari D'haenens 28 zijn dochter A Adegem 
01 37 Bernarde D'haenens 22 zijn dochter A Adegem 

01 38 Co lette D'haenens 20 zijn dochter A Adegem 

01 39 Emile D'haenens 1 6  zijn dochter A Adegem 

01 40 Jean Van de Wiele 33 timmerman 2 1 785 

01 41 Isabelle Soete 31 zijn vrouw 1 785 St-Pieterskapel 

0 1 42 Bernard Standaert 61  koopman 2 A Adegem 

0 1 43 Mari De Baets 5 1  zijn vrouw A Ursel 

0 1 44 Pierre Braet 4 1  koopman A Adegem 

0 1 45 Mari Van de Neste 42 zijn vrouw A Gent 

0 1 46 Pierre Bellegem 27 knecht 1 792 

0 1 47 Livine De Busschere 22 dienstmeid A 

01 48 Weduwe Van den Hauwe Adr70 spinster A Adegem 

0 1 49 Joanne Geernaert 1 4  dienstmeid A 

0 1 50 Corneille Van Hecke 40 wever A Maldegem 

0 1 5 1  Joanne De Ruyter 27 zijn vrouw A Adegem 

0 1 52 Simon De Baerdemaeker 50 werkman 1 779 

HOUKE 
0 1 53 Jean De Smit 30 timmerman 4 1 775 Oedelem 

01 54 Mari Wauters 31 zijn vrouw A Adegem 

01 55 Jacques Van de Moere 30 knecht 1 788 

01 56 Jean 28 knecht 1 791 

01 57 Emanuel Van Hoogstraete 44 metser 1 770 lielt 

01 58 Anne Verdonck 33 zijn vrouw 1 770 Maldegem 

0 1 59 Weduwe Verdonck Pierre 63 spinster A 

0 1 60 Weduwe Wil lems Jan 77 welgesteld A Adegem 

0 1 6 1 Isabelle Willems 31 haar dochter A Adegem 

01 62 Therese Willems 29 haar dochter A Adegem 

01 63 Jan Bte Schelstraete 32 koopman 1 782 

01 64 Jean De Zuttere 65 welgesteld A 

01 65 Anne Van Quekelberge 60 zijn vrouw A Adegem 

01 66 Anne De Zuttere 32 zijn dochter A Adegem 

168 1 0 1 67 Barbe De Zuttere 29 zijn dochter A Adegem 



0 1 68 Jacques Martens 50 werkman A Adegem 

01 69 Joanne Himschoot 48 zijn vrouw A Adegem 

01 70 Jean Martens 1 9  zijn zoon A Adegem 

01 71  Mari Martens 1 5  zijn dochter A Adegem 
01 72 Jan Van Waeyenberge 76 kuiper A 

01 73 Anna Rotse 66 zijn vrouw A 
01 74 Weduwe Van Leeuwen Frans 66 spinster A 
01 75 Pierrenelle Veerman 38 dienstbode A 
01 76 Bruno Geernaert 39 kleermaker 4 1 780 Oostwinkel 
01 77 Anne De Wulf 40 zijn vrouw A Beernem 
01 78 Jean Bte Buysse 70 kleermaker A 
01 79 Anne De Bruykere 68 zijn vrouw A 
0 1 80 Philippe Verlook 59 smid 6 A Adegem 
0 1 8 1  Angelique Heirman 38 zijn vrouw A Sint-Laureins 
01 82 Pierre Verlook 20 zijn zoon A Adegem 
01 83 Jean Verlook 1 8  zijn zoon A Adegem 
01 84 Joanne Verlook 24 zijn dochter A Adegem 
01 85 Weduwe Van Suyt Pierre 40 spinster 4 A Adegem 
0 1 86 Emanuel Van de Wege 37 bakker 4 1 782 Oostwinkel 
01 87 Catarine Vermeire 38 zijn vrouw 1 782 Oostwinkel 
01 88 Bernard Crul 75 welgesteld A Adegem 
01 89 Françoise Crul 76 spinster A Adegem 
01 90 Baudewin Schyvinck 62 schoenmaker A Adegem 
01 91 Pierre Schyvinck 20 zijn zoon A Adegem 
01 92 Bernard Schyvinck 1 8  zijn zoon A Adegem 
01 93 Caroline Schyvinck 1 7  zijn dochter A Adegem 
01 94 Dominique Slok 60 wagenmaker 2 1 760 Sleidinge 
0 1 95 Caroline Willems 58 zijn vrouw 1 760 Waarschoot 
01 96 Jacques Slok 1 6  zijn zoon A Adegem 
01 97 Pierre Slok 1 3  zijn zoon A Adegem 
01 98 Catharine Slok 1 6  zijn dochter A Adegem 
0 1 99 Caroline Slok 1 8  zijn dochter A Adegem 
0200 Francais Potvliege 40 werkman A Adegem 
0201 Pierre Van Houcke 40 werkman 5 A Sint-Laureins 
0202 Joanne Claeys 34 zijn vrouw A Adegem 
0203 André De Busschere 29 werkman 3 1 787 
0204 Catharine Verbeke 27 zijn vrouw 1 787 
0205 Bernard Maenhout 60 smid 4 A Adegem 
0206 Angeline Bourgois 45 zijn vrouw A Adegem 
0207 Bernard Maenhout 23 zijn zoon A Adegem 
0208 Pierre Maenhout 1 5  zijn zoon A Adegem 
0209 Anne Maenhout 20 zijn dochter A Adegem 
021 0  Joanne Maenhout 1 4  zijn dochter A Adegem 
021 1  Adriaen De Brus 51 werkman 1 789 
021 2  Mari Boutens 50 zijn vrouw 1 789 
021 3  Jean Bonte 29 wever A Adegem 
021 4  Mari Matthys 27 zijn vrouw A Adegem 
021 5  Weduwe Matthys Pierre 62 spinster A Adegem 
021 6  Guil laume Van de Casteele 36 metser 2 1 792 Zwevegem 
021 7  Catharine Tytgat 24 zijn vrouw A Lotenhulle 
021 8  Pierre Van Haecke 42 wever A Oostwinkel 
021 9  Livine Potvliege 35 zijn vrouw A Adegem 
0220 Cornel i le Wil lems 83 werkman A Eeklo 
0221 Catarine De Vriese 50 zijn vrouw A Sleidinge 
0222 Jean De Baets 35 organist 1 790 
0223 Pierre Clincke 47 werkman A 
0224 . Weduwe Van de Voorde Jean41 spinster 4 A Oostwinkel 

1 1 69 0225 Bernard Dobbelaere 29 wever 3 A Maldegem 



0226 Susana Bottelier 29 zijn vrouw A Maldegem 
0227 Jean Van Daele 50 wever A Adegem 
0228 Regine Bonte 46 zijn vrouw A Adegem 
0229 Pierre Van Daele 1 4  zijn zoon A Adegem 
0230 Jacques Van Daele 1 5  zijn zoon A Adegem 
0231 Francois Coppens 42 wever 2 1 785 Sint-Laureins 
0232 Mari Braet 27 zijn vrouw A Adegem 
0233 Weduwe Roete Jooris 51  spinster A Kaprijke 
0234 Bernard Roete 20 haar zoon A Adegem 
0235 Caroline Roete 1 4  haar dochter A Adegem 
0236 Francois De Baets 46 molenaar 1 783 
0237 Caroline D'havé 45 zijn vrouw A Adegem 
0238 Pierre De Baets 1 9  zijn zoon A 
0239 Jean Bte Buysse 34 kleermaker 3 A Adegem 
0240 Anne De Bruykere 33 zijn vrouw A Adegem 
0241 Francois Aerke 1 5  knecht 1 795 
0242 Corneil le Van den Houwe 39 wever 3 A Adegem 
0243 Caroline Verlook 39 zijn vrouw A Adegem 
0244 Weduwe Wouters Phi l ippe 70 landmanin A Maldegem 
0245 Bernard Wouters 46 haar zoon A Adegem 
0246 Pierre Wouters 36 haar zoon A Adegem 
0247 Jean Wouters 33 haar zoon A Adegem 
0248 Isabelle Wouters 35 haar dochter A Adegem 
0249 Bernarde Wouters 28 haar dochter A Adegem 
0250 Jean De Vlieger 1 7  knecht A Adegem 
0251 Francois D'havé 60 wagenmaker 3 A Adegem 
0252 Agate Van Vooren 42 zijn vrouw A Kaprijke 
0253 Joanne D'havé 1 4  zijn dochter A Adegem 
0254 Mari D'havé 1 3  zijn dochter A Adegem 
0255 Bernardine D'havé 1 2  zijn dochter A Adegem 
0256 Corneil le Suvin 22 knecht 1 793 
0257 Francois Bourgois 74 chirurgijn A Lendelede 
0258 Susanne Rougiers 74 zijn vrouw A 
0259 Jean Dobbelaere 50 7 1 775 Waarschoot 
0260 Mari Van de Velde 50 zijn vrouw A Adegem 
0261 Emile Dobbelaere 1 3  zijn dochter A Adegem 
0262 Charel Van Waeyenberge 75 landman A Ursel 
0263 Francies Van Waeyenberge 55 zijn zoon A Adegem 
0264 Charles Van Waeyenberge 51  zijn zoon A Adegem 
0265 Francoise De Croock 1 6  dienstmeid A Adegem 
0266 Francois Buysse 60 kleermaker 3 A Ursel 
0267 Mari Van Camerijk 50 zijn vrouw A Maldegem 

0268 Pierre Buysse 22 zijn zoon A 
0269 Jean Buysse 1 6  zijn zoon A 

0270 Barbe Buysse 24 zijn dochter A 

0271 Isabelle Buysse 1 4  zijn dochter A 

0272 Joseph Lievens 38 werkman A 

0273 Jean Lekens 37 A 

0274 Charles Ros 37 werkman 1 784 

0275 Mari De Meyer 42 zijn vrouw 1 784 

NILLESTRAAT JEN (Hil lestraat) 
0276 Jean Van Killegem 70 welgesteld A Adegem 

0277 Jean Claeys 36 wever A Adegem 

0278 El isabeth Cauwels 32 zijn vrouw A Maldegem 

0279 Weduwe De Coninck Jean 65 spinster A Adegem 

0280 Jean De Coninck 38 haar zoon A Adegem 

0281 Weduwe Van Damme Pierre 56 spinster A Adegem 

170 I 0282 Anne Van Damme 1 3  haar dochter A Adegem 



0283 Pierre Hoste 40 wever 2 A Adegem 

0284 Joanne De Ruyter 39 zijn vrouw A Adegem 

0285 Joseph Van de Bruane 60 werkman 1 782 

0286 Anne De Bakkere 50 zijn vrouw 1 782 

0287 Mari Van de Bruane 1 4  z ijn dochter A 

0288 Jacques De Vliegere 39 A 
CALLESTRAETE 
0289 Weduwe Verdonck Frans 85 kleermaakster A Ursel 
0290 Comeille Verdonck 49 haar zoon A Adegem 
0291 Jean Verdonck 45 haar zoon A Adegem 
0292 Weduwe Verhaegen Pierre 58 spinster A Maldegem 
0293 Jean Verhaegen 1 8  haar zoon A Adegem 
0294 Joanne Verhaegen 27 haar dochter A Adegem 
0295 Bernard Schelstraete 40 werkman 6 1 781  Eeklo 
0296 Joanne Van Hekke 42 zijn vrouw 1 781  Adegem 
0297 Philippe Vermeiren 1 5  knecht 1 790 
0298 Guil laume Martens 77 werkman A 
0299 Livine Van den Hauwe 78 zijn vrouw A 
0300 Jean Potvliege 39 wever 2 A Adegem 
0301 Joanne De Baets 29 zijn vrouw A Eeklo 
0302 Gui l laume De Rycke 70 welgesteld A 
0303 Joanne Bruysschaert 75 welgesteld A 
0304 Joanne Coppens 61 dienstbode 1 789 
0305 Francois Willems 50 landman 3 A Maldegem 
0306 Bernarde Verstringe 50 zijn vrouw A Adegem 
0307 Jacques Willems 27 zijn zoon A Adegem 
0308 Jean Willems 26 zijn zoon A Adegem 
0309 Pierre Willems 23 zijn zoon A Adegem 
031 0 Mari Willems 24 zijn dochter A Adegem 
031 1 Catharine Willems 1 9  zijn dochter A Adegem 
031 2 Marianne Willems 1 5  zijn dochter A Adegem 
031 3  Bernard Lippens 60 landbouwer 3 A Ursel 
031 4 Mari Willems 50 zijn vrouw A Adegem 
031 5 Mari Lippens 20 zijn dochter A 
031 6 Pierre Vermei ren 26 knecht A 
031 7 Pierre De Zuttere 46 landman A Adegem 
031 8 Mari Bekaert 44 zijn vrouw A 
031 9  Jacques De Bruykere 1 5  knecht A 
0320 Caroline De Jaegere 23 dienstmeid A 
MAESBOONE 
0321 Dominique Boes 54 landman 1 772 Sleidinge 
0322 Pierre Boes 21 zijn zoon A Adegem 
0323 Joanne Boes 22 zijn dochter A Maldegem 
0324 Josine Boes 1 8  zijn dochter A Maldegem 
0325 Pierre Haeck 24 knecht A 
CAMPEL 
0326 Josse Matthys 40 landbouwer 3 A Adegem 
0327 Marie Boelens 40 zijn vrouw A Oostwinkel 
0328 Pierre Van de Keere 24 knecht A 
0329 Anne De Zwaef 1 4  dienstbode A 
0330 Frans Metsenaere 1 5  knecht A 
CALLESTRAETE 
0331 Plerre Van Leeuwe 70 landman A 
0332 Catarine Claeys 60 zijn vrouw A 
0033 Mari Teerlinck 1 6  dienstbode A 
0334 Pierre De Meyere 36 werkman 6 A Adegem 
0335 . Joanne Van Landschoot 37 zijn vrouw A Adegem 
0336 Plerre De Metsenaere 54 werkman 5 A Adegem 1 1 71 



0337 Joanne Coppens 34 zijn vrouw A Maldegem 
0338 Bernard Vincke 40 wever 4 A Adegem 
0339 Caroline Dobbelaere 38 zijn vrouw A Adegem 
0340 Pierre Haegeman 70 wever 1 795 Adegem 
0341 Mari Kerkhove 72 zijn vrouw 1 795 Adegem 
0342 Pierre De Vliegere 34 wever A Adegem 
0343 Mari Schyvinck 24 zijn vrouw A Adegem 
0344 Bernard Verhaege 33 wever 3 A Adegem 
0345 Mari Buysse 27 zijn vrouw A Adegem 
0346 Phil ippe Verstringe 55 landbouwer 3 A Adegem 
0347 Joanne Buysse 38 zijn vrouw A Adegem 
0348 Jean Potvliege 24 knecht A 
0349 Phil ippe Landsheere 1 5  knecht A 
0350 Anne De Ruytere 28 dienstmeid A 
0351 Barbe De Rotse 20 dienstmeid A 
0352 Mari Bagyn 1 3  dienstmeid A 
0353 Bernard Moeraert 72 werkman A Adegem 
0354 Pietronille Loete 50 dienstmeid A 
0355 Jean Roose 50 wever 3 1 777 Lovendegem 
0356 Catharine Dobbelaere 40 zijn vrouw 1 777 Adegem 
0357 Pietronelle Braet 24 dienstbode A 
0358 Weduwe Dobbelaere Josse 75 spinster A 
0359 Pierre Maschoot 49 koopman 3 1 777 Sint-Joris 
0360 Joanne De Meyere 50 zijn vrouw 1 777 Adegem 
0361 Jacques Maschoot 1 6  zijn zoon A 
0362 Godelieve Maschoot 1 4  zijn dochter A 
0363 Weduwe Verpoot Pierre 55 spinster A Maldegem 
0364 Isabelle Verpoot 24 haar dochter A Adegem 
0365 Joanne Verpoot 1 6  haar dochter A Adegem 
0366 Jean Ootegem 58 zager A Adegem 
0367 Jacques De Clercq 63 werkman A 
0368 Monique Ibauwe 40 zijn vrouw A 
0369 Josse De Clercq 25 zijn zoon A 
0370 Joanne De Clercq 1 8  zijn dochter A 
0371 Pierre Quekelberge 26 landbouwer A Adegem 
0372 Joanne Coene 21  zijn vrouw 1 794 Sijsele 
0373 Enge De Bruykere 26 knecht A 
0374 Jean De Clercq 23 knecht A 
0375 Bernard Landsheere 1 5  knecht A 
0376 Joanne Coene 20 dienstmeid A 
0377 Livin De Windt 65 wever A Maldegem 
0378 Rose Schouws 60 zijn vrouw A Adegem 
0379 Josse Dobbelaere 2 1  stiefzoon A 
0380 Mari Dobbelaere 25 haar dochter A Maldegem 

0381 Bernard De Metsenaere 43 werkman 4 A Adegem 

0382 Anne Van Augem 39 zijn vrouw A Eeklo 

0383 Jean Landsheere 62 wever 2 A Adegem 

0384 Jooris Gouberg 56 wever 1 765 Lovendegem 

0385 Susanne De Weerdt 62 zijn vrouw A Adegem 

0386 Catharine Gouberg 20 zijn dochter A Adegem 

0387 Pierre Van Landschoot 62 werkman A 

0388 Livine De Caluwé 82 zijn vrouw A Adegem 

0389 Bernard Van den Driessche 47 wever 3 A Adegem 

0390 Colete De Windt 34 zijn vrouw A Adegem 

0391 Weduwe De Bruykere Pierre 61  spinster A Adegem 

0392 Pierre Manens 38 werkman 2 1 790 Oostwinkel 

172 1 
0393 Joanne Rutsaert 30 zijn vrouw 1 790 Maldegem 

0394 Jean Van Landschoot 40 werkman 4 A Adegem 



0395 Pietronelle Martens 40 zijn vrouw A Adegem 

0396 Jean Vermeiren 1 9  knecht A 

0397 Joanne Roels 20 dienstmeid A 

0398 Charles De Vos 46 landman A Adegem 

0399 Joanne Blondeel 50 zijn vrouw A Adegem 

0400 Pierre Van Landschoot 21  stiefzoon A Adegem 
0401 Jean Bte Van Landschoot 1 8  stiefzoon A Adegem 
0402 Ferdinand De Caluwé 1 4  knecht A 
0403 Joanne Van Landschoot 1 7  stiefdochter A Adegem 
0404 Corneille Andries 54 kuiper A Adegem 
0405 Marthe De Wilde 54 zijn vrouw A Adegem 
0406 Jean Andries 23 zijn zoon A Adegem 
0407 Pierre Andries 1 9  zijn zoon A Adegem 
0408 Joanne Andries 1 8  zijn dochter A Adegem 
0409 Rosalie Cockaert 30 dienstmeid A 
041 0  Pierre Van Waeyenberge 48 landbouwer A Adegem 
041 1  Joanne Matthys 62 zijn vrouw A Adegem 
041 2  Charles Van Waeyenberge 24 zijn zoon A Adegem 
041 3  Pierre De Bruysschere 1 4  knecht A 
KRUYSKEN 
041 4  Charles Regelbrugge 25 werkman 1 780 Middelburg 
041 5  Joanne De Clercq 23 zijn vrouw 1 780 Adegem 
041 6  Bernard Van de Velde 52 werkman 5 A Adegem 
041 7  Anne Mari Standaert 40 zijn vrouw A Adegem 
041 8  Barbe Van de Velde 1 4  zijn dochter A Adegem 
041 9  Pierre Gil l is 49 wever 1 780 
0420 Mari Van Waetermeulen 50 zijn vrouw 1 780 
0421 Frans Metsenaere 42 werkman 5 A Adegem 
0422 Mari De Blaey 40 zijn vrouw A Waarschoot 
0423 Martin De Zuttere 27 wever A Zomergem 
0424 Mari Van Hekke 27 zijn vrouw A Maldegem 
0425 Ciprien Crul 64 weduwnaar A Sint-Laureins 
0426 Susanne Crul 43 zijn dochter A Adegem 
0427 Angelique Crul 40 zijn dochter A Adegem 
0428 Bernard Cru l  32 zijn zoon A Adegem 
0429 Gille Schyvinck 64 werkman A Eeklo 
0430 Marie Roegiers 48 zijn vrouw A Oostwinkel 
0431 Isabelle Schyvinck 1 3  zijn dochter A Adegem 
0432 Jean Van Watermeuien 60 kleermaker A Adegem 
0433 Livine Deekens 35 zijn vrouw A Lembeke 
0434 Bernard De Vliegere 34 werkman 4 A Adegem 
0435 Isabelle Moeraert 32 zijn vrouw A Adegem 
0436 Pierre De Baere 1 9  knecht 1 794 
0437 Weduwe Moeraert Jacques 68 spinster A Maldegem 
0438 Pierre Vincke 70 herbergier A Adegem 
0439 Pierre Vincke 29 zijn zoon A Adegem 
0440 Phil ippe Vincke 22 zijn zoon A Adegem 
0441 Joannes Lievens 20 knecht A 
0442 Pierre Matthys 32 werkman 3 A Adegem 
0443 Mari Vincke 32 zijn vrouw A Adegem 
0444 Antolne De Flou 30 mandenmaker 1 795 Brugge 
0445 Rose Stautemas (Toteman)25 zijn vrouw 1 795 Nieuwpoort 
0446 Charles Van Deynse 30 landman 3 1 788 Oostwinkel 
0447 Joanne Van Leeuwe 32 zijn vrouw A Adegem 
0448 Pierre Kaekaert 21  knecht A 
0449 Mat . . . Picke . . .  1 7  knecht A 
0450 .Joanne De Beer 1 8  zijn dienstmeid 1 795 

1 1 73 0451 Regine De Roo 1 8  zijn dienstmeid A 



HEULENDONK 
0452 Frans Van Ootegem 50 zager A Adegem 
0453 , Anne Van Ootegem 20 zijn dochter A Adegem 
0454 Jacques De Rycke 65 landman A Adegem 
0455 Pierre De Rycke 60 broer A Adegem 
0456 Pietronelle De Rycke 40 zus A Adegem 
0457 Bernard De Rycke 54 landman A Adegem 
0458 Anne Claeys 32 zijn vrouw A Maldegem 
0459 Ferdinand Meuleman 30 knecht 1 785 
0460 Jeanne Van de Genagte 2 1  dienstmeid 1 783 
0461 Jean Lievens 1 4  knecht A 
0462 Pierre De Bruykere 52 landman 5 A Adegem 
0463 Jeanne De Geetere 43 zijn vrouw A Oostwinkel 
0464 Pierre De Bruykere 27 zijn zoon A Adegem 
0465 Adrien De Bruykere 26 zijn zoon A Adegem 
0466 Jean De Bruykere 1 7  zijn zoon A Adegem 
0467 Bernard De Bruykere 1 6  zijn zoon A Adegem 
0468 Caroline Goethals 25 dienstmeid A 
0469 Corneille Van de Velde 54 werkman 2 A Adegem 
0470 Jeanne Van Akker 34 zijn vrouw A Kaprijke 
0471 
0472 Weduwe Van Watermeuien C.80 landmanin A Adegem 
0473 Pierre Van Watermeuien 42 zoon A Adegem 
0474 Ciprien Van Watermeuien 50 zoon A Adegem 
0475 Joanne Van Watermeuien 36 haar dochter A Adegem 
0476 Jean De Vliegere 22 knecht A 
0477 Bernard Schoors 1 5  knecht 1 793 
0478 Therese Kakaert 24 dienstbode 1 794 
0479 Regine Van den Neste 1 7  dienstbode 1 792 
0480 Jacobus De Vuldere 44 wever A Adegem 
0481 Anne Van den Driessche 41 zijn vrouw A Adegem 
0482 Jean De Vuldere 1 4  zoon A Adegem 

0483 Pierre De Vuldere 1 3  zoon A Adegem 

0484 Weduwe De Vuldere Gil le 60 spinster A 

0485 Bernard De Vuldere 35 zoon A 

0486 Marie De Vuldere 33 haar dochter A 

0487 Pierre Buysse 29 werkman 1 795 Maldegem 

0488 Anne Van Akkere 24 zijn vrouw 1 795 Eeklo 

0489 Pierre Claeys 27 werkman 92 Ronsele 

0490 Barbe Coeman 30 zijn vrouw A Adegem 

0491 Frans Vermeiren 1 8  knecht A 

0492 Bernard De Zuttere 1 5  knecht A 

0493 Josine Van de Walle 1 9  dienstbode 1 789 

0494 Joanne Van Audenrogge 1 6  dienstbode 1 795 

0495 Bernard Geernaert 50 wever A Adegem 

0496 Anne Roete 40 zijn vrouw A Adegem 

0497 Phil ippe Lievens 22 zoon A Adegem 

0498 Pierre Geernaert 2 1  zijn zoon A Adegem 

0499 Jean Geernaert 1 9  zijn zoon A Adegem 

0500 Marie Geernaert 1 5  dochter A Adegem 

0501 Jacques Geernaert 1 5  zoon A Adegem 

0502 Charles Claeys 55 landman 4 A Adegem 

0503 Marie Verpoot 31  zijn vrouw A Adegem 

0504 Jeanne Bankaert 1 7  dienstmeid A 

0505 Frans Claeys 58 landman A Adegem 

0506 Corneille Claeys 1 5  zijn zoon A Adegem 

0507 Pierre Claeys 1 4  zijn zoon A Adegem 

174 1 0508 Frans De Vliegere 50 koopman A Adegem 



0509 Philippe De Vliegere 40 wever A Adegem 

051 0  Mari De Zuttere 40 zijn vrouw A Zomergem 

05 1 1  Jacques Bankaert 37 werkman 3 A Adegem 

05 1 2  Emilienne Crul 36 zijn vrouw A Adegem 
051 3  Weduwe De Groote Jean 66 spinster A 

051 4  Mari De Wilde 42 spinster A 
051 5  Bernard De Bruysschere 47 landman A 
051 6  Catharine Van Leeuwen 23 zijn vrouw A Adegem 
051 7  Catharine De Vl iegere 1 9  zijn dienstmeid A 
051 8  Weduwe Van den Bossche A.65 spinster A Adegem 
051 9 Jean Van den Bossche 25 haar zoon A Maldegem 
0520 Catharine Van den Bossche 1 8  haar dochter A Adegem 
0521 Pierre De Busschere 56 onnozel A Adegem 
0522 Pierre Teerlinck 44 werkman A 
0523 Therese Van de Moortel 43 zijn vrouw A Maldegem 
0524 Weduwe Immesoete Jean 76 spinster A Sint-Laureins 
0525 Pierre Immesoete 43 haar zoon A Adegem 
0526 Pierre Van de Wege 65 werkman A Adegem 
0527 Pietronelle Steyaert 46 zijn vrouw A Adegem 
0528 Weduwe Roete Augustin 48 spinster A Eeklo 
0529 Marie Roete 1 6  haar dochter A Adegem 
0530 Jacques Floreyn 43 koopman 2 1 781  
0531 Therese Verpoot 39 zijn vrouw A 
0532 Jeanne Calsijn 1 8  dienstmeid 1 792 
0533 Pierre Crul 37 landman 4 A Adegem 
0534 Josine Verstraete 33 zijn vrouw A Maldegem 
0535 Barbe De Cock 1 3  stiefdochter A 
0536 Charles Van Buere 1 5  knecht 1 795 
0537 Martin De Zuttere 60 werkman 1 775 
0538 Mari Plasman 67 zijn vrouw 1 775 
0539 Jean De Zuttere 29 zijn zoon 1 775 Zomergem 
0540 Catharine De Vendt 1 9  dienstmeid A 
0541 Regine Claeys 1 7  dienstmeid A 
0542 Martin De Vliegere 66 wever A Maldegem 
0543 Jeanne Vergauwe 65 zijn vrouw A Adegem 
0544 Jean De Vl iegere 29 zoon A Adegem 
0545 Marie De Vliegere 30 zijn dochter A Adegem 
0546 Jeanne De Vliegere 1 8  zijn dochter A Adegem 
0547 Francois De Caluwé 52 wever A Adegem 
0548 Catharine Audenrogge 46 zijn vrouw A Eeklo 
0549 Charles De Caluwé 1 4  zijn zoon A Adegem 
0550 Jean Verwilst 60 wever 4 1 791 Oostwinkel 
0551 Catharine De Lange 36 zijn vrouw 1 791 Sint-Laureins 
0552 Anne Verwilst 23 zijn dochter 1 79 1  
0553 Pierre De Zuttere 43 wever 3 1 775 Zomergem 
0554 Marie Moeraert 40 zijn vrouw 1 775 Adegem 
KLEEMPUTTE 
0555 Pierre Verstringe 45 landman 2 A Adegem 
0556 Mari Willems 47 vrouw A Adegem 
0557 Bernard Verstringe 1 6  zoon A Adegem 
0558 Anne Verstringe 1 4  zijn dochter A Adegem 
0559 Jacques Van Hecke 23 knecht A 
0560 Jean Schaelens 23 knecht A 
0561 Jean Van den Bossche 50 landman 4 1 765 Zomergem 
0562 Mari Thienpondt 40 zijn vrouw 1 780 Kaprijke 
0563 Jean Van den Bossche 28 zijn zoon A Adegem 
0564 Pierre Van den Bossche 26 zijn zoon A Adegem 
0565 Jacques Van den Bossche 1 5  zijn zoon A Adegem 1 1 75 



0566 Catharine Van den Bossche 1 9  zijn dochter A 
0567 Caroline Van den Bossche 1 4  zijn dochter A 
0568 Joseph Stul 40 wever A Lapscheure 
0569 Catharine Buysse 28 zijn vrouw A Oostwinkel 
0570 Jean Bte Van Vooren 56 landman 2 A Oostwinkel 
0571 Jacqueline De Smet 50 zijn vrouw A Oostwinkel 
0572 Pierre De Vos 37 knecht A 
0573 Mari Schaelens 20 dienstmeid A 
0574 Pietronil le Valcke 20 dienstmeid A 
0575 Francois De Meyere 61  draaier 3 A Eeklo 
0576 Anne Boessens 48 vrouw A Maldegem 
0577 Therese De Meyere 1 4  zijn dochter A Adegem 
0578 Jean Van B ure 60 wever 1 750 
0579 Rebecca D'oest 60 zijn vrouw A 
0580 Bernard Van Bure 25 zijn zoon A 
0581 Pierre Van Bure 1 7  zijn zoon A 
0582 Catharine Van Bure 1 5  zijn dochter A 
0583 Charles Termont 40 werkman 3 1 788 Zomergem 
0584 Mari Dobbelaere 37 zijn vrouw 1 788 Oostwinkel 
0585 Francois Roegiers 48 wever 1 772 
0586 Jeanne Dobbelaere 48 zijn vrouw A 
0587 Francois De Laere 1 9  knecht A 
0588 Weduwe Dobbelaere Louis 80 spinster A 
APPELBOOM 
0589 Weduwe Loete Louis 58 waardin A Eeklo 
0590 Jean Loete 43 haar zoon A Adegem 
0591 Bernard Loete 28 haar zoon A Adegem 
0592 Felix Loete 26 haar zoon A Adegem 
0593 Noë Loete 1 6  haar zoon A Adegem 
0594 Jeanne Loete 24 haar dochter A Adegem 
0595 Marie De Croock 40 stiefdochter A Adegem 
0596 Livin De Muynck 57 knecht A 
0597 Livin Vermeiren 37 wever A Sint-Laureins 

0598 Jacqueline Roegiers 36 zijn vrouw A Adegem 

0599 Enge Bourgonjon 25 knecht A 

0600 Bernard De Rycke 46 wever 1 770 Zomergem 

0601 Josine De Baets 41 zijn vrouw 1 770 Oostwinkel 

0602 Jean Bte De Rycke 1 3  zijn zoon A 

0603 Jeanne De Rycke 1 6  zijn dochter A 

0604 Bernard Claeys 75 landman A Adegem 

0605 Francois Claeys 40 zijn zoon A 

0606 Jean Claeys 38 zijn zoon A 

0607 Bernard Claeys 1 6  zijn zoon A Adegem 

0608 Pietronelle Claeys 30 zijn dochter A 

0609 Therese Claeys 27 zijn dochter A 

061 0  Charles Vincke 40 landbouwer A Adegem 

061 1  Marie Helhauwt 40 zijn vrouw A Adegem 

061 2  Jeanne Vincke 1 5  zijn dochter A Adegem 

ONDERDIJKE 
061 3  Pierre Loete 35 wever A Adegem 

061 4  Marie De Vendt 30 zijn vrouw A Adegem 

061 5  Caroline De Vendt 1 7  dienstmeid A 

061 6  Jacques Loete 56 werkman A Adegem 

061 7  Jeanne Termont 50 zijn vrouw A Zomergem 

061 8 Pierre Loete 1 9  zijn zoon A Adegem 

061 9 Therese Loete 1 4  zijn dochter A Adegem 

0620 Jean Pollet 70 werkman A 

1 76 1 0621 Joseph Pallet 65 werkman A 



0622 Jeanne Pollet 44 hun zus A 

0623 Pietronelle De Vrient 1 8  dienstmeid 1 780 
0624 Weduwe Van Kauter Pierre 25 spinster 2 1 785 Adegem 
0625 Pierre Kinderman 60 werkman A Adegem 
0626 Francoise Demuynck 68 zijn vrouw A Aalter 
0627 Jacques Kinderman 24 zijn zoon A Adegem 
0628 Livin De Vriendt 1 8  knecht A 
0629 Jeanne Haek 20 dienstmeid A 
0630 Jean Roegiers 80 werkman 1 775 
0631 Mari Goethals 66 zijn vrouw 1 775 
0632 Pierre Roegiers 30 zijn zoon 1 775 
0633 Jeanne Roegiers 35 zijn dochter 1 775 
0634 Marie Roegiers 30 zijn dochter A 
0635 Pierre Vincke 37 werkman A Adegem 
0636 Pietronelle De Keyzere 36 zijn vrouw A Ursel 
0637 Jean Everaert 48 wever A 
0638 Pietronelle Zwankaert 36 zijn vrouw A Adegem 
0639 Ciprien Cocquyt 61  wever A Adegem 
0640 Pietronelle Andries 52 zijn vrouw A Oostwinkel 
0641 Jean Goethals 20 stiefzoon A Adegem 
0642 Pierre Goethals 1 3  stiefzoon A 
0643 Marie Goethals 1 6  stiefdochter A Adegem 
0644 Pierre Borgonjon 33 werkman A Adegem 
0645 Pietronelle De Keyzer 25 vrouw A Oostwinkel 
0646 Pierre De Vuyst 53 werkman 4 A Adegem 
0647 Marianne Loete 50 zijn vrouw A Adegem 
0648 Pierre De Vuyst 20 zijn zoon A Adegem 
0649 Bemard De Vuyst 1 8  zijn zoon A Adegem 
0650 Marie De Vuyst 1 7  zijn dochter A Adegem 
0651 Ambroise De Clercq 50 werkman 3 A Adegem 
0652 Brigitte Kerkhove 48 zijn vrouw A Adegem 
0653 Pietronelle De Clercq 20 zijn dochter A Adegem 
0654 Therese De Clercq 1 4  zijn dochter A Adegem 
0655 Pierre Claeys 58 wever A Adegem 
0656 Catharine Buysse 61 zijn vrouw A Adegem 
0657 Pierre Claeys 29 zijn zoon A Adegem 
0658 Barbe Claeys 23 zijn dochter A Adegem 
0659 Weduwe De Cuyper George 50 spinster 1 785 Zomergem 
0660 Pierre De Cuyper 1 7  haar zoon 1 785 
0661 Pierre Valcke 50 werkman A 
0662 Isabelle Schauwt 48 zijn vrouw A 
0663 Jean Bracke 36 werkman A 
0664 Livine Bracke 33 zus A 
0665 Bernard De Rycke 64 landbouwer A Adegem 
0666 Marie De Baets 64 zijn vrouw A Adegem 
0667 Emilienne De Rycke 25 zijn dochter A Adegem 
0668 Albertine De Rycke 1 9  zijn dochter A Adegem 
0669 Jean De Vuyst 40 knecht A 
0670 Pierre Cocquyt 26 knecht A 
0671 Jooris De Meyere 1 8  knecht A 
0672 Chefl l l ine Haeck 27 werkman A Adegem 
0673 Jeanne Buysse 21 zijn vrouw A Adegem 
0674 Pierre Buysse 1 9  knecht A 
0675 Weduwe Buysse Jean 48 spinster A 
0676 Henri Haeck 65 koopman 1 790 Waarschoot 
0677 Anne Potvliege 56 zijn vrouw A Adegem 
0678 Colette Haeck 1 4  zijn dochter A Eeklo 

1 177 0679 Weduwe Hutsebaut Lenart 68 spinster A Bellem 



0680 Josse De Neve 33 werkman 3 1 785 Ursel 
0681 Mari Hutsebaut 31 zijn vrouw A Adegem 
0682 Amand Braet 1 6  knecht A 
0683 Bernard Vincke 52 werkman 4 A Adegem 
0684 Brigitte Wieme 35 zijn vrouw A Ursel 
0685 Pierre Vincke 1 8  zijn zoon A Adegem 
0686 Jean Vincke 1 4  zijn zoon A Adegem 
0687 Jeanne Vincke 50 dienstmeid A 
0688 Weduwe Vincke Cornelis 50 spinster A Adegem 
0689 Jean Vincke 1 6  haar zoon A Adegem 
0690 Pietronelle Vincke 24 haar dochter A Adegem 
0691 Barbe Vincke 20 haar dochter A Adegem 
0692 Engel Vincke 60 knecht A Adegem 
0693 Jooris Bracke 57 werkman A Adegem 
0694 Catharine Roels 56 zijn vrouw A Adegem 
0695 Corneille Valke 51 knecht A 
0696 Jean Dobbelaere 48 werkman 1 775 Oostwinkel 
0697 Barbe Vincke 32 zijn vrouw A Adegem 
0698 Charles Pollet 55 landbouwer 5 A Adegem 
0699 Francois Pollet 64 zijn broer A Adegem 
0700 Pierre De Zuttere 20 knecht A 
0701 Pierrenelle Paridaen 26 dienstmeid A 
CELIPLAS 
0702 Weduwe Van de Velde Charle88 landman A 

0703 Charles Van de Velde 50 haar zoon A Adegem 

0704 Bernard Van de Velde 54 haar zoon A Adegem 

0705 Cornelis Van de Velde 45 haar zoon A Adegem 

0706 Cornelis Dobbelaere 20 knecht A 

0707 Ferdinand De Jaegere 1 5  knecht A 

0708 Jóanne Van de Velde 43 haar dochter A Adegem 

0709 Mari Van Hyfte 20 werkvrouw A 

071 0 Cornelis B lomme 36 werkman 2 A Adegem 

071 1 Barbe Van Landschoot 28 zijn vrouw A Adegem 

BROUKELKEN 
071 2 Frans De Muer 40 werkman 1 781 

071 3 Isabelle Imschoot 61 zijn vrouw A 

071 4 Jean Verhaege 56 werkman A 

071 5 Pietronelle Servyt 78 zijn vrouw A 

071 6 Ambroise Vernaet 56 werkman A 

071 7 Pierre Crul 69 landbouwer A Adegem 

071 8 Pietronil le Daneels 67 zijn vrouw A Oedelem 

071 9 Ciprien Crul 38 zijn zoon A Adegem 

0720 Bernard Crul 38 zijn zoon A Adegem 

0721 Josse Crul 36 zijn zoon A Adegem 

0722 Jean Crul 30 zijn zoon A Adegem 

0723 Charles Crul 1 7  zijn zoon A Adegem 

0724 Jeanne Crul 24 zijn dochter A Adegem 

0725 Caroline Haeck 24 dienstmeid A 

0726 Francois Den Dauw 70 landbouwer A Adegem 

0727 Catharine De Caluwé 70 zijn vrouw A Adegem 

0728 Francois Den Dauw 40 zijn zoon A Adegem 

0729 Marie Den Dauw 33 zijn dochter A Adegem 

0730 Jeanne Den Dauw 32 zijn dochter A Adegem 

0731 Francois Verstringe 1 3  knecht A 

0732 Corneil le Verlook 61 landbouwer A Adegem 

0733 Jean Verlook 34 zijn zoon A Adegem 

0734 Pierre Verlook 20 zijn zoon A Adegem 

1 78 1 0735 Anne Verlook 31 zijn dochter A Adegem 



0736 Marie Verlook 28 zijn dochter A Adegem 

0737 Susanne Verlook 26 zijn dochter A Adegem 

0738 Emilienne Verlook 24 zijn dochter A Adegem 

0739 Marianne Verlook 22 zijn dochter A Adegem 

0740 Pierre Andries 53 werkman A Adegem 

0741 Therese Schyvinck 54 zijn vrouw A Adegem 

0742 Jean Van de Voorde 54 werkman 3 A Adegem 

0743 Mari De Paepe 42 zijn vrouw A Bassevelde 

0744 Bernard Nieuwenhuyse 28 werkman A 
0745 Jean Beekaert 28 landbouwer A Adegem 
0746 Ferdinand Beekaert 23 zijn broer A Adegem 
0747 Pierre Beekaert 20 zijn broer A Adegem 
0748 Francois Beekaert 1 7  zijn broer A Adegem 
0749 Anne Beekaert 1 6  zijn zus A Adegem 
0750 Anne Matthys 24 dienstmeid A 
0751 Josse Potvliege 33 werkman A Adegem 
0752 Mari Van Bueren 38 zijn vrouw A Adegem 
0753 Jeanne Piepers 1 5  dienstmeid A 
0754 Joannes Blondeel 38 landbouwer A 
0755 Catharine Bekaert 40 zijn vrouw A 
0756 Francois Col man 1 7  knecht 1 792 
0757 Therese Blomme 26 dienstmeid A 
MOERWEGE 
0758 Jean Calsyn 54 werkman 2 A Sint-Laureins 
0759 Mari Van Rie 50 zijn vrouw A Maldegem 
0760 Bemard Calsyn 25 zijn zoon A Adegem 
0761 Ferdinand Calsyn 23 zijn zoon A Adegem 
0762 Jacques Calsyn 21 zijn zoon A Adegem 
0763 Regine Calsyn 1 7  zijn dochter A Adegem 
0764 Mari Calsyn 1 3  zijn dochter A Adegem 
0765 Pierre Van Haeke 41 werkman 2 A Maldegem 
0766 Florentine Van Houwe 29 zijn vrouw A Sint-Margriete 
0767 Jacques Braet 45 werkman 5 1 778 Hansbeke 
0768 Christine Claeys 39 zijn vrouw A Adegem 
0769 Pierre Jacob 44 werkman A Middelburg 
0770 Jeanne De Windt 36 zijn vrouw A Adegem 
0771 Weduwe Plasschaert Jacques59 spinster A Adegem 
0772 Jacques Plasschaert 32 haar zoon A Adegem 
0773 Bernard Plasschaert 1 8  haar zoon A Adegem 
0774 Josse Goethals 39 wever 4 A Eeklo 
0775 Pietronelle Braet 35 zijn vrouw A Adegem 
0776 Pierre Van Kil legem 33 werkman A Adegem 
0777 Isabelle Stiperare 40 zijn vrouw A Adegem 
0778 Weduwe De Busschere Jean 55 spinster A Adegem 
0779 Jean De Busschere 20 zoon A Adegem 
0780 Marie De Busschere 1 6  haar dochter A Adegem 
0781 Jean Van de Bruaene 28 werkman 1 788 
0782 Joanne Van Peperseele 30 zijn vrouw A 
0783 Barbe Van Peperseele 40 dienstbode A 
0784 Weduwe Van Peperseele P. 61 spinster A Maldegem 
0785 Jean Ammesoete 51 landbouwer 3 A Watervliet 
0786 Barbe Bourgois 47 zijn vrouw A Adegem 
0787 Pierre Stiperaere 87 landbouwer A Adegem 
0788 Pierrenelle Clays 76 zijn vrouw A Maldegem 
0789 Jean Fr. Stiperaere 48 zijn zoon A Adegem 
0790 Jeanne Stiperaere 42 zijn dochter A Adegem 

-0791 .Colette Stiperaere 38 zijn dochter A Adegem 

1 1 79 0792 Josse De Baerdemaeker 43 A 



0793 Jean Colman 1 7  A 
0794 Jacques Van de Velde 50 landbouwer 3 A Adegem 
0795 Anne Roete 1 9  dienstmeid A 
0796 Jeanne Boels 52 spinster A 
0797 Pierre Van Kil legem 62 landman A Adegem 
0798 Jeanne Willems 58 zijn vrouw A Adegem 
0799 Jean Van Killegem 27 zijn zoon A Adegem 
0800 Corneille Van Killegem 2 1  zijn zoon A Adegem 
0801 Francois De Meyere 20 knecht A 
0802 Anne Van Killegem 25 zijn dochter A Adegem 
0803 Anne Van den Houwe 1 6  dienstmeid A 
0804 Adrien Schaut 50 werkman A Adegem 
0805 Jeanne Schaut 1 4  zijn dochter A Adegem 
0806 Cosmas Blomme 33 werkman A Adegem 
0807 Pierre Blomme 34 werkman A 
0808 Jean Keirsbilk 59 wever A Adegem 
0809 Jeanne Danckaert 55 zijn vrouw A Adegem 
081 0 Pierre Keirsbilk 1 8  zijn zoon A Adegem 
08 1 1  Jean Keirsbilk 1 3  zijn zoon A Adegem 
08 1 2  Jeanne Keirsbilk 22 zijn dochter A Adegem 
081 3 Marie Keirsbilk 20 zijn dochter A Adegem 
081 4 Jean Matthys 54 landbouwer 4 A Adegem 
081 5 Jeanne Van Killegem 36 zijn vrouw A Adegem 
081 6 Jeanne Matthys 2 1  zijn dochter A Adegem 
08 1 7  Jacqueline Matthys 1 9  zijn dochter A Adegem 
08 1 8  Jean Rooze 23 knecht 1 790 
081 9 Jacques De Vuldere 50 werkman 3 A Adegem 
0820 Jeanne Roete 39 zijn vrouw A Adegem 
0821 Jacques Wille 47 werkman 1 770 Merendree 
0822 Mari Dobbelaere 30 zijn vrouw A Adegem 

0823 Jeanne Vincke 30 dienstmeid A 

0824 Mari Vincke 30 dienstmeid A 

0825 Pierre De Clercq 44 werkman A 

0826 Pauline Gaffé 30 zijn vrouw A 

0827 Weduwe Blondeel Cornelis 76 landbouwer A Adegem 

0828 Pierre Blondeel 53 haar zoon A Adegem 

0829 Francois Blondeel 33 haar zoon A Adegem 

0830 Pietronille Blondeel 37 haar dochter A Adegem 

0831 Pierre De Wilde 50 werkman A 

0832 Jeanne De Wilde 43 zijn zus A 

0833 Bernard Coppens 38 werkman A Sint-Laureins 

0834 Agnes Van Vooren 44 zijn vrouw A Eeklo 

0835 Pierre Vergauwen 60 wever 2 A Adegem 

0836 Anne Rogiers 48 zijn vrouw A Oostwinkel 

0837 Jean Ghys 50 wever A Maldegem 

0838 Mari Rotsaert 30 zijn vrouw A Maldegem 

0839 Francois Van Heename 46 wever 2 A Adegem 

0840 Anne Van Watermeuien 47 zijn vrouw A Maldegem 

0841 Jean Bte Van Heename 1 9  zijn zoon A Adegem 

0842 Jean Hoste 70 wever A Adegem 

0843 Jeanne Himschoot 72 zijn vrouw A Maldegem 

0844 Pierre Van Leeuwen 86 imbeciel A 

0845 Jooris Grootaert 62 landbouwer A Adegem 

0846 Jeanne Verlook 60 zijn vrouw A Adegem 

0847 Pierre Grootaert 30 zijn zoon A Adegem 

0848 Francois Grootaert 28 zijn zoon A Adegem 

0849 Corneille Grootaert 1 7  zijn zoon A Adegem 

180 I 0850 Jeanne Grootaert 26 zijn dochter A Adegem 



0851 Weduwe Calsin Jooris 79 spinster A 

0852 Jean Van den Houwe 40 landbouwer 2 A Adegem 

0853 Pietronelle Killegem 30 zijn vrouw A Adegem 
0854 Francois Geernaert 1 6  knecht A 
0855 Mari Geernaert 1 7  dienstmeid A 
0856 Therese De Roo 1 4  dienstmeid A 
0857 Jacques Van den Houwe 40 landbouwer 4 A Adegem 
0858 Angelique Den Dondere 44 zijn vrouw A Adegem 
0859 Jean Potvliege 42 landbouwer A Adegem 
0860 Angelique Potvliege 47 zijn zus A Adegem 
0861 Therese Potvliege 44 zijn zus A Adegem 
0862 Pierre Geernaert 20 knecht A 
0863 Bernard Clincke 55 landman 2 A Maldegem 
0864 Jeanne De Rycke 55 zijn vrouw A Ursel 
0865 Charles Cl incke 20 zijn zoon A Adegem 
0866 Pierre Clincke 1 7  zijn zoon A Adegem 
0867 Barbe Clincke 22 zijn dochter A Adegem 
0868 Jean De Weert 50 landbouwer 5 A Adegem 
0869 Anne Willems 41 zijn vrouw A Adegem 
0870 Josse Bocquy 20 knecht A 
0871 Susanne Matthys 20 zijn dienstmeid A 
0872 Jean De Bruykere 40 landbouwer 4 A Adegem 
0873 Mari Willems 38 zijn vrouw A Adegem 
0874 Pierre De Bruykere 1 5  zijn zoon A Adegem 
0875 Jacques De Bruykere 1 4  zijn zoon A Adegem 
0876 Jeanne Mobelis 20 dienstbode A 
KLEYNE MOERWEGE 
0877 Weduwe Van Rie Arnaut 50 spinster A Sint-Laureins 
0878 Jacques Van Rie 23 haar zoon A Adegem 
0879 Pierre Van Rie 1 7  haar zoon A Adegem 
0880 Anne Van Rie 20 haar dochter A Adegem 
0881 Angelique Van Rie 1 4  haar dochter A Adegem 
0882 Catharine Van Rie 1 5  haar dochter A Adegem 
0883 Bernard Buysse 38 wever 3 A Oostwinkel 
0884 Josine Tierentyn 38 zijn vrouw A Oostwinkel 
0885 Martin De Meyere 26 wever A Adegem 
0886 Barbe Imschoot 29 zijn vrouw A Adegem 
0887 BeÎnard De Meyere 20 wever A 
0888 Jacques Haegeman 70 wever A Adegem 
0889 Jeanne Simoens 58 zijn vrouw A Adegem 
0890 Jean Haegeman 29 zijn zoon A Adegem 
0891 Jeanne Haegeman 1 6  zijn dochter A Adegem 
0892 Joseph De Muynck 50 wever A Aalter 
0893 Dominique De Muynck 22 zijn zoon A Adegem 
0894 Caroline De Muynck 1 9  zijn dochter A Adegem 
0895 Isabelle De Muynck 1 6  zijn dochter A Adegem 
0896 Jeanne De Muynck 1 3  zijn dochter A Adegem 
0897 Ambroise Buysse 45 wever A Oostwinkel 
0898 Jeanne Imschoot 43 zijn vrouw A Adegem 
0899 Cornelis Wil lems 34 landman 2 A Adegem 
0900 Isabelle De Sar 31 zijn vrouw A Maldegem 
0901 Engelbert Verheye 30 knecht 1 793 
0902 Adrien Haegeman 1 9  knecht A 
0903 Colete Van Aere 21 dienstmeid 1 795 
0904 Cornells Van de Voorde 34 wever 2 A Adegem 
0905 Anne Geernaert 34 zijn vrouw A Adegem 
0906 Mari Geernaert 25 dienstmeid A 

1 1 81 0907 Weduwe Hove Plerre 46 spinster A 



0908 Jean Hove 1 6  haar zoon A 
0909 Jeanne Hove 1 9  haar dochter A 
091 0  Jean Van de Kerkhove 70 landbouwer A 
091 1  Weduwe Goethals Francois 50 spinster A Adegem 
091 2  Jacques Goethals 27 haar zoon A Adegem 
091 3  Pierre De Baets 38 wever 2 A 
091 4  Pierre Verhamme 25 werkman A 
091 5  Mari Van Hekke 25 zijn vrouw A Eeklo 
091 6  Bernard Keersbilck 47 landbouwer A Adegem 
091 7  Jeanne Moeraert 47 zijn vrouw A Maldegem 
091 8  Pierre Keersbilck 1 8  zijn zoon A Adegem 
091 9  Marie Keersbilck 1 4  zijn dochter A Adegem 
0920 André Haerens 39 werkman 4 1 786 Kaprijke 
0921 Jeanne Keersbilck 35 zijn vrouw A Adegem 
0922 Pierre Roegiers 31  wever 1 777 
0923 Mari Dobbelaere 25 zijn dochter A 
BALGERHOEKE 
0924 Jean Verstringe 61  landbouwer A 
0925 Jean De Waegeneere 36 knecht A 
0926 Pierre Vreest 23 knecht 1 79 1  
0927 Bernard Matthys 1 3  knecht A 
0928 Anne De Roo 40 dienstmeid A 
0929 Weduwe Tijtgat Josse 65 brouwer A Adegem 
0930 Francois Tijtgat 27 haar zoon A Adegem 
0931 Pierre De Bruykere 22 knecht A 
0932 Pierre Van de Casteele 20 knecht 1 794 
0933 Catharine De Rycke 1 4  dienstmeid A 
0934 Joseph Lippens 50 landman 1 779 Ursel 
0935 Jean Lippens 1 4  zoon A Adegem 
0936 Jean Keersbilck 1 7  knecht A 
0937 Mari Simoens 28 zijn dienstmeid A 
0938 Jean Stroo 28 herbergier A Maldegem 
0939 Caroline Coddens 24 zijn vrouw A Adegem 
0940 Weduwe Geernaert Pierre 64 spinster A Maldegem 
0941 Angel ine Geernaert 33 haar dochter A Adegem 
0942 Nicolas Himschoot 50 werkman A 
0943 Anne De Smet 54 zijn vrouw A Adegem 
0944 Anne Van Gelder 1 8  dienstmeid 1 794 
0945 Caroline Van Gelder 1 7  dienstmeid 1 791 
0946 Mari Van Gelder 1 3  dienstmeid 1 792 

0947 Weduwe D'hanens Roeland 33 spinster A 

0948 Jean Verstraete 50 werkman A 

0949 Catharine Roels 55 zijn vrouw A Adegem 

0950 Arnaut Simons 52 landman A Adegem 

0951 Anne Verbraekel 59 zijn vrouw A Sint-Laureins 

0952 Jean Simons 27 zijn zoon A Adegem 

0953 Francois Simons 1 6  zijn zoon A Adegem 

0954 Marie Simons 1 4  zijn dochter A Adegem 

0955 Adrien Banckaert 29 schoolmeester A Adegem 

0956 Anne Billet 28 zijn vrouw A Eeklo 

0957 Livin De Lattere 41 wever 2 1 783 

0958 Mari Claeyssens 33 zijn vrouw 1 783 

0959 Gill is Himschoot 61  wever 3 A Adegem 

0960 Regine De Wilde 61 zijn vrouw A Adegem 

0961  Pierre Himschoot 28 zijn zoon A Adegem 

0962 Constantin Himschoot 1 9  zijn zoon A Adegem 
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0963 Jean Himschoot 1 5  zijn dochter A Adegem 

0964 Isabelle Himschoot 1 7  zijn dochter A Adegem 



0965 Jean Van Laeke 60 werkman 1 795 

0966 Jean Van Laeke 1 4  zijn zoon 1 795 

0967 Marie Van Laeke 1 7  zijn dochter 1 795 

0968 Charles Packe 34 wever 2 1 792 Kaprijke 

0969 Jeanne Simoens 34 zijn vrouw 1 792 Adegem 

0970 Enge Van de Casteele 68 schoenmaker 1 755 Eeklo 

0971 Jeanne Van de Casteele 24 zijn dochter A Adegem 

0972 Pierre De Jaegere 42 werkman 1 774 Sleidinge 
0973 Anne Holvoet 50 zijn vrouw 1 774 Maldegem 
0974 Pierre D'haenens 51 t immerman A Adegem 
0975 Pierre D'haenens 1 7  zijn zoon A Adegem 
0976 Anne D'haenens 1 6  zijn dochter A Adegem 
0977 Cornelis Matthys 46 koopman A Jabbeke 
0978 Isabelle De Smet 46 zijn vrouw A Eeklo 
0979 Anne Matthys 1 6  zijn dochter A Adegem 
0980 Jeanne Matthys 1 5  zijn dochter A Adegem 
0981 Bernard Matthys 41 koopman 4 A Jabbeke 
0982 Isabelle Keersbilck 40 zijn vrouw A Adegem 
0983 Marie Schauwt 20 zijn dienstmeid A 
0984 Jacques Matthys 50 kleermaker A 
0985 Weduwe Lievens Gillis 51 spinster A Maldegem 
0986 Francois Lievens 1 7  haar dochter A 
0987 Pierre Himschoot 51  schipper A Adegem 
0988 Henri Himschoot 50 schipper A Adegem 
0989 Louis Himschoot 35 schipper A Adegem 
0990 Pietronil le H imschoot 38 werkvrouw A Adegem 
0991 Jeanne Wieme 20 dienstbode A 
0992 Pierre Andries 45 werkman 3 A Adegem 
0993 Jeanne Roels 43 zijn vrouw A Eeklo 
0994 Jean Standaert 40 koopman 4 A Adegem 
0995 Jeanne Martens 43 zijn vrouw A Lembeke 
0996 Jean Wil lems 45 landbouwer 4 A Adegem 
0997 Mari De Reu 36 zijn vrouw A Oostwinkel 
0998 Jean Van Landschoot 26 knecht A 
0999 Bernard Van de Voorde 30 knecht A 
1 000 Pierre Bonami 1 8  knecht A 
1 001  Phi lippe Gryp 1 5  knecht A 
1 002 Marie Roels 24 zijn dienstmeid A 
1 003 Mari Claeys 1 6  zijn dienstmeid A 
MOLEN 
1 004 Francois Pots 26 molenaar A Adegem 
1 005 Marie Matthys 24 zijn vrouw A Maldegem 
1 006 Frans Heggermont 26 knecht 1 794 
1 007 Co lette Borgonjon 1 6  dienstmeid 1 793 
1 008 Jacques Peers 53 landman 2 A Adegem 
1 009 Emilienne Wauters 45 zijn vrouw A Adegem 
1 0 1 0  Philippe Peers 1 9  zijn zoon A Adegem 
1 0 1 1  Jacques Peers 1 4  zijn zoon A Adegem 
1 0 1 2  Jeanne Peers 1 3  zijn dochter A Adegem 
1 0 1 3  Bernard De Vendt 25 knecht A 
1 0 1 4  Pietronille Wiele 1 8  dienstmeid A 
1 0 1 5  Francois Loncke 60 koopman A 
1 0 1 6  Joseph Loncke 34 koopman 5 A Maldegem 
1 0 1 7  Barbe De Busschere 34 zijn vrouw A Maldegem 
1 0 1 8  Francois Savyn 20 knecht A Maldegem 
1 0 1 9  Jean Van de Keere 75 wever A Adegem 
1 020 Pierre Van de Keere 36 wever A 

/ 1 83 1 021  Josine Martens 36 zijn vrouw . A Middelburg 



1 022 Caroline De Koster 1 6  zijn dochter A Moerkerke 
WESTEYNDEKEN 
1 023 Jean Bert 60 werkman 1 760 Eeklo 
1 024 Livine Lievens 52 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 025 Bernard Bert 1 4  zijn zoon A Adegem 
1 026 Mari Bert 1 6  zijn dochter A Adegem 
1 027 Josse De Zuttere 70 landbouwer 1 772 Lovendegem 
1 028 Pietronil le De Baets 60 zijn vrouw A Sleidinge 
1 029 Jeanne De Zuttere 22 zijn dochter A Adegem 
1 030 Pierre Laureyns 57 landbouwer 1 785 Kaprijke 
1 03 1  Pietronille Cocquit 57 zijn vrouw A Adegem 
1 032 Pierre Laureyns 26 zijn zoon A 
1 033 Jean Laureyns 25 zijn zoon A 
1 034 Jacques Laureyns 1 4  zijn zoon A 
1 035 Marijeanne Laureyns 27 zijn dochter A 
1 036 Marie Laureyns 21 zijn dochter A Kaprijke 
1 037 Jeanne Laureyns 20 zijn dochter A Kaprijke 
1 038 Pierre Van de Voorde 63 werkman 1 753 Kaprijke 
1 039 Isabelle Coppens 33 zijn vrouw A Adegem 
1 040 Pierre Van de Voorde 40 landbouwer A Adegem 
1 04 1  Constantin Loedens 1 7  knecht A Adegem 
1 042 Josse Van Kerrebroek 4 1  landbouwer A Kaprijke 
1 043 Marie Crul 40 zijn vrouw A Adegem 
1 044 Jacques Cocquyt 1 9  knecht A 
1 045 Barbe Schyvinck 23 dienstmeid A 

1 046 G uillaume De Cal uwé 49 werkman 7 A Adegem 

1 047 Jeanne Van Hecke 40 zijn vrouw A Adegem 

1 048 Pierre De Caluwé 1 7  zijn zoon A Adegem 

1 049 Jacques De Caluwé 1 3  zijn zoon A Adegem 

1 050 Colette Verhamme 1 9  dienstmeid A 

1 05 1  Pierre Van Veerdegem 44 werkman 1 777 Sleidinge 

1 052 Jacques Vermeiren 20 knecht A 

1 053 Francois Steyaert 67 wever A Eeklo 

1 054 Catharine De Zuttere 65 zijn vrouw A Eeklo 

1 055 Pierre Lekens 24 stiefzoon A Adegem 

1 056 Gil le D'hooge 50 wever A Adegem 

1 057 Jeanne Bul laert 46 zijn vrouw A Adegem 

1 058 Jean D'hooge 1 8  zijn zoon A Adegem 

1 059 Pierre Ledegang 60 landbouwer 2 1 782 Ursel 

1 060 Josine Lippens 56 zijn vrouw 1 782 Ursel 

1 061  Charles Ledegang 28 zijn zoon 1 782 

1 062 Jacques Ledegang 1 7  zijn zoon 1 782 

1 063 Caroline Ledegang 24 zijn dochter 1 782 

RAVERSCHOOT 
1 064 Jean Danckaert 52 wever A Maldegem 

1 065 Jeanne Leunt jens 54 zijn vrouw A Sint-Laureins 

1 066 Jacques Danckaert 21 zijn zoon A Adegem 

1 067 Pierre Danckaert 1 9  zijn zoon A Adegem 

1 068 Livin Danckaert 1 5  zijn zoon A Adegem 

1 069 Jean De Vriend 38 wever 4 1 789 Waarschoot 

1 070 Susanne Dobbelaere 30 zijn vrouw A Adegem 

1 071  Bernard Maereman 67 landman A Adegem 

1 072 Catharine Van Vooren 56 zijn vrouw A Oostwinkel 

1 073 Pierre Maereman 20 zijn zoon A Adegem 

1 074 Francois Versyp 24 knecht 1 791 

1 075 Josine Maereman 23 zijn dochter A 

1 076 Marie Maereman 1 6  zijn dochter A 

1 84 1 1 077 Jooris De Baets 68 werkman A Sieldinge 



1 078 Jeanne Van den Driessche 48 zijn vrouw A Adegem 

1 079 Jeanne De Meyere 1 7  stiefdochter A Adegem 

1 080 Pierre Peers 56 landbouwer 2 A Adegem 

1 081 Pierre Peers 21 zijn zoon A 

1 082 Comeille Peers 1 8  zijn zoon A 

1 083 Phil ippe Peers 1 4  zijn zoon A Eeklo 

1 084 Anne Peers 23 zijn dochter A Eeklo 

1 085 Livine Peers 1 5  zijn dochter A 

1 086 Francois Sierens 33 wever 3 A Oostwinkel 

1 087 Pietronelle Vanaugem 25 zijn vrouw A Eeklo 

1 088 Pierre De Vos 21 knecht 1 794 

1 089 Francois Roegiers 1 4  knecht 1 793 

1 090 Jeanne De Vos 1 7  dienstmeid 1 794 

BEERLAERE 
1 09 1  Jean Van den Driessche 1 7  werkman A 

1 092 Pierre Van den Driessche 37 landbouwer A Adegem 

1 093 Mari De Caluwé 37 zijn vrouw A Adegem 

1 094 Jacques Van den Driessche 27 knecht A Adegem 

1 095 Mari De Caluwé 20 dienstmeid A Adegem 

1 096 Jacques Van de Voorde 55 werkman 3 A Adegem 

1 097 Josine Paridaen 45 zijn vrouw A Eeklo 

1 098 Livine Van de Voorde 1 8  zijn dochter A Adegem 

AKKER 
1 099 Jean Andries 37 werkman 5 A Adegem 

1 1 00 Pietronelle Haek 35 zijn vrouw A Eeklo 

1 1 01 Weduwe Verhamme Noé 5 1  spinster 1 769 Sint-Laureins 

1 1 02 Jean Verhamme 23 haar zoon A Eeklo 

1 1 03 Bernard Potvliege 5 1  landman 4 A Adegem 

1 1 04 Pietronille De Ruytere 40 zijn vrouw A Adegem 

1 1 05 Josine Potvliege 1 7  zijn dochter A Adegem 

1 1 06 Jeanne Potvliege 1 4  zijn dochter A Adegem 

1 1 07 Jean Potvliege 86 imbeciel A Adegem 

1 1 08 Jacques Potvliege 51 landbouwer 4 A Adegem 

1 1 09 Anne Mullaert 42 zijn vrouw A Ronsele 

1 1 1 0  Pierre Buysse 22 knecht A 
1 1 1 1  Mari Pieters 33 dienstmeid A 
MOLLEVIJVERE 
1 1 1 2  Pierre De Baets 36 wever 1 792 
1 1 1 3  Jeanne Van Kerrebroek 39 zijn vrouw 1 792 
1 1 1 4  Jean Buysse 46 wever 2 A Oostwinkel 
1 1 1 5  Marie Hest 50 zijn vrouw A Gent 
1 1 1 6  Pierre Buysse 21 zijn zoon A 
1 1 1 7  Jean Buysse 1 6  zijn zoon A Adegem 
1 1 1 8  Marie Buysse 1 9  zijn dochter A Adegem 
1 1 1 9  Jeanne Buysse 1 4  zijn dochter A Adegem 
1 1 20 Jean Haek 32 wever 2 1 785 Ursel 
1 1 21  Pietronelle Potvliege 28 zijn vrouw A Adegem 
1 1 22 Ambroise Geernaert 44 wever A Adegem 
1 1 23 Elisabeth Van Augem 39 zijn vrouw A Adegem 
1 1 24 Livin Van Moortele 44 werkman A 
1 1 25 Pieternelle Teerlinck 44 zijn vrouw A 
1 1 26 Jean Van de Keere 42 wever 2 A Adegem 
1 1 27 Mari De Vos 37 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 1 28 Martin Van Leeuwe 64 landbouwer 3 A Adegem 
1 1 29 Petronille Van Vooren 50 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 1 30 Pierre Van Leeuwe 1 7  zijn zoon A Adegem 
1 1 31 . Jan Bte Clincke 1 7  knecht A 

1 1 85 1 1 32 Pierre Goethals 1 6  knecht A 



1 1 33 Pietronil le De Bakker 1 7  dienstmeid A 
1 1 34 Jeanne Van de Voorde 1 5  dienstmeid A 
STAELIJSER 
1 1 35 Pierre De Jaegere 65 werkman 1 782 Ursel 
1 1 36 Pietronil le Van de Wie Ie 65 zijn vrouw 1 782 Ursel 
1 1 37 Nicolas Crul 55 landbouwer 5 A Adegem 
1 1 38 Mari Huyghe 44 zijn vrouw A Kap rij ke 
1 1 39 Guillaume De Vos 33 knecht A 
1 1 40 Mari Lievens 30 dienstmeid A 
1 1 41 Monique Coppens 30 dienstmeid A 
1 1 42 Charles Geernaert 50 werkman A Adegem 
1 1 43 Jeanne De Caluwé 38 zijn vrouw A Adegem 
1 1 44 Pierre De Caluwé 58 knecht A 
1 1 45 Livin Schauwt 30 knecht A 
1 1 46 Weduwe Geernaert Pierre 88 imbeciel A 
1 1 47 Weduwe Teerl inck D. 80 spinster A Adegem 
1 1 48 Bernard Teerlinck 46 haar zoon A Adegem 
1 1 49 Constantin Teerlinck 45 haar zoon A Adegem 
1 1 50 Marie Teerlinck 40 haar dochter A Adegem 
1 1 51 Pierre Goethals 41 wever 8 A Adegem 
1 1 52 Jeanne De Ruddere 38 zijn vrouw A Adegem 
1 1 53 Augustin Tisebaert 40 wever A Oostwinkel 
1 1 54 Mari Van de Keere 35 zijn vrouw A Adegem 
VULDERSTRAET 
1 1 55 Jean De Vuldere 25 landbouwer 3 1 791 Maldegem 

1 1 56 Catharine De Meester 25 zijn vrouw A Adegem 

1 1 57 Jean Van den Bossche 30 knecht A 

1 1 58 Charles Banckaert 1 9  knecht A 

1 1 59 Cornelis Verstringe 50 knecht A 

1 1 60 Caroline Haeck 1 8  dienstbode A 

1 1 61  Jean Loete 60 wever A Adegem 

1 1 62 Livine Rogge 1 6  zijn vrouw A Maldegem 

1 1 63 Livin Loete 26 zijn zoon A Adegem 

1 1 64 Phil ippe Loete 24 zijn zoon A Adegem 

1 1 65 Marianne Loete 30 zijn dochter A Adegem 

1 1 66 Pierre Loete 37 wever A Adegem 

1 1 67 Mari De Croock 35 zijn vrouw A Adegem 

1 1 68 Cornelis Claeys 70 landman 4 A Adegem 

1 1 69 Jeanne Van Landschoot 50 zijn vrouw A Adegem 

1 1 70 Pierre Claeys 34 zijn zoon A Adegem 

1 1 71  Charles Claeys 28 zijn zoon A Adegem 

1 1 72 Bernard Claeys 27 zijn zoon A Adegem 

1 1 73 Josse Claeys 26 zijn zoon A Adegem 

1 1 74 Corneille Claèys 1 5  zijn zoon A Adegem 

1 1 75 Anne Mari Claeys 1 7  zijn dochter A Adegem 

1 1 76 Therese Claeys 1 6  zijn dochter A Adegem 

1 1 77 Bernard Van Speybroeck 49 werkman A Adegem 

1 1 78 Josine Lootens 48 zijn vrouw A Zomergem 

1 1 79 Charles Van Speybroeck 26 zijn zoon A Adegem 

1 1 80 Pierre Van Speybroeck 1 7  zijn zoon A Adegem 

1 1 81 Jacques Van Speybroeck 1 5  zijn zoon A Adegem 

1 1 82 Marijeanne Van Speybroeck 1 8  zijn dochter A Adegem 

1 1 83 Colette Van Speybroeck 1 6  zijn dochter A Adegem 

1 1 84 Martin Van Landschoot 53 werkman A Adegem 

1 1 85 Jean Van Landschoot 45 werkman A Adegem 

1 1 86 Jacques Van Landschoot 38 werkman A Adegem 

1 1 87 Jeanne Van Landschoot 57 werkvrouw A Adegem 

186 1 1 1 88 Francois Ryckaert 1 4  knecht A 



1 1 89 Francois Van den Bossche 67 werkvrouw A Adegem 

1 1 90 Mari Schauwt 50 zijn vrouw A Ursel 

1 1 91 Francois Van den Bossche 1 9  zijn zoon A Adegem 

1 1 92 Jacques Van den Bossche 1 5  zijn zoon A Adegem 

1 1 93 Bemard Van den Bossche 1 4  zijn zoon A Adegem 

1 1 94 Pierre Banckaert 49 landman A Adegem 

1 1 95 Jeanne Vincke 60 zijn vrouw A Adegem 

1 1 96 Barbe Banckaert 27 zijn dochter A Adegem 

1 1 97 Jean Dobbelaere 40 knecht A 

1 1 98 Servaes Maenhout 1 6  knecht 1 793 

1 1 99 Seferin Van Landschoot 38 werkman A Adegem 

1 200 Josine Versluys 35 zijn vrouw A Sleidinge 
1 201  Pietronel ie Versluys 1 6  dienstmeid A 
1 202 Bernard Verstringe 39 landman A Adegem 
1 203 Jeanne Claeys 37 zijn vrouw A Adegem 
1 204 Benoit De Meyere 28 knecht 1 794 
1 205 Paul Derkens 1 3  knecht 1 794 
1 206 Catarine Verzyp 1 6  dienstmeid A 
1 207 Therese De Cuypere 1 7  dienstmeid A 
1 208 Jean Banckaert 26 wever A Adegem 
1 209 Catharine De Meyere 28 zijn vrouw A Zomergem 
1 2 1 0  André Versluys 28 wever 1 785 
1 2 1 1  Pierre Buysse 64 landbouwer 2 A Adegem 
1 2 1 2  Christine Roegiers 49 zijn vrouw A 
1 2 1 3  Josse Buysse 39 zijn zoon A Adegem 
1 2 1 4  Charles Buysse 37 zijn zoon A Adegem 
1 2 1 5  Martin Buysse 29 zijn zoon A Adegem 
1 2 1 6  Pierre Buysse 27 zijn zoon A Adegem 
1 2 1 7  Francois Buysse 25 zijn zoon A Adegem 
1 2 1 8  Therese Landuyt 24 dienstbode A 
1 2 1 9  Anne Landuyt 22 dienstbode A 
1 220 Bernard Claeys 23 kleermaker A Adegem 
1 221  Philippe Claeys 1 8  knecht A 
KEERSELAERE 
1 222 Jean Bte De Rycke 50 wever 3 1 780 Zomergem 
1 223 Mari Roegiers , 40 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 224 Bernard Loete 35 wever 2 A Adegem 
1 225 Rose Lievens 36 zijn vrouw A Beliem 
1 226 Weduwe Haek Martin 79 spinster A 
1 227 Leopold Braet 60 werkman 1 770 Moerkerke 
1 228 Pietronille Saey 59 zijn vrouw A Aalter 
1 229 Pierre Braet 21 zijn zoon A Adegem 
1 230 Jacques Braet 1 8  zijn zoon A Adegem 
1 231 Weduwe Schoonaker Pierre 60 spinster A Adegem 
1 232 Frans Schoonaker 32 zijn zoon A Adegem 
1 233 Jacqueline Schoonaker 21 zijn dochter A Adegem 
1 234 Jean Pollet 50 werkman A 
1 235 Plerre Jan Koopman 59 landman 3 A Adegem 
1 236 Mari Den Dondere 51 zijn vrouw A Adegem 
1 237 Pierre Koopman 22 zijn zoon A Adegem 
1 238 Corneille Koopman 1 6  zijn zoon A Adegem 
1 239 Jacques Koopman 1 4  zijn zoon A Adegem 
1 240 Anne Mari Koopman 1 9  zijn dochter A Adegem 
1 241 Charles Goethals 54 werkman A Oostwinkel 
1 242 Pietronille lirentyn 50 zijn vrouw A Ronsele 
1 243 Jean Goethals 23 zijn zoon A Adegem 
1 244 Catharine Goethals 1 7  zijn dochter A Adegem 

1 1 87 1 245 Weduwe Ryckaert Plerre 73 landmanin A Adegem 



1 246 Pietronille Ryckaert 31 haar dochter A Adegem 
1 247 Anne Ryckaert 20 haar dochter A Adegem 
1 248 Jacques Ryckaert 1 3  knecht A Adegem 
1 249 Mari Verguit 83 spinster A 
1 250 Jean Bte Flamand 55 timmerman 4 A Oostwinkel 
1 251  Jeanne De Baets 45 zijn vrouw A Aalter 
1 252 Therese Flamand 1 5  dochter A Adegem 
1 253 Francois Schauwers 48 wever 1 760 
1 254 Jean Cocquyt 24 werkman A 
1 255 Colette De Vuyst 30 zijn vrouw A 
VIERWEEGSCHE 
1 256 Jacques Swankaert 70 werkman 1 745 Tielt 
1 257 Jeanne Mussche 69 zijn vrouw 1 745 Zomergem 
1 258 Francois Swankaert 28 zijn zoon A Adegem 
1 259 Jeanne Swankaert 27 zijn dochter A Adegem 
1 260 Emil ienne Swankaert 23 zijn dochter A Adegem 
1 261  Josse Martens 23 knecht A Adegem 
1 262 Charles Swankaert 34 werkman 2 A Adegem 
1 263 Catharine Van Speybroeck 37 zijn vrouw A Adegem 
1 264 Charles Bekaert 57 landman A Adegem 
1 265 Francois Bekaert 50 zijn broer A 
1 266 Catharine Bekaert 49 zijn zus A Adegem 
1 267 Jean Goet 1 4  knecht 1 794 
1 268 Catharine Welvaert 23 dienstbode 1 794 
1 269 Jean De Pauw 44 wever 5 A Oostwinkel 
1 270 Mari Roosemont 40 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 271  Martin De Pauw 1 4  zijn zoon A 
1 272 Pierre Tange 55 werkman 1 760 Lendelede 
1 273 Marianne Everaert 35 zijn dochter A Adegem 
1 274 Marie Tange 24 zijn dochter A Adegem 
1 275 Isabelle Tange 20 zijn dochter A Adegem 
1 276 Francois Tange 1 5  zijn zoon A Adegem 
1 277 Pierre Heyde 40 wever '90 St.-Mart.-Leern 
1 278 Jacqueline Van Speybroeck 28 zijn vrouw A Adegem 
1 279 Weduwe Van Speybroeck Jac.61 spinster A Adegem 
1 280 Regine Van Speybroeck 30 haar dochter A Adegem 
1 281  Monique Van Speybroeck 20 haar dochter A Adegem 
1 282 Marie Van Speybroeck 25 haar dochter A Adegem 
1 283 Bernard Van landschoot 43 wever A Adegem 
1 284 Jeanne Vermeulen 56 zijn vrouw A Adegem 
1 285 Jean Van Landschoot 28 zijn zoon A Adegem 

1 286 Jacques Van Landschoot 25 zijn zoon A Adegem 

1 287 Barbe Van Landschoot 1 3  zijn dochter A Adegem 

1 288 Phil ippe Van Speybroeck 60 wever A Oostwinkel 

1 289 Mari Landuyt 50 zijn vrouw A Adegem 

1 290 Jean Van Speybroeck 1 7  zijn zoon A Adegem 

1 291 Annemari Van Speybroeck 27 zijn dochter A Adegem 

1 292 Barbe Van Speybroeck 20 zijn dochter A Adegem 

1 293 Weduwe Van Speybroeck P. 50 spinster A Adegem 

1 294 Frans Van Speybroeck 26 haar zoon A Adegem 

1 295 Bernard Van Speybroeck 22 haar zoon A Adegem 

1 296 Ferdinand Van Speybroeck 1 3  haar zoon A Adegem 

1 297 Mari Anne Van Speybroeck 24 haar dochter A Adegem 

1 298 Marie Van Speybroeck 1 7  haar dochter A Adegem 

1 299 Weduwe Van landschoot Jor.60 spinster A Ronsele 

1 300 Jean Frans Van Landschoot 28 haar zoon A Adegem 
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1 301  Bernard Van Landschoot 20 haar zoon A Adegem 

1 302 Barbe Van Landschoot 32 haar dochter A Adegem 



1 303 Caroline Van Landschoot 23 haar dochter A Adegem 
1 304 Pierre Tirentyn 40 werkman 3 A Ronsele 
1 305 Elisabeth De Keer 43 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 306 Pierre De Baerdemaeker 60 werkman A Adegem 
1 307 Martine Boelens 63 zijn vrouw A 
1 308 Charles De Baerdemaeker 22 zijn zoon A 
1 309 Jean Fr. Van Haeke 53 werkman A 
1 31 0  Pietronille Van Haeke 43 zijn zus A 
1 3 1 1  Catharine Van Haeke 42 zijn zus A 
1 3 1 2  Pierre Rogge 55 werkman A 
1 3 1 3  Jeanne Rogge 59 zijn zus A 
1 3 1 4  Bemard De Vlieger 1 8  knecht A 
1 3 1 5  Isabelle Braet 1 4  zijn dienstmeid A 
1 3 1 6  Weduwe Ryckaert Jean 59 landman A Ronsele 
1 31 7  Jean Bte Ryckaert 25 haar zoon A Adegem 
1 31 8  Jeanne Ryckaert 32 haar dochter A 
1 3 1 9  Regine Ryckaert 20 haar dochter A Adegem 
1 320 Jean Verhamme 1 4  knecht A 
1 321  Francois Steyaert 41 werkman 3 A Adegem 
1 322 Caroline Van Speybroeck 30 zijn vrouw A Adegem 
HOOG EN MURKEL 
1 323 Weduwe Van Leeuwen Christ59 landmanin A 
1 324 Josse De Baerdemaeker 26 knecht A 
1 325 Jean Bte De Vos 1 5  knecht 1 794 
1 326 Therese Van Leeuwen 22 haar dochter A 
1 327 Weduwe Kerkvoorde Pierre 55 landmanin 1 786 
1 328 Bemard Kerkvoorde 26 haar zoon 1 786 
1 329 Jean Kerkvoorde 25 haar zoon 1 786 
1 330 Pietronille Kerkvoorde 1 4  haar dochter 1 786 Lovendegem 
1 331 Francois Geneber 1 4  knecht 1 793 
1 332 Jacques Huysman 50 wever A Knesselare 
1 333 Marianne De Smet 52 zijn vrouw A Ursel 
1 334 Bemard Huysman 1 6  zijn zoon A Adegem 
1 335 Pierre Huysman 1 4  zijn zoon A Adegem 
1 336 Catharine Huysman 24 zijn dochter A Adegem 
1 337 Jacques De Durtere 59 landman A Adegem 
1 338 Isabelle . Van Quekelberge 60 zijn vrouw A Adegem 
1 339 Jean De Durtere 23 zijn zoon A Adegem 
1 340 Pierre De Durtere 1 4  zijn zoon A Adegem 
1 34 1  Isabelle De Durtere 24 zijn dochter A Adegem 
1 342 Jeanne De Durtere 2 1  zijn dochter A Adegem 
1 343 Bernard De Ruytere 50 landman 3 A Adegem 
1 344 Co me Ie De Jaegere 48 zijn vrouw A Eeklo 
1 345 Pierre De Ruytere 48 knecht A Adegem 
1 346 Jean Bte De Ruytere 44 knecht A Adegem 
1 347 Dominique De Meyere 1 5  knecht A 
1 348 Mari Van Speybroeck 23 dienstbode A 
1 349 Jeanne Van Hyfte 21 dienstbode A 
LEEG EN MURKEL 
1 350 Francois De Zuttere 52 wever A Adegem 
1 351 Catharine Pauwels 37 zijn vrouw A 
1 352 Francois De Zuttere 1 6  zijn zoon A Adegem 
1 353 Caroline De Zuttere 1 5  zijn dochter A Adegem 
1 354 Joseph Ryckaert 53 werkman 2 A Sint-Laureins 
1 355 Marianne Clemens 32 zijn vrouw A Waarschoot 
1 356 Regine Claeys 1 3  dienstbode A 
1 357 Weduwe Waltens Martin 44 spinster A Adegem 

/ 1 89 1 358 Francols Waltens 25 haar zoon A Adegem 



1 359 Jean Waltens 22 haar zoon A Adegem 
1 360 Therese Waltens 1 4  haar dochter A Adegem 
1 361 Jean Bte De Meyere 35 wever 1 785 Oostwinkel 
1 362 Blo�dine De Meyere 26 zijn zus 1 785 
1 363 Pierre De Roo 1 8  knecht 1 794 
1 364 Barbe Verhamme 1 4  dienstmeid A 
1 365 Bernard Goethals 65 werkman A Oostwinkel 
1 366 Marianne Sierens 52 zijn vrouw A Ursel 
1 367 Francois Goethals 1 8  zijn zoon A Adegem 
1 368 Charles Goethals 1 5  zijn zoon A Adegem 
1 369 Jacques Goethals 60 werkman A 
1 370 Josse De Ruytere 53 werkman A Adegem 
1 371  Livin De Ruytere 25 zijn zoon A Adegem 
1 372 Jean Bte De Ruytere 21 zijn zoon A Adegem 
1 373 Jacques De Vos 5 1  landman A Adegem 
1 374 Dominique De Vos 38 zijn broer A Adegem 
1 375 Livin Brouwers 22 knecht A 
1 376 Francois De Vos 1 5  knecht A 
1 377 Agnes Bogaert 22 dienstmeid 1 790 
1 378 Jacques Pauwels 52 wever 1 777 
1 379 Isabelle De Prest 63 zijn vrouw A 

1 380 Pierre Vroment 24 knecht 1 795 
1 381  Mari De Vos 1 9  dienstmeid 1 793 
1 382 Jean Termont 65 wever 1 754 Zomergem 

1 383 Therese De Keyzere 65 zijn vrouw 1 754 Ursel 

1 384 Pierre Termont 28 zijn zoon A Adegem 

1 385 Josine Termont 29 zijn dochter A Adegem 

1 386 Jean De Vuyst 78 wever A 

1 387 Anne Mari Martens 59 zijn vrouw A 

1 388 Pierre Van Rie 62 landman 1 754 Maldegem 

1 389 Jeanne Coppens 60 zijn vrouw 1 754 Oostwinkel 

1 390 Francois Van Rie 25 zijn zoon A 

1 391 Caroline Van Rie 20 zijn dochter A Adegem 

1 392 Pierre Van Nevel 43 werkman 1 790 Ursel 

1 393 Norbertine Voorde 39 zijn vrouw 1 790 Bellem 

1 394 Pierre Dobbelaere 32 werkman 1 795 

1 395 Mari Claeys 26 zijn vrouw 1 795 

1 396 Charles Sierens 37 werkman 3 1 795 Oostwinkel 

1 397 Jeanne Gryp 32 zijn vrouw 1 795 Adegem 

1 398 Ambroise Roels 1 6  knecht A 

1 399 Frans De Keyzer 41 wever 2 1 793 Zomergem 

1 400 Livine Paridaen 33 zijn vrouw 1 793 Ronsele 

1 401  Pietronil le Joos 84 spinster 1 781 

1 402 Martin Haek 30 werkman 2 1 794 Oostwinkel 

1 403 Jeanne Haek 30 zijn vrouw 1 794 Eeklo 

1 404 Jacques Haek 41 werkman 3 1 787 Oostwinkel 

1 405 Bernarde Goethals 32 zijn vrouw 1 787 Knesselare 

1 406 Jacques Van Leeuwe 60 werkman 1 780 

1 407 Mari Gryp 38 zijn vrouw 1 780 

1 408 Martin Van Leeuwe 1 5  zijn zoon 1 780 

1 409 Weduwe De Smet Martin 56 spinster A Maldegem 

1 41 0  Bernard De Smet 1 7  haar zoon A Adegem 

1 4 1 1  Jean Bte De Smet 1 5  haar zoon A Adegem 

1 4 1 2  Marie De Smet 1 3  haar dochter A Adegem 

1 4 1 3  Pierre De Vos 1 2  knecht 1 793 

1 4 1 4  Josse Andries 31 werkman A 

1 4 1 5  Caroline Van Augem 31 zijn vrouw A 

190 I 1 4 1 6  Gui l laume Vens 38 werkman 4 1 792 Meulebeke 



1 4 1 7  Jeanne Sabbe 40 zijn vrouw 1 792 Ardooie 

1 4 1 8 Pierre Vens 1 4  zijn zoon 1 792 Meulebeke 

1 4 1 9  Ignace Corneu 52 werkman A Oostwinkel 

1 420 Susanne Bonte 35 zijn vrouw A Adegem 

1 421  Phil ippe De Vos 63 werkman 2 1 790 

1 422 Jeanne Drissens 48 zijn vrouw 1 790 

1 423 Marie De Vos 1 6  zijn dochter 1 790 

1 424 Weduwe Van Rie Jacques 80 landmanin A Adegem 

1 425 Joseph Van Rie 54 haar zoon A Adegem 

1 426 Jean Van Rie 49 haar dochter A Adegem 

1 427 Therese Van Rie 36 haar dochter A Adegem 
1 428 Jean Claeys 26 knecht A 
1 429 Pierre De Neve 1 2  knecht A 
1 430 Pietronil le Schyvinck 24 dienstmeid A 
CRUYPUYT 
1 43 1  Bernard Guineberg 38 smid A Adegem 
1 432 Jeanne Van Rie 36 zijn vrouw A Maldegem 
1 433 Charles Guineberg 27 knecht A Adegem 
1 434 Cornelis Roels 21 knecht A 
1 435 Caroline Goethals 1 8  dienstmeid A 
1 436 Pierre Fr. Beelaert 50 werkman 4 A Adegem 
1 437 Jeanne De Keyzere 40 zijn vrouw A Ursel 
1 438 Pierre Speeke 1 7  knecht A 
1 439 Albert Vincke 31 wever 2 A Oostwinkel 
1 440 Jeanne De Jaegere 31 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 44 1  Engel Beelaert 39 herbergier A Adegem 
1 442 Gregoire Beelaert 30 knecht A Adegem 
1 443 Isabelle Beelaert 27 dienstmeid A Adegem 
1 444 Cecile De Boetere 21 dienstmeid A 
1 445 Charles Beelaert 32 kleermaker A Adegem 
1 446 Jacques Granneberg 33 werkman A Adegem 
1 447 Francois Maerman 20 knecht A Adegem 
1 448 Jean Bte Maerman 1 3  knecht A Adegem 
1 449 Jeanne Granneberg 27 zijn zus A Adegem 
1 450 Therese Granneberg 29 zijn zus A Adegem 
1 451 Pierre Swankaert 60 wever 1 763 Tielt 
1 452 Jeanne Boes 58 zijn vrouw 1 763 Oostwinkel 
1 453 Francois Swankaert 27 zijn zoon A Adegem 
1 454 Pierre Swankaert 1 8  zijn zoon A Adegem 
1 455 Barbe Swankaert 24 zijn dochter A Adegem 
1 456 Angeline Swankaert 21 zijn dochter A Adegem 
1 457 Jean Maenhout 52 koopman 6 A Adegem 
1 458 Corneille De Zuttere 38 zijn vrouw A Adegem 
1 459 Caroline Maenhout 1 3  zijn dochter A Adegem 
1 460 Nicolas Van Leeuwe 62 landman A Adegem 
1 461  Anne Geernaert 60 zijn vrouw A Adegem 
1 462 Jean Van Leeuwe 32 zijn zoon A Adegem 
1 463 Charles Van Leeuwe 28 zijn zoon A Adegem 
1 464 Ferdinand Van Leeuwe 22 zijn zoon A Adegem 
1 465 Therese Van Leeuwe 20 zijn dochter A Adegem 
1 466 Pierre Martens 44 molenaar 3 1 778 Knesselare 
1 467 Anne Maeyens 40 zijn vrouw 1 778 Knesselare 
1 468 Isabelle Martens 1 6  zijn dochter A Adegem 
1 469 Francois Martens 1 3  zijn zoon 1 778 
1 470 Uvln Ryckaert 50 werkman A Adegem 
1 471  Anne Sierens 24 zijn vrouw A 
1 472 Bernard Ryckaert 1 7  zijn zoon A Adegem 

1 1 91 1 473 Pierre Ryckaert 1 4  zijn zoon A Adegem 



1 474 Jeanne Ryckaert 23 zijn dochter A Adegem 
1 475 Therese Ryckaert 1 8  zijn dochter A Adegem 
1 476 Gui l laume Goethals 70 werkman A 
1 477 Therese Goethals 3 1  zijn dochter A 
1 478 Francois Heyntjens 65 werkman A 
1 479 Pierre Van Vooren 43 kleermaker A Adegem 
1 480 Francois Van Vooren 1 3  zijn zoon A 
1 48 1  Francois Van Vooren 43 zijn broer A 
1 482 Pierre Huldeman 35 werkman 3 1 783 Bellem 
1 483 Catharine Schoonakkere 35 zijn vrouw A Adegem 
1 484 Francois De Keyzer 31 werkman 1 795 
1 485 Jeanne Domrecht 29 zijn vrouw 1 795 
1 486 Francois De Poortere 48 wagenmaker 5 A Adegem 
1 487 Petronil le Kerrebroek 37 zijn vrouw A Ursel 
1 488 Antoine Schyvinck 58 schoenmaker A 
1 489 Marie De Vuyst 55 zijn vrouw A 
1 490 Pietronil le De Meyere 26 dienstbode 1 792 
1 49 1  Pierre Maereman 45 werkman 3 1 775 Waarschoot 
1 492 Josine Van Hecke 41 zijn vrouw 1 775 Waarschoot 
1 493 Pierre Maereman 20 zijn zoon A Adegem 
1 494 Livin Maereman 1 6  zijn zoon A Adegem 
1 495 Frans De Vuyst 40 werkman A Oostwinkel 
1 496 Mari Gunneberg 38 zijn vrouw A Adegem 
1 497 Bernard De Meester 28 kleermaker 2 1 795 Zomergem 
1 498 Anne Mestdag 30 zijn vrouw 1 795 
1 499 Jean Van Leeuwe 79 kuiper A 
VELDEKENSSTRAETE 
1 500 Francois Vincke 49 werkman 6 A Adegem 
1 501  Jean De Baerdemaeker 1 6  knecht A Adegem 
1 502 Mari De Baerdemaeker 1 5  dienstmeid A Adegem 

1 503 Bernard Gyzels 64 werkman A Adegem 

1 504 Marianne De Loof 63 zijn vrouw A 

1 505 Pietronil le Tange 1 9  dienstbode A 

1 506 Josse Buysse 46 werkman 1 795 

1 507 Pietronil le Laros 46 zijn vrouw 1 778 Zomergem 

1 508 Pierre Van Hecke 1 7  zijn zoon A Adegem 

1 509 Jean Bte Van Hecke 1 5  zijn zoon A Adegem 

1 5 1 0  Mari Josin Van Hecke 1 3  zijn dochter A Adegem 

1 5 1 1  Mari De Geetere 20 dienstmeid 1 792 

1 5 1 2  Bernard Van Hecke 40 wever 4 1 782 Eeklo 

1 5 1 3  Isabelle De Paepe 35 zijn vrouw A Adegem 

1 5 1 4  Jooris Bastiaen 21 knecht 1 794 

1 5 1 5  Pierre Guinneberg 46 wever 4 A Adegem 

1 5 1 6  Mari Sierens 35 zijn vrouw A Eeklo 

1 5 1 7  Jean Andries 55 wever A 

1 51 8  Mari Boelens 65 zijn vrouw A 

1 51 9  Jean De Waele 30 landman 2 1 775 Ursel 

1 520 Livine De Neve 48 zijn vrouw 1 775 Eeklo 

1 521  Charles De Waele 22 knecht 1 790 

1 522 Norbertine Brouwers 1 6  zijn dienstmeid A 

1 523 Ferdinand De Wispelaere 49 landman 2 A Oostwinkel 

1 524 Mari Anne Bral 40 zijn vrouw 1 778 Zomergem 

1 525 Pierre De Wispelaere 1 4  zijn zoon A Oostwinkel 

1 526 Jean De Wispelaere 1 2  zijn zoon A Oostwinkel 

1 527 Mari De Wispelaere 1 6  zijn dochter A Oostwinkel 

1 528 Jean Frans Van Haele 22 knecht 1 790 

1 92 1 
1 529 Jacques Schyvinck 1 4  knecht A Adegem 

1 530 Barbe Schyvinck 24 dienstbode A Adegem 



1 531 Bemard Cruyl 50 knecht 1 780 

1 532 Pierre De Wispelaere 86 grootvader A 

1 533 Pierre De Wispelaere 43 landman 5 A Oostwinkel 

1 534 Therese De Schuyter 28 zijn vrouw 1 787 Zomergem 

1 535 Angeline De Wispelaere 1 4  zijn dochter A 

1 536 Pierre De Waele 26 knecht A 

1 537 Pierre Vermeire 23 knecht 1 785 

1 538 Jeanne Van de Jaere 1 9  dienstmeid 1 795 
1 539 Mari Martens 29 dienstmeid 1 780 
1 540 Marianne Mortier 1 3  dienstmeid 1 795 
1 54 1  Bemard Lammens 1 5  knecht A Adegem 
1 542 Josse Sierens 75 wever A 
1 543 Jeanne Thys 36 zijn vrouw A 
1 544 Jean Bte Sierens 21 knecht 1 794 
1 545 Mathieu Pattyn 63 wever A Evergem 
1 546 Livine Boelens 61 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 547 Pierre Pattyn 28 zijn zoon A Oostwinkel 
1 548 Francois Clincke 67 wever A Oostwinkel 
1 549 Jeanne Goethals 65 zijn vrouw A Adegem 
1 550 Jean Clincke 23 zijn zoon A Oostwinkel 
1 55 1  Jeanne Clincke 36 zijn dochter A Oostwinkel 
1 552 Jacqueline Clincke 29 zijn dochter A Oostwinkel 
1 553 Bernard Van Deynse 55 landbouwer A Oostwinkel 
1 554 Charles Van Deynse 1 8  zijn zoon A Oostwinkel 
1 555 Pierre Van Deynse 1 5  zijn zoon A Oostwinkel 
1 556 Charles Van Deynse 53 knecht A 
1 557 Regine Laros 25 dienstmeid 1 794 
1 558 Norbertine D'hooge 1 9  dienstmeid 1 794 
1 559 Francois Boelens 55 wever 4 A Oostwinkel 
1 560 Isabelle De Witte 36 zijn vrouw A Ursel 
1 561  Bernard Boelens 52 knecht A 
1 562 Marianne Goethals 1 8  dienstmeid A 
1 563 Catharine Goethals 36 dienstmeid A 
1 564 Francois Laros 5 1  landman 70 
1 565 Jeanne Ryckaert 54 zijn vrouw A 
1 566 Jean Bte Laros 1 6  zijn zoon A Oostwinkel 
1 567 Charles Laros 1 3  zijn zoon A Oostwinkel 
1 568 Marie Laros 1 4  zijn dochter A Oostwinkel 
1 569 Pierre De Waele 27 knecht 1 790 
1 570 Weduwe De Reu Jacques 63 landbouwer A Adegem ? 
1 571  Charles De Reu 27 haar zoon A Oostwinkel 
1 572 Jean De Reu 26 haar zoon A Oostwinkel 
1 573 Therese De Reu 20 haar dochter A Oostwinkel 
1 574 Colete De Reu 1 9  haar dochter A Oostwinkel 
1 575 Pierre De Keyzere 75 knecht A 
1 576 Weduwe Tijsebaert Jacques 56 spinster A Waarschoot 
1 577 Agnesse lijsebaert 26 haar dochter A Oostwinkel 
1 578 Francoise lijsebaert 30 haar dochter A Oostwinkel 
1 579 Bernard lijsebaert 1 8  haar zoon A Oostwinkel 
1 580 Pierre Maenhout 39 wever A Oostwinkel 
1 581 Marianne De Smet 37 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 582 Jean Maenhout 37 knecht A Oostwinkel 
1 583 Anne Mari De Smet 46 dienstmeid A Oostwinkel 
1 584 Anne Mari De Smet 80 spinster A Oostwinkel 
1 585 Pierre Martens 32 wever 1 770 Adegem 
1 586 Mari Buysse 31 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 587 Weduwe Vincke Corneilie 64 spinster A 

1 1 93 1 588 Francois Vincke 28 haar zoon A Oostwinkel 



1 589 Golette Ootegem 26 dienstmeid A Oostwinkel 
1 590 Mari Vincke 38 dienstmeid A 
1 59 1  Weduwe Lammens Antoine 57 spinster A Oostwinkel 
1 592 Pierre Andries 52 werkman A Oostwinkel 
1 593 Pierre Buysse 79 wever A Oostwinkel 
1 594 Jacqueline Joos 63 zijn vrouw A Adegem 
1 595 Pierre Stul 29 wever 1 790 Lapscheure 
1 596 Jeanne Buysse 34 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 597 Theres

'
e Buysse 25 dienstmeid A 

1 598 Pierre Huysman 33 wever A Oostwinkel 
1 599 Marie De Rycke 28 zijn vrouw A Adegem 
1 600 Martin Patyn 24 knecht A 
1 601  Jean De Wispelaere 1 2  knecht A 
1 602 Josine Van Speybroeck 23 dienstmeid A 
1 603 Weduwe Martens Josse 69 spinster A 
1 604 Mari Martens 27 zijn dochter A 
1 605 Pietronil le Martens 25 zijn dochter A 
1 606 Jacques De Smet 43 landbouwer 2 A Oostwinkel 
1 607 Mari Maenhout 43 zijn vrouw A Oostwinkel 
1 608 Josse Martens 48 knecht 1 792 
1 609 Francois Lammens 1 6  knecht A 
1 6 1 0  Regine De Reu 1 6  dienstmeid 1 794 
1 6 1 1  Pierre De Pauw 61 wever A Oostwinkel 
1 61 2  Josine Teerlinck 50 zijn vrouw A Sleidinge 
1 6 1 3  Francois De Pauw 21 zijn zoon A Oostwinkel 
1 6 1 4  Gatharine De Pauw 23 zijn dochter A Oostwinkel 

1 6 1 5  Gatharine Heerbrand 1 4  dienstbode 1 793 
1 61 6  Pierre Verhamme 55 werkman A 

1 61 7  Josine Sierens 45 zijn vrouw A 

1 61 8  Mari Verhamme 1 2  dienstmeid A 

1 6 1 9  Francois Martens 35 werkman 1 792 

1 620 jeanne De Wispelaere 21 zijn vrouw A 

1 62 1  Jacques Ootegem 24 werkman 1 792 

1 622 Golete Willems 23 zijn vrouw A 

1 623 Augustin De Muynck 55 landman A 

1 624 Francois De Muynck 42 zijn broer A 

1 625 Marianne De Muynck 57 zijn zus A 

1 626 Frans Van de Gehugte 1 2  knecht 1 794 

1 627 Phi lipe Van de Gehugte 1 6  knecht 1 794 

1 628 Charles De Reu 52 landbouwer A 

1 629 Jeanne Van Veerdegem 40 zijn vrouw A 

1 630 Ciprien De Smet 28 knecht A 

1 631 Joseph Hachte 1 4  knecht 1 793 

1 632 Josse Wil lems 40 wever A 

1 633 Mari Versluys 25 dienstmeid 1 792 

1 634 Jeanne Stiperaere 1 6  dienstmeid 1 793 

1 635 Laurent De Wispelaere 50 werkman 2 1 787 

1 636 Mari De Keere 48 zijn vrouw 1 787 

1 637 Bernard De Wispelaere 1 8  zijn zoon 1 787 

1 638 Marie De Wispelaere 1 4  zijn dochter 1 787 

1 639 Pierre Wil lems 75 wever 1 775 Zomergem 

1 640 Jeanne De Meyere 58 zijn vrouw 1 775 Oostwinkel 

1 641 Martin Willems 36 zijn dochter ? 1 775 Oostwinkel 

1 642 Caroline Willems 22 zijn dochter 1 775 Oostwinkel 

1 643 Livin Bauwens 35 wever A 

1 644 Anne Bauwens 30 zijn zus A 

1 645 Frans Van de Casteele 55 wever 1 775 

1 94 1 1 646 Pietronille De Clercq 50 zijn vrouw 1 775 



1 647 Francois Van de Casteele 28 zijn zoon 1 775 
1 648 Albert Van de Casteele 22 wever A Eeklo 
1 649 Jeanne Goethals 22 zijn vrouw A Adegem 
1 650 Jacques De Meyere 59 wever 1 79 1  
1 65 1  Therese Kackaert 58 zijn vrouw 1 791 
1 652 Guillaume De Meyere 20 zijn zoon 1 791 
1 653 Therese Pauwels 1 5  dienstmeid 1 793 
1 654 Jacques De Zuttere 53 werkman A 
1 655 Jeanne Van Hecke 52 zijn vrouw A 
1 656 Jean De Zuttere 1 8  zijn zoon A 
1 657 Charles De Zuttere 1 4  zijn zoon A 
1 658 Ignace Schab be 31 werkman 1 792 
1 659 Mari De Zuttere 21 zijn vrouw A 
1 660 Jean Bte Van Crombrugge 37 landbouwer 3 1 785 
1 661 Catharine Van Veerdegem 33 zijn vrouw A 
1 662 Pierre De Wispelaere 1 5  knecht A 
1 663 Catharine Van de Putte 1 2  dienstmeid A 
1 664 Josse De Waele 70 wever A 
1 665 Mari Gyzens 32 zijn vrouw A 
1 666 Jean De Waele 25 zijn zoon A 
1 667 Francois De Waele 1 6  zijn zoon A 
1 668 Jean Bte De Waele 1 3  zijn zoon A 
1 669 Anne Mari De Waele 1 9  dienstmeid A 
1 670 Pierre Van Vlaenderen 74 landbouwer A 
1 671  Jeanne De Cuyper 64 zijn vrouw A 
1 672 Francois Van Vlaenderen 28 zijn zoon A 
1 673 Pierre Van Vlaenderen 26 zijn zoon A 
1 674 Jean Van Vlaenderen 21 zijn zoon A 
1 675 Catharine Van Vlaenderen 37 zijn dochter A 
1 676 Therese Van Vlaenderen 1 7  zijn dochter A 
1 677 Pierre Lammens 1 3  knecht A 
1 678 Constant Vernaet 35 wever A 
1 679 Mari Van den Bossche 43 zijn vrouw A 
1 680 Therese De Waele 1 6  dienstmeid A 
1 681  Pierre De Waele 1 4  knecht A 
LEYKANT 
1 682 Joris De Bakker 39 werkman 4 1 786 
1 683 Jeanne Crul 32 zijn vrouw 1 786 
1 684 Francois Veerdegem 42 werkman 1 785 
1 685 Therese Verhamme 28 zijn vrouw A 
1 686 Pierre Vermeiren 58 landbouwer 2 A 
1 687 Catharine Gryp 29 zijn vrouw A 
1 688 Emanuel Pieters 29 knecht 1 791 
1 689 Bernard Gysels 1 6  knecht 1 794 
1 690 Catharine De Geetere 23 dienstmeid A 
1 691 Agnesse Verhamme 20 dienstmeid A 
1 692 Jean Bte Pieters 33 koopman 1 770 
1 693 Anne Versluys 52 zijn vrouw A 
1 694 Pierre Pieters 25 zijn zoon A 
1 695 Joseph Pieters 1 5  zijn zoon A 
1 696 Jeanne Pieters 24 zijn dochter A 
1 697 Catharine Pieters 1 2  zijn dochter A 
1 698 Uvin De Pauw 60 herbergier A 
1 699 Pietronilie Ryckaert 58 zijn vrouw A 
1 700 Pierre De Pauw 31 zijn zoon A 
1 701 Jeanne De Pauw 28 zijn dochter A 
1 702 Jacqueline De Pauw 26 zijn dochter A 

1 1 95 1 703 Caroline De Pauw 21 zijn dochter A 



1 704 Agnesse De Pauw 1 6  zijn dochter A 
1 705 Corneille Wil lems 36 landbouwer 2 A 
1 706 Livine De Reu 4 1  zijn vrouw A 
1 707 Jean Bte Engels 30 knecht 1 789 
1 708 André Haeselaere 32 knecht 1 794 
1 709 Bernard De Smet 1 2  knecht 1 794 
1 71 0  Therese De Jaegere 23 dienstmeid 1 790 
PLASSCHENDAELE 

1 71 1  Charles De Jaegere 33 landbouwer 3 1 790 Ursel 
1 71 2  Barbe Vincke 33 zijn vrouw A Adegem 
1 71 3  Francois Bultinck 23 knecht 1 794 
1 71 4  Pierre Goethals 40 knecht 1 793 
1 7 1 5  Jean 1 3  knecht 1 795 
1 71 6  Marianne Buysse 2 1  dienstbode A 
1 7 1 7  Maurice Wieme 45 wever A 
1 71 8  Therese De Neve 45 zijn vrouw A 
1 7 1 9  Therese Tange 20 dienstmeid A 
1 720 Joseph Breydels 1 4  knecht A 
1 721  Norbert Joos 56 wever 4 1 779 Ursel 
1 722 Catharine Driessens 44 zijn vrouw 1 779 Zomergem 
1 723 Pierre Joos 1 4  zijn zoon A 

1 724 Charles Joos 1 2  zijn zoon A 

1 725 Pierre Dobbelaere 36 wever A Adegem 

1 726 Mari Willems 27 zijn vrouw A Eeklo 

1 727 Livine Temmerman 1 9  dienstmeid A 

1 728 Josse D'hondt 1 3  knecht A 

'T GOET TER HEYDEN 

1 729 Jean De Baets 60 landman A 

1 730 Mari De Vylder 48 zijn vrouw A 

1 731 Frans Mestdag 26 knecht 1 792 

1 732 Paul Campe 30 schaapherder 1 790 

1 733 Frans Cocquyt 23 knecht A 

1 734 Livin Geernaert 1 5  knecht A 

1 735 Jacques De Bruyker 1 8  knecht A 

1 736 Jeanne De Croock 30 dienstmeid A 

1 737 Jeanne De Bruyker 1 7  dienstmeid A 

1 738 Jean Raes 52 kleermaker 1 784 Cruypuyt 

1 739 Jean Braet 33 koopman A Village 

1 740 Jean Bekaert 74 welgesteld A Vierweegsche 

1 741 Ferdinand Pots 30 chirurgijn A Village 

1 742 Pierre Bern Wieme 28 werkman A Callestraete 

1 743 Jean Bte De Beir 26 werkman '96 Westeyndeken 

1 744 Pierre Bonami 44 schaapherder 2 1 773 Moerwege 

1 745 Anne mari Bonami 21 zijn dochter A Moerwege 

1 746 Jeanne Bonami 1 8  zijn dochter A Moerwege 

1 747 Isabelle Bonami 1 5  zijn dochter A Moerwege 

1 748 Bernardine Bonami 1 3  zijn dochter A Moerwege 

1 749 André Van Hecke 26 knecht 1 794 Moerwege 



INDEX OP DE FAMILIENAMEN 

Van een gezin werd alleen het volgnummer van 
de vader en de moeder vermeld en niet van de 
kinderen, 

Aerke - 241 
Ammesoete - 785 
Andries - 404, 640, 740, 992, 1 099, 1 4 1 4, 1 51 7, 
1 592 
Audenrogge - 548 
Bagyn - 352 
Banckaert - 504, 51 1 ,  955, 1 1 58, 1 1 94, 1 208 
Bastiaen - 1 51 4  
Bauwens - 1 643 
Beelaert - 2, 1 436, 1 441  
Bekaert - 318 , 745, 755, 1 264, 1 740 
Bellegem - 1 46 
Bert - 1 023 
Billiet - 956 
Blomme - 710 ,  757, 806 
Blondeel - 399, 754, 827 
Bocquy - 870 
Boelens - 327, 1 307, 1 51 8, 1 546, 1 559 
Boels - 796 
Boes - 321 ,  1 452 
Boessens - 576 
Bogaert - 1 377 
Bonami - 1 000, 1 744 
Bonte - 2 1 3, 228, 1 420 
Borgonjon - 599, 644, 1 007 
Bottelier - 226 
Bourgois - 206, 257, 786 
Boutens - 2 1 2  
Bracke - 663, 693 
Braet - 84, 1 44, 232, 357, 682, 767775, 1 227, 
1 31 5, 1 739 
Bral -' 1 524 
Brant - 1 07 
Breydels - 1 720 
Brouwers - 1 375, 1 522 
Bruyneel - 1 01 
Bruysschaert - 303 
Bullaert - 1 057 
Bultinck - 1 71 3  

Buysse - 1 78, 239, 266, 345, 487, 569, 656, 
673, 883, 897, 1 1 1 0, 1 1 1 4, 1 2 1 1 ,  1 506, 1 51 0, 
1 586, 1 593, 1 996, 1 7 1 6  
Calsyn - 758, 851 
Campe - 1 732 
Cauwels - 278 
Claeys - 30, 202, 277, 332, 458, 489, 502, 505, 
541 ,  604, 655, 768, 788, 1 003, 1 1 68, 1 203, 
1 220, 1 356, 1 395, 1 428 
Claeyssens - 958 
Clemens - 1 355 
Clincke - 223, 863, 1 1 31 ,  1 548 
Cockaert - 409 

Cocquyt - 639, 670, 1 031 , 1 044, 1 254, 1 733 
Coddens - 9, 939 

Coeman - 490 
Coene - 372 
Col man - 756, 793 
Colpaert - 1 3  
Coppé - 36 
Coppens - 231 , 304, 337, 833, 1 039, 1 1 41 ,  
1 389 

Corneu - 1 41 9  
Crispin - 1 31 
Crul - 91 , 1 88, 425, 5 1 2, 533, 71 7, 1 043, 1 1 37, 
1 53 1  

D'havé - 45, 237, 251 , 
D'hoet - 88, 1 03 
D'hondt - 1 728 
D'hooge - 1 056, 1 558 
D'hunnevet - 96 
D'hurtere - 1 337 
Danckaert - 1 ,  39, 809, 1 064 
Daneels - 71 8 
De Baerdemaeker - 1 52,  792, 1 3061 324, 1 501 
De Baere - 436 
De Baets - 1 43, 222, 236, 301 , 601 , 666, 9 1 3, 
1 028, 1 077, 1 1 1 2, 1 25 1 , 1 729 
De Bakker - 286, 1 1 33, 1 682 
De Beer - 450 
De Beir -1 743 
De Blaey - 422 
De Boetere - 1 444 
De Brus - 2 1 1  
De Bruyckere - 1 5, 97, 1 02, 1 79, 240, 3 1 9, 373, 
391 , 462, 872, 931 , 1 735 
De Bruysschere - 41 3 
De Busschere - 1 47, 203, 5 1 5, 521 ,  778, 1 01 7  
De Caluwé - 388, 402,547, 727, 1 046, 1 093, 
1 1 43 

' 

De Clercq - 367, 374, 4 1 5, 651 , 825, 1 646 
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DE WEG MALDEGEM-AALTER 

IN 

HISTORISCH PERSPECTIEF 
Paul De Coninck 

Als men nu het autoverkeer over de expresweg ziet razen , kan men zich moei l ijk voor
stel len hoe twee eeuwen geleden mensen en d ieren zich over hetzelfde traject moesten 
verplaatsen .  

I n  verband met d e  slechte staat van d e  wegen lezen we i n  "De Eec loonaar" van 28 janu
ari 1 849: "Men moet in de zomer door zandgroeven en in het regenachtige jaargetijde 
door watergrachten rijden. In een woord geheel het jaar door zijn de aardewegen 
onbruikbaar en om zeven of acht zakken graan te vervoeren, moet men twee of meer 
peerden voor den wagen spannen. " Dat zal ook wel het geval geweest zijn met de aar
deweg naar Aalter, die vermoedel i jk op sommige plaatsen zeer breed was, omdat men 
in het natte seizoen de droge p laatsen opzocht en rond de putten reed ,  en op bepaal
de plaatsen smal , omdat een boom of een diepe gracht het u itwijken be lette. Dat was 
trouwens een typisch beeld van een aardeweg i n  onze streek .  

De N44 (Maldegem-Aalter) kwam onlangs opnieuw in  de belangste l l i ng .  Het in 1 997 
voorgestelde Ruimtel i jk Structuurplan Vlaanderen beschouwt de N44 als een primaire 
weg van eerste categorie, wat inhoudt dat enkel gemotoriseerde weggebruikers er toe
gang zouden hebben,  er slechts om de drie à vijf ki lometer een aanslu it ing met een 
andere weg zou zijn en particu l ieren geen rechtstreekse toegang tot de rijbaan zouden 
hebben .  De toepassing van dat plan zou erge gevolgen hebben voor de p laatsel ijke 
bewoners en gebruikers. Hiertegen reageerde in  december 1 997 Vlaams volksverte
genwoord iger De Roo bij de Commissie Ruimtelij ke Ordening van het Vlaams parlement 
en zei o.m. :  "Men moet rekening houden met de historisch gegroeide toes�and van die 
weg. " Het is  deze historische achtergrond die we nader zu l len toel ichten , althans wat het 
Maldegemse grondgebied betreft. Door de jaren heen won de weg aan sociaal-econo
misch belang en bovendien speelde ook het mi l itaire aspect soms een rol . 

VROEGERE BENAMINGEN 

De aardeweg naar Aalter was sedert lange t i jd een schakel i n  de verbinding tussen 
Zeeuws-Vlaanderen en het Vlaamse h interlan d .  Dat getu igt de oude benaming 
Aerdenburgschen Harinckwegh ,  die haar oorsprong zou vinden in het vervoer van 
haring uit Nederland1 • Uit zijn excentrieke l igg ing t .o.v. de dorpskom in Knesselare, .kan 
men afleiden dat de bestemming van deze handelsweg verder lag dan Knesselare. 

Vroeger l iepen de wegen immers meestal uit op de parochiekerk, wat daar n iet het geval 
is :  men heeft als het ware de dorpskom vermeden en een meer rechtstreekse verbi n- J 
d ing op het oog gehad. 1 201 



I n  de loop der tijden kregen de weg en gedeelten ervan versch i l lende benamingen2. Op 
het g rondgebied Maldegem vinden we o .a . :  
Zuutstrate ( 1 409) ,  Zuytstrate ( 1 572) :  oude benamingen van de Stationsstraat, die toen 
tot in Eelvelde l iep;  
Eelveldestraete: vroegere benaming van de Statiestraat (nu Stationsstraat) d ie l iep tot 
Eelve lde .  De wegstrook tot aan de "Cleytbrugge" of de brug over de Ede (parochiegrens 
tussen Maldegem en Kleit) werd soms ook Eelvelde genoemd; 
Cleytstraete ( 1 559),  Kleitkalseide: van Eelvelde tot het "Plein" in Kleit ; 
Papinglo dreve ( 1 567) ,  Bisdomdreve ( 1 780): van het " Ple in" - sp l itsing met de 
U rselweg - tot de toegang tot Paping lo ;  
Dos wech ( 1 567) :  deze weg lag ongeveer op het  traject van de hu id ige Harinkweg. 
Vermoedel i jk l iep h ij s lechts tot aan de aldaar l iggende vijvers. (Zie afbeeld ing 1 ) ; 
Wech naer Knesselaere ( 1 567) :  op een kaart van Papinglo loopt d i� weg in zuidwes
tel ijke r ichting naar Knesselare ; 
Veltstraat ( 1 76 1 ) :  gedeelte van de weg naar Aalter dat zich situeerde tussen de huidi
ge  Onderd ijkstraat ( Eekloweg) en de Oude Bruggeweg , op de oostel ijke rand van het 
Waarschootveldeken; 
Aerdenburschen Harinckwegh of gewoon Harinckwegh :  in  Kleit  is er nu nog een straat 
met de benaming Harinkweg ; 
Nieuwe Dreve: op de kaart N .  Dherbe uit 1 764: "sijnde den ouden harynckwegh en sijn
de de prochie wegh na er Knesselaere". Zie afbeeld ing 2; 
Knesselare kalseide, Knesselaresteenweg, Aalterbaan : recenter benamingen van het 
traject tussen Kleit en de gemeentegrens met Knesselare. 
De benaming als rijksweg van het gedeelte tot Knesselare was tot vóór enkele jaren :  nr. 
68 Oudenburg-Aardenburg. Die weg l iep dan verder over Beernem, Ruddervoorde en 
Eernegem naar Oudenburg.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog was h ij voor de Du itsers 
een mi l itai re route naar Oostende. Op de belangrijke kru ispunten stonden toen typische 
Duitse bewegwijzer ingsp laten (zwarte letters op gele grond) met al le hetzelfde opschrift: 
" Oudenburg über Aardenburg". 
Later kreeg de rijksweg 68 het nummer 31 0, d ie nu de N44 is .  

ONTSTAAN VAN DE WEG 

De weg van Kle it  naar U rsel was vroeger belangrijker en ook wel ouder dan de weg die 
via Papinglo naar Knesselare l iep. Dat kunnen we afleiden uit documenten en oude 
kaarten .  Er was bebouwing langs de aardeweg naar U rsel ,  terwijl er in de omgeving van 
Papinglo geen hu izen stonden. Het Kleitse centrum concentreerde zich rond het "Plein" 
en de aldaar staande " Herberghe van C leyt" . Op het plein was er de aanslu iting van de 
dreef naar Papinglo met de weg Maldegem-Ursel .  
Op een kaart u i t  1 567 (afbeeld ing 1 )  zien we dat er in aanslu it ing met de dreef naar 
Paping lo twee wegen in zuidel ijke r ichting l iepen, n l .  de "Dos Wech" tot aan de vijvers 
d ie zich situeerden l inks en rechts van de huidige Harinkweg en de "Wech naer 
Knesselaere" ,  d ie vanaf Papinglo naar Knesselare l iep, tussen de Kleine en de Grote 
Splentervijver en zo over de Splenterbeek. Een van d ie vijvers kreeg later de naam 
Knesselaerevijver. H ierbij kunnen we ook nog vermelden dat nabij de buis onder de kas
seiweg er lange tijd een dr inkput voor de dieren lag . 
Op het plannetje uit 1 764 (afbeeld ing 2) ,  i .v.m .  het rechttrekken van de aardeweg vanaf 
Papinglo ,  treffen we voor het eerst de benaming "Den ouden harinckwegh" aan .  De 
"Harinkweg " is ook vermeld op kadastrale kaarten uit de 1 9de eeuw van het g rondge
bied Knesselare tussen Eentveld en de weg naar U rsel .  
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Afb. 1 Foto en schets van een deel van de kaart nr. 602, met de situering van de wegen in de omgeving van 
Papinglo, omtrent 1 567. RAG, Ambacht Maldegem, Kaarten en plans. 

De kaart van afbeelding 3 geeft een beeld van de wegen die toen door het nog n iet ont
gonnen Maldegemveld l iepen. Men kan du idel i jk zien dat de weg komende van Kleit 
toen nog schuins langs Papinglo l iep. Een drietal vijvers zijn er op aangedu id :  de twee 
Splentervijvers en meer naar beneden een overb l i jfsel van de vijvers i n  het 
Waarschootveldeken.  Men kan er ook de verb ind ingswegen op terugvinden tussen de 
hofsteden Papinglo, Hogen Brand ,  het oude pachthof van de abdij Drongen en het 
Prinsengoed in Knesselare. De aftakking van de aardeweg in weste l ijke richting ,  iets 
voorbij de Splenterbeek, was een weg waar later de Eekloweg op aansloot, d ie volgens 
Daniêl Verstraete een verbinding vormde tussen het hof Kraai lo in  Kleit en het 
Prinsengoed in  Knesselare . Opvallend is de concentratie van de bewoning in de omge
ving van het " Plein" i n  Kleit . 
Uit bovenvermelde gegevens kunnen we beslu iten dat er al i n  de 1 6de eeuw een aar-
deweg naar Knesselare l iep en de benaming Harinkweg er voor 1 764 bestond . 1 203 



Afb. 2 Kaartje van landmeter N. Dherbe, 1 764. RAG, Archief St.-Baals, bundel B. 257512. 
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Afb. 3 Kopie van de kaart de Ferraris ( 1 77 1 -1 778) nr. 250 (2)  en (4). (Uitgaven Gemeentekrediet van België, 
1 966). Wegen door het Maldegemveld dat zich ten zuiden van Kielt u itstrekte, met de sitluering van de ontgin-
ningshoeven. 205 



VERNI EUWING VAN DE AARDEWEG 

Het is een fe i t  dat t i jdens het bestuur  van keizerin Mar ia Theresia over de Oostenrijkse 
Nederlanden , de basis werd gelegd van ons hu id ig wegennet. 
Na inspectietochten ( voorschauwyngen ende erschauwyngen) u itgevoerd in 1 764 i n  het 
Ambacht Maldeghem, besloten de schepenen Pieter Parydaen en Pieter Matthijs de 
bochtige  aardeweg tussen Kleit en de g rens met Knesselare te vern ieuwen en er zo 
goed mogel ijk  een rechte weg van te maken.  Het was een eerste ingrijpende renovatie 
van een gedeelte van de weg naar Aalter. Dit doortastend rechttrekken kon zonder g rote 
moei l ijkheden uitgevoerd worden ,  aangezien er in d ie omgeving geen bewoning was d ie 
dat belette. Dat is du idel ij k  te zien als men de kaartjes op de afbeeldingen 1 en 3 ver
ge l ijkt met het kaartje op afbee ld ing 2, waar bijvoorbeeld vanaf het Booneveld de weg 
schuins naar Papinglo l iep .  Overigens kwamen de rechte wegstroken a l l icht goed van 
pas toen omstreeks 1 780 de meetkundige indel ing van het domein Papinglo u itgevoerd 
werd . 
I n  apr i l  1 764 vaard igden bovengenoemde schepenen daaromtrent de volgende 
beschouwingen en ordonnanties u it :  
" Van den Suyt West sijde van dherberghe van Gleyt, sijnde de straete ofte wegh loop
ende van de voornoemde herberghe tot aen het Booneveldt en van daer tot aen het 
gescheet van Maldeghem en Knesselaere. 
Van aen de herberghe wordt geordonneert aen de respectieve proprietarissen die het 
behoort de boornen van wederzijden te stellen op de distantie van dertigh voeten, alle 
de quaede putten te vullen ende te effenen. Oe struycken en troncken uyt te doen, ende 
te maecken de straete ofte wegh ten breede van 20 voeten ende die behoorlyck op te 
hooghen met hout ende aerde tot aen het Boone veldt, ende van aen het begin van het 
Boone veldt wordt aende respectieve proprietarissen geordonneert te vermaecken den 
wegh ofte straete ten westsijde van het voornoemde veldt, langst den bosch genaemt 
de Taeffelaers ende van t'eynde het selve veldt al de westsijde van diere door den bosch 
genaemt de Taeffelaers tot op de oude straete loopende door de bosschen van het 
goedt van papingloo, schietende van daer langst den ouden harickwegh tot op d'heen
veldtstraete sijnde het gescheet van Maldeghem en Knesselaere,4 den selven wegh 
behoorelijck te vermaecken ten breede van 20 voeten alle de quade putten ende grach
ten in de selven wegh liggende te vullen ende effenen, mitsgaders door den waeterloop 
van den Knesselaere vijvere te legghen eene behoorelycke buyse en die van wedersij
den op te hooghen met hout ende aerde. " 
I n  j u l i  1 764 formu leerden jonker  Jean Baptist de Porter, schepen van het Brugse Vrije en 
s ieur Nicolaas Dherbe, landmeter, beiden aangesteld als commissarissen ,  dezelfde eis 
aan het bisdom Gent: " Geordonneert aen het Bisdom van Gendt, op het goedt genaemt 
Papingloo wanof pachter is Pieter RoeIs, fs Leopoldus, eene rechte oreve te maecken 
ter breede van 20 voet buyten grachten dienende voor prochie wegh naer Knesselaere, 
te beginnen aan d'herberghe tot Gleyt langs de oude oreve soo recht a/st mogen lijk tot 
nevens hun hofstede en van hunnen geseljde hofstede voorts tot soo verre hunne prop
rieteit is streekende na er Knesselaere ingevolge dit plan: aen elcke zijde te legghen 
eene gracht ten minstens 5 voeten breedte op geheel de lengde en d'aerde te spree
den int midden van de selve straete ende de putten met grof hout te belegghen. " 
De bisschop van Gent g ing n iet akkoord met het feit dat de werken moesten uitgevoerd 
worden op kosten van het bisdom: "Het maecken van eenen nieuwe wegh ten swaere 
laste ende intreste van het voorseyde bisdom, directelijck contrarie aen het placaet van 
den derde maerte lest/eden, geemaneerd op het fait vande reparatien aende heirbae
nen ende straeten. '5 Hij spande een proces aan bij de Raad van Vlaanderen tegen jon
ker de Porter van het Brugse Vrije en tegen landmeter d 'Herbe. 



Voormelde opdrachten geven een idee hoe in d ie ti jd een aardeweg werd aangelegd en 
onderhouden. Het waren de aangelanden (pachters en eigenaars) d ie de opdracht kre
gen de wegen te onderhouden, de putten te vu l len ,  stru ikgewas te ruimen en de grach
ten te kuisen en te delven. Zij hadden wel het recht hoogstammige bomen langs die 
wegen aan te planten en erover te beschikken .  

BETWISTING OVER E EN WEGSTROOK 

Na de openbare verkoping in  1 820 van het domeingoed Paping lo ontstond een bewis
ting over het openbaar karakter van de weg die l angs de hoeve van Papinglo l iep.  

Ferdinand Speelman , een koopman uit Gent ,  had de hoeve en oml iggende gronden 
gekocht. Een jaar later sloot hij de weg af door het p laatsen van " twee barelen, ieder van 
drij palen" (zie de aanduid ing "barrierepalen " op de afbeeld ing 4) .  Hij beweerde dat de 
openbare weg naar Knesselare n iet langs z i jn hoeve l iep,  maar langs de d reven aange
duid op voornoemde afbeeld ing met de letters AD en DC, of anders gezegd langs de 
huidige Harinkweg . 

I n  een brief van 1 9  september 1 82 1  aan de gouverneur, l iet de kon ink l ijke commissaris 
van Eeklo weten dat zowel de weg langs Paping lo als de andere weg s inds onheugl ijke 
tijden door de bevolking gebruikt werden , hetgeen gestaafd werd door oudere inwo
ners, o.a.  Ambrosius Bael (70 j . ) ,  Pierre Buysse (79 j . ) ,  Matthijs de Coning (79 j . )  en 
Pieter Longuevi l le (67 j . ) ,  " tout propriétaires et bien famé " (a l len eigenaars en van goede 
faam) en dat Speelman n iet het recht had de weg af te s lu iten .  

Burgemeester Vermeersch van Maldegem richttE;) op 3 1  oktober een brief aan de heren 
staatsgedeputeerden van Oost-Vlaanderen .  H ierin vermeldde h ij dat zi jn vastste l l ingen 
vervat zi jn in de processen-verbaal van 8 en 27 oktober 1 82 1 .  Verder schreef h ij dat 
vooraleer het heideveld van Paping lo in erfpacht werd gegeven ,  er geen andere weg 
was om naar Knesselare te gaan dan deze langs de hoeve en dat er nog een oud tra
ject was: "a.b."(de vroegere schuine weg van Booneveld naar Papinglo) ,  dat sedert lang 
buiten gebrui k  was. Verder stipte hi j  aan dat men bij het in exploitatie geven van het hei
develd versch i l lende dreven had aangelegd ,  d ie nadien door de bevolking gebruikt wer
den. De echte weg bleef echter deze langs de Paping lo-hoeve. De dreef C naar 0 (Nr  
1 248) bleef eigendom van "De domeinen" .  Speelman had versch i l lende percelen 
gekocht, o.m. 1 242 tot 1 247, 1 249, 1 250 en 1 252 , maar n iet de weg en evenmin 1 24 1  
(het Bylbos), dat eigendom bleef van "De domeinen" e n  dat door d ie afs lu it ing geen u it
weg meer had. 

Op 7 november 1 82 1  deed de burgemeester zi jn beklag bij de staatsgedeputeerden 
over de verwaarloosde staat waarin de verbindingsdreven en waterlopen van Papinglo ,  
die nog eigendom waren van "De domeinen " ,  z ich bevonden.  H ij p leitte ervoor deze dre
ven en de erlangs lopende waterlopen te beschouwen als "openbaar" . H ierdoor zouden 
zij onder toezicht komen van de gemeente en dat zou eveneens moeten gebeuren in de 
domeingoederen Groot Burkel , Drongengoed en Waarschootveldeken.  

De d i recteur van "De domeinen" adviseerde echter aan de gouverneur dat volgens Art. 
6 van het lastenkohier van 1 3  augustus 1 78 1 , de erfpachters instonden voor het onder
houd van de aanpalende dreven en waterlopen.  H ij deelde wel het standpunt van de 
burgemeester dat Speelman niet het recht had de weg af te s lu iten ,  aangezien h ij hem 1 207 
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n iet gekocht had . Maar over het openbaar karakter van de weg had h ij een andere u it
leg . "Le domaine forestier" is door de autoriteiten verpl icht geweest de weg AD.C .  te 
herstel len als openbare weg van Knesselare naar Maldegem - deze werken hadden 244 
gu lden gekost - en als de autoriteit opdracht gegeven had de dreef A D . C .  te herste l len ,  
kon de weg AB.C .  ( langs de hoeve) n iet de openbare weg zijn .  Speelman mocht die 
weg n iet afs lu iten, omdat " De domeinen" het doorgangsrecht had voor de  uitbating  van 
haar bossen die erlangs gelegen waren ,  maar niet omdat het een openbare weg was , 
zoals de burgemeester beweerde.  Als dat geen staaltje van administratieve u it leg was ! 
Men had bl ijkbaar de verkeerde wegstrook herste ld :  de dreven van de hu id ige 
Harinkweg , d ie nochtans moesten onderhouden worden door de erfpachters. 

Vanzelfsprekend bleef de reactie van de burgemeester n iet uit . "Le domaine forestier" 
had wel de opdracht gekregen de dreef tussen Kle it en de grens met Knesselare te her
stel len, maar er was nergens sprake van de dreef A D . C .  te herste l len .  Verder schreef 
h ij dat het spijtig was dat men de weg slechter had gemaakt dan voord ien ,  door er de 
vette kleigrond te gebruiken voor de ophoging .  Spijtig dat de admin istratie geen com
petente mensen had geraadpleegd. H iermede bedoelde h ij heel zeker mensen die weet 
hadden van de Kleitse potaarde. Tot s lot citeerde h ij : "De weg van Maldegem naar 
Knesselare bestaat werkelijk vanaf het Plein van Cleyt tot aan punt A . ,  vandaar langs B. 
en C. Het is waar dat de weg A.D. C. eveneens naar het zelfde punt leidt, deze weg is 
waarlijk bruikbaarder, de grond is er niet zo kleiachtig, het zou nuttig zijn voor de bevol
king hem op te nemen in de openbare wegenis ". 

Het vervolg van het verhaal was dat de afs lu it ing door gemeentewerkl ieden werd weg
genomen op kosten van de heer Speelman, nadat h ij een gerechte l ijk  bevel daartoe 
genegeerd had . Speelman tekende verzet aan , maar kreeg geen ge l ijk. Het bes lu i t  van 
22 april 1 823 lu idde:  " In aandacht nemende dat het aangewezen is dat de bedoelde 
weg een publieke baan van tweede klasse is en dat het wederopregten van de bewus
te barrieres eene weder-spannige overtreding uitmaakt na aanleiding van artikel 7 van 
het gemelde reglement".6 

Was er geen reactie geweest van het Maldegemse gemeentebestuur, dan had waar
schijn lijk de latere kasseiweg langs de Harinkweg gelopen, in p laats van langs de hoog
te van Paping lo. 

VAN AARDEWEG TOT STEENWEG 

Over het verharden van de aardeweg of beter gezegd het aan leggen van een steenweg 
van Maldegem naar Knesselare werd in 1 836 en 1 837 gedebatteerd in de gemeente
raad. De aanleiding was een vraag van de arrond issementscommissaris van Eeklo om 
gemeentelijke tussenkomst voor de aanleg van een steenweg van Eeklo naar Tielt , via 
Oostwinkel, Ursel , Aalter en Ruiselede, met een aftakking in Ursel naar Adegem en zo 
naar Maldegem. De gemeente Maldegem was echter n iet te vinden voor dat project, 
omdat " het maar weinig of geen voordeel aan deze gemeente zoude konne tewege 
brengen" en stelde voor het traject te wijzigen ,  namel ijk van Maldegem (aanslu itend op 
de weg naar Breskens) over Kleit naar Ursel en zo naar Tielt, ofwel van Kleit naar 
Knesselare en via Sint-Joris naar Wingene. De r ichting via Knesselare genoot de voor
keur omdat" het voordeligst is voor deze gemeente en voor gans het Rijk en alsdan tot 
aan de stad Thielt: welken steenweg als dan in dus verband, ingeval van eenen aenval 
des vijands eenen allergrootsten toestand zoude kannen aanbieden ". 1 209 



We waren toen nog maar enkele jaren afgescheiden van Nederland en bl ijkbaar was een 
interventieweg naar de g rens van g root m i l itair belang. Zo had de gemeente Maldegem 
op 8 ju l i  1 837 ook een verzoekschrift ingediend bij de Provinc iale Staeten om een ver
harde weg over Knesselare te bekomen ,  die verder aansluit ing zou geven aan Den Hi l le 
met de weg Brugge-Kortrijk .  H ier in verwees men naar een project u i t  1 807, " dat zonder 
den val van het Keyzerrijk zou voltrokken zijn geweest en welkers inzigten waren de ver
dediging van ons Vaderland en wij de weg hebben zien afmeten en waterpassen op de 
gansche uytgestrektheyd". 
Dat het menens was met de beve i l ig ing van de grens met Nederland b l ijkt u i t  de zitt ing 
van de gemeenteraad van 8 november 1 837.  De gemeente had een vraag gekregen 
van de arrond issementscommissaris van Eeklo om de mogel ijkheid te overwegen voor 
de hu isvest ing van een bataljon infanterie ter sterkte van 500 man , voor de d ienst aan 
de g rens met Zeeland . Er werd ook g evraagd welk deel de gemeente zou kunnen bij
d ragen in de bouw van een kazerne voor 800 man. De gemeenteraad besliste dat er i n  
de gemeente geen lokaal besch ikbaar was om zoveel soldaten te  hu isvesten en dat zij 
geen fondsen had voor het bouwen van een kazerne in de gemeente .? Nochtans had
den een 20-tal ingezetenen van de gemeente op 21 oktober 1 837 een petit ie ingediend 
waarin  zi j  opkwamen voor het bouwen van een kazerne: " Wij voeden dan de hope ons 
ui uyt het oog niet zult verliezen de onschatbare voor-deelen die zulke een inrigting 
alhier zal konnen te wege brengen . . . .  dat gij nog moed nog kost zult sparen om dit wel
daad die zelden voortkomd aende gemeente te verzekeren. " Op de brief komen 22 -
handtekeningel1 voor van in  hoofdzaak neringdoenden die vermoedelijk wel brood 
zagen in een Maldegemse garn izoenplaats. (Zie afbeelding 5) .  

Ook de gemeente Sint-Joris-ten-Distel  p leitte voor de aanleg van een steenweg,  maar 
dan rechtstreeks vanuit  Maldegem en via Sint-Joris en Wingene naar Den H i l le .  Op 1 8  
ju l i  1 837 diende zij een petitie i n  bij d e  provincieraad van West-Vlaanderen , waarin zij de 
economische en commerciële mogel ijkheden toel ichtte van een d i recte verbinding van 
het noorden met het zuiden van het land. Zij wees er bovendien op dat de Franse rege
r ing dat destijds wel had ingezien, door het p roject van de steenweg van Breskens naar 
Maldegem, die na het Franse bewind door de "Hol landers" voltooid werd . De losplaats 
aan het kanaal Gent-Brugge in  Sint-Joris was een belangrijke troef, n iet alleen voor goe
deren van en naar het Meetjesland ,  maar eveneens uit Zeeuws-Vlaanderen . 
Anderzijds wees Sint-Joris ook op het mi l itaire aspect van d ie verbinding: "" il lui imp or
te qu'une route vienne aboutir du chemin de fer et du canal, par St-Géorges à 
Maldeghem, pour coopérer à la défense de nos frontières de ce caté, de Maldeghem 
surtout, déjà envisagée par Ie gouvernement comme point militaire. La Hollande a une 
route (ceIIe de Breskens à Maldeghem) qui vient donner perpendiculairement sur nos 
frontières. Efle est également bonne pour / 'attaque et la défense; tandis que de notre 
caté nous n 'avons rien déquivalent" 8. Maldegem was dus een strateg isch punt in de 
mi l itaire verdedig ing en een vlugge noord-zuidverb inding was van groot belang. 

Op een kaart van omstreeks 1 840 (zie afbeelding 6), opgemaakt naar aanleid ing van 
een voorstel tot het kasseien van de weg Maldegem-Aalter, zijn de verbindingswegen 
getekend d ie toen in onze reg io gekasseid waren,  met name: 
• Slu is - Draaibrug - Oostburg - Schoondijke - Breskens en Draaibrug - Aardenburg 

- Maldegem; 
• Brugge - Maldegem - Eeklo - Gent; 
• Tielt - Aalter - Ursel - Eeklo - Watervliet; 
• Kaprijke - Watervl iet; 
• Ursel - Zomergem. 



Afb. 5 Handtekeningen van Maldegemse Ingezetenen In 1 837. 



$LUlf • 

1l.1I7""'(-- _ _  - - D .  0 0 '  " k"" i "  
Ma l d egem-A a l t e r  

weg  

Afb. 6 Gekasseide wegen omtrent 1 840. Bibliotheek RUG,  kaart nr. 650, F. en E. Gijselinek. 

AI de overige wegen,  met u itzonder ing van straten in de dorpen ,  waren nog aardewe
gen.  Maldegem was dus goed bedeeld met de weg Brugge-Gent en de belangrijke ver
b ind ing met Nederland ,  d ie Eeklo toen nog niet bezat.9 Er ontbrak een belangrijke scha
kel in de noord-zu idverbinding . Eeklo had nog geen verharde weg naar Zelzate. De weg 
naar Tielt , via U rsel en Aalter, had van hogerhand voorrang gekregen, dit tot ongenoe
gen van de Eeklose mandatarissen ,  d ie  een verharde weg naar Zelzate van groter nut 
achtten voor de bevolking .  10 

EEN G ECONCESSIONEERDE WEG 

In 1 844 besloten vijf personen die aanzienl ijke bezitt ingen hadden in Maldegem, de aar
deweg naar Aalter te p laveien,  d it in het belang van de exploitatie van hun eigendom
men. Een groot deel van die bezitt ingen waren oorspronkel ijk kerkelijke goederen:  
Burkel was in het bezit geweest van de abdij Ter Duinen,  het Drongengoed van de abdij 
van Drongen, de vijvers van het Waarschootveldeken van de priorij van Waarschoot en 
Paping lo van het bisdom Gent. Toen onze gewesten in 1 795 bij Frankrijk ingel ijfd wer
den, confisqueerde de Franse staat deze abdijgoederen ,  d ie later openbaar werden 
verkocht aan particul ieren .  



I n  de loop van de 1 9de eeuw legden noch de staat, noch de provincies en evenmin de 
gemeenten veel ijver aan de dag om zonder f inancië le steun van de burgerij over te 
gaan tot de verhard ing van het wegennet. Veel verharde wegen zijn tot stand gekomen 
dankzij het privé- in itiatief, zoals d it trouwens ook het geval was met de spoorwegen. 

Voor de verwezenl ijk ing van hun plannen stichtten deze vijf g rondeigenaars een naam
loze vennootschap onder de benaming "Route concédée de Maldeghem à Aeltre, par 
Knesselare" ."  Het kapitaal van de N.v. was bepaald op 1 25 .000 fr. Dat was de kosten
raming voor de aanleg van de weg . Artikel 33 van het lastenkoh ier  vermeldde de sub
sid ies d ie zij ontving : 

• gemeente Maldegem: 
• gemeente Knesselare: 
• gemeente Aalter: 
• provinciebestuur Oost-Vlaanderen : 
• Belgische staat: 

20.000 fr. 
5 .000 fr. 
1 .000 fr. 

1 5 .000 fr. 
42.000 fr. 

De concessiehouders brachten 40.000 fr. i n .  Men schreef 1 25 aandelen u it van 1 .000 
f r. ,  die evenredig werden verdee ld  onder de vijf aandeelhouders .  De concessie werd 
toegestaan bij K .B .  van 1 6  mei 1 845 . De duur  van de concessie was bepaald op 90 
jaar, dus in pr inc ipe tot 1 936. De vennootschap moest de  weg goed onderhouden en 
deze op het einde van de concessie i n  goede staat teruggeven aan de Belg ische 
staat. 

I n  het lastenkohier was o .m.  bepaald dat: 
• de weg moest verbreed worden tot 1 2  m ,  g rachten inbegrepen.  De breedte van de 

aardeweg varieerde toen van 6 tot 9 m; 
• het te plaveien gedeelte, de borduren inbegrepen, 3 m moest zij n ;  
• de totale lengte 1 2  km was , met het begin i n  Maldegem aan het kruispunt met de 

weg nr  1 Brussel-Oostende en het einde in  Aalter aan de aansl u it ing met de provin
ciale weg Eeklo-Tielt; 

• de brug over de Ede te Kleit van 4 ,6 m op 6 m moest gebracht worden.  

Van de exact 1 2.400 m waren er 3 1 9  m reeds verhard met straatstenen . D ie strook,  in 
de dorpskom van Maldegem, moest enkel  herste ld  worden .  I n  bij lage A worden de eige
naars vermeld van de kadastrale percelen palend aan de weg en een schets van de l ig
ging van die percelen. Opval lend is het aantal woningen gebouwd op "cijnsgrond". 

Het lag n iet in de bedoel ing van de eigenaars om door middel van tolgelden recht
streeks profijt te halen uit de u itbating :  de tolgelden zouden enkel dienen om de kosten 
van het normale onderhoud te dekken en de aandeelhouders werden evenmin vergoed.  
Onrechtstreeks kregen zij als aangelanden, door de waardevermeerdering en de toe
gankel ijkheid van hun eigendommen, ruim het voorgeschoten kapitaal terug .  De ven
nootschap keerde geen d ividenden uit. 

DE CONCESSI EHOUDERS 

Maar wie waren nu die concessiehouders die in 1 844 het in itiatief namen tot het kassei
en van. de weg en hoe verl iep de verdere verdel ing van de aandelen van de vennoot-
schap? 1 213 



De vijf p rivé-personen d ie de concessie aanvroegen waren :  

Baron Ph i l ippe Pecsteen de Maldeghem; 
De heren Thadé van Saceghem en Joseph de Potter, handelend in  naam van de pas 
overleden Edouard de Potter, beiden e igenaars, woonachtig in Gent; 
De heer Eugène de Loose, e igenaar uit  Gent; 
De heer Charles de Meulemeester, bankier in  Gent; 
De heer Norbert Eggermont, notaris i n  Gent. 

De vijf concessionarissen hadden e lk 25 aandelen onderschreven .  Bij de vereffening in 
1 908 was d it pakket ten gevolge van e rfenissen verdeeld onder verschi l lende fami l iele
den.  In de in bij lage B vermelde tabel len wordt de erfopvolging weergegeven wat betreft 
de aandelen van de concessie ,  zoals ze was op het ogenbl ik van de ontbinding . 
Derhalve z ijn  in de stambomen enkel de  fami l ieleden vermeld d ie belanghebbende par
tij waren .  Toch geeft het een inzicht in de verwantschap van latere eigenaars van 
belangrijke bezitt ingen in Maldegem, met name de fami l ies Boël ,  Dhont, de Hemptinne, 
Jooris,  de Kerckhove de Dentergem , L ippens, Rotsart de Hertaing,  e.a. '2  

TOLWEG 

De concessiehouders mochten drie slagbomen plaatsen voor het innen van tolgelden. 
Een eerste stond in Kleit aan de brug over de Ede, nabij het huis van weduwe Amandus 
Buysse-Mouton Sophie ,  nu  de herberg "De Sportwere ld" ,  op de hoek van de 
Kleitkalseide en de N ieuwhofdreef. Die herberg droeg lange t i jd als opschrift "De 
Baree l " .  Een tweede slag boom bevond zich in Knesselare, ter hoogte van de herberg 
"Verbrand Kru is" ,  aan het kru ispunt met de Eentveldstraat op 5 km van de vorige. De 
derde stond in Aalter, aan de aanslu it ing met de weg komende van Eeklo (afbeelding 7) .  
Aan de barelen in  Kle i t  en in  Knesselare mocht in  de twee richtingen geïnd worden, aan 
deze in Aalter slechts voor het verkeer komende uit de r ichting Knesselare. In de alge
mene reg lementering was er  bepaald dat de onderl inge afstand tussen de barelen één 
uur (omtrent 5 .000 m)  moest bedragen.  

De toltarieven en de reglementer ingen daaromtrent waren dezelfde a ls d ie van kracht 
op de rijkswegen,  overeenkomstig de wetten n rs 263 en 264 van 1 8  maart 1 833. De 
tarieven waren de volgende : 

Voor ieder paar wielen van welke soort wagen het zy (drie wielen worden voor 2 pa er 
gerekend) : 02 cent ; 
Voor ieder peerd of muylezel, al dan niet bespannen, tot het beloop van een gespan van 
vier koppen: 05 cent; 
Voor eenen vijfden bespannen kop: 07 cent; 
Voor eenen zesden bespannen kop: 1 0  cent; 
Voor eenen zevenden bespannen kop: 20 cent; 
Voor eenen achtsten bespannen kop: 30 cent; 
Voor ieder kop boven de acht: 30 cent; 
Voor ieder bespannen os of ezel: 02 cent; 
Voor ieder os of ezel met meer dan vier peerden bespannen: 05 cent. 
Het ryden met meerder dan acht bespanne peerden of muylezels is verboden, behalve 
voor het overbrengen van ondeelbaere voorwerpen. 13 
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Afb. 7 Tolbarelen en de vroegere weggedeelten. 



Zoals gebruikel ijk i n  iedere wetgev ing ,  volgt er dan een opsomming van diegenen die 
vrijgesteld  waren van de tolheffing ,  o . m .  de landbouwers woonachtig in  de omgeving 
van de tol  baree l .  

Het is opmerkelijk dat het nog dezelfde tarieven waren a l s  d ie destijds opgelegd door 
Wil lem I bij z ijn Besluit van 1 3/2/1 8 1 6, maar dan in gu ldens te betalen ,  ten advenante 
van 2 fr 3 cent voor één gulden. (Ja, de  waarde van onze frank heeft toch wel een f l in
ke deuk gekregen) .  De boete b ij weiger ing van betal ing was evenwel verminderd , van 
50 maal de prijs van het tolgeld naar 30 maal .  Wat in feite toch nog een gepeperde reke
n ing was . 

De inn ing van de tolgelden werd jaarl ijks verpacht aan de meest- en de laatstbiedende 
bij het uitgaen van het waslicht. Zoals bij de openbare verkopingen werd er bij de aan
besteding gebru ik  gemaakt van een brandende kaars . De pachter moest dan een 
bepaalde borgsom betalen en maandel ij ks een twaalfde deel van de pachtsom die h ij 
geboden had. Voor de bareel in Kleit betaalde de laatste pachter 25 ,00 fr. Bijgevolg 
moest er toch heel wat verkeer van wagens en trekd ieren plaatsgehad hebben , om aan 
de geboden pachtsom wat winst te behalen . 

VAN CONCESSIEWEG NAAR RIJ KSWEG 

De bestrat ing ving aan in  1 845 en in  de loop van 1 847 kon de n ieuwe steenweg in 
gebruik yvorden genomen.  I n  1 85 1  stelden de beheerders Ferd inand Bottel ier u it  Kleit 
aan als kantonnier van de kasseiweg naar Aalter. 

De verhard ing van de weg heeft ontegensprekelijk een grote invloed gehad op de ont
s lu it ing en de g roei van Kleit. In d ie tijd was er in Kleit nog geen school en zelfs nog geen 
paroch iekerk. De kerkfabriek van Maldegem, die tegen de oprichting was van een kerk 
in Kleit , gebrui kte in een brief aan het gemeentebestuur, zelfs als argument "dat gezei
de wijk van Cleyt door den steenweg van Maldegem naar Aalter, waarmede hij omtrent 
in zijn midden is doorsneden, eene gemakkelijke gemeenschap heeft met de parochie
kerk". " 

Tot het jaar 1 900 volstonden de tolgelden om te voldoen aan de kosten voor het gewoon 
onderhoud , maar de kasseiweg begon sleet te vertonen en het gevaar bestond dat de 
herste l l ingskosten de normale inkomsten ver zouden overschrijden. De beheerders, 
bezorgd over d it wein ig aanlokkel ijke vooru itzicht voor de aandeelhouders, zagen maar 
één op lossing : de onmiddel l ijke overneming van de weg door het min isterie van 
Openbare Werken .  Dat zou gunstig zijn voor beide partijen .  Voor de Belg ische staat, 
omdat toen reeds de neiging bestond om al le wegen vrij te maken van de hinderl ijke tol
heff ing;  deze was op de staatswegen reeds afgeschaft door de wet van 1 5  november 
1 866. Voor de aandeelhouders was het zeker de beste oplossing, gezien de verplich
t ing de weg in een goede staat te houden tot het einde van de concessie in 1 936. Van 
hogerhand kon men immers de nodige herstel l ingswerken laten u itvoeren voor rekening 
van de vennootschap. 

Bepaalde wegstroken zul len zich ongetwijfeld in een slechte staat bevonden hebben, 

zoals het gedeelte tussen Eelvelde en Kleit, dat jarenlang een nachtmerrie was voor de 

tal rijke Kleitenaars bij hun verp laatsingen naar Maldegem. De oorzaak was de gebrek

kige afwatering van de Kampelbeek en vooral van de Ede , zoals men kan zien op een 



Afb. 8 Wateroverlast tussen Eelvelde en Kleit. Foto Gabriël De Lille 1 937. 

afgebeelde foto uit 1 937. Dat het een oud zeer was, kon men lezen in 't " Getrouwe 
Maldeghem" van 5 augustus 1 888: "Oe watervloed van woensdag 18 juli laatst en de 
overvloedige regen tot nu toe geven de gelegenheid de verbeteringswerken der Eede 
te beoordelen. Bij de eerste uur der regenvlaag op 18 juli stonden de Kleitse meerschen 
zoo gauw onder als vroeger. Des anderen daags was het water reeds verminderd en 
ware het geweest zonder de nieuwe regen, het ware om zoo te zeggen verdwenen, iets 
wat vroeger dagen en dagen duurde. Oe nauwe buis onder de kalsij tegenaan Kleit 
stremt ook al te vele de stroom. " Door het menigvuld ig onder water staan, was de kas
seiweg in een zeer slechte staat. In de jaren derti g werd d ie toestand bijna jaarl ijks door 
het gemeentebestuu r  aangeklaagd bij de Dienst Bruggen en Wegen. Velen herinneren 
zich nog wel het zogezegde fietspad in gr ind en as, met veel putten ,  dat naast de kas
seistrook lag , maar in het natte seizoen praktisch onberijdbaar was . 

De beheerders onderhandelden met de min ister van Openbare Werken ,  graaf de Smet 
de Nayer. Die g ing akkoord met de overname, m its de vennootschap heel haar actief 
afstond, dus ook de fondsen die ze bezat. Op een algemene vergadering van 25 okto
ber 1 907 gingen de aandeelhouders akkoord met het voorstel om ook de activa af te 
staan. 

Bij de overneming van de concessie bedroeg het actief 6 . 1 57 ,81  fr . De werken d ie nodig 
geacht werden om de weg in  een behoorl i jke staat te brengen, raamde men op 1 0 .000 
fr. , zodat de Belgische Staat 3 .842, 1 9  fr. moest bijpassen. Dat bedrag werd echter ten 
laste gelegd van de betrokken gemeenten. De bijdrage voor Maldegem , als g rootste 
belanghebbende in de zaak, bedroeg 2. 1 92 , 1 5  fr. , voor Knesselare 1 .364 ,33 fr. en voor 
Aalter 432,98 fr. 1 217 



Op 3 oktober 1 908 ontving de burgemeester het bericht van de Dienst Bruggen en 
Wegen Oost-Vlaanderen dat de weg i n  de "staatswegenis" opgenomen was bij K.B.  van 
3 september 1 908 en dat de tolheffing afgeschaft was. 15 I n  Maldegem stonden toen d rie 
tol barelen:  op de rijksweg Gent-Brugge een in de richting Brugge ter hoogte van de her
berg "De Kroon" ,  in de r ichting Gent ter hoogte van de herberg " Prince de Croy" en op 
de weg naar Aardenburg , op het Molentje, nabij de aans lu it ing met de weg naar 
Rapenbrug ( Molenbergstraat). 16 

EEN TRAM LIJN LANGS DE WEG NAAR AALTER ? 

I n  " 't Getrouwe Maldeghem" van 1 7  maart 1 889, verscheen het volgende artikel over 
mogel ijke uitbreid ingen van de buurtspoorl i jnen : "Men ziet in het nieuws van Ursel dat 
de stoomtram Gent-Somerghem eerlang zal voortgelegd worden tot aan genoemde 
gemeente Ursel. Zoo men nu de lijn, altijd langs denzelfden rechte weg, tot aan 
Knesselare voortlegde, en ook de lijn Maldeghem-Aaltre schiep, zou eene uitmuntende 
gemeenschap tot stand komen met het midden van Vlaanderen, waarvan wij tot nu toe 
zeer afgescheiden leefden. Dat de lijn Maldeghem-Aaltre leefbaar is zal men begrijpen, 
als men opmerkt dat de richting Breskens-Maldeghem-Tielt, 't is te zeggen de veree
nigde lijnen Breskens-Maldeghem, de ontworpene Maldeghem-Aaltre, Aaltre-Tielt en 
verder de spoorwegen naar Rijsel, de naaste weg is tusschen Holland en Frankrijk, ver
bonden op hun belangrijkste grenssteden, de bloeiende haven van Vlissingen en de 
volkrijke en nijverige stad Rijsel. Wie weet wat aan de tra01ijn nog voorbehouden blijft. " 

Een jaar later behandelde de Maldegemse gemeenteraad, in zitt ing op 1 8  maart 1 890, 
een brief van de provinciale ingenieur van de buurtspoorwegen , over het aan leggen 
van een buurtspoorweg van Maldegem naar Aalter. Die traml ijn zou aanslu iten met de 
tram naar Breskens .  Het traject kaderde in de plannen van de maatschappij om een 
buurtspoorl i jn aan te leggen van Oudenaarde naar de Nederlandse grens. Men vroeg 
een gemeentel i jke tussenkomst van 80.000 fr. De gemeenteraad besl iste de zaak voor 
onbepaalde tijd uit te stel len,  "teneinde met vrucht te kunnen bestudeerd worden. " 

Aalter en Knesselare, die een identieke vraag gekregen hadden, verklaarden meteen 
n iet te kunnen bijdragen in de kosten .  Aalter zag meer hei l  in een verbinding naar 
Nederland via Eeklo, of was het Eeklo dat er meer brood in zag? In ieder geval bleek 
dat Eeklo het pleit had gewonnen en Maldegem bu iten spel  bleef. Dat gaf aanleiding tot 
een polemiek in " 't Getrouwe" .  Zinspelend op Eeklo schreef Vicor De Li l le in maart 1 890: 
"Mijd u Maldeghem, dat ik mij in uwe plaats zette, gij zijt overbodig". Na de aanleg van 
de tramli jn Aalter - U rsel - Eeklo, werd reeds op 1 8  mei 1 89 1  de l i jn Eeklo - Watervliet 
ingehuld igd,  d ie dan verder doorl iep naar Schoond ijke.  

I n  een omzendbrief van 1 5  ju l i  1 885 van de Société des chemins de fer vicinaux (de 
Maatschappij voor Buurtspoorwegen) was bepaald dat particul ieren aandelen konden 
onderschrijven in het kapitaal van de aan te leggen tramli jn tot maximum een derde van 
de kosten. G raaf de Kerchove de Denterghem u it Gent, die belangrijke bezittingen had 
in het Drongengoed en in Burkel ,  werd bereid gevonden om door middel van aandelen 
bij te d ragen in de aan legkosten. Dat zette Maldegem aan om in 1 892 opnieuw te 
onderhandelen met Knesselare en Aalter. Een daartoe opgericht comité moest trachten 
die gemeentebesturen te overhalen om mee te werken aan het tot stand komen van de 
traml ijn ,  maar ze bleken n iet bereid bij te d ragen in de kosten, zodat er van het project 
niets terechtkwam . 



Afb. 9 Foto genomen nabij de grensscheiding met Knesselare. Zo zag de weg er uit een paar jaar vóór de aanleg 
van de expresweg. Tot op het einde van de Tweede Wereldoorlog stonden er op die plaats aan weerszijden den
nenbossen en langs de weg grote eikenbomen. Tijdens de strenge winter 1 944-45 zijn de eiken aan de westkant 
van de weg door de bevolking afgezaagd voor brandhout, maar aan deze van de oostkant raakte men niet: die 
waren nog privé-bezit, ingevolge het recht van aanplanting. 

Twintig jaar later kwam de kwestie van de traml i jn opnieuw in de belangste l l i ng .  Toen 
ontving Maldegem een voorstel van het gemeentebestuur  van Lichterve lde om een 
tramlijn aan te leggen van Lichtervelde naar Maldegem, via Zweveze le ,  Wingene, 
Beernem en Oedelem . Tijdens de besprekingen van het onderwerp i n  de gemeente
raadszittingen kwam men tot het besluit dat een verbinding met U rsel voordel iger zou 
zijn .  Na een onderhoud met het bestuur van U rsel b leek deze gemeente het voorstel wel 
genegen te zijn ,  maar wein ig  te kunnen bijdragen in de aan leg . Dan werd er aan 
Lichtervelde gevra

·
agd de verbinding naar Maldegem te laten lopen over Sint-Joris, 

Knesselare en Kleit .  Op 23 jul i  1 9 1 4  besl iste de gemeenteraad zelf een verzoek te r ich
ten aan de Maatschappij voor Buurtspoorwegen om een traml i jn naar Lichtervelde te 
bestuderen, mits men de voorkeur gaf aan een verbind ing via Sint-Joris ,  Knesselare en 
Kleit. Door het u itbreken van de Eerste Wereldoorlog is de zaak echter wel  ergens in  de 
schuif b l ijven I iggen.17 

DE VERDERE EVOLUTIE VAN DE RIJ KSWEG 

De rijksweg naar Aalter g roeide uit tot een belangrijke verkeersader, n iet al leen door het 
toeristisch verkeer naar de kust, maar bovendien door het vrachtverkeer dat de groei 
van de haven van Zeebrugge met zich meebracht. In 1 959 werd de Knokkeweg i n  
gebruik genomen, als aftakking in  Aalter van de autosnelweg Brussel-Oostende. H ierbij 
werden weggedeelten in een totaal n ieuwe bedding aangelegd. Door het rechttrekken 
werden de niet aangewende stroken overgedragen aan de gemeenten .  Op het grond
gebied van Maldegem en van Knesselare gebruikte men de oorspronkelijke bedding 
enkel nog van Papinglo tot aan het kruispunt Waterstraat met de Maldegemse weg in 
Knesselare. 1 219 
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Afb. 1 0  Schets van de toekomstplannen in 1 954. 

Enkele jaren later kon deze verbind ingsweg naar Knokke het verkeer in het zomersei
zoen n iet meer verwerken .  Vooral de aans lu it ing in Maldegem met de rijksweg Brugge
Gent, veroorzaakte grote problemen. Daarom besl iste men rond Maldegem een ring
weg aan te leggen en de weg naar Aalter op tweemaal twee rijstroken te brengen. De 
ringweg werd op 31 maart 1 983 opengeste ld .  De verbreding naar Aalter gebeurde in 
twee fasen :  eerst het gedeelte op het Maldegemse grondgebied en een jaar later het 
over ige gedeelte tot Aalter. De vol ledige verbreding was voltooid op 1 7  apri l 1 984. 

Waren destijds bepaalde plannen verwezenl ijkt, dan had de verbinding in Aalter tussen 
de autoweg Brussel-Oostende en Knokke er totaal anders u itgezien. In 1 954 publ iceer
de Gaston Wol laert, techn isch adviseur van de Dienst Verkeer, in het tijdschrift Touring 
Club een artikel en een schets (zie afbeeld ing 1 0) over geplande nieuwe wegen, waar
van hier een u ittreksel : " Wat we over de verbinding Aalter-Maldegem gezegd hebben 
heeft betrekking op werken die in 1957 zul/en uitgevoerd worden, maar er bestaat een 
ander ontwerp geraamd op meer dan 300 miljoen, dat later zal tot stand komen: een 
nieuwe spoedweg met dubbele rijbaan die uitgaande van de autoweg ten westen van 
Knesselare, in bijna rechte lijn voorbij Maldegem met de weg aansluit die deze gemeen
te met Knokke verbindt. Maar de ontwerpen gaan nog verder: de bestaande weg 

Maldegem-Knokke zal eveneens veranderd en verbreed worden om er ook een poed
weg met drie of vier rijstroken van te maken. 



Oe verschillende verbeteringen die in 1957 aan de oude weg Aalter-Knesselare
Maldegem zullen aangebracht worden zullen reeds een groot voordeel verschaffen aan 
al de strandplaatsen ten oosten, vermits ze zullen verbonden worden door een vrij rech
te weg naar de kust. Maar dit is een voorlopige oplàssing die spoedig kan uitgevoerd 
worden. Pas later, door de aanleg van de nieuwe weg en de verbouwing tot snelweg van 
het vak Knokke-Maldegem, zal het vraagstuk van de verbinding van de streek van 
Knokke met de autoweg een volmaakte en definitieve oplossing verkrijgen, waarvan de 
uitgaven op 320 miljoen geraamd worden. '�8 

Van de hoopvol le vooruitzichten op een snelweg naar Knokke, ten westen van 
Maldegem, kwam echter niets in hu is .  Het tracé was aanvankel ijk gepland door de 
meerschen tussen het Vossenhol en K leit, maar daar waren er ook p lannen voor een 
spaarbekken ,  zodat de weg meer naar het westen moest opschuiven en zodoende 
kwam de l igging er door het domein van graaf Lippens in Burkel ,  waartegen deze laat
ste bezwaren zou geopperd hebben.  Was deze aftakking er wel gekomen, dan had men 
heel wat verkeersproblemen op de N44 voorkomen en zou het verkeer in  de agg lome
raties Kleit en Knesselare heel wat vei l iger en vooral rustiger verlopen .  

Noten: 

1 .  Daniël VERSTRAETE, Oude wegen in het Meetjesland in Appelljes van het Meeljesland, jg.  1 ,  1 949, 
blz. 56. 

2. Jeroom VAN MALDEGHEM, Maldegemse straat- en plaatsnamen, Maldegem, 1 980. 
Achiel DE VOS, Luc STOCKMAN en Or. Johan TAELDEMAN, Meetjeslandse plaatsnamen van vóór 
1600, deel 1 ,  band 2, Maldegem,1 990. 

3. Over de benaming Dosweg vond ik de volgende verklaringen: 
• De benaming zou ontstaan zijn uit d'ors + weg (Mnl.  ros/ors = paard) ,  aldus Achiel DE VOS, Luc 
STOCKMAN en Dr. Johan TAELDEMAN, Meeljeslandse plaatsnamen van vóór 1600, deel 1 , band 2, 
Maldegem, 1 990, blz 23. 

-

• Mogelijk heeft deze benaming iets te maken met dos = rug of anders gezegd "verhoogde weg", 
volgens Karel DE FLOU, Woordenboek der Toponymie. Hierin zijn een 50-tal plaatsen in Vlaanderen 
vermeld waar de benaming "Doswegh" of "Dosweg" voorkomt. 
• Weg waarlangs lastdieren liepen: mui lezelpaden of doswegen. C. JANSSENS, Oe verkeersweg 
door de eeuwen heen, Gent, 1 930. 

4. Het "gescheed" of de g rens Maldegem-Knesselare lag n iet aan de "Heenveldtstraete" 
(Eentveldstraat), maar wel aan de Oude Bruggeweg. 

5. Rijksarchief Gent (hierna: RAG), Archief St. - Baafs, bundel B 2575/2. 
6. RAG, Hollands Fonds, bundel 870/9. 
7.  Gemeentelijk Archief Maldegem (hierna: GAM),  Registers gemeenteraadszittingen 1836 en 1837. 
8. GAM, bundel 2649. 
9. Rijksuniversiteit Gent, Bibliotheek, kaart nr. 650, Project d'une chaussée de Maldeghem à Aeftre, réu

nissant la route de 1 ère classe de Gand à Bruges, à celle provinciale de Tieft à Eecloo, et mettant 
aussi en communication pavée et directe les vil/es de Breskens, d'Oostbourg, de I'Ecluse et 
d'Aardenbourg avec la station de chemin de fer établie à Aeltre. 

1 0. Stadsarchief Eeklo, Oe Eecloonaar, nr.5, 28.01 . 1 849. 

1 1 .  Stadsbibliotheek Brugge, brochure waarin het "Rapport du Conseil d' Administration" over de con-
cessie, Gent, 1 5.03. 1 908. 

1 2  Bijlage bij het rapport aangehaald in noot 1 1 .  
1 3. GAM, bundel 22. 
1 4. Gaston DE SMET, Geschiedenis van Kleit, blz. 34, Maldegem, 1 945. 
1 5. GAM, bundel 22. 
1 6. GAM, bundel 2649. 

1 7. GAM, Registers gemeenteraadszittingen, 1890 en 1914. 
1 8. Gasten WOLLAERT, technisch adviseur Dienst Verkeer, Plannen voor de kust - Nieuwe wegen, 

Brussel, 1 954. 1 221 



Bijlage A 

TABEL M ET DE EIGENAARS VAN DE PERCELEN PALEND AAN DE WEG 
NAAR AALTER 

(1 850-1 854) 
Bronnen: 
1 .  Rijksarchief Beveren, Atlas de la route concédée de Maldeghem à Aeltre, nr. P/9/D1 1 -Microfi lm 

nr. 4/728. 
2 .  Gemeentelijk archief Maldegem, kadastrale legger, nr. 2045 tot 2062, tableau indicatif, nr. 2063 

en 2064, en kadastraal plan P C.POPp, nr. 2075 en 2076. 

Volg nr. N r. Perceel Artikel Naam van de eigenaar Aard Oppervlakte 

Aan de oostzijde 
G.246 2204 Van Wassenhove,Joannes Baptist en Huis 590 m2 

consorten ,koopman, Maldegem 
2 G.247 2204 Idem Tuin 3 10  

3 G.248 2204 Idem Tuin 270 

Boudewijn Lippensstraat 
4 G.249 1 825 Van Wassenhove, Melanie en Maria, Huis 1 20 

fabrikanten tabak, Maldegem 
5 G.250 1 825 Idem Boomgaard 620 

6 G .253 2058 Vermeersch, Petrus, timmerman , Huis 1 1 0  

Maldegem 
7 G.254 5 1 7  Hesnault, H ippoliet, fabrikant, Gent Tuin 1 30 

en Loncke, Joannes,boswachter, 
Maldegem (vruchtgebruik) 

8 G.255 5 1 7  Idem Huis 340 

9 G.258 969 Waeghe, Cornelis, Maldegem Huis 1 80 

1 0  G.259 5 1 7  Hesnault, H ippoliet, fabrikant, Gent Tuin 1 .040 

en Loncke, Joannes, boswachter, 
Maldegem (vruchtgebruik) 

Beek 
1 1  G. 227e 1 993 Tijdgadt, Franciscus, doctor, Land 780 

Maldegem 
1 2  G.227d 843 Storme, Joannes en kinderen, Land 1 . 1 50 

1 3  G.227c 1 436 
hostelier,Maldegem 
De Vos, Julia, winkelierster, Land 1 . 1 80 

Maldegem 

1 4  G.227b 1 1 92 De Lilie, Constantinus, tapper, Land 1 .360 

Maldegem 
1 5  G.227a 1 433 Vandegenachte, Macharius, Land 2.420 

slachter, Maldegem 

1 6  C.71 1 71 We De Candt, Frans, landbouwer, Huis 550 

1 7  C.72 1 339 
Maldegem 
Himschoot, Pierre, molenaar, Tuin 340 

Maldegem 
580 1 8  C.73 1 339 Idem Land 

1 9  C.74 1 401 Van Nieuwenhuyse, Joseph, Weg 1 1 0  

winkelier,Maldegem 
800 

20 C .75 421 We Vanhoorebeke, Petrus, Land 

secretaris, Maldegem 
90 

21  C.76 2029 We Vanhoorebeke, Petrus, Huis 

secretaris, Maldegem (grond) en 
Vanooteghem, Carolus, werkman, 
Maldegem (gebouw) 

3 10  
22 C.77 421 We Vanhoorebeke, Petrus, Tuin 

222 \ secretaris, Maldegem 



23 C.78 421 Idem Boomgaard 440 

24 C.79 1 91 4  Van Moffaert, Angelina, Weg 1 00 
We Joseph De Lille 

25 C.80 74-421 We Vanhoorebeke, Petrus, 'Huis 

secretaris, Maldegem (grond) en 
Borgonjon, Joannes, metser, (huis) 

26 C.81 421 We Vanhoorebeke, Petrus, Tuin 250 
secretaris, Maldegem 

27 C.82 421 Idem Land 1 .330 

28 C.83 421 Idem Tuin 300 

29 C.84 531 -421 We Vanhoorebeke, Petrus (grond) Huis 1 00 
en Longueville, Frans, werkman, 
Maldegem (huis) 

30 C.85 421 We Vanhoorebeke, Petrus, Tuin 1 00 
secretaris, Maldegem 

31 C.86 1 850 Pecsteen-de Vrière, Gustaaf, Bos 50 
Ruddervoorde 

32 C.87 1 850 Idem Land 1 8.930 
33 C.89 745 Rotsaert, Sabina, vrouw Cochuyt, Land 7.290 

Cornelis, landbouwer, Maldegem 
34 C.2 1 4  1 258 De Zutter, Maria, spinster, Maldegem Tuin 350 
35 C.2 1 5  1 258 Idem Huis 580 
36 C.21 6 1 258 Idem Boomgaard 920 
37 C.21 7 1 437 De Vos, Julia, winkelierster, Land 3.470 

Maldegem 
38 C.2 1 9  2024 Roeis, Petrus,Bernardus, Land 3.780 

landbouwer, Maldegem 
39 C.221 2024 Idem Huis 1 50 
40 C.222 2024 Idem Boomgaard 1 .220 
41 C.223 1 91 4  Van Moffaert, Angelina, Land 5.360 

We Joseph De Lille 
42 C.225 1 91 4  Idem Boomgaard 540 
43 C.226 1 91 4  Idem Huis 440 
44 C.227 455 Khnoff, Joannes, raadsheer, Gent Land 3.920 
45 C.231 455 Idem Land 4.420 
46 C.232 2024 Roeis, Petrus,Bernardus, Land 3.590 

landbouwer, Maldegem 

Krommewege 
47 C.383a 5 17  Hesnault, Hyppoliet, fabrikant, Gent Tuin 360 

en Loncke, Joannes, boswachter, 
Maldegem (vruchtgebruik) 

48 C.384a 5 17  Idem Huis 1 70 
49 C.385a 5 1 7  Idem Huis 1 90 
50 C.386a 2 1 71 Derocker, August, landbouwer, Tuin 340 

Maldegem 
51 C.387a 2 1 71 Idem Huis 1 30 
52 C.389a 21 71 Idem Boomgaard 560 
53 C.390a 1 593 Derocker, August en Joannes, Huis 1 30 

landbouwers, M 
54 C.390b 1 593 Idem Huis 80 
55 C.391 1 593 Idem Land 1 20 
56 C.401 1 850 Pecsteen-deVrière, Gustaaf, Land 7. 1 40 

Ruddervoorde 
57 C.403 2 1 76 Gheyssens, Petrus, timmerman, Huis 60 

Maldegem (grond) en Boes, Joannes, 
werkman, M (huis) 

58 C.404 2 1 75 Gheyssens, Petrus, t immerman, Boomgaard 380 
Maldegem 

1 223 
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Aan de westzijde 
G.31 5a 843 Storme, Joannes, hostel ier, Huis 740 m2 

Maldegem 

2 G.31 6a 843 Idem Tuin 760 

Boudewijn Lippensstraat 
3 G.270 745 Rotsaert, Sabina, vrouw Cochuyt, Tuin 840 

Cornelis, landbouwer, Maldegem 

4 G.269 745 Idem Huis 5 1 0  

5 G.268 745 Idem Boomgaard 960 

6 G.267 745 Idem Tuin 960 

7 G.262 963 De Vos, Phil ip, mulder, Maldegem Tuin 220 

8 G.260 963 Idem Huis 1 90 

Beek 
9 0 . 1 52 221 4  De Coninck, Josephus en Huis 660 

Anna-Catharina, werklieden, 
Maldegem 

1 0  0 . 1 53 908 Vermeersch, d'hoirs Henricus, Huis 1 30 
timmerman, M 

1 1  0. 1 54 908 Idem Huis 1 20 
1 2  0 . 1 55 550 Maldegem, Bureau van de Armen Huis 1 00 
1 3  0. 1 56 221 5  De Coninck, Josephus en Huis 1 60 

Anna-Catharina, (de grond) en 
We Caboor, Petrus (het gebouw) 

Brie/straat 
1 4  0 . 1 57 1 43 De Buck, Livinus, doctor,Maldegem Tuin 390 
1 5  0. 1 67 745 Rotsaert, Sabina, vrouw Cochuyt, Koornwind- 50 

Cornelius, landbouwer, Maldegem, molen 
1 6  0. 1 66a 1 1 02 Van Poucke, Joannes, werkman, Huis 60 

Maldegem 
1 7  0 . 1 68 745 Rotsaert, Sabina Landweg 1 20 
1 8  0. 1 69 201 2  Oeliaert, Carolus, koopman i n  vlas, Tuin 380 

Maldegem 
1 9  0. 1 70 201 2  Idem Huis 290 
20 0 . 1 7 1 a  1 1 1 7  Vanderheyden, Joannes, Land 490 

paerdemeester, M 
21  0 . 1 75 1 493 Vanderheyden, Joannes (de grond) Huis 1 40 

en Braet, Petrus, arbeider, 
Maldegem (het huis) 

22 0 . 176 1 1 1 7  Vanderheyden, Joannes Huis 50 
23 0 . 177 2 1 54 Vanderheyden, Joannes (de grond) Huis 80 

en De Baere, Ferdinand, werkman, 
Maldegem (het huis) 

24 0 . 1 79 2060 Wittock, Jacobus, landbouwer, Land 4.980 
Maldegem 

25 0.1 82b 1 659 Brugge, hospitaal (de g rond) en Huis 220 
De Smet, Joannes, Fs André, 
werkman, Maldegem (huis) 

26 0.1 82c 2069 Brugge, hospitaal (de g rond) en Huis 20 
Crul ,  Ferdinand, werkman,  
Maldegem (het huis) 

27 0.1 8 1 d  1 660 Brugge, hospitaal (de g rond) en Huis 480 
Willems-Longuevi l le, winkel ier, 
Maldegem (het gebouw) 

28 0 . 183 2037 Crul ,  Cornelius, houtzager, Boomgaard 31 0 
Maldegem 

29 D . 184 2037 Idem Huis 1 1 0  

1 225 30 0. 189 2037 Idem Boomgaard 450 



31 0. 1 91 2 1 37 Oelberge, Anna Maria, werkvrouw, Tuin 1 .040 
Maldegem 

32 0. 1 92 2 1 37 Idem Huis 330 
33 0.200 550 Maldegem, Bureau van de Armen Boomgaard 240 
34 0.201 550 Idem Boomgaard 290 
35 0.202 550-655 Idem (de g rond) en Pieters, Carolus, Huis 1 00 

werkman, Maldegem (het huis) 
36 0.205 1 922 Hesnault, August, koopman, Gent Huis 1 1 0  
37 0.206 1 922 Idem Huis 1 00 
38 0 .207a 25 We Batail le, Gi l les, werkman, Tuin 200 

Maldegem 
39 0.208 25 Idem Huis 60 
40 0 .2 1 0b 25 Idem Tuin 1 70 
41  0.2 1 3  26-73 Batail le, Jacobus, werkman, Huis 20 

Maldegem (grond) en We Borgonjon, 
Ferdinand, werkman (huis) 

42 0.2 1 4  26 Batail le, Jacobus, werkman, Tuin 300 
Maldegem 

43 0.220bis 1 1 24 Vandenbossche, Willem, Huis 650 
Geraardsbergen 

44 0.2 1 5  1 1 24 Idem Land 5.980 
45 0.222 1 1 24 Idem Land 3.640 
46 0.221 1 809 Idem (de grond) en Maldegem, Huis 50 

Oe Armen (huis) 
47 0.223 1 1 24 Vandenbossche, Willem, Land 2.280 

Geraardsbergen 
48 0.224 1 1 24 Idem Huis 50 

49 0.226 1 1 24 Idem Land 2.360 

50 0.225 1 1 24 Idem Huis 20 

5 1  0.283 901 Vermeersch, Jacobus, eigenaar, Land 3.330 

Gent 
52 0.284 901 Idem Bos 750 

53 0.285 901 Idem Land 4. 1 00 

54 0.308 1 850 Pecsteen-de Vrière, Gustaaf, Land 6.240 

Ruddervoorde 
55 0.309 1 91 4  Van Moffaert, Angel ine, Land 2.91 0 

We Joseph De Lil le,M 
56 0.31 0 1 91 4  Idem Land 3.650 

57 0.31 1 1 91 4  Idem Land 6.650 

58 0.31 2 455 Khnoff, Joannes, raadsheer, Gent Land 3.730 

59 0.31 3 455 Idem Land 5.660 

60 0.31 4 1 492 Oe Heuvel, Franciscus en kinderen, Land 680 

winkeliers, M 
61  0.31 5 1 492 Idem Huis 50 

62 0.31 6 828 Standaert, Joseph, tapper, Maldegem Land 4. 1 00 

63 0.31 7 828 Idem Huis 320 

64 0.437 1 91 9  
Speyestraat 
Desmet, Mathilde, vrouw Hesnault, Boomgaard 1 .620 

Hyppoliet, koopman, Gent 
65 0.436 1 91 9  Idem Huis 690 

66 0.447a 793 Oesmet-Vandevelde, Ludovicus, Gent Land 3.950 

67 0.444 1 91 9  Desmet, Mathilde, Gent Boomgaard 1 . 1 80 

68 0.445 1 91 9  Idem Huis 70 

69 0.446a 1 91 9  Idem Land 1 .470 

70 0.450 235 Coppejans, Carolus, arbeider, Boomgaard 1 . 180 

Maldegem 
360 71 0.451 235 Idem Huis 

226 1 59 C.405 550 
Aan de Oostzijde 
Maldegem, Bureau van de Armen Land 2.700 



60 C.407 2 1 86 Roeis, Marie, We Charles Coppejans, Land 1 .440 
landbouwster, Maldegem 

61  C.406 2 1 87 Idem (de grond) en Coppejans, Huis 40 
Carolus, arbeider, Maldegem 
(het gebouw) 

62 C.408 1 590 Van Praet, Petrus, arbeider, Eeklo Land 6.040 

63 C.41 0 828 Standaert, Josephus, tapper, Land 3.600 
Maldegem 

64 C.432 828 Idem Land 3.780 

65 C.433 901 Vermeersch, Jacobus, eigenaar, Gent Land 2 .460 

66 C.434 901 Idem Land 5 .290 

67 C.436 1 353 Verhuist, Phil ippus, eigenaar, Brugge Land 3.020 

68 C.437 1 353 Idem Land 2.340 

69 C.439 455 Khnoff, Jean, raadsheer, Gent Land 4.260 
70 C.440 2 1 30 Coppens, Joannes, landbouwer, Land 2.950 

Maldegem 
71 C.441 1 954 Willems, Phil ippus, koopman, Adegem Land 5.360 
72 C.465 28 Bauwens, Victoria, arbeidster, Land 4.530 

Maldegem 
73 C.467 28 Idem Bos 800 
74 C.468 551 Kerkfabriek Maldegem Land 3. 1 20 

Jankvrouwstraat 
75 C.887 28 Bauwens, Victoria, arbeidster, Land 3.650 

Maldegem 
76 C.888 2098 Goethals, Alfred, eigenaar, Brugge Land 4.01 0 
77 C.889 551 Kerkfabriek, Maldegem Land 1 .940 
78 C.891 551 Idem Land 3.740 
79 C.892 2 1 46 Roeis, Ambrosius, landbouwer, Tuin 370 

Maldegem 
80 C.893 2 1 46 Idem Huis 660 

Bro/astraat 
81 C.895 550 Maldegem, Bureau van de Armen Land 1 .6 1 0  

Oe Eede 
82 C.901 1 596 Verbeke, Franciscus, landbouwer, Land 4. 1 50 

Maldegem 
83 C.902 1 596 Idem Land 1 .930 
84 C.906 1 596 Idem Huis 1 50 
85 C.907 1 596 Idem Boomgaard 2.050 
86 C.91 0 527 Longuevil le, Joannes, Fs Petrus, Huis 60 

arbeider, M 
87 C.9 1 1  527 Idem Boomgaard 41 0 
88 C.91 2a 527 Idem Tuin 550 
89 C.91 2b 1 1 37 Deprée, Jacobus, tapper, Maldegem Huis 270 
90 C.9 1 3  473 We Van Landschoot, Jacobus, Tuin 1 70 

Maldegem 
91 C.91 3Bis 1 629 Van Landschoot, Ambrosius- Tuin 1 70 

Notteboom, arbeider, Maldegem 
92 C.9 1 4  473 We Van Landschoot, Jacobus, Huis 1 80 

Maldegem 
93 C.91 5a 2047 Haelewyck, Constant, Huis 360 

zaakwaarnemer,M (grond) en 
Dejaeger, Cornelius, winkelier, 
M (gebouw) 

94 C.922 2252 Kerkfabriek van Cleyt Huis 200 
95 C .921 2252 Idem Huis en tuin 1 . 1 00 
96 C.923 1 554 Desmet, Stephanie, bijzondere, Boomgaard 390 

Maldegem 

1 227 97 C.924 1 554 Idem Huis 430 
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Urselweg 
98 0 . 1 327a 281 Oauwens, André, arbeider, Maldegem Huis (plein) 230 

99 0 . 1 325 1 56 Buysse, Bernardus, arbeider, Tuin 400 
Maldegem 

1 00 0.1 324 1 992 Trenson, Josephus, werkman, Huis 40 
Maldegem 

1 0 1  0.1 323 1 992 Idem Boomgaard 270 

1 02 0.1 322 1 55 Buysse, Joannes, stroodekker, Boomgaard 580 
Maldegem 

1 03 0.1 31 8 675Bis Oepré, Franciscus, werkman, Huis 20 
Maldegem 

1 04 0.1 31 9a 675Bis Idem Land 360 
1 05 0.1 31 9c 2 1 57 Vanhecke, Joannes, werkman, Huis 30 

Maldegem 
1 06 0 . 131 9b 2 1 57 Idem Land 200 
1 07 0 . 1 336b 2 1 88 Roeis, Angelina, landbouwster, Land 3.460 

Maldegem 
1 08 0 . 1 3 1 7a 2 1 92 Roeis, Seraphina, landbouwster, Land 690 

Maldegem 
1 09 0 . 1 31 6a 2 1 92 Idem Huis 50 
1 1 0  0 . 1 344b 2226 Longueville, Frans, Fs Ambrosius, Landweg 850 

landbouwer, M 
1 1 1  0.1 3 1 5g 938 Verstrynge, Joannes, winkelier, Land 200 

Maldegem 
1 1 2  0 . 1 31 5e 2 1 84 Mortier, Joannes, metser, Maldegem Land 630 
1 1 3  0 . 1 31 5f 2 1 84 Idem Huis 70 
1 1 4  0 . 1 31 5d 938 Verstrynge, Joannes, winkelier, Land 4. 1 80 

Maldegem 
1 1 5  0 . 1 31 30 2222 O'Hoore, Petrus, schaapherder, Huis 80 

Maldegem 
1 1 6  0 . 1 3 1 3n 2222 Idem Land 1 .370 
1 1 7  0.1 31 3m 938 Verstrynge, Joannes, winkelier, Land 880 

Maldegem 
1 1 8  0 . 1 3 1 31 2201 Van Landschoot, Petrus, winkelier, Huis 50 

Maldegem 
1 1 9  0 . 1 31 3k 2201 Idem Land 1 .070 
1 20 0 . 1 3 1 3c 2 1 78 Lievens, Carolus, werkman, Maldegem Land 1 .050 
1 21 0.1 31 3i 2 1 81 Martens, Carolus, landbouwer, Huis 60 

Maldegem 
1 22 0 . 1 3 1 3h 2 1 81 Idem Land 2 . 1 00 
1 23 0 . 1 31 3g 2 1 74 O'Hoore, Carolus, herbergier, Maldeg. Huis 90 
1 24 0 . 1 31 3f 2 1 74 Idem Land 1 .670 
1 25 0.1 3 1 2c 2267 Vandevelde, Victor, notaris, Zomergem Boomgaard 1 .01 0 
1 26 0 . 1 3 1 2b 2267 Idem Huis 90 
1 27 0.1 3 13a 2267 Idem Land 7.200 
1 28 0 . 1 308a 2228 Longueville, Petrus,Fs Ambrosius, Land 4.91 0 

landbouwer, M 
1 29 0 . 1 307a 2227 Longueville, Ambrosius, zoon, Land 4.340 

landbouwer, M 
1 30 0 . 1 305 647 Pecsteen, Carolus, eigenaar, Brugge Bos 6.240 
1 31 0.1 299 664 Oepotter, Julia, eigenares, Gent Sparrenbos 1 1 .340 
1 32 0 . 1 292 664 Idem Landweg 5.550 
1 33 0.1 304 664 Idem Land 5. 1 50 

Doornstraat 
1 34 0 . 1 278 664 Idem Land 3.960 
1 35 0 . 1 285 664 Idem Landweg 5.220 
1 36 0.1 277 664 Idem Bos 4.640 
1 37 0 . 1 497Bis 1 850 Pecsteen-de Vrière, Gustavus, Bos 740 

Ruddervoorde 

1 229 1 38 0 . 1497 1 850 Idem Sparrenbos 21 .250 



Aan de westzijde 
72 0.451 235 Coppejans, Carolus, arbeider, Land 1 1 .630 

Maldegem 
73 0.452 455 Khnoff, Joannes, raadsheer, Gent Land 4.450 
74 0.453 455 Idem Land 5.1 1 0  
75 0.71 9 71 9 Van Caloen-Gourey, Carolus, Brugge Sparrenbos 4.900 
76 0.720 421 Vanhoorebeke, Petrus, secretaris, Bos 1 4.300 

Maldegem 
77 0 .722 550 Maldegem, Bureau van de Armen Land 2.1 00 
78 0 .723 751 Oerycke, Engel, bakker, Maldegem Land 2.040 
79 0.726 751 Idem Land 3.91 0 
80 0 .727 751 Idem - Weg 740 
81 0.727bis 1 326 Oevos, Francies en kinderen, Weg 240 

winkelier, M 
82 0.728 1 326 Idem Land 2.980 
83 0.730 1 326 Idem Land 2.730 
84 0.731 555 Maldegem en Adegem, Land 3. 1 60 

Bureau van de Armen 
85 0.738 751 Oerycke, Engel, bakker, Maldegem Land 2.840 
86 0.735 751 Idem Weg 320 
87 0.739a 1 568 Kerckaert, Catharina, We Van Acker, Huis 240 

St. N iklaas 
88 0.740a 1 568 Idem Land 4.430 
89 0.744b 1 090 Roeis, Petrus, arbeider, Maldegem Huis 1 00 
90 0.744a 1 090 Idem Land 6.1 90 
91  0.745 455 Khnoff, Joannes, raadsheer, Gent Land 5.240 
92 0.751 455 Idem Land 6.200 

93 0.752 455 Idem Land 5.830 

94 0.754 455 Idem Land 5 . 1 30 

De Eede 
95 0.755 1 896 Roeis, Bernard, werkman, Maldegem Land 2 .400 

96 0.756 1 896 Idem Boomgaard 1 .900 

Nieuwhofdreef 
97 0.902 843 Storme, Joannes en kinderen, Huis 70 

hostelier, M 
98 0.903 843 Idem Boomgaard 220 

99 0.907 2030 Vanlandschoot, Carolus, Maldegem Boomgaard 1 80 

1 00 0.906 2030 Idem Huis 40 

1 01 0.908 2 1 07 Vandeneeckhoudt, Jacobus, Land 5 . 1 00 

landbouwer, Eede 

1 02 0.91 4 2 1 07 
Thyskensstraat 
Vandeneeckhoudt, Jacobus, Gebouw 570 

landbouwer, Eede 
1 03 0.9 1 5c 1 340 Cackaert, Albert, molenaar, Beernem Tuin 680 

1 04 0.91 5d 1 871 Idem (de g rond) en Perneel, Carolus, Huis 60 

werkman, Maldegem (het gebouw) 

1 05 0.9 1 5b 1 340 Cackaert, Albert, molenaar, Beernem Koornwind 70 
-molen 

1 06 0 .9 1 5a 1 340 Idem Land 4.470 

1 07 0 .9 1 6  1 340 Idem Tuin 500 

1 08 0.91 7a 1 340 Idem Huis 90 

1 09 0.924 1 340 Idem Land 4.670 

1 1 0  0.926 2227 Longueville, Ambrosius, zoon, Boomgaard 920 

landbouwer, M 
60 1 1 1  0.927 2227 Idem Huis 

1 1 2  0.928 2227 Idem Huis 60 

1 1 3  0.929 2250 Caerels, Maria, landbouwster, Tuin 140 

230 I Maldegem 



1 1 4  0.930 2250 Idem Huis 1 50 

1 1 5  0.936a 1 632 Martens, Petrus en dochter, arbeider, Huis 1 00 
Maldegem 

1 1 6  0.933 1 632 Idem Tuin 1 70 

1 1 7  0.934c 1 200 Tydgadt, Carolus, brouwer, Maldegem Land 5. 1 50 

1 1 8  0.937 9 1 8  Versluys, Ferdinand, arbeider, Huis 270 
Maldegem 

1 1 9  0.938a 9 1 8  Idem Tuin 4 1 0  

1 20 0.939 94 Bottelier, Joannes, tapper, Maldegem Tuin 220 

1 2 1  0.940 94 Idem Huis 220 

1 22 0.941  1 1 1 0  Ceulenaere, Sophia, bijzondere, Land 4.280 
Maldegem 

1 23 0.947 532 Longuevil le, Joannes, Fs Petrus, Boomgaard 920 
werkman, M 

1 24 0.948 532 Idem H uis 2. 1 60 
1 25 0.949b 444 Vankerrebroeck, Joannes, arbeider, Huis 70 

Maldegem 
1 26 0.949a 444 Idem Land 5.460 

Hal/edreef 
1 27 0. 1 1 38d 2252 Kerkfabriek, Cleyt Kerkhof 3.350 
1 28 0.1 i 38c 2252 Idem Huis 200 
1 29 0. 1 1 39a 2234 Vandevelde, Henricus, pastoor, Land 1 7.370 

Maldegem 
1 30 0. 1 1 66 2234 Idem Bos 6.370 
1 3 1  0. 1 1 67 2096 Eggermont, Norbertus, notaris, Landweg 1 . 1 00 

Gent (de g rond) en O'hondt, Hyppolite 
en consoorten, Bouchaute (erfpachters) 

1 32 0.1 1 68 2096 Idem Land 5.880 

Lievevrouwdreef 
1 33 0.1 1 71 1 850 Pecsteen-de Vrière, Gustavus, Land 4.200 

Ruddervoorde 
1 34  0. 1 1 72 1 850 Idem Land .6. 1 20 
1 35 0.1 276 1 850 Idem Sparrenbos 6.630 
1 36 0.1 275 331 Eggermont, Norbertus, notaris, Gent Bos 45.680 

Aan de oostzijde 
1 39 0.1 498b 1 850 Pecsteen-de Vrière, Gustavus, Land 6.700 

Ruddervoorde 
1 40  0.1 499a 1 850 Idem Boomgaard 3.620 
1 41 0.1 499b 1 850 Idem Weg 670 
1 42 0.1 500a 1 850 Idem Boomgaard 5.280 
1 43 0.1 506 1 850 Idem Bos 1 5.600 

Harinkweg 
1 44 0.1 884 331 Eggermont, Norbertus, notaris, Gent 80s 70.260 
1 45 0.1 883 331 Idem Land 8.010 
1 46 0.1 882 331 Idem Weg 1 .330 
1 47 0.1 881 331 Idem Land 9.820 
1 48 0 . 1 884 331 Idem Bos 70.260 
1 49 0.1 893 331 Idem Weg 1 3.290 
1 50  0.1 903 331 Idem Bos 8.250 
1 5 1  0.1 905 331 Idem Sparrenbos 6.600 
1 52 0. 1906 331 Idem Spanrenbos 27.810 

Harînkweg 
1 53 0.1 925c 1 881 Oewulf-Anthierens, Carolus, Sparrenbos 8.350 

loodgieter, Brugge 
1 54 0.1 926 1 881 Idem Weide 1 .330 . j 231 
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Splenterbeek 

1 55 0.1 927 1 881  Idem Land 370 

1 56 0. 1 928 1 881  Idem Weg 1 0. 1 30 

1 57 0.1 931 1 881 Idem Boomgaard 1 .620 

1 58 0.1 930 1 334 Oomeinen (grond) en We Oewulf, Huis 740 

Nicolaas, Brugge (erfpachtster) 

1 59 0 . 1 932 1 881 Oewulf-Anthierens, Carolus, Land 6.360 

loodgieter, Brugge 

Oude Eekloweg 
1 60 0. 1 768 288 Oelimon, Eugenie, Bos 780 

vrouw Oe Kerckhove de Oenterghem, 
Carolus, Gent 

1 61 0 . 1 724 288 Idem Bos 7.450 

1 62 0 . 1 769a 288 Idem Land 1 4. 1 20 

1 63 0 . 1 778a 288 Idem Tuin 1 .020 

1 64 0.1 778b 288 Idem Huis 1 .670 

1 65 0.1 721  288 Idem Bos 6.880 

1 66 0 . 1 778c 288 Idem Weg 4.870 

1 67 0.1 780 288 Idem Bos 3.380 

1 68 0.1 781 288 Idem Bos 4.21 0 

1 69 0 . 1 71 5 288 Idem Bos 1 4.590 

1 70 0 . 1 783 288 Idem Bos 2. 1 60 

Oude Bruggeweg 

Aan de westzijde 
1 37 0.1 274 331 Eggermont, Norbertus, notaris, Gent Land 1 1 .420 

1 38 0.1 273 331 Idem Bos 26.090 

1 39 0 . 1 267 331 Idem Bos 56.820 

1 40 0 . 1 270 331 Idem Huis 3.770 

1 41 0. 1 269 331 Idem Boomgaard 3.740 

1 42 0.1 880 331 Idem Bos 25.390 

1 43 0.1 849 331 Idem Land 6.640 

1 44 0. 1 848 331 Idem Land 4.6 1 0  

1 45 0.1 847 331 Idem Sparrenbos 8.31 0 

1 46 0.1 846b 331 Idem Weg 2.41 0 

1 47 0.1 825 331 Idem Sparrenbos 1 7.390 

1 48 0. 1 824 1 1 01 Oeloose, August en Eugenius, Gent Weg 3.740 

1 49 0.1 823bisb 1 878 Idem (de grond) en Vanmullem, Petrus, 
werkman, Maldegem (het gebouw) Huis 1 50 

1 50 0. 1 823bisa 1 1 01 Oeloose, August en Eugenius, Gent Land 1 0.640 
1 5 1  0. 1 823 1 1 01 Idem Bos 1 1 .890 

De Eede 
1 52 0.1 822a 1 1 01 Idem Land 1 . 1 80 
1 53 0 . 1822b 2258 Gernaey, Carolus, doctor, Aersele Land 1 .000 
1 54 0 . 1 8 1 0  1 1 01 Oeloose, August en Eugenius, Gent Weg 2.550 
1 55 0.1 805 2258 Gernaey, Carolus, doctor, Aersele Bos 5.380 
1 56 0 . 1 804 2258 Idem Weg 1 .400 
1 57 0.1 805 2258 Idem Bos 5.380 
1 58 0. 1 802a 2258 Idem Bos 6.970 
1 59 0.1 795a 1 1 01 Oeloose, August en Eugenius, Gent Sparrenbos 4.650 

Burkelkalseide 
1 60 0.1 793b 1 1 01 Idem Sparrenbos 28.540 
1 61 0 . 179 1 c  288 Oelimon, Eugenie, Sparrenbos 4.230 

vrouw Oe Kerckhove de Oenterghem, 
Carolus, Gent 

1 62 0. 1 791 b 288 Idem Weg 3.200 
1 63 · 0. 1 791 a  288 Idem Sparrenbos 36.880 

1 233 1 64 0 . 1792 288 Idem Bos 2 . 1 70 



1 65 0 . 1 789 288 Idem Bos 
1 66 0 . 1 788 288 Idem Bos 
1 67 0 . 1 787 288 Idem Bos 
1 68 0 . 1 786 288 Idem Heide 
1 69 0 . 1 785 288 Idem Bos 
1 70 0 . 1 784 288 Idem Heide 

Oude Bruggeweg 

BIJLAGE B 
DE ERFOPVOLGING VAN DE CONCESSIEHOUDERS 

I .  Baron Phi l ippe Pecsteen de Maldeghem 

22.680 
2.470 
8.960 

29.650 
8.960 

37.540 

Geboren te Maldegem in 1 775, als zoon van Phi l ippe Pecsteen de Butswerve en Phil ippine 
Antheunis. H ij was van 1 809 tot 1 8 1 5  burgemeester van Maldegem en ten tijde van het Verenigd 
Kon inkrijk commissaris van het arrondissement Eeklo. Hij verkreeg de titel van baron in 1 829 en van 
dan af noemde hij zich Pecsteen de Maldeghem. 

De fami l ie Pecsteen bezat veel eigendommen in Maldegem, zo o.m. het domein De Valk, nu Huis 
Wal lyn of het kabinet van de burgemeester, het kasteel St.-Anna, tegenwoordig het politiecommis
sariaat en veel gronden in die omgeving.  Jacques, fs Phi l ippe, had 1 75 gemeten heideveld ver
worven van prins de Croy, die waren gelegen op Kleit, later het Prinsenveld genoemd. 

In de erfopvolging zien we de latere verwantschap met de fami l ies Rotsart de Hertaing en Dhont, 
die net zoals de Pecsteens hun stempel drukten op het gemeentelijk beleid van Maldegem. Het 
huwelijk van Phi l ippe Pecsteen de Maldeghem met Marie-Thérèse Schelfaut bleef kinderloos en bij 
zijn overl ijden in 1 846 waren zijn twee broers en zijn zuster erfgenaam van de aandelen, n l  baron 
Charles Pecsteen ( 1 789- 1 875) , Jacques Pecsteen ( 1 780-1 849) en Barbara Pecsteen ( 1 780-1 824) . 

1 .  Baron Charles Honoré Pecsteen x Barones Anna de Lampreel : 
- Ida Pecsteen x baron Camil le Rotsart de Hertaing: 

- baron Idesbald ( Merelbeke) 
- Paul (St.-Andries Brugge); 
- Marie x Kervijn de Merendée (St.-Andries Brugge) 
- Albine x baron Van Zuylen van Nyevelt 
- Richard (Oostkamp) 
- Prudence x de Thibault de Boesinghe (Assebroek) 
- Charles (burgemeester van Maldegem) 
- Anne x Leon Delebecque (Gent) 

2. Jacques Pecsteen x Anne Marie-Ohont: 
a. baron Gustave Pecsteen de Vrière: 

- baron Arthur: 
- baron Raymond ( Ruddervoorde) 
- Mathilde x Otto de Mentock ( Brugge) 
- Jeanne x Georges de Maleingrau d'Hembise (Brussel) 
- Marcel (Oostkamp) 

- Leonie x de Bie de Westvoorde (Oostkamp): 
- Marie x Camil le van Caloen de Basseghem (Varsenare) 
- Georgine x Joos de ter Beest (pittem) 
- Augusta x Ridder de Schietere de Lophem (St.-Kruis Brugge) 
- Louise x Janssens de Bisthoven (Brugge) 

- Henriette x ridder de Bie de Westvoorde (Oostkamp) 

234 1 b. Célestine x graaf Goethals 



3. Barbara Pecsteen x Jean Dhont (broer van Anne-Marie Dhont): 

a. ridder H ippolyte: 
- ridder Hector 
- Emma 

b. Sylvie x Emile Moles Ie Bail ly: 
- Leon (Brugge) 
- Emile (Brugge) 
- Alice (Brussel) 
- Alfred (Brugge) 
- Adolphe ( Brugge) 

c .  Charles x Leonie d 'Hooge de la Gaugerie: 
- Frederic (Maldegem) 
- Charles (Brugge) 
- Edmond (Brugge) 

d .  Clemence x Paterson Theodore 
e. Paul ine x graaf Wauthier 

- Wil ly (B i lzen) 
f. Honoré 

1 1 .  De rechthebbenden van Edouard Joseph de Potter 

Edouard Joseph de Potter overleed in Gent op 22 apri l 1 846. Zijn vijf zusters en zijn twee broers 
waren de erfgenamen van de aandelen. 

1 .  Marie Barbara de Potter, echtgenote van Thadée Joseph van Saceghem. Bij haar overlijden 
erfde haar man de aandelen. Die overleed in Klu izen op 1 9  mei 1 852 en wees als erfgenamen 
aan : de afstammelingen van Jean François de Potter, gehuwd met Colette Marie Brant. 

2. Isabella Colette de Potter, echtgenote van Charles de Caters. Haar dochter, Mathi lde Marie, 
ongehuwd, overleed in 's Gravenwezel op 8 december 1 897.  Baron Pierre Henri de Caters, 
eigenaar in 's Gravenwezel ,  \yas algemeen legataris.  

3. Joseph Marie de Potter, gehuwd met Reine Jeanne de Bay. Hun zoon Joseph Jean de Potter 
d' lndoye overleed in Gent OP 1 8  december 1 893. Joseph Albert de Potter d ' l ndoye, eigenaar 
te Meiie, was algemeen legataris. 

4. Julie Anne de Potter, ongehuwd , overleed in  Zwijnaarde op 1 9  juni 1 85 1 .  

5.  Reine de Potter, echtgenote van ridder Charles de Ghel l inck. Twee erfgenamen: 
a. ridder Jean Baptiste de Ghel l inck d 'Elseghem x CIara Surmont de Volsberghe: 

- ridder Jean Baptiste (Wannegem-Lede) 
- Marie x de Bay (Evergem) 
- Joséphine x Baron de Bethune 
- Gabriel le (Wannegem-Lede) 
- ridder Charles ( Lochristie) 

b.  ridder Ernest de Ghel l inck d 'Elseghem x Vaernewijck: 
- burggraaf Amaury (Elseghem) 
- ridder René (Zwijnaarde) 
- Marie x graaf Frédéric de Diesbach de Belleroche (Pas de Calais - F) 
- Prisca (kloosterzuster) 

6. Louis de Potter x Kervijn .  Vier kinderen :  
a. Louis Marie de Potter Kervijn :  

- Jules de Potter de Zinzer l ing: 
- Fernand (Doornik) 
- Een kloosterzuster in Amerika 

- Marie x Goethals: 
- Ernest (Antwerpen) 
- Marie x de Wouters d'Opl inter (Rotselaar) 



- Sophie x de Bay: 
- Marie (Evergem) 
- Joseph (Gent) 
- Louise x Edmond Goethals (Wolvertem) 
- Clothi lde x ridder Soenens (Sl.-Denijs) 

- C lara 
- Thérèse 
- François 
- Edmond de Potter de Limon: 

- Al ix x de Potter (Kluizen) 
- El ise (kloosterzuster) 
- Léon 

b. August de Potter 
c. Jul ie de Potter 
d. Joseph Marie de Potter x Soenens: 

- Marie x Kervijn d'Oudt-Mooreghem en xx Léon de Potter 
- Clément ( Klu izen) 
- Albert 
- Hélène x de Potter L . :  

- Marcel ,  Roger, Urbain ,  Louis, Marie, Hélène en Anna 
- Gabrielle x graaf Hervey de Goussencourt: 

- graaf Hervey (Brasschaat) 
- Louis (Leuze) 
- Stanislas (Obourg) 
- Christian ( Blicquy) 

7. Colette de Potter x baron Surmont de Volsberghe. Vier erfgenamen: 
a. baron Henri Surmont de Volsberghe x de Ghel l i nck de Walle: 

- baron Albéric (Gent) 
- Olga x Abel de Kerchove 
- baron Arthur: 

- Marie x Alberic de Pierpont (Brussel)  
- Madeleine x Joseph de Hemptinne (Sl.-Denijs-Westrem) 
- Jeanne x Charles de Hemptinne (Gent) 

- Clara x de Ghel l inck d '  Elseghem (Wannegem-Lede) 
- Ursule x de Kerchove d'  Exaarde (Gembloux) 

b .  Marie x de Potter. 
c. baron Paul :  

- baron Oscar 
d. baron Charles Surmont de Volsberghe: 

- Marie x Polydore Piers de Raverschoot: 
- Leon Piers de Raverschoot 
- Eugène: 

- Jeanne x baron Fallon (Gistel) 
- Cecile (Koekelare) 
- Georges (Koekelare) 
- Marie x Thomas de la Bossière (Ottign ies) 

- Stanislas (Olsene) 
- Joseph 
- Gabriël (Kruishoutem) 

1 1 1 .  Eugène de Loose 

Hij overleed zonder nageslacht en liet de erfenis aan zijn n icht Eugénie Thérèse Marie de Limon. 
gehuwd met Charles de Kerchove de Denterghem. 

Eugénie de Limon, gravin de Kerchove de Denterghem: 
a. graaf Oswald de Kerchove de Denterghem: 

- Mathi lde x Leon Feyerick (Gent) 
- Elsé x Alexandre de Hemptinne (Gent) 



- Marthe x Pol Boël (La Louvière) 
- graaf André 

b. Louise Marie x Hippolyte Lippens (Gent) 
c.  Malvina 

- gravin de Renesse (Nice) 
d. Rodolphe de Kerchove de Denterghem: 

- Renée x Arthur Stas de RichelIe (Heerle-Limburg) 
- Suzanne x Ernest Stas de Richel le (Merelbeke) 
- graaf Charles de Kerchove de Denterghem (Gent) 
- Madeleine x baron de Crombrugge de Looringhe (Casteau) 

IV. De Meulemeester 

De aandelen van de heer De Meulemeester zijn afgestaan aan graaf Oswald de Kerchove de 
Denterghem, die ze verdeeld heeft zoals de aandelen die hij erfde van zijn moeder. Zie verdel ing 
de Loose. 

V. Norbert Eggermont 

De heer Norbert Eggermont had eveneens recht op 25 aandelen . Bij zijn overl ijden erfden zijn twee 
kinderen de aandelen : de heer Isidore Eggermont (Leignon) en mevrouw Marie Eggermont, wedu
we van Joseph Jooris (Brussel) .  

BIJLAGE C 

OUDE BENAMINGEN VAN EN KELE DREVEN DIE TUSSEN PAPINGLO EN DE 
GEMEENTEGRENS AANSLUITEN OP DE N44 

A. Oude Bruggeweg of de Brugstrate (grensscheiding) . 

B. Bouwdreefke loopt recht op de Motte van het Drongengoed, waar vroeger het Bauwke of het 
zomerverblijf van de abt van Drongen stond. 

C. Krakeelweg vinden we terug op het grondgebied van U rsel en is aldaar gemeentegrens. 

D. Huisdreef. Vermoedelijk zo genoemd omdat er aan het begin van de dreef een huis stond: de 
vroegere herberg van boswachter Fiers. 

E. Persedreef. Een dreef met een moerasachtige ondergrond, die men vaak met hout (persen) 
herstelde. 

F. (Oude) Eekloweg, loopt tot op de U rselweg en gaat aldaar over in de Onderdijkstraat. We cite
ren hier Daniël Verstraete in Appeltjes van het Meetjesland, nr. 2/1 950, blz. 1 9: "van Vijvereecke 
vertrok de Oude Eekloweg, die dwars door het Veld liep en de grens vormde tussen Papinglo 
en Drongengoed. . . . .  viel verder samen met de On de rdijks tra a t, liep over de Appelboom te 
Adegem en het Wambuis naar Eeklo. " Op een recente wegenkaart van het VVV-Maldegem staat 
die weg (verkeerdelijk?) aangeduid als Onderdijkstraat. 

G. ........u..u.D.lL� Officiële benaming. 

H. Y.I.I�!IDJ..!;!.[]WUlllimiUU. Voorheen ook wel Papinglodreve genoemd. 



I .  De Strieme, die loopt over de Vijvereeckebeek, door het Lekebos, tot aan de Paardedreef. Aan 
het begin van de Strieme lag de grens tussen het Waarschootveldeken en Papinglo. 
Vermoedelijk genoemd naar het toponiem: "Het goet ten burckele, genaemt de striemen. '{G. De 
Smet in Appeltjes van het Meetjesland, nr. 2, 1 950) . 

J.  Groot Burkelkalseide. Was lange tijd een privé-weg met tolbarelen. Officiële benaming. 

N.B. Op het kaartje ziet men nog duidelijk de ligging van bossen l inks en rechts van de weg naar 
Knesselare. (Toestand omtrent 1 940). 



MIDDELBURG 

EN HET 

ADELLIJKE HUIS VAN' ARENBERG 
Marc Martens 

DE AREN BERGS, OPVOLGERS VAN DE G RAVEN VAN MIDDELBURG 

Op 6 februari 1 794 werd de toenmal ige g ravi n  van Middelburg,  E l isabeth Pau l ine van 
Gent-Vi lai n ,  op de Place de la Républ ique te Parijs onthoofd wegens kon ingsgezindheid 
en op beschu ld ig ing van samenzwering tegen de Republ iek. Banden met het Franse 
koningshuis waren er i nderdaad : toen op 1 7  januari 1 773 het huwelijkscontract tussen 
El isabeth Pau l ines oudste dochter Louise Pau l ine  Antoinette de Brancas, g ravi n van 
Lauraguais ,  en Lou is Eng lebert van Arenberg te Versai l ies werd ondertekend ,  was daar
bij niemand minder dan de Franse kon ing Lodewijk  XV met zijn fami l ie  aanwezig 1 . 
Louis Englebert volgde in 1 778 zijn vader op als zesde hertog van Arenberg.  Via zijn 
echtgenote kwamen immense eigendommen, meest erfdelen u it het geslacht van Gent
Vilain met onder andere de bezittingen te Middelburg-in-Vlaanderen ,  terecht in het patri
monium van het roemrijke prinsel i jk en hertogel i jk Hu is  van Arenberg 2 .  

Louise Paul ine de Brancas overleed i n  Parijs in  1 8 1 2 , haar echtgenoot i n  Brussel In 
1 820. 
U it hun huwel ijk  waren zes kinderen geboren ,  waarvan één stierf nauwel ijks enkele 
dagen oud. Erfgenamen van de bezitt ingen in  M iddelburg waren de prinsen Prosper 
Louis, Phi lemon Pau l ,  Pierre Charles Marie en Ph i l i ppe Joseph van Arenberg , en de kin
deren van hun zus prinses Pau l ine Carol ine ,  echtgenote van Joseph , prins van 
Schwarzenberg . Pau l ine kwam om bij de brand van het paleis Schwarzenberg te Parijs 
op 1 jul i 1 81 0. 
Prosper Louis ,  geboren te Edingen (Engh ien) op 28 mei 1 785 , werd de zevende hertog 
van Arenberg ; h ij stierf te Brussel op 27 februari 1 86 1 .  Phi lemon Pau l ,  geboren te 
Brussel op 1 0  januari 1 788, werd erekanunn ik  van het kathedraal kapittel van Namen en 
stierf te Rome op 22 januari 1 844. Deze prins Paul  van Arenberg schonk in  1 836 zijn erf
deel Middelburg mits een jaarl ijkse vergoeding aan zijn broer Pierre , bijgenaamd 
d'Alcantara, geboren te Parijs op 2 oktober 1 790 en overleden te Brussel op 27 sep
tember 1 877.  De jongste zoon , Phi l ippe-Joseph, werd geboren te Wenen op 3 oktober 
1 794 en overleed daar op 7 maart 1 8 1 5  ten gevolge van een val van zijn paard . 
I n  rechte afstammingsl ijn  van vader op zoon zou , volgens feodaal systeem , de titel van 
"graaf van Middelburg" achtereenvolgens overgaan van Pierre van Aren berg op 
Auguste ( 1 837-1 924), Charles Louis Pierre ( 1 87 1 - 1 9 1 9) ,  Charles Auguste ( 1 905- 1 967) 
en Pierre van Arenberg, geboren op 1 9  augustus 1 961 3 .  

De heren van Middelburg,  d ie z ich sinds 1 6 1 7  ook graaf en gravin  van Middelburg 
mochten noemen ,  verbleven daar vanaf omstreeks 1 600 n iet meer. Ze werden er verte
genwoordigd door hun baljuw en hun zaakwaarnemer of rentmeester. Plechtige intredes 
bij vererving van de tite l ,  feestel ijkheden ter gelegenheid van een huwelijk of kerkd ien-
sten naar aanleiding van een overl ijden of jaargeti jde, vormden de zeldzame momenten 1 239 



waarbij het volk nog enigszins de verbondenheid met zijn heren aanvoelde en tot u it ing 
kon b rengen.  Rechtszaken en het innen van tienden en pachtgelden riepen wel l icht 
weer andere gevoelens op. Die afstand  vergrootte ongetwijfeld  nog , toen in  1 795, onder 
Frans bewi nd ,  de feodale wetten ,  rechten en geplogenheden werden afgschaft. 
Voor zover bekend heeft slechts één keer een prins van Arenberg Middelburg bezocht, 
nameli jk Pierre ,  in 1 860 of '6 1 4. Prins Pierre van Arenberg d'Alcantara woonde toen te 
Ar lay i n  het J uradepartement in Frankr ijk ,  op het kasteel van zijn g rootmoeder E l isabeth 
Pau l ine van Gent. 

Louis Englebert, zesde hertog van Arenberg ( 1 750-
1 820), met ordeketting van het Gulden Vlies. Gravure, 
ca. 1 802. (Archief en Cultureel Centrum Arenberg, 
Edingen). 

Louise Pauline de Brancas ( 1 755- 1 8 1 2) ,  dochter van 
de laatste gravin van Middelburg. Gravure ca. 1 802. 
(Archief en Cultureel Centrum Arenberg, Edingen). 

ZAAKWAARNEMERS EN RENTME ESTERS 

De belangen van de Aren bergs te Middelburg werden behartigd door Joannes Lefevere 
en na hem door zijn dochter Marie Thérèse. Mogeli jk was haar over l ijden op 27 novem
ber 1 860, op 92-jar ige leeftijd ,  de aan le id ing voor het zoju ist vermelde bezoek van prins 
Pierre van Arenberg aan Middelburg ,  waarbij dan wel l icht een aantal materiële aange
legenheden werden afgehandeld .  
Joannes Lefevere was de laatste baljuw van Middelburg , een ambt dat h i j  had opgeno
men in 1 778. Het jaar daarvoor was hij burgemeester geweest, in 1 793 en '94 was h ij 
ook secretaris van M iddelburg.  Nadat in 1 796 het baljuwsambt was afgeschaft, werd h ij 
zaakwaarnemer van de Arenbergs. H ij overleed in 1 806 . Zijn g rafsteen is ingemetseld 
in de westgevel van de kerk, onder het raam rechts van de poort. Het opschrift, dat 
thans sterk u itgesleten is, vermeldt dat hij :'in syn leven keyserlyken notaris en ontfanger 
van Mevrauw Brancas d'Arenberg" was 5. 

Als dochter van een notabele en rentmeesteres van de Arenbergs, behoorde Marie 
Thérèse Lefevere tot de gegoede stand van Middelburg. In de " rol len van de hoofdel ij
ke omslag" ,  l ijsten van belastingscategorieën , treffen we haar i n  1 853 en '54 aan in de 
tweede klasse van 35 frank, na herenboer Pieter Vandemoere, oud-burgemeester 
Donaat Van Brussel en pastoor Duvi l lers ,  die met een aanslag van 40 frank tot de eer
ste klasse behoorden. Later komt ze in de vierde klasse, met een aanslag ven 30 frank 
in 1 855 en 28 frank in 1 859 6. 



Juffrouw Lefevere was ook niet te beroerd om, als dat zo u itkwam, bij de invloedrijke 
mijnheer Mary, ju ridisch adviseu r  en algemeen beheerder voor het Hu is  van Arenberg te 
Edingen en Brusse l ,  een woordje te doen over of voor de p laatselijke bewinds lu i .  Dat 
deed ze o.m. in 1 8 1 2  betreffende Jacob Vande Casteeie, d ie  in Middel burg rijk werd 
door zowat al les en iedereen naar zich toe te halen als chi rurgijn én burgemeester, ambt 
dat h ij bovendien nog cumuleerde met dat van schatbewaarder van de kerkfabriek en 
ontvanger van het bureel van weldadigheid .  Of nog , in 1 8 1 5  ten gunste van Pieter Van 
den Bossche, die g raag burgemeester van M iddelburg wi lde worden -wat in 1 8 1 8  ook 
gebeurde-, dan wel ontvanger van Middelburg,  Maldegem en Sint-Laureins 7. 

In feite zouden na de dood van Joannes Lefevere dr ie opeenvolgende burgemeesters, 
namelijk Vande Casteeie, Van den Bossche en Van Brussel , g rotendeels het beheer van 
de bezitt ingen van de Arenbergs te Middel burg d i rigeren . 
Jacobus Joannes Vande Casteeie, geboren in  Oudenbu rg in  1 765, werd burgemeester 
van Middelburg in het jaar 1 800. Hij woonde in de Kloosterstraat en was behalve chi
rurgijn of heelmeester ook een tijdlang vrederechter. Hij stierf te Middelburg op 1 2  ju l i  
1 840 B .  

Pieter Joannes Van den Bossche,  geboren in Watervl iet ,  was gehuwd met Joanna Van 
Hollebeke, dochter van een M iddelburgs peperkoekbakker die daarnaast ook l i teraire 
ambities koesterde 9, en woonde in de Sint-Jacobsstraat. Van den Bossche werd bur
gemeester van Middelburg in 1 8 1 8  en overleed er op 3 februari 1 853, 72 jaar oud 10.  

Donaat Van Brussel was afkomstig van Bassevelde en woonde als jonkman in bij juf
frouw Lefevere aan de Groene Markt. Na zijn burgemeesterschap van 1 825 tot 1 832,  
bleef h ij "administrateur van goederen ", maar z i jn hoofdberoep was brouwer. In 1 84 1  
vroeg hij bij het gemeentebestuur  een vergunn ing o m  naast zijn brouwerij aan d e  Droge 
Markt, nu Bladel inp le in ,  een stokerij te beginnen ,  i n  1 848 wilde h ij daar een stoof en 
fabriek voor de verwerking van meekrap oprichtenl l .  Van Brussel overleed te 
Middelburg op 27 juni  1 855, 63 jaar oud12. Als beheerder van de eigendommen van 
prins Pierre van Arenberg werd hij opgevolgd door Eduard Wal lyn, zoon van Pieter
Jacobus en kandidaat-notaris ,  geboren te Maldegem op 4 januari 1 832 en er overleden 
op 1 4  december 1 87613• 

Onroerend goed 

Middelburg is slechts 586 hectare groot. Daarvan behoorden er midden de 1 9de eeuw 
een 1 25 tot het erfgoed van Arenberg . 
De oudste inventarissen van eigendommen d ie we konden raadplegen ,  zijn twee regis
ters van successie, respectievel i jk opgesteld in 1 8 1 2  naar aan le id ing van het overl i jden 
van Louise Antoinette de Brancas, en i n  1 822 voor de mutatie der goederen van haar in 
1 8 1 0  overleden dochter Paul ine, prinses van Schwarzenberg14. Vooral u i t  deze laatste 
inventaris, opgemaakt door zaakgelastigde en toekomstige burgemeester Donaat van 
Brussel ,  wi l len we enkele gegevens l ichten .  
Zo worden vermeld de Grote Markt met de aanpalende d i jk  ter  g rootte van ongeveer 
twee bunders (ruim 2 ha 65 a), het weiland op de omwalde kasteelsite met een opper
vlakte van meer dan 4 ha, een partij bos, genoemd "het Gravinnebosch", bijna 59 ha 
groot met daarin de huisjes van de twee dagloners, Frans Matteeuws en Wi l lem 
Vandeursen, d ie instonden voor het onderhoud van de bossen ,  en de windmolen nabij 
de Meulenkreek. De andere eigendommen zijn overwegend akker- en wei land, in de 
meeste geval len in erfpacht gegeven.  Apart vermeld worden hoogstammige bomen, 
hakhoLtt en jonge aanplant langs o.m. de Schorreweg en de (gedempte) Brieversweg en 
omheen de percelen. Van Brussel berekent de waarde van dat al les op 78. 1 87 gulden.  1 241 



Over het eigendomsrecht van o .m.  de Grote Markt ,  i n  feite de percelen noordeli jk van 
de straat d ie nu Groene Markt heet, zou weldra een serieuze betwisting ontstaan tussen 
het gemeentebestuur  en de pr ins van Arenberg . 

Eveneens in  1 822 maakte Marie Lefevere in  haar hoedanigheid van ontvangster van het 
Hu is  van Arenberg , een staat van de bossen Op'5. De nagenoeg 59 ha, hiervoor 
genoemd , waren verdeeld in 1 5  houwen of partijen ,  d ie  s inds één à negen jaar geëx
ploiteerd werden . Ze waren beplant met eik ,  olm , beuk,  es, wi lg en popul ier, samen ca. 
1 6 . 1 20 bomen . De jaarl ijkse verkoop van 230 bomen,  gespreid over 70 jaar, zou telkens 
een som van 2530 frank moeten opleveren. De prins van Arenberg bezat ook nog ruim 
1 7  ha bos in  Maldegem en Moerkerke. De gezamenl ijke opbrengst van al d ie bossen 
werd , na aftrek van de exploitatiekosten (boswachter, twee werkl ieden, watergeschot
ten ,  aankoop van plantgoed . . .  ) geraamd op 2665 , 1 6  frank. 

Middelburg. Detail uit de kaart van graaf de Ferraris 1 77 1 - 1 778. Ten zuidwesten van de stad het "Gravinnebos" 
met exploitatiedreven; het "Middelburgse vaardeke" vormt de oostgrens van het bos. Iets meer naar rachts de 
Schorreweg. Onder de brede dwarslijn, die de Lieve voorstelt, ligt Zoetendale, eveneens omgeven door bos. 
(Uit kaartblad 24 C3-2 van de Ferraris-kaart, uitg. Gemeentekrediet 1 966). 



"Sinds één à negen jaar geëxploiteerd" zou kunnen betekenen dat het om "n ieuwbos" 
ging, relatief jonge aanp lant van omtrent 1 750, in een tijd dat Middelburg door het ind ij
ken van de Papenpolder in veel mindere mate geteisterd werd dOQr overstromingen 16. 
Dit belet n iet dat daar ook eerder al bos zou geweest zijn ,  want in  feite is het 
"Gravinnebos" een voortzetting van de warande d ie  daar reeds in B lade l ins t ijd ,  de 1 5de 
eeuw, bestond en die ingetekend is op de kaart van M idde lburg van Jacob van 
Deventer uit het m idden van de 1 6de eeuw17, en op de kaart van het Brugse Vrije van 
Pieter Pourbus, daterend van 1 57 1 . Voor n ieuwbos pleit  ook de vaststel l i ng  van juffrouw 
Lefevere dat de opbrengst uit verpachting van de d reven voor beg razing in feite vervalt ,  
omdat er wegens de zware schaduw nauwelijks nog gras g roeit. 
Een goed idee van de l igg ing en omvang van het Gravinnebos krijgen we door de kabi
netskaart van graaf de Ferraris uit 1 77 1 - '78, waarop zelfs de exp loitatied reven du idel i jk 
aangegeven z ijn .  

Merkwaardig is dat het  bosbestand omstreeks 1 850 nagenoeg geheel de p laats heeft 
geruimd voor akker- en wei land . B ij de landbouwstatistiek van 1 846 werden nog slechts 
2 hectare bos genoteerd18 ,  de kadastrale kaart van Popp van enkele jaren later vermeldt 
er een 3-ta l ,  waarvan ruim 2 op de vroegere kastee lsite. De oude ontg inn ingswegen , te 
herkennen op de Ferrarikaart, worden er  aanged u id als d reven .  Kenmerkend voor de 
percelen ingetekend op de Popp-kaart is dat ze nagenoeg al le opval lend lang en smal 
zijn, wat ongetwijfeld te maken heeft met de afwatering ervan . De andere eigendommen 
van de prins van Arenberg , door Popp gereg istreerd , zijn overwegend in erfpacht gege
ven. Verder worden vermeld een 35-tal hu izen op ci jnsgrond en enkele hectaren kreek.  
Het jachtrecht op de eigendommen van de Arenbergs in Middelburg en Moerkerke was, 
althans omstreeks 1 860, in handen van kolonel Maréchal ,  commandant van het 3de 
reg iment Lanciers te Brugge19• 

Het ziet er  dus naar uit dat men tussen 1 822 en 1 846 aan een hoog tempo is gaan ont
bossen .  Vanaf omstreeks 1 850 veranderden bvend ien veel percelen u it het 
Arenbergpatrimon ium van eigenaar. I n  1 869 r icht het gemeentebestuur  trouwens een 
vraag aan de landmeter van het kadaster in  Eeklo, waaruit b l ijkt dat verscheidene 
Middelburgnaren de cijnsrente wensen af te lossen waarmee de grond waarop hun  
gebouwen staan, i s  belast 20 . 
De Arenbergs waren ook eigenaar van de enige korenwindmolen op Middelburgs 
g rondgebied d ie ,  als gezegd, nabij de Meulenkreek stond,  op het e ind van de 
Dinantstraat en meer bepaald op de zuidoostelijke hoek van de vest ing,  dezelfde plaats 
waar we hem ook al op de kaart van Van Deventer ingetekend vinden. Op 3 maart 1 846 
brandde hij af 21. De pachter, Francis De Vos, l iet het jaar nadien op eigen grond een 
nieuwe molen bouwen,  "de Poermeulen " ,  waarvan de stenen onderbouw thans nog in 
de Dinantstraat te zien is .  
Betreffende de bossen zi jn nog een paar eigenaard ig heden het vermelden waard . 
Midden apri l 1 825 werden Marie Verkest, weduwe Rose leur, en Rosa Hel lebuyck, echt
genote Gabriels, door boswachter Bernard Van de Velde betrapt op "houtschendinge" 
in de bossen van de prins van Arenberg . Daarvan werd proces-verbaal opgesteld en 
overgemaakt aan de Rechtbank van Eerste Aan leg te Gent. Het berkenrijs dat de vrou
wen onwettig gekapt of gesneden hadden,  werd bij de gemeentesecretarie ter bewaring 
gelegd .  Midden juni  waren ze het bi j  de burgemeester toch maar komen opvragen, " . . .  
opdat ik het hun zoude gelieven af te leveren, ten fine er besems te kunnen van maken, 
gezien hunnen staat van armoede"22. Dit i l l ustreert inderdaad de grauwe armoede waar
onder in. die tijd vele Middelburgnaren gebukt g ingen,  en toont tevens aan dat er toen 
ook in Middelburg bezems gebonden werden. 1 243 



Op 28 september 1 825 schoot de boswachter "een ongemeen en alhier onbekend 
vogel", die zou opgestuu rd worden naar Gent "ten eynde, indien hij be warings waardig 
is, het samenstelsel (= de collectie) der Universiteyt deser pro vin tie te konnen vergroot
en" 23. 

Cijnzen en renten 

De annexatie van onze gewesten bij Frankrijk op 1 oktober 1 795 en het van kracht gaan 
van de Franse wetten ,  inclusief de g rondwet van het jaar 1 1 1 ,  vanaf 6 december 1 796, 
betekenden een ware omwentel ing op zowat al le terreinen van het maatschappel ijk  
leven .  Eeuwenoude bestuur l ijke inste l l ingen en de daarmee samengaande rechtsregels 
en belastingsystemen werden radicaal omgevormd ,  en onder het motto van "vrijheid en 
ge l ijkheid voor a l le burgers" werden  de voor.rechten van adel en clerus afgeschaft. 
Specifiek voor M iddelbu rg betekende d it dat " heerl ijkhe id"  en "graafschap" als titel ver
vielen , en dat de heer of g raaf van M iddel burg er zijn feodale rechten verloor. 
Midde lburg was n iet langer een "stad" ,  maar een "munic ipal ité " ,  " Ia  commune de 
M idde lbourg " .  Op kerkel i jk gebied waren de afschaff ing van het colleg iaal kapittel van 
kanunn iken en de confiscatie van kerkeigendommen de belangrijkste wijz ig ingen. 

De contacten d ie de M iddelburgnaren onder dat nieuwe reg ime moesten onderhouden 
met de Arenbergs, e igenaars b innen de gemeente, verl iepen steevast via de plaatsel ij 
ke zaakgelastigde of rentmeester. Het gemeentebestuur  durfde z ich wel eens hogerop 
wagen en richtte dan z ijn verzuchtingen tot de algemeen beheerder van de Arenbergs 
in  Edingen of Brussel . 
Ook de gemeente zelf had f inanciële verpl ichtingen tegenover de Arenbergs. Zo werd 
in de gemeenteraad van 23 mei 1 834 aan Marie Thérèse Lefevere als "ontfangerse der 
goederen van z. H. den Prins Paulus d'Aremberg" een mandaat van betal ing toegekend 
ten bedrage van 23 frank 67 cts. voor een jaar intrest van cijnsrente24• Enige tijd voor
d ien ,  op 26 februari 1 834, overlegde de gemeenteraad "om autorisatie van den opleg 
te mogen doen van eene grond of cheynsrente behoorende z.H. den Prins O'aremberg 
bezet op den grond van het schoolhuys dezer gemeente". Na verkregen toestemming 
voor afkoop van de cijnsrente, werd aan juffrouw Lefevere een mandaat van betal ing 
afgeleverd voor 303 frank en 4 cts . ,  op te nemen in de begroting van 1 83525• 

Tot in 1 878 inde het armbestuur van M iddelburg,  een voorloper van het OCMW, jaarl ijks 
een bedrag van 1 73 ,58 frank van de pr ins van Arenberg voor intrest van vier g rondren
ten26• Merkwaard ig is dat d ie post vanaf 1 879, na de dood van prins Pierre d 'Alcantara, 
ten laste staat van graaf de Merode Westerloo27. In 1 929 valt dat bedrag terug op de 
helft, nadien wordt het n iet meer i ngeschreven29• Dat de fami l ie de Merode d ie betal ing 
overneemt, mag erop wijzen dat ze teruggaat tot een fundatie die Fi l ips van Merode,  
g raaf van M iddelburg,  vastlegde b i j  testamentaire besch ikking van 27 september 1 625, 
namelijk de stichting van "een bedde", d . i .  de verzorg ing van een behoeftige z ieke, in 
het hospitaal van Middelburg.  Aangezien d it hospitaal toentertijd veNal len was, kreeg 
de Gentse B ij loke, in afwachting van betere ti jden, de taak toevertrouwd29• 

De schandpaal 

De archieven u i t  de jaren twintig en dertig van de 1 9de eeuw bewaren ook de herinne
ring aan een aantal confrontaties tussen het Huis van Arenberg en het gemeentebestuur  
van M iddelburg, confrontaties die ,  het weze gezegd ,  doorgaans nogal grimmig waren 
en soms uit l iepen op een proces of minstens de dreiging daarmee. 



Zo was het gemeentebestuur van plan op 3 november 1 824 de ardu inen blokken van 
"het afgebroken palderijn ", de gesloopte schandpaal die tegenover het stadhu is  in de 
Kerkstraat, r ichting Groene Markt had gestaan , openbaar te verkopen "om dat de zelve 
stuks palderijn regt voor 't Stadhuis alhier op den publieken weg liggende den zelven 
belemmeren, voor de passagie met wagen en peerden "JO. Om daarop een bod te kun
nen doen, was zelfs een zekere Cornel is ,  t immermansbaas te Eeklo, door burgemees
ter Van den Bossche aangeschreven31 . De verkoop g ing echter n iet door, omdat juffrouw 
Lefevere een paar dagen voord ien bezwaar had aangetekend.  Het gemeentebestuur 
nam het haar n iet in dank af, vermits ze eigenl ijk  al jaren de t i jd had gehad het eigen
domsdrecht van die schandpaal te bewijzen .  Nadat pr ins Paul van Arenberg dit  eigen
domsrecht via de distr ictscommissaris van Eeklo had aangetoond, zag de gemeente af 
van de verkoop32. De schandpaal werd op last en kosten van de prins u i t  de weg 
geruimd, en de stukken kwamen in  1 825 terecht in de tu in van juffrouw Lefevere aan de 
Groene Markt. B ij haar op logement woonde toen ook a l  Donaat Van Brusse l ,  de nieuwe 
burgemeester van M iddelburg. 
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De schandpaal van Middelburg, getekend door architect Valentin Vaerwyck, 1 925. 



Hoe het de  schandpaal verder verg ing ,  reconstrueren we aan de hand van een rapport 
dat arch itect Valentijn Vaerwyck, provinciaal opzichter voor monumenten , opstelde over 
zijn bezoek aan M iddelburg op 29 oktober 1 925, toen de schandpaal herontdekt werd, 
en wel voor de tweede keer33• 

Een eerste keer was ze aan het l icht gekomen in 1 888, bij g raafwerken in de tu in van 
gemeenteonderwijzeres Clémence Dumonceau34. Zij woonde in het onderwijzershuis 
naast de meisjesschool , gebouwd op de p laats waar voord ien juffrouw Lefevere had 
gewoond en op een grond die de gemeente trouwens van de prins van Arenberg had 
gekocht, zoals nog ter sprake zal komen . 

De stenen van het achthoekige, twee treden hoge perron waarop de schandpaal had 
gestaan,  werden verwerkt voor de schoolpoort en langs de muren ,  de twee stootpaal
tjes werden aan de hoeken van het schoolhu is geplaatst. De schacht van de schand
paal , bi jna twee meter lang , werd tegen de muur  van het schoolgebouw gelegd, het kun
stig versierde ruim 1 ,50 meter hoge kroonstuk met het wapen van Vi lain erin gebeiteld 
en hoger het jaartal 1 775, verwijzend naar de vernieuwing van de schandpaal i n  dat jaar, 
kwam terecht in de schooltu in ,  waar het in een perkje werd gezet, beplant met kl imop. 
Toen arch itect Vaerwyck daar in 1 925 kwam kijken, was het helemaal overwoekerd door 
de kl imop, en t immerman Hanssen d ie  het daar bijna veertig jaar eerder had helpen 
p laatsen ,  had twee uren werk om het vanonder de begroeiïng vandaan te halen . De 
leeuw die ooit de top van de schandpaal had gesierd , was naar z ij n  zeggen destijds in 
de tu in van de pastor ie geplaatst, naast de keukendeur, maar de pastoorsmeid vond dat 
maar n iks en was er op winteravonden zelfs bang van , zodat h ij maar begraven werd . 
H ij is nooit teruggevonden. 

Vaerwyck stel t  i n  zijn rapport dat de schandpaal het verd ient als monument gewaar
deerd en heropgericht te worden.  Het zou tot 1 974 duren eer dat op in itiatief van Florent 
De Zutter, Chrétien Vanden Abeele en de Cultuurraad van Middelburg kon gereal iseerd 
worden .  Na een tijdje de Markt (nu Bladel inple in) gesierd te hebben , werd ze in 1 983 
verplaatst naar het gerenoveerde p le intje, de vroegere speelplaats van de jongens
school op de hoek van Klooster- en Kerkstraat. De leeuw d ie tegenwoordig de schand
paal bekroont, is n ieuw. 

Mijn en dijn 

Eigendomsbetwist ingen waren ook de oorzaak van spanningen tussen het gemeente
bestuur  van M iddelburg en de prinsen van Arenberg in de jaren 1 833-'37. 
Sinds 1 832 had Middelburg een n ieuwe, uit Moerkerke afkomstige burgemeester: 
Ph i l ippe Devoldere. H ij woonde in de Kerkstraat en oefende zijn ambt uit tot in 1 855, het 
jaar van zijn dood op bijna 83-jarige l eeftijd35• Er was sinds 1 827 ook een jonge, dyna
mische en buitengewoon intel l igente pastoor, Joseph O l ivier Andries. In 1 830 was h ij l id 
van het Nationaal Cong res, in 1 835 zou h ij volksvertegenwoord iger voor het arrondisse
ment Eeklo worden36• Met hen g ing een andere pol itieke wind door de gemeente waai
en,  waarbij du idel ijk gekozen werd voor het volksbelang.  Ongetwijfeld l igt daar reeds de 
oorsprong van de tweespalt d ie Middelburg later en tot ver in de 20ste eeuw zou ver
delen, maar dat is een andere, en nog steeds gevoel ige kwestie . . .  

I n  december 1 833 schrijft burgemeester Devoldere een eerbied ige, zelfs vleiende brief 

aan de intendant van prins Paul van Arenberg te Brussel37, waarin h ij bepleit dat d 

openbare plaatsen ,  in dit  geval de "groene markt", waarop een publ ieke waterput. een 



barak38, de gaaipers en een dertigtal olmen staan , in feite gemeente-eigendom zijn .  
Daarbij wordt verwezen naar wetten van 1 790 en 1 792, maar de burgemeester rekent 
ook op de loyauteit van het i l l ustere Prinsel i jk Hu is ,  dat zich wel l icht meer zal laten ken
nen door edelmoedigheid dan door rechten : "Een dertigtal bomen en enkele roeden 
grond betekenen een fortuin voor onze arme gemeente, terwijl ze niemendal zijn ten 
opzichte van de immense bezittingen van onze vroegere graven "J9. De vraag komt erop 
neer, of de prins het met d ie zienswijze eens kan z ij n .  
Vermits er geen antwoord komt, volgt op  26  februari 1 834 een gel ijkaard ige brief40. De 
burgemeester b l ijft rekenen op een afhandel ing in goede verstandhoud ing ,  en bepleit 
de zaak, die ondertussen nog nader onderzocht is , met nieuwe kwesties én argumen
ten . Zo heeft de vorige burgmeester, Van Brusse l ,  op last van juffrouw Lefevere in  1 829 
de steenput laten opvu l len en het terrein geëffend op de "droogemarkt" of "kleyne 
markt" (nu Bladel inp le in) ,  en dat op kosten van de gemeente. Dat had h ij n iet kunnen 
doen,  indien h ij zeker had geweten dat het gemeenteli jke g rond was. 
I n  1 826, onder hetzelfde bewind ,  is de bedding van het "middelburgsch vaerdeke" op 
kosten van de gemeente geku ist en herdolven ,  wat 1 80 gu lden heeft gekost. Feite l i jk is 
maar de helft gedolven ,  en met de grond daarvan afkomstig werd de andere kant opge
hoogd .  Daarop is  dan laag en opgaand hout gep lant, waardoor het water vervui ld wordt 
dat men in het dorp nodig heeft. Vreemd , vindt Devoldere: de aanplantingen d ie in feite 
op het deel van de bedding staan dat op gemeentekosten is aangevu ld ,  schijnen daar 
te staan ten profijte van de prins van Arenberg ! 
Langs dat vaardeke was vroeger een trekweg ,  d ie b l ijkens oude stadsrekeningen grote 
inspanningen voor onderhoud heeft gevergd .  Toen er geen marktsch ip meer langs
kwam, verloor de weg zijn betekenis .  Vo lgens feodaal recht l iet de toenmal ige heer er 
bomen op planten , maar krachtens de wet van 28 aug ustus 1 792 is dat gemeente l ijke 
eigendom, want de grond waarop de bomen staan,  is dat als vroegere weg altijd 
geweest. Toch zijn ze verkocht voor het Huis van Arenberg , dat ook de hu id ige aan
plantingen als zijn e igendom beschouwt. 

Prins Paul van Arenberg (1 788-1 844), in kanunnikaal 
gewaad. Uthografie, ca. 1 825. (Archief en Cultureel 
Centrum Arenberg, Edingen). 

Prins Pierre van Arenberg ( 1 790- 1 877). Foto ca. 1 860. 
(Archief en Cultureel Centrum Arenberg, Edingen). 



Een deel van de Brieversweg, tussen Schorreweg en vaardeke, is reeds meer dan een 
eeuw gedempt en werd als vaag terre in  met een oppervlakte van om en nabij een halve 
hectare , door de heer van M iddelburg bep lant. Toch is dit gemeenteweg,  waarvoor het
zelfde ge ldt als voor de trekweg naast het vaardeke. 

Mid delburg had vroeger vestingwal len ,  d ie  later werden omgevormd tot d ijken tegen de 
overstromingen . De heren van M idde lburg kwamen b l ijkens de rekeningen maar voor 
een deel tussen in de kosten van onderhoud en herstel daarvan,  in verhouding tot hun 
eigen g ronden. Zo werd in  1 640 een dee l  van de d i jk  heropgebouwd op kosten van de 
kerk en de inwoners; het graafschap droeg slechts drie ponden bij . Die d ijken werden 
beplant door de g raven ,  en ook na de wet van 28 augustus 1 792 werden telkens bomen 
die daar g roeiden verkocht ten profijte van de prinsen .  Thans staan er geen meer, zegt 
de burgemeester, trouwens, een deel van d ie d ijk is nu wei- en akkerland ,  waarvan de 
prins de opbrengst gen iet. 

. 

"Dat valt allemaal moeilijk te rijmen met de wetgeving. Oe gemeentebelangen zijn al te 
lang verwaarloosd en het Prinselijk Huis is daarvan niet op de hoogte gesteld, wat te wij
ten is aan het feit dat het gezag in het graafschap gedurende meer dan een eeuw uit
geoefend is door personen die tegelijk de belangen van de heren moesten dienen in 
hun functie van ontvanger en administrator, terwijl gedurende de laatste dertig jaar de 
posten van burgemeester én ontvanger van de Arenbergs door dezelfde persoon wer
den bezet. Indien een burgemeester gedurende enkele jaren tegelijkertijd geen ontvan
ger was, dan was hij het toch daarvoor, en had hij de ambitie het opnieuw te worden. Zo 
iemand zal ernaar streven in de gunst van de Arenbergs te staan, door ervoor te zorgen 
dat hun inkomsten aangroeien. Daar ligt de oorzaak van veel wrijvingen. Nu dit is opge
helderd, zal de Prins inzien dat onze vraag terecht is ". 

De burgemeeester hoopt dat zijn u iteenzett ing klaarte zal brengen in  de zaak, en dat 
beide partijen tot een oplossing kunnen komen zonder dat daarover geprocedeerd moet 
worden :  "wij hebben weinig zin ons daarvoor, zoals de Molenaar van Sans Souci, te 
beroepen op de rechtspraak van het tribunaal'�1 .  Het rechtvaard igheidsgevoel van het 
hu is van Arenberg l ijkt hem daarvoor een meer dan voldoende waarborg,  hoewel :  "De 
verdertigjar ing valt over enkele weken;  ik hoop dat U zich daar bij de huidige stand van 
zaken n iet op zult  beroepen.  Ondanks al d i t  vertrouwen heb ik ook mijn verantwoorde
l i jkheid te nemen" .  

Op 6 maart 1 834 kwam e r  een antwoord o p  d e  brief, maar dat b leek n iet te voldoen . Op 
1 6  ju l i  wordt een nieuw schrijven naar de intendant gestuurd om een aantal van zijn 
redeneringen te weerleggen42. Burgemeester Devoldere argumenteert dat de Arenbergs 
zich n iet kunnen beroepen op Bladel in ,  vermits na diens dood de heerlijkheid terug
keerde naar Karel de Stoute, d ie er z ij n  kansel ier mee begift igde43, en dat nadien 
Middelburg door erfenis overging naar verschi l lende geslachten. De verzuchtingen van 
M iddelburg,  zo bepleit hi j ,  l iggen geheel in de l i jn van de artikels 1 en 2 van de wet van 
26 ju l i  1 790, waarin staat dat n iemand wegen, straten of publ ieke p laatsen als eigendom 
kan opeisen; bomen erop of erlangs behoren aan de gemeente, dus heeft het Huis van 
Arenberg geen prerogatieven op Groene en Drooge Markt, vaardeke en trekweg, 
Brieversweg en oude vestingen. "God gelieve dat onze smeekbede weerklinke in een 
rechtzinnig hart, dat gerechtigheid liefheeft". 
De burgemeester hoopt dat men spoedig tot een transactie kan komen : "Staat U ons 
toe, onze ideeën omtrent deze transactie uiteen te zetten. 
Het eerste artikel zou bepalen dat de gronden die het voorwerp uitmaken van onze vor
deringen, van rechtswege eigendom zijn van de gemeente; 



het tweede, dat de gemeente geen aanspraak maakt op enige vrucht of gewas, tot op 
heden voortgebracht op de gronden bedoeld in artikel 1, en dat ze niet verplicht is tot 
schadeloosstelling of vergoeding voor kosten van aanplant of andere, of voor verbete
ringen die dezelfde gronden mochten ondergaan hebben; 
artikel drie zou bepalen dat de grondlasten door de gemeente moeten gedragen wor
den met ingang van 1 januari 1835, dat ze vanaf dan in het genot treedt van het gebruik 
der onverpachte percelen, en vanaf 1 oktober van het lopende jaar in het genot van de 
pacht der verpachte percelen. 
Dit is de eenvoudige, redelijke en milde transactie die WIJ voorstellen, en waarvoor wij 
homologatie hopen te verkrijgen van de Koning". 

I n  augustus 1 834 had de gemeente een schrifte l i jk  antwoord gekregen op haar beden
kingen en vragen u i t  de drie vorige brieven . D ie worden weerlegd in een u itvoerig ,  vin
nig schrijven uit Middelburg,  gedateerd 1 4  maart 1 83544. De inhoud lu idt ,  samengevat, 
ongeveer als volgt: Als het Hu is  van Arenberg beweert dat zijn bezit al lod iaal is en n iet 
volgens feodaal of heerl i jk recht verkregen, en dat daarop de nieuwe wetten dus n iet van 
toepassing zijn ,  dan is dat een verg iss ing.  Bladel i n  zou volgens de Arenbergs al les ver
kregen hebben door koop,  maar zijn eigendommen werden door Ph i l ips de Goede op 
23 augustus 1 444 tot leen verheven ,  afhangende van de Burg van Brugge.  "Alles was 
ooit wel allodiaal, maar sinds 1444 is de heerlijkheid van Middelburg feodaal bezit. 
Trouwens, de rekening van 1 769- 1 770 brengt ruim 8 1  ponden in voor verhef van het 
graafschap". De koopaktes van Bladel in doen h ier n iets ter zake. De titel van de 
Arenbergs is feodaal , en de wetten van 1 790, 1 792 en 1 793 zijn van toepassing op de 
zes plaatsen opgesomd in de brief van 26 februari 1 834. Wij kunnen gemakkel ijk  bewij
zen dat die gronden tot 1 8 1 9  vrij waren van g rondlasten .  Hoe kan dat als ze privé 
waren? Het is door Van den Bossche, toen burgemeester en beheerder van uw eigen
dommen in naam van juffrouw Lefevere, dat ze als p rivé van de pr ins werden gereg is
treerd. 
Er valt dan niet veel meer te zeggen over de bezwaren d ie u voor vijf van de zes terrei
nen maakt. "Oe Groenemarkt erkent u; de andere aanmerkingen zijn te herleiden tot het 
volgende: wij bezitten, wij planten, wij verkopen, wij verpachten de grazing, zonder dat 
daarop oppositie kwam, 't is dus van ons ". Van wie had trouwens het verzet moeten 
komen? Van Vande Casteeie? Maar die burgemeester had enkele maanden de recette 
van Mr. Hennesy, en heeft lang gehoopt ze defini tief te krijgen.  Van Vanden Bossche of 
Van Brussel? Die burgemeesters, hoewel bij name vreemd aan het Hu is  van Arenberg , 
waren in werkelijkheid de bestuurderss van de eigendommen als agenten en enige 
beheerders van de kas van juffrouw Lefevere. Zo moest het gemeentebelang dertig jaar 
lang onderdoen voor het eigenbelang van deze beheerders, en hebben zij ten nadele 
van de gemeente geld kunnen verspi l len .  We z i jn b l ij te vernemen dat Van Brussel a ls 
burgemeester de materialen afkomstig van de demping van de steenput op de 
Droogemarkt verkocht heeft ten profijte van de gemeente. Er wàs winst, maar die vinden 
we nergens ingeboekt, de onkosten wél ! Van Brussel sti pu leert dat 1 % van de 
opbrengst der houtverkopingen voor de armen is ,  maar nooit werd een penning aan de 
armmeesters overgemaakt. Over twaalf jaar moet dat een aard ig bedrag zij n !  De wal len 
zijn van de gemeente sinds 1 488, dat kunnen wij bewijzen .  Ze zijn altijd gerepareerd en 
onderhouden op kosten van de gemeenschap, maar i n  vredestijd werden ze beplant ten 
bate van de heren. "Arme schaapkes, uw vel hoort u niet toe I ". Gel ijkaard ig is het voor 
vaart en trekweg. Waarom hebben de aangelanden van de Brieversweg p lantrecht? Hoe 
valt het te verklaren dat ook langs de Schorreweg de aangelanden sinds lang plantrecht 
hebben? De Schorreweg was er al voor Bladel in in de wieg werd gelegd ,  hoe kan h ij dan 
anders dan door feodaal recht bezit zijn van de prins? 1 249 



"U moet wel de zwakte van uw zaak ingezien hebben, vermits U uw brief eindigt met 
dreigementen. Met een proces lijkt U een kleine gemeente te wil/en afschrikken, in de 
gedachte dat ze zal wijken voor de kosten die haar kunnen wurgen. Maar het Huis van 
Arenberg zal toch de leeuw niet zijn, die in de fabel zegt « van mij is het omdat, zoals 
gij weet, het Leeuw is dat ik heet» ?''45. 

Onderaan heeft secretaris Dumonceau,  d ie al deze brieven netjes in het register van de 
gemeente l ijke correspondentie heeft overgeschreven ,  genoteerd dat de opzoekingen 
daarvoor en de redactie ervan te danken z ijn  aan pastoor Andries. 

Boom verkoping 

Er was haast bij om d ie laatste brief ter bestemming te krijgen.  De burgemeester koes
terde immers g rote argwaan. 

Op 1 7  maart 1 835 wordt de gemeente raad samengeroepen voor een buitengewone zit
t ing .  Devoldere betoogt dat hij s inds en ige tijd in onderhandel ing is met de prins van 
Arenberg "over de publieke plaetsen den groenen en droogen markt, het 
Middelburgsch vaerdeken en deszelfs trekweg, de oude vestingen enz. enz. welke goe
deren met de boomen die er zich op bevinden hij Burgemeester, als eygendom der 
Communauteyt of gemeente van Middelburg reclameert om reden dat die boom en 
geplant zijn uyt krag te van het voor dezen feodaal of heerlijk regt, hetwelk door de arti
kelen 1 & 2 der wet van 26 july 1 790 is afgeschaft en dezelve aen de communauteyten 
of gemeenten behooren uyt kragte der fransche wetten". De burgemeester is verbolgen 
omdat h ij vernomen heeft dat er  twee dagen later voor het Huis van Arenberg een open
bare verkoop zal plaatsvinden van enkele bomen,  staande op d ie " publ ieke plaatsen" .  
De verkoop was n iet geafficheerd i n  M iddelburg zelf , wel in de buurgemeenten.  De bur
gemeester ziet daarin kwade wi l ,  en de raad komt tot de overweging "dat den buyten
gewoonen aenleg der agenten van het huys van Arenberg doet vermoeden, dat ZIJ de 
gemeente willen verrassen door het niet na gewoonten bekend ma eken der verkooping, 
en alzoo eersten akt van possessie doen, welken aen de regten der gemeente zou kun
nen nadeelig zijn ". Men vond dat het "best waere door eenen vriendelijken weg deze 
zaek met het huys van Arenberg te vereffenen, doch alzoo men van deszelfs regtzin
nigheid niet overtuygd is . . .  ", zou men via de districtscommissaris te Eeklo protest aan
tekenen bij het Comité van Conservatie46. 

Eveneens in maart 1 835 had het Huis van Arenberg een commissaris, meneer Chopinet, 
naar Middelburg gezonden om over de omstreden kwesties te onderhandelen. Er leek 
een overeenkomst in zicht, en meneer Chopinet werd enkele weken later terugverwacht, 
maar het b leef sti l van die kant. Op 3 oktober werd dan maar opnieuw een schrijven 
gericht aan de intendant van de Arenbergs47, met de vraag of misschien de opgewon
den en bitsige stij l van vorige brief ( 1 4  maart) een definitieve regel ing in de weg had 
gestaan. "Of zijn het de roddels en flauwe grappen die Van Brussel over ons rond
strooit?' Reden te meer, aldus burgemeester Devoldere, om mij met al le kracht achter 
een rechtvaard ige zaak te zetten .  Opnieuw wordt gevraagd al les in der minne te rege
len,  in het vooru itzicht van een n ieuw onderhoud met meneer Chopinet. 
Ru im twee maanden later, op de gemeenteraadszitt ing van 1 6  januari 1 836, wordt 

besl ist dat de gemeente zelf t ien olmen op de Groene Markt zal verkopen�8. ' 

Anderendaags wordt het Comité van Conservatie daarvan op de hoogte gesteld ,  met d 

vraag daarin toe te stemmen4e• Op 8 februari daarna is er een bu itengewone raadsver

gadering ,  's morgens om 9 uur :  de d istrictscommissaris verzoekt het gemeentebe tuur 



van de venditie af te zien, wegens "eene aenschrijving van het hoofd van den raed van 
het huys van den prins Paul d'Arenberg die beweert, dat deze boomen en den grond 
waerop zij wasschen eygendom van dien prins zijn ", De raad besl ist zich daar n iets van 
aan te trekken.  Diezelfde dag, om 1 uur  na de middag, opnieuw "extra-ordinaire zitting". 
De burgemeester maakt bekend dat h ij door deurwaarder Van Outryve uit Eeklo, nu han
delend namens prins Pierre van Arenberg , "eygenaer woonende in Frankrijk", wordt 
aangemaand de verkoop n iet te laten doorgaan.  Weer beroept de raad zich erop dat de 
feodale eigendomsrechten zijn afgeschaft en dat het Hu is  van Arenberg n iet méér dan 
om het even wie aanspraak kan maken op de pub l ieke plaatsen .  Men zou dus geen acht 
slaan op de aanmaning ,  en notaris Wal lyn uit Maldegem verzoeken de verkoping te hou
den,  hetgeen dezelfde dag nog gebeurde5o. De bomen brachten 765 frank Op51 . 
Alweer een buitengewone zitt ing op 27 maart. Het Comité van Conservatie had voorbe
houd gemaakt omtrent de verkoop "uyt hoofde van een proces waermede de 
Administratie van het huijs van Arenberg de gemeente bedreijgd". Dat was het moment 
voor de pastoor van Middelburg,  Joseph O l ivier And ries, om u it de coul issen naar voren 
te treden. Hij stelde voor namens de gemeente het p roces te dir igeren en bij eventuele 
kwalijke afloop, al le kosten op zich te nemen. Aangezien "a//e middelen om vriendelijk 
met het huijs van Arenberg overeen te komen zijn uytgeput", besl ist het gemeentebe
stuur  de pastoor zijn gang te laten gaan . 
De betwisting le idde tot een overeenkomst waarbij M iddelburg in  het ge l ijk  werd 
gesteld .52. 

Op 23 december 1 836 kan burgemeester Devo ldere aan de arrond issementscommis
saris een ontwerp voorleggen van transactie tussen de gevolmachtigde van pr ins Pierre 
van Arenberg en het bestuurscol lege van Middelburg,  samen met een bevest ig ing van 
de intendant van de pr ins,  mijnheer Parmentier, een verklaring van pastoor And ries d ie 
de gemeente zal vertegenwoord igen,  en een beraadslaging van het gemeentebestuur53. 
Op 21 apri l  het jaar nadien wordt aan de intendant kopie overgemaakt van het Kon ink l ijk 
Besluit , waardoor de transactie onder volmacht kan doorgaan54. 
De burgemeester heeft nog een aanmerking :  art ikel 4 van de transactie stelt dat het de 
i nwoners van Middelburg toegestaan is naar behoefte water te putten uit het vaardeke. 
Daaronder moet verstaan worden,  vindt hij , dat de  sleute l  van de sluis in handen van het 
gemeentebestuur moet zijn en n iet in bewaring b l ijven bij Van Brusse l .  De burgemees
ter hoopt dat er verder geen meningsversch i l len zul len zijn en dat beide partijen voor
taan in vriendschap zul len overeenkomen. 

Op 9 jun i  1 837 moet de burgemeester alweer protesteren:  h ij is verbijsterd over wat hem 
door oud-burgemeester Van Brussel is meegedee ld ,  namelijk dat men van p lan is de 
Groene Markt te omheinen.  Als dat doorgaat, geraken opnieuw een g root aantal inwo
ners in de problemen,  want velen gaan daar hun water putten ,  laten er hun bomen 
zagen en leggen er hun l innen te bleken.  De intendant wordt verzocht d it n iet te laten 
gebeuren55• Het is ons helaas n iet bekend welk gevolg daaraan gegeven is. 

Ook met de kerkfabriek van Middelburg was er een gesch i l  omtrent mijn en d i jn ,  meer 
bepaald aangaande het eigendomsrecht van een stuk van "den verduisterden brievers
weg" ter grootte van ca. 28 are . I n  het voorjaar van 1 860 werd daarover een akkoord 
bereikt, en kwam het tot een transactie tussen prins Pierre van Arenberg en de kerkfa
briek. Deze laatste zou afzien van "elke pretentie" op dat stuk grond , in ru i l  voor 800 
frank, door de prins in de kas van de kerkfabriek te storten .  De gemeenteraad advi
seerde op 9 maart 1 860 gunstig ,  aangezien het bedrag in overeenstemming was met de 
waarde van die grond56• 1 251 



WELDOENERS 

Het was echter n iet al lemaal kommer en kwel .  

Op 1 2  maart 1 85 1  deelt het gemeentebestuu r  aan zaakvoerder Van Brussel mee dat de 
Steenweg naar Brugge over Moerkerke en Sint-Kru is .  op Middelburgs grondgebied zijn 
voltooiïng nadert .  Daarvoor had intendant Parmentier in  naam van pr ins Pierre op 20 
maart 1 843 een schrifte l ij ke belofte van subsidie gedaan57• 

In het najaar van 1 866 was het gemeentebestuur door bemiddel ing van de Maldegemse 
kand idaat-notaris Eduard Wal lyn.  de n ieuwe zaakwaarnemer. in onderhandeling met de 
prins van Arenberg omtrent de aankoop van een stuk grond voor het bouwen van een 
meisjesschool58• D ie  was eerder gehu isvest in de zondagsschool .  Pas in het voorjaar 
van 1 873 kwam er schot in de zaak. I n  e lk  geval was het voor M iddelburg een bu iten
kans: het perceel van 1 5  are 30 centiare aan de Groene Markt. sectie B nr. 20a op de 
kadasterkaart . was geschat op 2060 frank. maar de prins was bereid het af te staan voor 
1 200 frank. Wel had de admin istratie van de pr ins laten verstaan dat er "eenige haast" 
gewenst was in het afhandelen59• 

De dankbrief d ie Middelburg aan pr ins Pierre van Arenberg stuurde6(l, is van een heel 
andere toon dan de ni jd ige brieven uit  de jaren dertig .  De ondertekenaars. burgemees
ter Vandemoere. de pastoor en onderpastoors. schepenen. gemeentesecretaris .  onder
wijzer en onderwijzeres en "quelques natables". d rukken er u itvoerig hun dankbaarheid 
uit voor de welwi l lende medewerking in het totstandkomen van de nobele onderneming 
en zijn gelukkig te mogen vaststel len d at Zijne Hoogheid een n ieuwe b l ijk geeft van het 
belang dat h ij hecht aan het welzijn van de inwoners. De school zou oneindig veel bij
d ragen tot het ge luk van de M iddelbu rgse jeugd. 

"Aussi vatre nam sera-t-il taujaurs en bénédictian parmi naus". zo eind igt de brief: uw 
naam zal h ier  altijd dankbaar her innerd worden.  Wat we bi j  deze hopen gedaan te heb
ben. 

Noten :  

1 ) 

2) 
3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

J.-P. TYTGAT : Een blinde hertog. In : Oe blinde hertog. Louis Engelbert van Arenberg en zijn tijd. 
1 750- 1820 Brussel. 1 996. p. 1 2. 
Zie daaromtrent M. NELISSEN en J .-P. TYTGAT : Oe landgoederen. I n :  Idem. p. 73-79. 

Genealogische gegevens ontleend aan E. LALOIRE : Généalogie de la Maison princière et ducale 

d'Arenberg (154 7- 1940). Brussel. 1 940. en aan Oe blinde hertog . . . . hiervoor geciteerd. passim. 

Vermeld door K. VERSCHELDE in zijn Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen. Brugge, 1 867, 

p . 1 39. 
Het opschrift wordt in extenso weergegeven door VERSCHELDE, o.c. p. 1 63, en bij F. DE POTIER 

en J .  BROECKAERT in hun Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen -

Arrondissement Eeklo - Deel 111. Middelburg . . .  Gent, 1 870- 1 872, en anastatische herdruk, 

Handzame. 1 973, p. 1 27-1 28. 
Rijksarchief Gent (verderop afgekort als RAG):  Middelburg Graafschap en Stad nr. 488, 

Beraadslagingen van de Gemeenteraad. fO 1 0r, 1 8r, 24r, 41 v. 

Algemeen Rijksarchief Brussel (verderop afgekort als ARAB), Archives de Families - Papiers d 

Familie d·Arenberg. nr. LA 2304: brieven van M.-T. Lefevere aan mr. Mary resp. d .d .  27 dec. 1 8 1 2  n 

3 aug. 1 8 15 .  
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1 7) 

1 8) 
1 9) 
20) 
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23) 

Gemeentelijk Archief Maldegem (verderop afgekort als GAM), sectie Middelburg , Register van over

lijdens 1833- 1842. 
Zie over hem J .  HUYGHEBAERT : Oe Rederijker Pieter Frans van Hollebeke uit Middelburg-in
Vlaanderen, 1 74 7- 1805, in Appeltjes van het Meetjesland, 34 ( 1 983) ,  p. 1 67- 190 ,  en M. MARTENS : 
Oe Confrerieën van de Rozenkrans en van het Heilig Sacrament en Berechting te Middelburg, in 
Vriendenboek Luc Stockman, Aalter, 1 998. 
GAM, Idem, Register van overlijdens 185 1 - 1860. 
RAG, Idem nr. 438, Publicatiën der Regentie, 1836- 1 899, op datum van resp. 21 apri l 1 841  en 20 
februari 1 848. De brouwerij van Van Brussel moet gestaan hebben op het huidige erf van Wilfried De 
Baets aan het Bladelinplein. In  de Tableau indicatif et Matrice cadastrale bij de kadasterkaart van 
Popp vinden we onder Art. 250 bij sectie B 1 59 opgave van een "Brasserie "; dit en de aangrenzen
de percelen staan er op naam van Louis Vande Walle, landbouwer in Moerkerke. 
Meekrap of mede werd vooral in Zeeuws-Vlaanderen geteeld ; de wortel werd na droging en verma
ling verwerkt tot een poeder voor de bereiding van een felrode textielverfstof. Na 1 870 viel de ver
bouwing ervan sti l .  
GAM, Idem, Register van overlijdens 185 1 - 1860. 
GAM, sie. Maldegem, Register van overlijdens 1876- 1 880. 
ARAB, Idem. Behalve deze inventarissen, opgesteld voor eigen familiezaken , zijn als bron over de 
bezittingen van de Arenbergs te Middelburg ook de repertoria van het kadaster te citeren, bewaard 
in het Gemeentelijk Archief te Maldegem, sectie Middelburg, nrs. 659 tot en met 667. 
Ibidem. 
Zie daaromtrent D. VERSTRAETE : Overstromingen rond Middelburg. I n  Vrij Maldegem, jg.  23 nr. 37 
d.d.  1 0.09.1 966, en Idem : Eigendommen van Louis de Gand te Middelburg. In Vrij Maldegem, jg .  
33 nr. 46 d.d.  1 2. 1 1 . 1 976. 
RAG, Kaarten en Plans nr. 235 1 , afgebeeld en besproken bij M. MARTENS : Pieter Bladelin, ca. 
14 10- 1472, en Middelburg-in- Vlaanderen, 1444- 1994. Een biografie . . . .  Middelburg , 1 994, omslag
foto + p. 37-38. 
DE PODER en BROECKAERT, o.c. p. 1 7. 
GAM, Idem nr. 82 : Register van Correspondentie 1860- 1872, volgnr. 904. 
GAM, I bidem, volgnr. 21 1 2. 
VERSCHELDE, o.c. p. 1 40 .  
RAG, Middelburg Graafschap en Stad nr .  441  : Register van Correspondentie der Regentie van 
Middelburg 1822- 1826, fO 1 1 1  v, 1 1 3r, 1 1 5v. 
RAG, Idem, re 1 24v: mededeling van burgemeester Van Brussel aan de districtscommissaris te 
Eeklo. 

24) RAG, Idem, nr. 430: Notulen van burgemeester en schepenen 1825- 1836, niet gefo l .  
25) RAG : I bidem, op datumyan 30 april 1 836. 
26) GAM, Idem nr. 1 042: Armbestuur - Rekening en verantwoording . . .  , 187 1 - 1 905, passim, en nr. 1 05 1 ,  

Kasboek van het Armbestuur Middelburg, fO 1 v. 
27) GAM, Idem nr. 1 042, Passim, en nr. 1 043, Rekening en verantwoording . . .  1920- 1929, passim. In nr. 

1 05 1 ,  Kasboek . . .  , fO 9v, 1 3  v en 20r staat zonder nadere specificatie aangegeven dat mr. Wallyn die 
rente uitbetaalt; in nr. 1 052, Kasboek van den Ontvanger van het bureel van Weldadigheid 1 883-
1 905, wordt fO 29r notaris Louis Wallyn uit Gent als vereffenaar van de bedragen genoemd, die nu 
eens de prins van Arenberg, dan weer graaf de Merode Westerloo worden toegeschreven. We vin
den de rente al terug in GAM, Idem nr. 2 : Originele Rekeninge van de goederen competeren de den 
oisch et Sint Janshuis Binnen Middelburg in Vlaenderen de Annis 1 788, 1 789 et 1 790, waar ze op 
naam staat van "Elisabeth Pauline de gand de merodes gravinne van Lauraguais, princesse 
d'lsenghien gravinne van middelburg in Vlaenderen " 

28) GAM, Idem nr. 1 044, Rekening en verantwoording . . .  1 930- 1 937, passim. 
29) Zie daarover VERSCHELDE, o.c. p. 1 9 1  + n .  2 ,  en DE PODER en BROECKAERT, o .c . ,  die op de pp. 

1 32-1 34 de fundatieakte in extenso opnemen. 
30) RAG, Idem nr. 434 : Régistre des Publications et avis du maire . . .  , 18 1 7- 1835, fO 64 r, en nr. 441 ,  fO 

97r-v, volgnr. 9 12 ,  waaruit citaat. 
3 1 )  RAG, Idem nr. 441 , re 92v, volgnr. 878. 
32) Ibidem, re 1 0 1  r, volg nr. 949. 
33) V. VAERWYCK : Le Pi/ori de Middelbourg en Flandre. Koninkl ijke Belgische Academie, Mededelingen 

van de Afdeeling Schoone Kunsten, XX, 1 938, 4-5, p .  66-69. 
. 

34) Vaerwyck geeft 1 884 op als jaartal, bl ijkbaar voortgaand op de verklaringen van schrijnwerker Pieter 
Hanssen die toentertijd ook al bij de graafwerken aanwezig was. In de Gazette van Eecloo, jg. 22 nr. 
1 075 d.d .  20 mei 1 888 wordt echter (onder datering van 23 mei !) het bericht gebracht dat de 
schandpaal "deze week" gevonden werd. Dat jaartal zal dus wel het ju iste zijn. De correspondent 
heef( het over "twee groote arduinen pilaren die een geheel schijnen uit te maken". Overigens zag 
hij het nogal groot waar hij schrijft: "Het gehele stuk Is wel 7 meters lang ". 1 253 



Met dank aan Hugo Notteboom die ons de verwijzing naar dit oude persbericht bezorgde; zelf publi
ceerde hij op basis daarvan een artikeltje i n  Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, jg.  1 ( 1 987) 
n r. 1 ,  p .  39-40. 

35) GAM, Idem, Register van overlijdens 1 85 1 - 1860. 

36) Over het belang van pastoor, later kanunnik Andries voor Middelburg en het hele Meetjesland raad
plege men Herdenking Kanunnik J.o. Andries, 1 796- 1886, brochure uitgegeven door het Kanunnik 
Andries-comité Maldegem-Oostkamp, 1 986. 

37) RAG, Idem nr. 443, Register van Correspondentie, volgnr. 1 046. 
38) opgetrokken voor de troepen die in 1 831  te Middelburg in cantonnement lagen 
39) Als citaat weergegeven passages uit brieven van de burgemeester aan de intendant van de prinsen 

van Arenberg, zijn vertal ingen u it het Frans. 
40) RAG, Idem nr. 444: Register van Correspondentie, 1 834- 1839, volgnr. 6 1 .  
4 1 )  " . . .  Je dois vous déclarer, Monsieur L 'lntendant, que nous n 'avons pas, comme Ie Meunier de Sans 

Souci I'envie d'en appeler à la justice des tribunaux . . .  ". H ier wordt gezinspeeld op een verhaal in 
versvorm u it 1 797 van de Franse dramaturg en dichter François Gui l laume Andrieux ( 1 759-1 833) uit 
de bundel Contes, fables et anecdotes. 

42) RAG, I dem nr. 444, volgnr. 1 94. 
43) Wat n iet klopt: ze werd door Hugonet gekocht van de erven Bladelin, cfr. MARTENS, Pieter Bladelin, 

ca. 14 10- 1472, en Middelburg . . .  , p .  1 4  en de daarbij opgegeven bibl iografie. 
44) RAG, Idem nr. 444, volgnr. 4 1 0  
45) U i t  een fabel van L a  Fontaine. 
46) RAG, Idem nr. 437, Register der Deliberatiën van den Municipalen raed der Gemeente van 

Middelburg, 1829- 1 836, fO 1 20r-v. 
47) RAG, Idem nr. 444, volgnr. 632. 
48) RAG, Idem nr. 437, fO 1 28 r. 
49) RAG, Idem nr. 444, volgnr. 780. 
50) RAG, Idem nr. 437, fO 1 29v-1 30r. 
5 1 )  RAG, I dem nr. 444, volgnr. 963 : brief aan de arrondissementscommissaris met opgave van baten en 

kosten, 23 aug. 1 836. 
52) RAG, Idem nr. 437, fO 1 30v. 
53) RAG, Idem nr. 444, volgnr. 1 079. 
54) RAG, Ib idem volgnr. 1 1 89. 
55) RAG, I bidem volgnr. 1 224. 
56) RAG, Idem nr. 488, fO 45r. 
57) GAM, Idem nr. 8 1 ,  Register van Correspondentie, nr. 67. 
58) GAM, Idem nr. 82, volgnrs. 1 461  en 1 462 d .d .  8 nov. 1 866. 
59) GAM, Idem nr. 83, Register van Correspondentie 1872- 1888, volg nr. 67 d.d.  21 april en 75 d .d .  1 7  

febr. 1 873, volgnr. 1 58;  RAG, Idem nr. 488, Beraadslagingen van de gemeenteraad, fO 1 06r, 1 08r, 
1 09r. 

60) GAM, Idem nr. 83, volgnr. 76. 

BIJLAGE 

Brief van burgemeester Devoldere aan de intendant van prins Paul van Arenberg, 1 4  
maart 1 835 (vertaald u it het Frans) - Ri jksarch ief Gent, Middelburg Graafschap e n  Stad 
nr. 444, volgnr. 4 1 0. 

1 4  maart 1 835. 

Aan de Heer Intendant van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Paul van Arenberg. 

Heer Intendant ! 

Met uw brief van 1 8  augustus 1 834 bewijst U mij de eer, kennis te nemen van �w st�ndpun.t i�zake de vor

deringen van mijn gemeente, vorderingen die het voorwerp uitmaakten van dne bneven die Ik de eer h d 

aan U te mogen richten. . 
U beweert Heer Intendant, dat het Huis van Arenberg eigenaar is van de goederen die de gemeen! 

thans opv�rdert, als zijnde allodiaal bezit, niet verkregen door feoda81 0f heerflj'k recht, en dat daarom 

wetten waarop wij ons beroepen, niet van toepassing zijn . 



Als argument voert U aan dat Pieter Bladelin al deze goederen verkregen heeft door koop. U hebt, zo stelt 
U, de documenten die dat bewijzen, dat wil zeggen, de koopakten .  Die aankoop is een onbetwistbaar 
gegeven, door de geschiedenis bewezen ;  maar, Heer Intendant, er bestaaan ook andere documenten die 
men niet zomaar stilzwijgend kan overslaan. Er z i jn de patentbrieven van Phi l ips de Goede, gegeven te 
Arras op 23 Augustus 1 444 (we hebben ze hier bij de hand) ,  waarbij de hertog Middelburg ten bate van 
Pieter Bladelin tat leen verheft, ressorterend onder de Burg van Brugge. Het klopt dat als men maar ver 
genoeg teruggaat in de geschiedenis, er wel geen enkel feodaal bezit zal te vinden zijn dat niet ooit door 
een eerste allodiale eigenaar verworven werd; maar U zult het met ons eens zijn dat de gronden die wij 
vorderen hun titel van allodiaal verloren hebben en feodaal werden vanaf augustus 1 444. Zelfs al was het 
Huis van Arenberg erfopvolger van Pieter Bladel in,  dan nog zou de gemeente geheel in haar recht staan; 
maar zoals ik aantoonde in mijn vorige brief en zoals de geschiedenis getuigt, is het Huis van Arenberg 
volstrekt vreemd aan Bladelin .  Het is door een andere, louter en alleen feodale titel dat deze goederen 
aan het Huis van Arenberg kwamen. De heerlijkheid en nadien het Graafschap van Middelburg h ingen af 
van het leenhof van de Burg van Brugge. Onder ogen hebben we hier een authentiek afschrift met de 
handtekeningen van P.P. Cardinael en J .B .  Clé waar op folio 60 de som van 81 Ponden 1 0  schel l ingen 9 
groten is ingebracht, voor leen verheffing van het graafschap Middelburg. Het feodaal karakter van deze 
eigendommen is dus onaanvechtbaar, en de koopakten van Pieter Bladelin zijn hier van geen tel .  
Overigens zegt de  wet van 1 0  juni 1 793, 4de sectie art. 8 letterlijk : "Eigendomsbezit van 40  jaar kan i n  
geen geval de  gewettigde titel vervangen, en  de wettige titel kan geen andere zijn dan die welke voort
komt uit feodaal recht". Dus noch het bezit, noch de feodale titel -het Huis van Arenberg heeft er geen 
andere- kunnen een gemeente de rechten ontzeggen die de wet haar toekent. Ik hoop dus, Heer 
Intendant, dat U loyaal zult toegeven dat uw standpunt niet klopt en dat het Huis van Arenberg ten feo
dalen titel eigenaar is en dat dus de wetten van 26 jul i  1 790, 28 augustus 1 792 en 1 0  juni  1 793 daarop 
van toepassing zijn, dat wil zeggen, op de zes terreinen opgesomd in onze brief van 26 februari 1 834. Het 
is door feodale macht dat onze gemeente ervan beroofd werd. Het zal voor ons niet moeilijk zijn ,  indien 
nodig, te bewijzen dat de bedoelde gronden tot 1 8 1 9  vrijgesteld waren van grondlasten. Indien het privé
eigendommen waren, hoe hadden ze dan van ontheffing kunnen genieten ? Het is door toedoen van mijn
heer Vandenbossche, toentertijd burgemeester en beheerder van uw eigendommen onder naam van juf
frouw Lefevere, dat deze percelen in het kadasterplan werden ingeschreven als privé-eigendom van de 
prins. God, ons recht en de Prins van Arenberg zul len ervoor zorgen dat deze onrechtmatige eisen ophou
den. 

Nu de voornaamste kwestie die heel de discussie domineert, de feodaliteit, onweerlegbaar uit de weg is 
geruimd, heb ik maar weinig te zeggen over de aanmerkingen die U maakt ten aanzien van vijf van de 
zes gevorderde gronden. U rept met geen woord over de publ ieke plaats de groenenmarkt. I k  leid daar 
uit af dat U op dat punt de rechten van de gemeente erkent. Wat uw aanmerkingen omtrent de andere 
punten betreft, ze zijn samen te vatten in deze woorden : wij bezitten, wij planten, wij verkapen, wij ver
pachten de grazing, dat alles zonder tot hier toe enige tegenkanting te ondervinden, dus : het is van ans. 
Maar lieve God, vanwaar had de tegenkanting kunnen komen ? Van meneer Vande Casteeie ? Maar deze 
burgemeester heeft enige maanden de ontvangsten gedaan als aangestelde van Meneer Hennesy, en 
heeft jarenlang gehoopt dat ze hem definitief zou toegewezen worden. Van de kant van Meneer 
Vandenbossche of Van Brussel ? Maar die burgemeesters, hoewel met name vreemd aan het Huis van 
Arenberg, zijn beiden de feitelijke beheerders geweest van de goederen van Arenberg , als agenten en 
dirigenten van juffrouw Lefeveres boekhouding. Zo moesten gedurende dertig jaren de belangen van de 
gemeente onderdoen voor het eigenbelang van de beheerders van de eigendommen van de hertog van 
Arenberg. Loyauteit zou hen toelaten profijt te trekken uit de armtierige situatie van de gemeente, als kroon 
op hun spilzucht ! ! J  Het is dus een kwestie de handel en wandel van de heren Vande Casteele en Van 
Brussel te willen inzien als akten van erkentelijkheid van uw rechten, handel waardoor de eerste niet wil 
procederen over twee of drie roeden grond, en de tweede aan het Huis waarvan hij de belangen beheert, 
vraagt het geld van de gemeente deels te spenderen ten profijte van dat Huis. 
Het verheugt ons te vernemen dat mijnheer Vanbrussel tijdens zijn burgemeesterschap, de materialen 
afkomstig van de demping van de steenput op de droagemarkt, verkocht heeft ten bate van de gemeen
te, en dat de opbrengst daarvan groter was dan de kosten voor afbraak. Misschien komen we ooit nog te 
weten wat meneer Van Brussel met het saldo heeft aangevangen, want het is nergens terug te vinden, 
noch in de begroting, noch in  de rekening. Nochtans zijn de kosten netjes genoteerd. 
Terloops moet ik U, in mijn functie van voorzitter van het bureel voor weldadigheid, melden dat mijnheer 
Van Brussel sinds verscheidene jaren 1 % van de opbrengst van de kappingen in de bossen van de Prins, 
verrekent ten bate van de armen in de gemeente. Nooit werd daarvan een penning overhandigd aan onze 
armmeesters, de enige wettige bedelers van de producten van publ ieke weldadigheid. Daarom brengen 
we, in naam van onze behoeftige inwoners, luid protest uit tegen ieder particulier gebruik waarvoor mijn
heer Van Brussel dat geld kan aanwenden. Over een tijdspanne van 12 jaar moet die 1 % een aardige som 
vertegenwoordigen. 
Aangaande de oude vestingwallen die zijn omgevormd tot dijken, beroept U zich op de titel van koop door 
Pieter Bladelin, maar er is reeds aangetoond dat die van geen betekenis is en niets vermag tegenover de 
tiet waarop wij ons beroepen. Wij kunnen U met de feiten uit de geschiedenis en met de authentieke 
stadsrekeningen bewijzen, dat deze vestingen gemeente-eigendom zijn sinds 30 september 1 488, de 1 255 



dag waarop ze gebombardeerd en vervolgens geslecht zijn .  Het nivelleren werd gedaan op kosten van 
de gemeente. Telkens er herstel l ingen of constructiewerken nodig waren voor het behoud van die dijken, 
met name sinds 1 620 en tot aan de vrede van Munster in  1 648, of nog tijdens de Spaanse successieoor
log, was het de gemeente die daarvoor instond, soms met zeer zware heffingen. Eenmaal het gevaar 
geweken, heeft de heer die dijken laten beplanten op basis van zijn heerlijke rechten, en ze van l ieverle
de de gemeente ontfutseld. Als de vestingwallen dus een zware last betekenden, behoorden ze de 
gemeente; als ze daarentegen van nut waren en geld opbrachten, waren ze van de heer. Arme schapen, 
uw vel behoort u niet toe. 

Aan de hand van onze oude rekeningen, kunnen we hetzelfde aantonen betreffende het kanaaltje en zijn 
trekweg . In het eerder vermelde register van de grondlasten van Middelburg vinden we op folio 26 het 
volgende: "Bovengenoemde weg ,  de Brieversweg , die begint aan de watering genaamd Dhunnebeke en 
loopt tot aan de dreef van Zoetendale, is beplant met bomen, groeiende ten bate van Zijne Excellentie". 
I ndien, zoals U stelt, het bezit van het Huis van Arenberg van allodiale oorsprong is, hoe valt het dan te 
verklaren dat sinds zowat 40 jaar er geen enkele boom meer langs die weg groeit ten profijte van de Prins, 
en de aangelanden er aanplantingen doen ? 
I n  hetzelfde register vinden we op folio 27 : " I tem competeert aan zijne Excellentie de Schorreweg, die 
vanaf de stad Middelburg reikt tot aan het kanaal De Lieve; deze weg is beplant met eiken, die er groei
en ten behoeve van Zijne Excel lentie" .  Nochtans genieten verscheidene aangelanden er sinds lang het 
plantrecht. Wij kunnen trouwens bewijzen dat deze Schorreweg reeds bestond voor Bladelin in de wieg 
werd gelegd. Hoe kan hij dan Zijne Excellentie toebehoord hebben, anders dan ten feodalen titel, afge
schaft door de artikelen 1 en 2 van de wet van 26 ju l i  1 790, in onze derde brief aangehaald ? 
Het ziet ernaar uit, Heer Intendant, dat U de zwakheid van uw stell ingen inzag , want U eindigt uw brief 
met dreigementen. U gewaagt van een proces, U geeft de indruk een arme gemeente te willen afschrik
ken met het zicht op de kosten waaronder U ze kan verpletteren. 
Nee, Mijnheer de Intendant, dat kan niet de bedoeling zijn van het loyale en i l lustere Huis van Arenberg 
dat U de eer hebt te vertegenwoordigen. Het kan niet dat het de gemene rol zou spelen van de leeuw uit 
de fabel, die zegt Elle doit être à moi, dit-il, et la raison (Het is van mij, omdat zoals gij weet, 

G'est que je m 'appelle Lion. het Leeuw is dat ik heet) 
Neen, Heer Intendant, we kunnen niet geloven dat de werkelijke belangen van dit Huis een dergelijke 
gang van zaken opleggen: Soms is het goed recht te doen, zelfs als het arme mensen betreft. Wij vragen 
U met de grootste ernst de drie artikelen te onderzoeken uit ons voorstel van transactie, als geformuleerd 
in ons schrijven van 1 6  ju l i  1 834. U zult bemerken, dat met art. 2 daaruit, de gemeente afziet van het genot 
van gewassen,  ondanks de art.en 549 en 550 van het Burgerlijk Wetboek. De laatste paragraaf van art. 
550 zegt: "Hij (de eigenaar) houdt op te goeder trouw te zijn zodra de inhoud van de akte hem bekend 
is". Het is U bekend dat men nooit onwetendheid kan voorwenden van naar behoren uitgevaardigde wet
ten , zoals deze inzake de afschaffing van de feodale titels, waar wij ons op beroepen. In verband met die 
bepal ing van te goeder trouw zouden wij een en ander kunnen aanhalen dat niet zonder belang is. 
Mocht een of ander gedeelte uit de transactie u niet bevallen, wees dan zo goed een tegenvoorstel te 
doen. Een geest van verzoening, oprechtheid en loyauteit is eervoller dan het winnen van een proces. 
Mocht het tot een proces komen waarbij een arme gemeente ten prooi gegeven wordt aan feodale metho
des, dan kunt U wel voorzien dat de sympathie van het volk en de eer voor ons zullen zijn . 
Ik vraag U met aandrang, Heer Intendant, mij binnen de twee weken te laten weten of U afkerig bent van 
elke weg tot overeenkomst. U weet dat gerechtigheid de geslachten verheft, zoals onrecht ze verlaagt. 
Als wij erop vertrouwen dat recht zal geschieden, dan is het omdat we het afsmeken van een dienaar der 
kerk, van de hoogwaardige kanunnik van de kathedrale kerk van Namen. 
Mocht, tegen alle verwachtingen in uw antwoord afwijzend zijn, dan zult U het ons niet kwalijk nemen dat 
we ons rechtstreeks tot de zeereerwaarde Kanunnik zullen wenden en door middel van een gedrukte tekst 
onze aspiraties wereldkundig zul len maken. 
Deze brief zou U langs administratieve weg bereiken, ware het niet dat we zopas vernemen dat Mr. Van 
Brussel de 1 9de aanstaande een aantal bomen zal verkopen die de gemeente toebehoren, en die staan 
op terreinen waarop wij aanspraak maken. De verkoping is geafficheerd in herbergen in de buurge
meenten, terwijl men er in Middelburg zelf geen heeft durven uithangen. Die manier van handelen onteert 
de zaakwaarnemer en geeft zeer te denken. Waarom omwegen gebruiken als men meent in zijn recht te 
zijn? Het lijkt wel alsof er een diefstal beraamd wordt. 
Aanvaard , Heer Intendant, de verzekering van mijn volkomen hoogachting. 

De Burgemeester 

gesigneerd P.J .  Devoldere. 

De opzoekingen voor en de redactie van bovenstaande brief en van alle andere in verband met de zaak 
van Arenberg , danken wij aan de studie en de pen van onze hoogwaardige heer pastoor, de eerzame 
heer J.O. Andries, voorheen Lid van het Nationaal Congres van Belgiê. - Nota van de gemeentesecre
taris, F. Dumonceau 
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Walter Notteboom 

HET EINDE VAN DE BELLE EPOQUE . . .  
DE BELGEN LEVEN ALSOF HET NOOIT OORLOG WORDT 

Ons land waande zich vei l ig  in zijn neutral iteit , d ie  in 1 830 door de grote mogendheden 
gegarandeerd was. De meeste Europese confl icten waren aan Belg ië voorbijgegaan; 
het was ook neutraal kunnen b l ijven in de oor log van 1 870 tussen Du itsland en Frankrijk .  
Min ister Hel leputte sprak geruststel lend in  de kamer: "Het Belg isch leger is er een dat 
n iet hoeft te vechten" . l  Toch probeerde men de getalsterkte van het leger op te drijven .  
I n  1 909 werd voor de laatste keer het  lot ingsysteem toegepast. Wie wat ge luk  had ,  loot
te zich vrij; wie er zich in lootte, maar voldoende bemiddeld was, ' kocht' een vervanger. 
Op 1 4  december 1 909 was de wet op de persoon l ij ke beperkte d ienstpl icht (één zoon 
per gezin ,  met ruimte voor vrijste l l ingen) gestemd,  met behulp van de opposit ie.2 
Regeringsleider De Broquevi l le schatte de spanningen tussen de Europese grootmach
ten en het oorlogsgevaar beter in en legde op 5 december 1 9 1 2  het wetsontwerp neer 
ter invoering van de algemene persoonl ij ke dienstp l icht. Op 28 mei 1 9 1 3  werd de wet 
gestemd. I n  de hoogste kringen wist men dat, ondanks de beloften van de Du itse kei
zer Wilhelm " onze neutraliteit te respecteren ,  de  oorlog onvermijdel i jk was. In brede 
lagen van de bevolking was men daar n iet van overtu igd.  Belg ië maakte zich meer zor
gen over de economische gevolgen van de internationale spann ingen - die waren 
immers n iet gunstig voor zijn export - dan over de oorlog .3 

HET EINDE VAN EEN TIJ DPERK 

Na de aanslag op de Oostenrijkse kroonprinsen op 28 jun i  1 9 1 4  in Serajevo door de 
Serviërs verklaarde Oostenrijk-Hongarije op 28 ju l i  de oorlog aan Servië ,  op aansporen 
van zijn bondgenoot Duitsland. Het spel der internationale verdragen trad in  werk ing.  
Rusland sprong Servië bij , en kreeg steun van Frankrijk .  Ook Engeland verklaarde 
Duitsland de oorlog.  
De Nederlandse regering gaf een officiële neutral iteitsverklaring uit ,  maar kondigde 
meteen een algemene mobi l isatie af. Be lg ië volgde h iermee op 3 1  ju l i .  

Zoals overal ontstaat hierdoor ook in Maldegem grote beroering .  De mobi l isatie van de 
klassen 1 9 1 0  tot 1 9 1 4, later gevolgd door die van 1 90 1  tot 1 909, nog samengesteld vol
gens het oude lotingsysteem,  baarde grote onrust. 

Niet minder dan 38 1 Maldegemnaars worden opgeroepen. Men heeft een voorgevoel 
dat er rampen op komst zijn , een voorgevoel dat bewaarheid wordt. Als er nog enige 
hoop is, dan wordt d ie vernietigd door het u lt imatum van 2 augustus,  waarbij vr i je door
gang door Belgiê geêist wordt om de Franse inval te verhinderen, en door de feitel ijke 
inval van het Duitse leger i n  ons land op 4 augustus 1 9 1 4 . 1 257 



I n  de steden beg int men bi ljetten i n  te wisselen tegen zi lveren vijffrankstukken ,  de ham
sterwoede s laat toe en de prijzen rijzen de pan uit.4 De paniek s laat over naar het plat
teland . 
De mi l itaire overheid neemt al le macht i n  handen. De opvorder ing van auto's, fietsen , 
auto's paarden en honden,  neemt een aanvang .  Velen proberen een paspoort te 
bemacht igen om i n  Nederland b innen te geraken .  

De n ieuwsberichten worden verslonden,  ze zijn alarmerend . De forten rond Luik en 
Namen worden ingenomen, op 20 augustus rukt de vijand Brussel binnen. Bij Halen kan 
ons leger twee Du itse cavaleriedevisies terugslaan . Een Brits expedit iekorps gaat op 9 
augustus aan wal in Le Havre en wordt op 2 1  augustus ingezet in de slag om Binche. 
De kon ing beslu i t  op 20 aug ustus het leger terug te trekken b innen de fortengordel om 
Antwerpen .  
I n  Mechelen worden de D uitsers teruggeslagen. Zij koelen hun wraak op  de  stad 
Leuven.  Op 25 aug ustus wordt de un iversiteitsstad platgebrand als afschrikwekkend 
voorbeeld .  Zelfs de onschatbare b ib l iotheek gaat verloren .  De berichten over wreedhe
den en slachtingen onder de bevolk ing van Warsage,  Visé, Dinant, Andenne, Aarschot. . .  
gaan het Du itse leger als een lopend vuur vooraf e n  veroorzaken een panische schrik 
onder de bevolking . l n  vele streken is de  namiddag van 24 augustus gekend als 'vluch
tersmaandag '

-
of 'vl iegende maandag' .  

Pastoor Vereecke van Adegem noteert: Ook bij ons op de Hoeke, in Veldekens was geen 
mens nog thuis die maandag. Overal vluchtten de mensen een of twee gemeenten ver
der en keerden na enkele dagen huiswaarts. 

Van 4 tot 8 oktober wordt zwaar gevochten om Antwerpen. Op aandringen van kon ing in 
E l isabeth bes lu it kon ing Albert n iet tot overgave. Het veldleger verlaat in extremis 
Antwerpen. De vestingtroepen d ie achterbl ijven capituleren op 8 oktober. 
De dag nadien trekken de Du itsers de stad b innen.  Een groot deel van de bevolking is 
naar Nederland gevl ucht, evenals dr ieëndert igdu izend soldaten die er geïnterneerd 
worden .  Op 1 0  oktober wijkt het kabinet De Broquevi l le uit naar Sainte-Adresse in 
Frankrijk. De dag daarna deelt kon ing Albert zijn besl issing mee aan de Fransen : het 
Belg ische leger bl ijft in België en zal slag leveren aan de Ijzer. 
Het g ros van het ve ld leger, dodel i jk vermoeide soldaten ,  bere ikt op 1 4  oktober de Ijzer. 
H ier zal men te al len prijze standhouden.  

In de IJzerslag d ie losbarst op 18 oktober, staan 75 .000 Belgische soldaten tegenover 
85 . 000 Du itsers. Op 22 oktober steekt de vijand de rivier over b ij Tervaete. Het redmid
del wordt het openstel len van het verlaat van de Noordvaart b ij hoog tij .  Van 29 oktober 
tot 2 november stromen 700.000 m3 water de IJzervlakte in en wordt de vijand terugge
drongen. Het Du itse offensief strandt op een frontl i jn d ie van 1 9 1 4  tot 1 9 1 7  bijna n iet 
meer zal veranderen5. 

DE OORLOG IN MALDEGEM 

De gemeenteraad houdt zitting op 5 augustus 1 9 1 4. 
Het enige punt op de agenda is "maatregelen nemen ten gevolge des oorlogs ". 
Het gemeentebestuur  bestaat uit :  Charles Rotsart de Hertaing, burgemeester, Hector 
Cuelenaere en Leonard Vanhyfte, schepenen, Edmond De Meyere, Frederik Dhont, 
Henr i  Tamsij n ,  Ed uard Van Hu l l e ,  Edmond De Rycke, Leopold perquy, Emiel 
Vandenbroucke, August Verleye, raadsleden, Alfons Vermeersch, secretaris. Frederik 
Dhont week u it naar Engeland. 



Een beeld van het marktplein met heel veel volk. Behalve één enkele sjees, is er geen enkele fiets of auto te zien, 
wat ons sterk aan de oorlogsomstandigheden doet denken. Er is veel kans dat de menigte wacht op een voed
selbedeling, die op geregelde tijdstippen vanuit Nederland werd georganiseerd. 

De burgemeester opent de vergadering met het vertolken van "zijn innige gevoelens van 
bewondering en bedanking tegen de goed opgekomen en naar het oorlogsterrein 
geroepen en vertrokken soldaten, aan dewelken hij eenen vaderlandse hen groet toe
stuurt en hoopt dat zij al/en in goede gezondheid en met de lauweren der zegepraal 
beladen zul/en mogen terugkeeren ".6 De gemeenteraad werkt aan he,t organiseren van 
nachtwachten in het dorp en in de bu itenwijken en krijgt lezing van de beschikking der 
heren ministers van B innenlandse Zaken over verp leging van gewonden tijdens de oor
log . 

De Duitsers, aan wie reeds twee maanden de reputatie van moorden en branden voor
afging,  val len hier binnen op woensdag 1 4  oktober. Zij treffen hier een grotendeels leeg 
dorp aan . Zij steken de geweren van de burgerwacht in brand .  Het h istorisch vaandel 
van de oud-strijders uit 1 83 1  verdwijnt eveneens in  het vuur. 

De Duitsers houden lelijk huis in leegstaande won ingen, vee l wordt bu itgemaakt, ver
nield of .weggesleept. De meeste burgers komen,  bezorgd om have en goed , na enke-
le dagen terug .  1 259 
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Op 1 0  november 1 9 1 4  worden de bruggen over de kanalen opgeblazen . De grens tus
sen Belg ië en Nederland wordt hermetisch afgesloten .  
Tot januari 1 9 1 5  staat Maldegem onder de Duitse Kommandantur van Eeklo, met als 
kommandant Aeg id i .  Daarna wordt Maldegem "Operationsgebied" met een "Kaiserl iche 
Kommandatur " ,  i n  het hu is  Vermast, onder Ortskommandant N ieten ,  in  1 91 6  opgevolgd 
door kommandant Reunert. 

DE BURG ERS VERLI EZEN H U N  VRIJHEDEN 
Ons duurbaa,r vaderland zucht onder vreemde heerschappij 

Reeds op 4 augustus 1 9 1 4  pub l iceert de Du itse Rijkskansel ier Bethmann-Hol lweg zijn 
eerste instructies. H ij bepaalt daarin hoe h ij het zopas veroverde gebied zal besturen.7  
De vrijheid van denken, van spreken en van publ iceren is afgeschaft. Aan politiek doen 
is dus ten strengste verboden. N iemand mag er  nog een persoonl ijke mening op nahou
den , of het is op zijn minst gevaarl i jk d ie  pub l iek te u iten . 

BE:RICHT 
betrekkelijk het verkeer buiten en binnen de gen1een te. 

Paspoorlen VOOI' hel ElappeDgeuieu cu voor hel GreDsgcuicu mugelI niel Illeer aangeHaagu worden. _JaOl'ragen 
van pa I'0orlell' �oor hel Opcraliegchied mogen 111aar ingedielld worden, \I ,""cer dl' J'cis ,'OLSTl\EKT 
l100dig is l'lt m�1 crll mi l ita ir helang: in n'l'lmnd slaaf . 

Aam r"llell ' all l'a';l'0urll'n binncn tlt- gemCt-nk i\1nhlcgcm ( meI l I i lzondering nn:\I' hcl gebied dcr o" erzijde 
van hel Lcol'oltls�:ll\aal ) mogell nOB Ol' tic I\olllllland:llllur voorgelegd worden voor hcl �e"a� \l aar hcl geld I land· 
gebruik rn reizeIl in hl'! alg('ll)Pcn helang. 

liet i!l slJ'clI;.t H'rJmJCJI) zidl zOIHIl'1' pnspool" Ic bcr;rrCIi V311 alltlere " ij�{'n del' srmcrnh\. nlsoo,," ,'no den kom 
der gemeenle, IIl1ar dc richlill.� dcr grenzen van hel Elappen�ebi,c1_ zoo\\ el als n'''r hel 1 I"lIulld,.ch grensgebied, 
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worden zonder hl'laljll� aangeslagen. 

MALDEGEM, 3 Februari 1 9 1 6. 

DE KOMMANDANT. 

(getci) NIETEN. 
Hauptmann d. S. a. D. 

SDelpersdrukkerij G. Parrin. 

Alle pub l icaties moeten onderworpen worden aan de Du itse censuur : drukwerk, toneel ,  
zang,  dec lamatie, muziek,  tentoonste l l i ng ,  projectie van d ia's of f i lms, aan plakbrieven, 
enz. De drukkers, de auteurs en hun medepl ichtigen die de wet overtreden ,  zul len zwaar 
gestraft worden (Wet van 1 5  oktober 1 9 1 4) .  
Zijn verboden : al le openbare bijeenkomsten,  waar vraagstukken behandeld worden van 
pol it ieke of socio-culturele aard (Wet van 1 6  januari 1 9 1 5). De openbare bijeenkomsten 
met een zuiver godsd ienstig karakter worden toegelaten ( idem). 
Al le vooroorlogse verenig ingen met enige pol itieke strekking worden ontbonden ver
klaard (Wet van 1 6  jan . 1 9 1 5). De leiders, de stichters en de leden die d it verbod over
treden , zu l len gestraft worden met een gevangen isstraf gaande tot 1 jaar, en met een 
geld boete tot 5 .000 fr. 



De laatste vermeld ing in  het kasboek van het Davidsfonds dateert van de zomer van 
1 9 1 4. Als laatste u itgave wordt vermeld :  muziekpapier voor de Rubenscantate in Gent 
(jul i  1 9 1 4) , 50 ct. Dan volgt de aangrijpende z in die heel de trag iek samenvat van een 
bevolking die in de verdrukking leeft: 
" 19 16 - Inkomsten - Ons duurbaar Vaderland zucht onder vreemde heerschappij - de 
werkingen onzer sociëteit houden op gedurende 1 9 15- 19 16". 

DE DODELIJ KE DRAAD 

Bewegingsvrijheid wordt beperkt, rondslenteren ,  g roepen vormen op de hoeken van de 
straten wordt verboden (Verordening 13 december 1 9 1 5) .  
Het verkeer o p  de  gemeente wordt gereglementeerd (3 februari 1 9 1 6) .  Bewoners van 
het centrum mogen n iet verder gaan dan tot aan de fabriek De Laere in de 
Westeindestraat, tot het einde van het Molentje en het kerkhof in de Katsweg .  
Landbouwers mogen wel het centrum in en u i t ,  maar na  22  u .  mag n iemand meer te zien 
zi jn.  
Op reis gaan kan n iet. Een "Passburo" wordt opgericht .  Voor dwingende verp laats ingen 
is een toestemming nod ig ,  een laisser passer. 
Op 27 ju l i  1 9 1 5  maken de Du itsers het hun eigen soldaten d ie wi l len deserteren en naar 
Nederland vluchten ,  bijzonderl ijk  moei l ijk door het opr ichten van de dodel ijke draad tus
sen België en Nederland .  De draad werd met hoogspann ing geladen. Waar h ij door de 
dorpskernen loopt, is er aan weerszijden nog een beschermende draad aangebracht, 
vooral om kinderen en d ieren te bevei l igen.  Brieven ,  pakjes en mensen over de draad 
brengen was een riskante onderneming .  Sommigen tartten de Du itsers door vele keren 
'door de draad te gaan ' ,  waarop uiteraard strenge straffen stonden B 

Dat 'de draad' een moeilijk te nemen hindernis was blijkt wel uit deze opname. De vierdubbele met hoogspanning 
geladen draad is in  de bebouwde kom links en rechts beveiligd door een extra afsluiting. Dit was niet overal het 
geval, zodat de draad talrijke dodelijke ongevallen heeft veroorzaakt, zelfs onder de Duitsers. 1 261 



Maldegemse mensen verzameld in het park achter het kasteel van jonkheer Frederik Dhont, nu ons gemeente
park. Hebben de vrouwen een paar tassen proviand mee voor de mannen die opgeëist worden voor een of ander 
karwei? Zij zien er eerder terneergedrukt uit. Hun gelaten houding steekt schril af tegenover de welgedaanheid 
van de Duitsers. 

Op 3 1  ju l i  1 9 1 5 , de dodel ijke d raad bestond nog maar vier dagen, viel het eerste slacht
offer :  Henri B ronze. Op 1 4  augustus 1 9 1 8  werd Herman Appel erdoor geëlektrocuteerd. 
Op 28 apri l  1 9 1 7  wordt pr ikkeldraad aangebracht op 80 m voor de elektrische draad. 
Wie z ich voorbij de pr ikke ldraad begeeft, wordt zonder verwitt ig ing doodgeschoten. 

WIE ZICH VERZET WORDT OPGEPA KT EN GEDEPORTEERD 

De u itgever Victor De L i l le  ondervindt a l  d i rect moei l i jkheden om hetgeen h ij schreef in 
z i jn 't Getrouwe Maldegem en krijgt verbod zi jn b lad u it te geven .  Het laatste nummer 
van 1 9 1 4  (n r. 4 1 )  versch ijnt op zondag 1 1  oktober 1 9 1 4 . Victors zonen ,  Jozef en Leon, 
bes lu iten 't Getrouwe te laten verschi jnen vanu it Nederland :  nr. 42-43 van zondag 1 8  en 
van vrijdag 23 oktober versch ijnt als "Hollandsche editie - Niet toegelaten in België ". 
U iteraard zijn de exemplaren voor Belg ië bestemd en worden ze b innengesmokkeld . Op 
29 november en op 6 ,  1 3  en 20 december 1 9 1 4  verschijnt nog in Maldegem een 
Belgische editie onder Ouitsche censuur. 
Ondertussen krijgt Victor De L i l le nog meer problemen met de bezetter. Op 1 5  decem
ber 1 9 1 4  wordt h ij in hechten is genomen. H ij weigert te zeggen aan zijn Du itse onder
vragers in Tielt, wie de Engelse vlag op de kerktoren van Stad en heeft uitgestoken en 
wordt gedeporteerd naar Holzminden i n  Westfalen. 
Begin 1 9 1 6  krijgen de zonen De Li l le verbod nog verder 't Getrouwe vanuit Nederland 
te laten verschijnen. Omwi l le  van de druk op hun fami l ie  beslu iten ze de uitgave stop te 
zetten.  Op 27 februari 1 9 1 6  verscheen de laatste Hollandsche editie van 't Getrouwe. 
Dit ten sp ijt van d iegenen d ie een fami l ie l id  achter de Ijzer hadden, want in  't Getrouwe 
konden ze nog en ig n ieuws vernemen over hun soldaat. nieuws dat over Nederland bin
nengesmokkeld werd . 



BANNELINGEN 

Deportat ie v ie l  n iet al leen aan Victor De L i l l e  ten dee l .  Nog dert ien andere 
Maldegemnaars onderg ingen hetzelfde lot. 

9 okt. 1 9 1 4  : Leloup Henri , Stationsstraat, . . .  - 1 2 . 1 8 . Versch i l lende p laatsen in  Du itsland .  
14  dec. 1 9 1 4  : De L i l le Victor, Noordstraat. 1 4. 1 2. 1 4  - 2 . 1 2. 1 8. I n  Giesen (3 maanden),  
nadien Holzminden,  op 26. 1 2 . 1 6  naar Zwitserland .  
26  apri l  1 9 1 5  : Van Laecke Augustiel:] , U rselweg . 26.4. 1 4  - 9 . 1 1 . 1 8 . Brugge, Aken ,  
Schl iesburg. 
7 mei 1 9 1 5 : De Love Edmond ,  Oude Aardenburgse Weg . 7 .05. 1 5  - 1 5 . 1 1 . 1 9 . Senne
lager. 
7 mei 1 9 1 5 : De Love Henri , Oude Aardenburgse Weg . 7 .05 . 1 5  - 9 . 1 1 . 1 8 . 
7 mei 1 9 1 5 : Coens Richard , B loemestraat. 7 .05 . 1 5  - 1 5 . 1 1 . 1 8 . 
8 mei 1 9 1 5 : Van Maldegem Eduard , Vakekerkweg.  8 .05 . 1 5  - 20. 1 2 . 1 8 . 
1 7  mei 1 91 5  : Thys René, Moerhuize. 1 7 .05 . 1 5  - 23 . 1 2 . 1 8 . Wienzin en Holzminden .  
December 1 9 1 5  : Moerman Serafien , pol i tiecommissaris, Boudewijn Lippensstraat. 
Overleden in Holzminden 28. 1 2 . 1 6 . 

Commissaris Serafien Moerman werd aangehouden, zogezegd omdat in zi jn won ing 
brieven gevonden werden d ie vanuit  Nederland b innengesmokkeld  waren .  Z i jn  stoffel i jk 
overschot werd na de oorlog naar Maldegem overgebracht. H ij l igt begraven op het 
Maldegemse kerkhof. 

1 6  jan. 1 9 1 6  : De Mauw Virg in ie ,  Westei ndestraat, echtgenote Bottelberghe,  werd aan
gehouden op beschu ld ig ing onderdak te verlenen aan een voortvlucht ige. 1 6 .0 1 . 1 6  -
3 1 . 1 2 . 1 8. Na 22 maanden in Holzminden,  overgebracht naar Frankrijk. 
28 dec. 1 91 6  : Van Caseele H ippol iet, Broekhu ize. 28. 1 2 . 1 8  - 1 8 . 1 0 . 1 9 . Brugge,  
Hannover, Solzau. 
22 nov. 1 9 1 6 : Martens Camiel , Kleitkalseide. 22 . 1 1 . 1 6  - 1 0.02 . 1 7 . Gu leen. 
28 ju l i  1 9 1 7  : Terny Emma, echtg . Meire,  Eelvelde.  28.07 . 1 7  - 28 . 1 1 . 1 8 . S iegburg . 
1 6  mei 1 91 8 : Savat Lou is ,  Westeinde. 1 6 .05. 1 8  - 1 .02 . 1 9 . Gent, Vi lvoorde, GÖrl itz.9 

GEDWONGEN TEWER KSTELLING EN BESTRAFFING 

De gedwongen tewerkste l l ing begon reeds in  1 9 1 6  en werd voortgezet tot het e inde van 
de oorlog . Wie arbeidsbekwaam was, werd opgevorderd , hetzij voor arbeid in de nabij
heid van de frontzone in  West-Vlaanderen ,  hetzij voor werk d ichtbij hu is ,  zoals voor de 
aanleg van een vl iegveld in de Warmestraat of van bunkers in  de kanaald ijken .  Het vl ieg
veld was pas operationeel tegen het einde van de oorlog en werd dan prompt gebom
bardeerd door de Engelsen . 

I n  Strobrugge staan tussen de twee kanalen nog steeds twee reuzenbunkers uit  d ie tijd .  
Ze lagen strateg isch aan een hoofdweg , maar ze hebben waarschijn l ijk nooit tot iets 
gediend .  De Duitsers verwachtten immers een aanval vanu it Engeland .  I n  de dijk van 
het Leopoldkanaal werden onderstanden en sch ietstanden gebouwd. Vele versterkin
gen werden maar half afgewerkt. In het vooruitzicht van een i nval u it  het noorden werd 
tussen Tramstraat en Brielstraat een 'p ionierpark' ingericht: een verzamelplaats van 
materialen,  dienstig voor het front. 
In Burkel werd een grote groep aan het werk gezet voor het rooien van sparrenbossen .  
Dennenhout was noodzakel ijk om de du izenden k i lometer loopg rachten te  verstevigen.  1 263 



"Verenigde kameraden van Maldegem te Slype - 1 91 7", lezen we op het bord. Een aantal Maldegemnaars ver
plicht tewerkgesteld achter het front in West-Vlaanderen. 
Zittend v. l .n .r. Alois Zoetaert, Pieter De Clerck, Cam iel Blomme, Adolf Blomme. 
Staand, v.l .n .r. : Camiel Van Poelvoorde, Maurice De Pré, Moerhuize, Honoré Debbaut. 

In de nabijheid van de molen De Vos stond een mun it iedepot. B ij de aftocht werden de 
Maldegemnaars gedwongen het te helpen ontru imen, zo n iet g ing het depot de l ucht in ,  
met  onvoorstelbare gevolgen voor de dorpskom. 

Op het Statiep/ein werd in  1 9 1 6  een rampe gebouwd , een verhoogd platform voor los
sen en laden van tre inen.  Maldegem werd een belangrijke losplaats voor oorlogsmate
riee l .  De tramli jnen werden uitgebroken ,  er was immers geen verbinding meer met 
Nederland .  

Van een rechte verb inding tussen Markt en station, nu de  Nieuwstraat. was in 1 9 1 4  nog 
geen sprake . De Duitsers, d ie nogal van effic iëntie hie lden, vonden dat dergel ijke ver
binding tussen hun mun itiedepot en de Markt normaal was. Een project dat trouwens 
voor de oorlog reeds in de gemeenteraad ter sprake kwam. Door het erf van Francies 
Van Kerschaever-De Vos werd de bedd ing voor een weg getrokken.  Voor de stevigheid 
werd die opgevuld met sparrenbomen ,  d ie bedekt werden met aarde. Na de oorlog w r
den hier in de jaren twint ig de fraaiste woningen van Maldegem gebouwd. 



Honderden mannen en vrouwen werden opgeëist om versterkingswerken u i t  te voeren 
in  Maldegem, Oostkamp,  Oostende, Zeebrugge,  Stene,  S l ijpe,  Varsenare, Koekelare , 
Lissewege . . .  Wie opstandig was , of de gedwongen arbeid probeerde te ontkomen,  
beviel het slecht : 74 personen werden naar de  strafbataljons van Dudzele ,  Longwy, 
Sedan, Verdun  . . .  gestuurd .  Ze kwamen levend, maar geknakt in hunnen gezondheids
toestand terug. 

Bovenaan de lange l ijst van "Gedwongen werk op ' t  front of e lders,  hebbende den dood , 
kwetsuren of ziekten teweeggebracht" vinden we vijf personen d ie een ziekte of werk
ongeval overkwam met dodeli jk gevolg : 

Matthijs Enoch, Karrewegel ,  gestorven in het hosp itaal te Oostende óp 1 4 .01 . 1 9 1 7 , z iek 
geworden op het werk te Sevecote, h ij l iet een weduwe met drie kinderen na. 
Van Hooreweder Omer, Karrewegel ,  overleden ju l i  1 9 1 7 , h ij bezweek aan werken te 
Slype. 
Debbaut Arman d ,  Vakekerkweg , over leden 25 .09 . 1 8 , bezweek aan werkeri te 
Zeebrugge. 
De Poorter Leon, Kleine Bogaarde, ongeval op 26.6 . 1 8 , bij werken op het vl iegve ld in 
Maldegem werd zijn been verbrijzeld door een vl iegtuigbom. 
Van Poelvoorde Marce l ,  Katsweg,  ongeval op 20. 1 1 . 1 9 1 6 , been afgereden bi j  werken 
aan het station van Maldegem. 'o 

Het zware werk bracht heel wat ongeval len mee, met k le ine of g rote verminkingen tot 
gevolg. Het aantal opgeëisten in Maldegem bedroeg meer dan 1 200, waaronder 60 
vrouwen en 1 0  k inderen onder de 1 4  jaar. Verscheidene onder hen stierven na de oor
log aan ziekte en u itputting .  

HU LPCOMITÉ 

Op 1 5  september 1 9 1 4  was reeds een Nationaal Hu lp- en Voedingscomité opgericht. 
De gemeenten moesten in  deze kas bijdragen storten en konden dan hulp gen ieten voor 
hun bevolking.  

Plaatsel ijk werd een comité aangesteld om de voedselverdel ing te organiseren .  
Voedseltekort, zelfs hongersnood , is  onder  de m in  gegoeden weldra een real iteit . Tot 
1 9 1 5  sprong het gemeentebestuur  bij met bloem,  tarwemeel ,  rijst. 

Het hulp- en voedingscomité stond onder le id ing van postmeester Claeys . Daar brieven 
schrijven verboden was, hadden de postbeambten immers heel wat minder werk. Het 
comité zorgde ook voor de verdel ing van de levensmiddelen die uit Amerika kwamen, 
o.a. meel en spek. 

Verschi l lende subcomités ontstonden. Zo bestond er ook een comité dat zorgde voor de 
mil itievergoeding aan ouders en bloedverwanten van de opgeroepen soldaten .  

I n  de brouwerij Verstr inge (nu de zaak De Gryze , in  de Noordstraat) werd de volkssoep 
gekookt. In de brouwerij Potvl iege en ook achter de bureaus van 't Getrouwe vond men 
ruimte voor de bedel ing van de schoolsoep voor de kinderen .  De burgerdochters, zoals 
de jonge meisjes Potvl iege, h ie lpen h ierbij g raag een handje. Voor hun eigen voorzie
ningen hadden de Duitsers een bakkerij in de Broederschool en voor hun bierproductie 
legden ze beslag op de brouwerij Herpel inck naast de school . 1 265 



De bedeling van de volkssoep, Maldegem, 1 9 1 7. 
Dit gebeurt op de binnenplaats van brouwerij Verstringe, toen op nr. 1 8  in de Noordstraat (nu huis De Gryse). 
Zittend, uiterst l inks: Blanca Roggen, secretaresse van het comité, de latere echtgenote van Gabriël De Lille. 
Naast haar Edmond De Meyere (°1 860), handelaar in  voedingswaren, voorzitter van het comité en Paul Standaert, 
die drukker werd. De jongen u iterst l inks met het boek is Willy Verstringe. 
Achter de bestuurstafel Edmond Van Hecke (°1 861 ), een vaardige sjezenmaker uit de Noordstraat. Kamiel Willems 
en Livina Van Maldeghem houden de moutschepper vast om de soep te roeren. 
Achteraan in het midden nog drie voorname personen: de onderwijzer August De Ceuninck (°1 881 ) ,  met naast 
hem Napoleon Van Nieuwenhuyze (°1884), groothandelaar in meststoffen uit de Marktstraat en Hector Potvliege 
(°1 882), huidenvetter uit de Noordstraat. 
Naast de kinderen die met een grote kan soep komen halen, is de vrouw op de voorgrond rechts een opvallende 
verschijning. De menster van het hondengespan is Nathalie Leers, wonende Lievebarm, Strobrugge, moeder van 
een kroostrijk gezin met 1 2  kinderen, negen meisjes en drie jongens. Haar man is bedrijvig als plantenkweker, een 
'stiel' die door zoon Medard verdergezet werd. 
Nathalie Leers had de toelating om voor de Strobruggenaars, die op Strobrugge geïsoleerd zaten, soep te komen 
halen. 

DE BEZETTER INVENTARISEERT EN PLUNDERT MALDEGEM 

De verovering van grondgebied wordt u iteraard gevolgd door bezett ing. Concreet bete
kent dat het opeisen van de aanwezige voorraden en het u itpersen van de plaatselijke 
bevolking .  
De Du itsers doen dat systematisch en g rondig.  AI in november 1 9 1 4  beginnen ze met 
het opstel len van een u itgebreide en gedetail leerde inventaris. Op 24 november 1 9 1 4  
moet iedereen die hooi bezit, daarvan aangifte doen. 
Nadien volgt al wat aanwezig is b ij de Maldegemse bevolking en al wat nuttig  kan zijn 
voor het Du itse leger : trekd ieren, zoals paarden en ossen ,  melkvee, slachtvee, k ippen 
e.a.  (29 november 1 9 1 4) ;  metalen, zoals koper, messing, brons en n ikkel (5 okt. 1 9 1 5) ,  
lood en t in (26 jun i  1 9 1 6). Nadien volgen voedsel voor mensen en dieren ,  grondstoffen. 
gebru iksvoorwerpen,  brandstof, enz. enz. 



Soepbedeling in de hovingen van u itgever Victor De Lilie. 
De families Potvliege en Timmerman hebben de organisatie van de soepbedeling in handen. 
V.l.n.r.: 1 .  Irène Potvliege, echtgenote van dokter René Timmerman, Nieuwstraat 2. Bertha Cabuy, echtgenote van 
apotheker Emiel Vandenbroucke 3. Jul ienne Cuelenaere 4. Henri Timmerman, vader van dokter René Timmerman 
5. Germaine Timmerman 6. Maria Busschaert 7. Madeleine Potvliege, moeder van Louis Bekaert-Vanhyfte, 
Noordstraat 8. Postmeester Claeys 9. Ernest Timmerman, zoon van Henri en broer van René 1 0. Honoré 
Potvliege, brouwer 

I ntussen wordt de gemeentekas geplunderd (nov. -dec . 1 9 1 4) .  De wedden van de amb
tenaren en de facturen kunnen niet meer betaald worden .  De gemeente moet bijgevolg 
de ene bijzondere lening na de andere u i tschrijven bi j  het Gemeentekrediet. Op 5 janu
ari 1 91 5  : 75.000 fr. , op 8 okt. 1 9 1 5  betreft het al 1 00.000 fr. en op 1 2  januari 1 9 1 7  is er 
al sprake van de tiende lening ! 

Voor de duivenmelkers komt op 8 mei 1 9 1 5  een vrese l ijke 'verordnung ' :  du iven bezitters 
moeten een briefje ondertekenen dat ze hun du iven voor een aantal dagen zul len opslui
ten . De duivenmelkers val len onder de wet op de spionage. Postdu iven worden immers 
gebruikt als bezorgers van geheime boodschappen. 

Een andere verordening beveelt de du iven defin itief b innen te leveren .  Ook d it laatste 
amusement wordt de volksmens afgenomen.  Edmond De Love uit de Buurtstraat en 
Emiel Van Maldegem van de Akker worden gesnapt voor du ivensmokkel en komen 
Victor De Lille vervoegen in Holzminden.  1 267 
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De bedeling van de melk op 22 september 1 9 1 7  op de binnen koer van de brouwerij Potvliege. 
Achter de kuip met melk bevinden zich I rène en Olga Potvliege; uiterst rechts Laura Potvliege (met strikje); de 
knaap met col marin is de latere brouwer Aimé Potvliege. De sjofele kinderen kijken reikhalzend naar de fotograaf. 

DE EERSTE OPEISINGEN 

De eigen l ijke opeisingen beg innen pas na een jaar bezett ing en op een lud ieke manier. 
I n  de herfst van 1 9 1 5  worden al le schoolk inderen opgetrommeld om zo veel mogelijk 
e ike ls ,  kastanjes, okkernoten ,  hazelnoten en beukennootjes te verzamelen en naar de 
bezetter te brengen. De opbrengst loopt in de du izenden kg. De moeite waard om de 
actie e lk jaar te herhalen . l l  

De volgende jaren moeten de kinderen naast eikels, noten en kastanjes, ook braam
bessen p lukken. De braambessenpluk van 25 ju l i  1 9 1 8  levert 1 .200 kg op en die van 1 3  
augustus nog eens 1 .000 kg.  O p  29 mei 1 9 1 7  moeten de kinderen brandnetels inzame
len,  op 5 oktober 1 9 1 7  aardappel loof en op 1 0  november nogmaals brandnetels. Van de 
braambessen maakten de Du itsers confituur, daar ze geen boter meer hadden om hun 
brood te smeren,  de brandnetels leverden vezels voor het verstevigen van al lerlei weef
sels voor de oorlogsindustrie. 

Op 1 8  november 1 9 1 5  moet de bevolking allerhande metalen voorwerpen in leveren: 
koper, brons en nikkel .  Nadien komen nog d iverse gelijksoortige leveringen: prikkel
d raad en gewone metalen draad ( 1 2  apri l 1 9 1 7) ,  metalen voorwerpen (7 augustus 1 9 1 7, 
29 oktober 1 9 1 7, 1 3  mei 1 9 1 8). E lke lever ingstijd duurt tot het vooropgestelde gewicht 
bereikt is .  



Het "Comité koekenbedeling" bij Arthur Verkinderen, Akkers. 
De foto is genomen bij Arthur Verkinderen, toentertijd wonende op de wijk Akkers. Later richtte hij een beschuitfa
briek op in de Kanunnik Andrieslaan, dichtbij de Broederschool. Hier werd graan gemalen en van de bloem wer
den 'oorlogskoeken' gebakken. Samen met soep of chocolademelk werden ze aan de behoeftige inwoners uitge
deeld. 
Van links naar rechts : 1 .  Postmeester Claeys, belast met de organisatie van de hulpverlening. 2. Zittend : Louis 
Busschaert 3. Honoré Potvliege 4. Henri Timmerman, vader van dokter René Timmerman en mevr.De Pré
Timmerman Rosa 5. Emiel Van Poelvoorde 6. Achiel Van Hoorebeke 7. Jul ien De Meulenaere 8. Theofiel van 
Haecke. 

De bezetter eist ook een groot aantal nuttige gebruiksvoorwerpen op.  We geven enkele 
voorbeelden: 
- autobanden, fietsbanden en rubber (8 jan . 1 9 1 6) ;  
- alle fietsen en alle onderdelen van fietsen (27 sept. 1 9 1 6) ;  
- alle fototoestel len ( 1 3  okt. 1 9 1 6) ;  
- alle auto's, a l le  moto's en een aantal vierwiel ige wagens (6 nov. 1 9 1 6) ;  
- kookketels en wasketels worden b i j  iedereen in beslag genomen ( 1 4  sept. 1 9 1 7) ;  
- alle bi ljartbanden (5 okt. 1 9 1 7); 
- klompen (3 dec. 1 9 1 7) ;  
- stenen boterpotten (28 mei 1 91 8) .  

DE OPEISING VAN WEERBARE MANNEN 

I n  1 91 5  maken de Du itsers een inventaris van al le weerbare mannen: die tussen 12 en 
1 5  jaar (9 okt. 1 9 1 5) ,  die tussen 1 5  en 1 7  jaar (30 dec. 1 9 1 5) en die jonger dan 40 jaar 
(3 febr. 1 9 1 6). Op 1 2  december 1 9 1 6  moeten al le patroons,  boeren en zelfstand igen 
melden hoeveel mensen ze tewerkstellen (gezinsleden , fami l ie en anderen) ,  met naam 
en leeftijd .  1 269 
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Op 22 jun i  1 9 1 6  beg innen dan de opeisingen.  30 arbeiders worden naar Koekelare 
gestuu rd ,  op 20 km achter het front . 12 Een aantal mensen moet werken u i tvoeren voor de 
Du itsers. Wie weigert, zal streng gestraft worden.  Naderhand worden er nog geregeld 
weerbare mannen opgeëist. Op 1 6  november 1 9 1 6  1 00 man ineens. 

DE LAN DBOUW EN DE VEETEELT WORDEN ZEER ZWAAR GETROFFEN 

Het begint op 8 januari 1 9 1 6  met het opeisen van al le l ij nzaad , en daarmee samenhan
gend het s lu iten van de ol iestamperijen (24 maart 1 9 1 7) .  

Vanaf 8 maart 1 9 1 6  moet Maldegem wekelijks 1 .000 kg  boter en  33.000 eieren leveren. 
De wekel ij kse levering van boter wordt opgevoerd tot 1 .900 kg (vanaf 29 mei 1 9 1 6) en 
tot 3 .500 kg (vanaf 1 8  ju l i  1 9 1 6) .  Vanaf 1 1  mei 1 9 1 7  moet men per week 750 gram boter 
per koe en 3 e ieren per hen leveren.  Vanaf 1 3  november 1 9 1 7  moet men de eieren per
soonl ijk gaan afleveren op het gemeentehuis .  

Om een betere controle te kunnen u itoefenen over de melkproducenten r ichten de 
Du itsers een eerste melkerij op in  Donk (9 apri l  1 9 1 7) en een tweede in Kleit ( 1 9  mei 
1 9 1 7) .  Alle melk van al le koeien uit Donk,  Ve ldhoek, Krone en Eibey moet naar Donk, ter
wij l d ie van Kleit , Burkel , Vijvereecke, Papinglo,  Doorn en Eelvelde naar Kleit moet. Op 
1 oktober 1 9 1 7  verhuist de melkerij van Kle i t  naar de Bogaarde.  

Op 3 1  mei 1 9 1 6  worden voor het eerst a l le aardappelen in  beslag genomen . Het jaar 
nadien worden "al le aardappelen, g roter  dan een hazelnoot" opgeëist ( 1 3  nov. 1 9 1 7) .  
Op 29 november 1 9 1 6  moeten de Maldegemse landbouwers 1 .305.000 kg stro leveren 
aan het Du itse leger. Het stro moet vooraf gestapeld worden in mijten . 

BERICHT 
betrekkelijk de BOTERMARKT 

---
De heer Commandant legt het gemeentebestuur op het volgende 

bekend te maken : 
De hoeveelheid BOTER die ter markt gebracht wordt neamt 

van week tot week af. Alle bezitters van koeien zijn verplicht 

W E K  E L I  J K S -- en niet alle veertien dagen of drie weken -

hunne boter ter markt te brengen. Wie het niet doet zal strenge 

straffen oploopen. 

Enkel één persoon van koeienhouders mag zijne 
boter zonder paspoort ter markt brengen. 

Op bevel : 
De Burgemeester, 

Chs Rotsart de Hertain 
Maldegem, 10 Februari 1916. 



-----=;; ... �� �_:��=-----
Het Gemeentebestuur van Maldegem, o� bevel der Duitsche Militaire Overheid, 

aanzoekt de jonge mannen van 1 5  tot 17 Jaar, welke zich op 't Gemeentehuis heb
ben aangemeld den 28· Januari laatst, zich aldaar, op Maandag a. S., 
21n Februari 1916, als { WEERBARE MAN � te laten inschrijven 
volgenderwijze, te weten : 

De letters A tot en met G, 's voormiddags van 9 tot 12  ure. 
De letters H tot en met Z, 'B namiddags van 2 tot 5 ure. 

(De jongelingen sedert genoemde a:, n meldiug Hj j :lar oud gewordcn. diencn zich DlltuOl·. 

l i jk  ook te laten i nschrij ven.)  

Zooals voorheen, moet ieder 5 ongebruikte portl'ellen voorleggen. 

Nalatigheid wordt streng gestraft. 
1\I[a.1degex:o.. 1.8 Feb�a:ri 1.91.6. 

Namens het Gemeentebestuur : 
DE BURGEMEESTER, 

CH' ROTSART DE IIERTAING. 
DnkbriJ Pro Cabur. uit&;,"tr Tin De Volk horl" )hld�tl1l. 

VAN 
Op bevel van den Heer Kommandant, wordt 

de bevolking bekend gemaakt, dat het slachten 

van Eierleggende Hen nen ,  o nder strenge straf

fen, verboden is. 

De Burgemeester, 

Maldèg�m, 11 Maart 1916. 
Chs Rotsart de Hertaing. 

Druk Delille. Maldegem. 1 271 
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De melkerij opgericht in de Bogaardestraat. 
Nadat hier een zeepziederij en een vlasbedrijf onderdak vonden, eisten de Duitsers het gebouw op voor een mel
kerij. Het was een van de drie melkerijen waarnaar de boeren verplicht hun melk moesten brengen. 
Op de tweede wagen van l inks: Edmond Van Kerschaever, Vossenhol. In de deur op de achtergrond Theo Baert 
met naast hern Celesta Chauvin. Op de derde wagen Vital Heyneman. Op de achtergrond vader Alfons Chauvin. 
Op de vierde wagen André Dhooghe en op de vijfde wagen Lucien Van Hecke van het Vossenhol. 

Vanaf 2 november 1 9 1 7  is het verboden nog stro te gebruiken als stroo isel in de stallen . 
Stro moet vervangen worden door 'sparrenneggeis' ,  d roge b laderen en aardappelloof. 
Op 29 oktber 1 9 1 7  worden bieten, rapen,  raapkolen en wortelen in beslag genomen. Op 
1 5  november 1 9 1 7  komt het bevel dat de landbouwers hun graan onmiddel l ijk  moeten 
dorsen en afleveren in het magazijn Potvl iege. 

Op 2 mei 1 9 1 7  wordt het paardenhaar opgeëist. De manen en de staarten van alle 
paarden moeten afgeknipt en ingeleverd worden. Idem op 28 december 1 9 1 7. 

Notenbomenhout is zeer geschikt voor het maken van geweerkolven. Vandaar het opei
singsbevel van 9 december 1 9 1 7 : alle okkernotenbomen hoger dan 80 cm moeten 
geveld worden en geleverd in februari 1 9 1 8 . 



ONZE N IJVERHEID KRIJGT DE DOODSTEE K  

D e  Duitse bezetter maakt van Maldegem een pu inhoop door onze productie sti l te leg
gen en door de n ijverheid kapot te maken.  
Op 26 maart 1 91 6  worden al le bedrijven gesloten waar o l ie gestampt wordt u it l ijnzaad , 
koolzaad, e .a. Op 7 september 1 9 1 6  wordt het verboden nog graan te malen in wind
en stoommolens. Op 18 oktober 1 9 1 6  worden a l le brouwerijen ontmante ld .  A l le tonnen 
en vaten worden meegenomen. Bovendien worden a l le  ketels ,  le id ingen en kranen u it
gebroken en meegenomen omwi l le  van het koper. 

De bezetter legt n iet al leen beslag op al le g rondstoffen .  H ij moet ook a l le  brandstof heb
ben. Op 29 januari 1 9 1 7  worden al le bedrijven ,  die n iet voor het leger werken ,  gedwon
gen hun brandstof in  te leve·ren .  Al le bedrijven moeten het werk sti l leggen,  hun deuren 
s luiten en hun arbeiders naar huis sturen .  Op 25 mei  1 9 1 7  komt het  verbod op het thu is  
malen van broodgraan en haver. Op 1 6  ju l i  1 9 1 7  moeten a l le slagers hun g rote messen 
en ander slagersgereedschap in leveren .  Een maatregel om s lu ikslacht ingen te voorko
men. 

VOEDSELRANTSOENEN 

Alle voornoemde opeisingen veroorzaken u iteraard grote tekorten ,  ze dwingen tot rant
soenering en leiden tot hongersnood . 
Begin 1 9 1 6  heeft iedereen nog nauwel i jks recht op 360 gr  brood per persoon en per 
dag . Op 1 december 1 9 1 6  wordt dat rantsoen verminderd tot 300 g r. Vanaf 21 maart 
wordt het rantsoen aardappelen teruggeschroefd tot 200 gr per persoon en per dag. 
Wat het vlees betreft, i s  het nog erger. Op 18 apr i l  1 9 1 6  heeft iedereen nog recht op 1 50 
gr vlees per persoon en per week (d .w.z .  3 sneden spek per week ! ) .  Rond kerstdag 
1 9 1 6  wordt dat rantsoen nog gehalveerd : 75 gr s inds 22 december 1 9 1 6 ! 

HET BEGIN VAN HET EINDE 

I n  verband met de jarenlange en systematische p lunder ing van Maldegem verd ient het 
hiernavolgende detail een speciale vermeld ing .  Voor het gemeentehu is  staat, zolang de 
oorlog duurt ,  een bekendmakingsbord. Daarop worden onder meer de aanplakbrieven 
van opeising gespijkerd . Op dat bord hangt ook de landkaart waarop de Du itsers dage
l ijk  hun vooruitgang aanduiden.  Almeteen is d ie  landkaart weg . De plek is leeg , en u it
gerekend op die plaats schrijft een Duits soldaat met krijt het volgende: "Alles ist genom
men . , .  auch die Karte". 
"Alles ist genommen . . .  " sarcasme dat er b ij de u itgeperste bevolk ing nog wein ig  te 
halen valt, of denkt de soldaat soms aan de zware verl iezen d ie zijn leger in 1 9 1 8  te ver
duren krijgt . . .? 
De laatste zes maanden van de oorlog gaat de bezetter ijver ig voort met opeisen .  
De bevolking moet wissen - dienstig voor het vervaard igen van manden - gesneden en 
gepeld inleveren (24 jan .  1 9 1 8) .  
Op 19 maart moeten a l le  honden gedood worden , u itgenomen de werk- en trekhonden.  
Op 28 maart 1 9 1 8  e.v. moeten al le schapen geschoren worden.  De wol ervan moet inge
leverd worden op 21  mei 1 9 1 8 . Verder is er nog de opeising van alle tabak in twee beur
ten : op 20 april en op 28 augustus. 
De honing en de bijenkorven met bijenwas worden opgeêist op 6 mei en op 4 augustus 
1 9 18 .  Ir!  augustus 1 9 1 8  moet al het aanwezige vlas geleverd worden en op 23 septem-
ber 1 9 1 8  al de wijn .  1 273 



De foto van zes Maldegemnaren is begin 1 9 1 5  genomen in de omgeving van Adinkerke. 
Zittend v. l .n .r. Richard Clyncke, Noë Willems, Alfons Claeys. 
Staand v.l .n .r. : Rudolf Clyncke, Lucien Clyncke en Cyriel Claeys. 
Rudolf Clyncke, Cyriel Claeys, Lucien Clyncke en René Willems namen dienst als vrijwill iger. Op 14 oktober 1 91 4  
vatten zij d e  avontuurlijke reis aan over Moerhuize, Sint-Laureins, Sint-Margriete naar Breskens. Van Vlissingen 
ging het per boot naar Folkestone (Engeland) om van daar Frankrijk te bereiken. Van op Franse bodem kon het 
Belgische leger achter de Ijzer vervoegd worden. 
Op kerstdag 1 91 4  belandden Cyriel Claeys, René Willems, Rudolf en Lucien Clyncke reeds in de frontlinies, waar 
ze voor het eerst hun broers en vrienden Alfons Claeys, Noë Willems en Richard Clyncke ontmoetten. 
Alfons Claeys en Richard Clyncke waren ingedeeld bij de 4de Lanciers, Noé Willems bij de Carabiniers. De vrij
willigers Cyriel Claeys, René Willems, Rudolf en Lucien Clyncke werden ingelijfd bij de Carabiniers Cyclisten 6de 
0.1 .  
René Willems, broer van Noé, sneuvelde in Oostduinkerke op 21 mei 1 91 8. 

AI deze opeisingen en p lagerijen zorgden ervoor dat de oorlog een bijzonder armoedi
ge tijd werd . Daarenboven waren de winters zeer streng, u iteraard rampzalig voor de 
soldaten in de frontstreek, maar ook hier werd geleden onder de koude. De Duitsers lie
ten oog lu ikend het omhakken van bomen en stru iken toe, de nood was al te n ijpend. 

HET KEERPUNT 

Na de wapensti lstand met Rusland ( 1 5  december 1 9 1 7) ,  planden de Duitsers een ster
ke aanval aan het weste l ijk front. Ze wisten in ju l i  1 9 1 8  het front 1 5  km westwaarts te ver
breden, tot op 50 km van Parijs. Een sterk tegenoffensief van de geal l ieerden werd voor
bereid .  8 augustus werd "de rouwdag van het Du itse leger" .  Een Brits, Australisch , 



Canadees en Frans korps, gesteund door tweeduizend kanonnen , zeshonderd tanks en 
achthonderd vliegtuigen sloeg het Du itse leger terug . '3 De Duitse infanterie was mach
teloos tegen de tanks. De krijgskansen keerden eindel ijk  in het voordeel van de geal
l ieerden.  V l iegtuigen wierpen v lugschriften uit met het n ieuws dat de Duitsers verp letterd 
waren. Tussen 8 augustus en 22 september deserteerden honderddu izenden Du itsers 
of gaven zich over. 

DE AFTOCHT 

Geruchten over de terugtrekking van de Du itsers zorgen voor een iets meer opt imisti
sche sfeer met Maldegem-kermis. Heel ver hoort men het gedonder van de kanonnen. 
Op 28 september nemen de Belgen,  samen met Engelse en Franse korpsen , het bos 
van Houthulst i n .  Het g rote tegenoffensief is begonnen . 

Op 30 september komen de tewerkgestelden u i t  Stene, Oostende en Klemskerke naar 
hu is .  De dag nadien is het Du itse marinekorps Flandern op de terugtocht door 
Maldegem. Er z ij n  du idel i jk tekenen van oorlogsmoeheid en zelfs van opstand igheid te 
bespeuren. Met g rote opluchting ziet men ze oostwaarts trekken .  

Op 3 oktober 1 9 1 8  worden al le paarden en  al le koeien in  Maldegem opgeëist. Ze moe
ten verzameld worden op de Markt. Daar moeten ze de lange stoet vervoegen van d ie
ren die de Duitsers meegenomen hebben in West-Vlaanderen.  Dagenlang trekt de kara
vaan door Maldegem, r ichting Duits land. Boerenknechten zul len enkele dagen nad ien 
proberen hun vee terug te halen.  
Vliegtuigen landen voor het eerst op het vl iegveld i n  de Warmestraat, het was nauwel ijks 
in gebruik geweest. 

Om te beletten dat de nog besch ikbare weerbare mannen zich zouden aanslu iten bij het 
Belgische leger worden zij op 6 oktober gesommeerd z ich klaar te houden om mee op 
te trekken. Ruim 1 000 mannen moeten mee richting Waas land.  Maar de bezetter heeft 
de situatie n iet meer in de hand .  Op het laatste n i ppertje mag een van de vier colonnes 
toch thuisbl ijven . Wie reeds op stap, is tracht zo vlug mogeli jk te ontsnappen . '4 
Op 1 7  oktober wordt het spoor opgeblazen;  de barakken van het pionierspark en op het 
vl iegveld in de Warmestraat worden in brand gestoken.  

Het munitiedepot betekende een g root gevaar. Burgers worden verpl icht te helpen bij 
het wegbrengen van kisten mun itie r ichting Schipdonkkanaal . 

CHARGE VAN DE GIDSEN 

Op zaterdag 1 9  oktober waren de Belgen reeds te Oedelem . 
Dezelfde dag , i n  de namiddag , voerden ruiters van het Eerste Regiment Gidsen de laat
ste Belgische cavaleriecharge uit .  Ze werd geleid door majoor Van Strydonck, b ijge
staan door kapitein-commandant g raaf Francis de Meeus . De colonne, komende van 
Oedelem, had tot taak de Duitse weerstandsnesten langs de weg naar het Vossenhol uit 
te schakelen . De chauffeur van de gebl indeerde wagen die voor de colonne reed ,  werd 
getroffen door Du itse kogels. I n  de voorhoede raakte graaf Francis De Meeus zwaar 
gewond . H ij stierf op de hofstede van Theophiel Expeels. Adjudant Guy Vander Cruycen 
en nog zeventien ruiters sneuvelden. 
Om d it· wapenfeit te herdenken werd op Burkel een gedenkzui l  onthu ld en voert het 1 ste 
Regiment van de Gidsen de naam ' Burkel' in zijn vaandel .  1 275 



Maldegemse opgeroepenen in september 1 9 1 4. 
Zittend v. I. n. r. Urbaan Blomme, Noordstraat, René Standaert, Edgard Verstringe, Noordstraat, Bertrand Van 
Landschoot, in de volksmond Witten Lasoen. 
Staand: Alfons Marclé, gepensioneerd brievenbesteller, Noordstraat, Henri Chauvin, Politieke Gevangenenlaan, 
Gust je Roets, fietsenmaker, Vakekerkweg. 
Volgens Urbaan Blomme zaliger werd de groep in september 1 9 1 4  opgeroepen om zich naar Kontich te begeven. 
Zij werden geüniformeerd en ingedeeld bij de " 10e piotten". Camouflagewerkzaamheden aan de tranchees in 
Duffel waren niet lang vol te houden, onder druk van de vijand moesten de Belgen weldra wijken naar Antwerpen. 
Zij werden achteruitgedreven naar de linkeroever. Dan volgde verscheping naar Duinkerke en Cherbèurg, om zo 
in de frontstreek van Diksmuide te belanden. "Vijf jaar min één maand was Ik frontsoldaat", aldus wijlen Urbaan 
Blomme. 



VERLOSSEND EINDE, MAAR NIET ZONDER ZWAAR OORLOGSLEED 

Op zondag 20 oktober i n  de voormiddag bereikten de Belg ische troepen , de 
Legergroep Vlaanderen,  Maldegem . De beschad igde Edebrug vormde geen grote h in
dernis. Tot grote vreugde ontwaarde men onder de bevrijders enkele Maldegemse sol
daten. 

De Du itsers trokken stelselmatig terug en moesten wijken tot achter het Kanaal van 
Schipdonk. In de namiddag van 20 augustus begonnen reeds de besch ietingen van 
Adegem en Maldegem vanuit  Balgerhoeke.  Dit  veroorzaakte weer een ware chaos en 
een u ittocht van de bange bevolking naar het Vossenhol of naar Donk. 
De Belg ische art i l lerie moest zelfs achteruitwijken voor de zware tegenaanval .  Er vielen 
verscheidene doden en gewonden.  Een een gevaarl ijke Spaanse gr iep maakte al even
veel s lachtoffers als het oorlogsgeweld .  De leger leiding eiste het wegbrengen van al len 
die erdoor aangetast waren,  om de soldaten niet te besmetten .  

Op 2 1  en  2 2  oktober werd de  Rapenbrug door de Belg ische Karabin iers-Wielri jders, 
Zwarte Duivels genaamd,  ingenomen . De Belgen wi lden het koste wat het kost een 
doorbraak forceren. Hun arti l lerievuur veranderde Balgerhoeke in één grote pu inhoop. 

Op 23 oktober werden,  ondanks de besch ietingen ,  de burgerl ijke slachtoffers begra
ven: Pieter Borgonjon van het Oud-Stadhuis ,  Marie Wi l lemarck, Prudence Bol lé ,  Eduard 
De Zutter, Gerard De Zutter, Leonie Van Raeffe lghem, Frederic Geernaert, Ju l iaan 
Leers. 's De bombardementen hielden n iet op en beschadigden de St .-Barbarakerk en 
vele woningen. Het hoogtepunt kwam op Al lerhei l igen-Al lerzielen. Het hu is  Potvl iege 
werd zwaar getroffen .  

Op 2 november moesten de Du itsers wijken , de Belgen namen Balgerhoeke i n .  
Amerikaanse en  Franse compagnies drongen de vijand terug over de  Leie en  op  3 
november vormde de Schelde reeds de frontl ijn .  Op 8 november vroeg Duitsland de 
wapensti lstand .  Keizer Wi lhelm I I  deed afstand van de troon en vl uchtte van het g root 
hoofdkwartier in Spa naar het neutrale Nederland . '6 I n  de stafwagon van maarschalk 
Foch werd te Rethondes bi j  Compiègne de Wapensti lstand ondertekend.  De waanzinn i
ge oorlog , "Oe grote verdwazing", die Europa vier jaar in zijn g reep hie ld en mi ljoenen 
doden eiste, liep ten einde. 

Zo beleefde soldaat J.  Leroy het einde: 
"We lagen aan het kanaal van Landegem. Opeens begon men de klaroen te blazen van 
alle kanten. Wat was dat? Het kwam zo onverwacht. Eerst waren we verbouwereerd. 
Schuin voor ons zagen we eindelijk Duitsers naar boven komen. Ze bliezen ook langs 
daar, aan de andere kant van de vaart. Totdat ze al bovenkwamen. Dat is ongelooflijk! 't 
Was gedaan! We hadden het overleefd! We hadden al gezegd: Dat is voor de rest van 
ons leven zeker. Die miserie, honger, koude en dagelijks de dood voor ogen. Meer dan 
vier jaar. En dan was het zo bruusk gedaan!

,,
' 7 

Tussen 20 oktober en 2 november sneuvelden op Strobrugge, Rapenbrug, Burkel en 
Bogaarde 86 Belgische soldaten.  Daarvan l iggen er 53 op het kerkhof van Maldegem 
begraven, naast 1 3  gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. 
Van de 386 opgetrokken Maldegemse soldaten sneuvelden er 51 (z ie bij lage). 
Op 21 september 1 921  werd het monument voor de gesneuvelden op de Markt van 
Maldegem onthu ld .  1 277 



Een droevig afscheid. 
Op de foto zien we rechts de Kleitenaar 
Edmond Caboor naast een vriend soldaat. 
"En route pour la guerre 1 91 4" hebben bei
den op de lederen tas geschreven. Aan moed 
ontbreekt het hen niet, het grote avontuur kan 
beginnen. 
Edmond Caboor (OKleit, 27.09. 1 88 1 ,  + 
Maldegem-Kleit 5. 1 2 . 1 9 1 8) was 33 jaar toen 
hij werd opgeroepen voor zijn legerdienst. Hij 
behoorde tot de klas 1 90 1 ,  de oudste groep. 
In het dagelijkse leven was hij spoorwegar
beider in Athus. Zijn gezin was dus gewoon 
hem meerdere dagen te missen. 
Plichtbewust trok hij naar de oorlog en nam 
afscheid van zijn toegewijde echtgenote 
Romanie De Backer en hun drie lieve kinde
ren Irène, Adrienne, Lucrecia. 
Edmond was fourier aan het front en bevoor
raadde de manschappen in de voorste linies. 
Door gasaanvallen getroffen, leed zijn 
gezondheid ernstige schade. Eens de oorlog 
beëindigd, werd de zieke man in een open 
vrachtwagen naar huis gebracht. Hij hield 
zich sterk, want hij wou zo graag vrouw en 
kinderen nog eens zien. 
Hij stierf korte tijd na zijn thuiskomst. 
Vrouwtje Romanie wou haar man verrassen 
met een mals gestoofd jong konijntje; het 
werd opgediend op zijn u itvaart . . .  
De drie kinderen kregen de kans niet om hun 
vader goed te leren kennen, zij waren amper 
enkele jaren oud toen hij stierf. Moeder 
Romanie stond er dus alleen voor. Dankzij de 
bijstand van het Werk voor Oorlogswezen 
kon zij haar drie dochters laten studeren. De 
meisjes behaalden alle drie een diploma. 
Irène, onderwijzeres, huwde met Adriaan Van 
Nevel. Adrienne, bediende, werd de vrouw 
van Albert Braet, de uitbater van het café 't 
Molentje en Lucrèce, verpleegster, huwde 
met Robert De Baere. 
Romanle overleefde haar man 50 jaar, en 
hield gans haar leven de gedachtenis aan 
haar gesneuvelde echtgenoot op een Innige 
manier In ere, met een blijvende genegen
heid, die zij ook wist over te dragen op kinde
ren en kleinkinderen. 



Pieter Van Ootegem. 
Pieter Van Ootegem, °1 898, was de oudste 
zoon van Felix en Leonie Willems. Vader 
Felix is de man van de woonwagen met 
zwiermolen op de Markt te Maldegem (zie de 
uitgave Honderd jaar Adegem-Maldegem
Middelburg p. 26). Het gezin telde negen kin
deren. Felix vluchtte met woonwagen en 
zwiermolen naar Nederland. Daar had men 
hem het liefst teruggezonden. Hij schreef 
echter naar de koningin en mocht in het buur
land blijven met al zijn kinderen. 
Zijn oudste zoon Pieter nam vrijwill ig dienst in 
W.O.l en kreeg zijn opleiding in Dieppe. 
Regelmatig kwamen brieven toe bij zijn fami
lie over zijn belevenissen aan het front, waar 
Pieter zich zeer stoutmoedig toonde. Hij 
overleefde de oorlog en huwde met Gilberta 
Claeys. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ver
ongelukte hij in Duitsland op 28 maart 1 945. 

Soldaat Armand Roets, geboren 1 juni 1 890, 
was de broer van fietsenmaker Gust je Roets 
en de oom van Theo Roets. 
Hij is een van de vele Belgen die zeer lang bij 
het leger 'dienden'. Armand Roets was van 
de klas 1 91 0. Toen de oorlog uitbrak, had hij 
reeds vier jaar opleiding achter de rug, hij 
maakte de inval van de Duitsers mee en zat 
vier jaar achter de IJzer. Daarna volgde nog 
geen verlof, maar nog enkele maanden 
dienst in het Belgische bezettingsleger in 
Duitsland. 
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ADEGEM 

We beperken ons tot de weergave van maatregelen genomen door het gemeentebe
stuur  om aan de bijzondere oorlogsomstand igheden het hoofd te bieden. Dat vertoont 
u iteraard veel gel ijken is  met wat in de naburige gemeenten gebeurde. 

Zoals i n  Maldegem vallen de Du itsers Adegem binnen op 1 4  oktober 1 91 4. 
Het gemeenteraadsverslag vermeldt :  

oUITSCH LEGER 
Woensdag 14e october 1914, rond 10 ure voormiddag, kwamen de eerste ouitsche sol
daten voorbij het gemeentehuis van den Cruiput af naar de Staatsbaan en verderop 
naar Brugge. 's Avonds kwam een groot aantal huisvesting nemen bij de inwoners. Het 
merendeel van de bevolking was met schrik bevangen en uitgeweken naar Holland. 

Waren aanwezig: 
A .  Rens, onderp. 
F Oe Smet 
Ser. Oe Busscher 

Chs Verstrynge 
Oe Smidt 

Reeds in  de gemeenteraad van Adegem d .d .  1 8  augustus 1 91 4  werd pr incip ieel beslo
ten dat er nachtwachten zouden worden ingezet om diefstal te beteugelen . Maatregelen 
voor de bedel ing van bloem aan de inwoners vond men nog n iet nod ig .  

Over het inzetten van de nachtwachten werd nader besl ist op de gemeenteraad van 29 
september 1 9 1 4: aan elke veldwachter zouden twee personen worden toegevoegd om 
hu lp  te bieden , inzonderheid voor de nachtdienst aan de kant van het Dorp en omlig
gende. Daar veldwachter Aloïs Savat bij het leger was, werden voor de Kruipuit d rie per
sonen aangedu id ,  eveneens belast met de nachtd ienst en ook voor dagdienst ind ien dit 
noodzakel i jk zou zi jn .  

De keuze van de personen werd aan het col lege overgelaten en de vergoeding werd 
bepaald op 1 ,25 fr. per nachtdienst. 

LENINGEN 

Er werden voortdurend leningen afgesloten , daar de gemeente tijdens de ganse oor
logsperiode geld te kort had.  

In de gemeenteraad d .d .  7 november 1 9 1 4  bracht men de wet van 4 augustus 1 9 1 4  ter 
sprake, betrekkel i jk de vergeld ing voor de mobil isatie van 't leger. De gemeente had 
echter onvoldoende geld en besloot te lenen bij de gegoede burgers van de gemeen
te. Er werden kasbons u itgegeven met een looptijd van twee jaar en een intrest van 4% 
per jaar. 

In de gemeenteraad van 30 december 1 9 1 4  kwam men tot het besluit dat de lening n iet 
aan de behoeften kon voldoen. Er waren nu veel werklozen en andere behoeftigen; men 
zou een lening aangaan van 20.000 fr. In  1 9 1 7  volgden nog leningen van 30. 000 en 
40.000 fr . 



DE VOEDSELSCHAARSTE NEEMT TOE 

De gemeente nam nu toch maatregelen voor een aantal producten zoals bloem, tarwe , 
kolen, petroleum. De tarwe d ie op de gemeente i n  overtal zou aanwezig zij n ,  zou door 
de gemeente opgekocht worden.  

Op de gemeenteraad van 1 8  november 1 9 1 4  vermeldde men dat de len ing slechts 
5 .000 fr. had opgebracht. Al leen de meest behoeft igen zouden geholpen worden en de 
inschrijving bleef open. 

ZORG VOOR DE VEILIGHEID 

Naar aan leiding van een schrijven van de gouverneur werden volgende personen aan
geworven voor de bevei l ig ing van de gemeente : 
Henri Pauwels, ° Adegem, 22.00. 1 875, t ijdel ij k  pol it ieagent. 
Henri Coppejans ,  °Ursel ,  1 9 .02 . 1 874, nachtwaker en hu lppol it ieagent. 
Alois Doom" °Adegem, 22.04. 1 870, nachtwaker en hu lppol it ieagent. 
Edmond Van Vooren ,  °Adegem, 1 2.03 . 1 889, nachtwaker en hu l ppol it ieagent 
Al len woonden in  Adegem . De vergoed ing bedroeg 2 fr. per dag en 2 fr. per nacht of 
1 ,25 fr. per nachtronde.  

OPEISINGEN 

I n  de gemeenteraad d .d .  1 3  januari 1 9 1 5  nam men schikkingen i n  verband met de 
opeisingen door de Du itsers. Het schepencol lege stelde voor de verschi l lende wijken te . 
g roeperen teneinde met vereiste spoed aan de opeisingen van de bezetter te kunnen 
voldoen en de opeisingen zo gel ijkmatig mogel i jk over de ganse gemeente te verdelen .  

VOEDINGSCOMITÉ 

I n  de gemeenteraad van 5 februari 1 9 1 5  komt het probleem van het voedingscomité ter 
sprake. Men dient een som geld te storten aan het Nationaal Voedingscomité om aldus 
i n  het vervolg de bevoorrad ing te verzekeren .  
I n  de gemeenteraad d .d .  1 9  maart 1 9 1 5  wordt gemeld dat  het  Nationaal Steun- en 
Voedingscomité bloem en eetwaren zal opslaan i n  de hoofdstad van de provincie mits 
er voldoende kapitaal gevormd werd voor de nodige aankopen. De gemeente trekt een 
bedrag van 1 23 ,20 fr. u i t  voor aankoop van b loem en andere eetwaren .  

De vlashandelaars vragen om financiële tegemoetkoming van de gemeente voor het 
verlies dat ze lijden bij de opeising van hun vlas. De zaak wordt u itgeste ld omdat men 
nu n iet meer verpl icht opeist, maar eerder een beroep doet op vrijwi l l igers. 

NOG MEER OPEISINGEN 

In de gemeenteraad van 7 september 1 9 1 5  worden de opeisingen van rogge en tarwe 
besproken .  De Duitse overheid eist 1 .240.000 kg rogge en 40.000 kg tarwe op in 5 leve
ringen. De eerste levering moet bestaan uit 248 ton rogge en 8 ton tarwe. Men poogt 
vermindering te krijgen. 
In de gemeenteraad van 5 november 1 9 1 5  stelt men dat er voorzorgsmaatregelen moe
ten genomen worden om het verbruik van rogge en tarwe te verminderen teneinde aan 
de opeisingen gevolg te kunnen geven .  1 281 



I n  een brief d . d .  1 3  november 1 9 1 5  laat de Duitse overheid weten dat men de opgeleg
de cijfers moet aanvaarden b innen de vier dagen of dat men anders al de rogge binnen 
de d rie dagen moet dorsen en de werkel ijk  beschikbare hoeveelheid bi j  schriftelijke ver
klar ing vastleggen . 
De gemeentesecretaris geeft uit leg over de werkel ijke toestand in  de gemeente: 
- rogge : 561 , 66 ha 
- tarwe : 1 7 ,69 ha 
- een totaal van 579,35 ha 
De gezamenl ijke opbrengst wordt geschat op 1 400 kg/ha, namelijk 8 1 1 .090 kg.  
Daarvan mocht men behouden voor de  eigen bevolk ing:  1 20 gr/hoofd en per dag, 
namel i jk 1 94 .530 kg .  De gemeente moet 533 . 1 60 kg leveren .  Er  werd reeds 260.987 kg 
geleverd , bl ijft dus nog te leveren : 272. 1 73 kg. 
De raad besl ist na r i jp beraad en na raad pleging van de bijzonderste landbouwers van 
de gemeente dat de opbrengst per ha te hoog geschat is en dat men de gevraagde 
hoeveelheid rogge n iet kan leveren .  Dus besl ist men dat de landbouwers hun rogge 
moeten dorsen ingevolge het bevel van de Etappen-commandant. 
Er stelt zich u iteraard nog het p rob leem van de bevolk ing d ie geen rogge bezit. De 
bevolk ing heeft 40.000 kg nod ig .  De raad beslist deze gedeeltel ijk of vol ledig te laten 
inzamelen.  
De gemeenteraad van 2 1  december 1 9 1 5  benoemt René Van den Berghe, deurwaarder 
te Eeklo, als gemeentel i jke dwangbeve ldrager voor het invorderen van belast ingen, tak
sen, enz. 
Het verlof voor de schoolk inderen van de derde graad wordt door de gemeenteraad van 
9 augustus 1 9 1 6 : 
- planten van aardappelen : 1 tot 30 apr i l ;  
- oogsten van de graangewassen : 15  j u l i  tot 15  augustus; 
- rooien van de aardappelen : 1 september tot 1 5  oktober. 
I n  de  gemeenteraad van 6 september 1 9 1 6  komt de brief van de Du itse overheid ter 
sprake waarin gevraagd wordt 1 80 .000 kg rogge te leveren tegen 1 8  september e .k .  
I n  de gemeenteraad van 23 februari 1 9 1 7  besluit men weer geld te lenen,  nu 1 5 .000 fr. 
d ie moet d ienen voor de aankoop van kolen,  carbure ,  petroleum, bedden, kachels, turf, 
enz. 
Op 4 mei 1 9 1 7  heeft de raad de aanste l l i ng van leden van de bevoorrad ingscommissie 
op de agenda. Ze d ienen benoemd te worden door het schepencollege op bevel van 
de Du itse overheid .  De taken worden opgedragen aan : Edmond De Baets, onderwijzer, 
voorzitter, Theodu le Verstraete, bediende ,  J u les Lievens, onderwijzer, Robert De Smidt, 
handelaar. 
I n  de gemeenteraad van 20 ju l i  1 9 1 7  meldt men dat de Du itse overheid onderrichtingen 
heeft verstrekt om gedurende de oogst een groter aantal nachtwakers in te schakelen, 
teneinde d iefstal len te beletten.  De raad besl ist de vergoeding van 2 fr. op te trekken tot 
2 ,5 fr. vanaf 1 augustus 1 9 1 5 . 

VERPLICHTE TEWER KSTELLING 

Tijdens de oorlog werden een 200-tal Adegemnaars verplicht voor de Duitsers te wer
ken .  Eén ervan stierf in Du itsland,  drie overleden kort na hun terugkeer. 
In oktober 1 9 1 8  moesten a l le mannen van 1 5  tot 60 jaar werken aan de versterkingen 
van de Schi pdonkse vaart. 
De aankomst van de Belgen wordt met g rote vreugde begroet. 
Aan dit "Geschiedkundig feit op 20 october 1918" wordt dan ook een aparte bladzijde 
gewijd .  



Geschiedkundig feit 

Op zondag 20e october 19 18, om 12 1/4 's middags, 
zijn de eerste Belgische soldaten in ons dorp 
gekomen de duitsche achterhoede op de hielen zittende. 
Oe vijand hield stand aan den Schipdonkschen vaart. 
In den nacht begonnen de Duitsehers het dorp 
te beschieten met kanonnen. Oe beschieting hield 
verscheidene dagen aan. Oe grootste vernieling 
werd aangericht op Balgerhoeke, Ra verschoot, 
Veldekens en Kruiput. 
Op de kerk van Adegem zijn minstens 
zeven obussen neergekomen. 
Er werd hevig gevochten aan Celie, aan de hofstede 
van Malecote, die teenemaal vernield werd 
alsmede aan Raverschoot en Veldekens. 
Eindelijk tot iedereens genoegen rolden de 
Duitsche kanonnen hunne matten op den 2n november 1918. 
Wij zijn verlost! 
Laat de nationale driekleurvlag nu maar wapperen! 
Heil onzen Koning en de Koninklijke familie. 
Leve het vrije en onafhankelijke België! 

get. Pr. Oe Smet L. Van Waetermeulen 

sekr. 

DE BEVRIJDING 

C. Oe Wispelaere 
Ch.L .  Verstrynge 
F Herrebaut 
Oe Vlieger 
Grisong C. 
L. Oe Bruycker 
G. Bruggeman 

Volgend ooggetuigenverslag van pastoor Leo Vereecke van Adegem, geeft ons een 
beeld hoe de bevrijd ing haar tol eiste : 
Adegem werd gebombardeerd van 20 oktober 1918 tot 2 november 1918. Zondag 20 
oktober was de grote dag onzer verlossing van het Duitse juk. Oe zaterdag 19 oktober 
was men begonnen alles te doen springen, bijzonderlijk langs de ijzeren weg. We hoor
den het geern, het was een naaste voorteken. 
Wij werden gewaar dat het er spande, wij verwachtten vol hoop onze mannen. Om 1 1 .30 
u. avontuurde ik mij aan de kerk deur, maar de Duitse wacht liep het dorp rond. . .  en ik 
moest zurück of mit . . .  seffens! Om 1 1 .45 u. ging ik eens ongeduldig boven zien . . .  ik liep 
zeer mijn weggestoken verrekijker halen . . .  en vanop mijn opperste zag ik de toren van 
Maldegem en de nationale vlag erop! 
De verlossing was daar... om halfeen! Oe Belgische soldaten Vlaams of Frans spreken
de liepen in ons dorp. Zij waren welgekomen . . .  bij iedereen en . . .  zij ook waren zo geluk
kig . . .  maar de slag begon nog maar . . .  onze soldaten hadden teveel moed, ze wilden 
vooruit kost wat kost, en zonder beschutting van hun artillerie moesten zij het duur beko-
pen. Om 2 uur vielen reeds 2 van onze mannen en anderen gekwetst en van dan af werd 1 283 



gedurig gevochten. Oe heer aalmoezenier Arendt kwam rond 7 uur bij mij logeren, hij 
vertelde nog geen ogenblik vrij te zijn geweest, altijd maar gekwetsen en stervenden 
verzorgen. Om 9 u. gingen wij rusten . . .  maar onze rust was van korte duur, want om 1 
uur viel een obus 8 meter voor mijn deur, de glasstukken rammelden. Ik dierf niet boven 
blijven en de E. H. aalmoezenier kwam 
bij ons in de kelder. Ik vroeg hem : wat is dat nu toch? Hij zei: Een klein bombardement. 
Weder vroeg ik in mijn eenvoudigheid : Waarom doen zij dat? 
Als de vijand weet dat soldaten in aantocht zijn naar een dorp wordt dit gebombardeerd. 
Zo lagen reeds vijf huizen in grijs dicht bij de kerk die eerste nacht. Oe maandag 21  
oktober voormiddag eerst volle beschieting. Mijne ruiten vlogen stuk langs alle kanten 
. . .  geheel het huis daverde . . .  Obussen schuifelden, sisten, vielen ontploffend neer. Ik 
meende : mijn laatste uur is geslagen. Dan kan men veel bidden en berouw verwekken! 
Oe schietvlaag ging na 1 ,5  tot 2 uur over. Oe parochianen liepen weg, vluchtten met 
alles, ik bleef nog . . .  Oe maandagnamiddag herdoen . . .  Oe dinsdagvoormiddag was er 
omtrent niemand meer in het dorp. Oe militaire overheid kwam orde inrichten, zij stelden 
een voorlopig bestuur aan. Or. Herrebaut werd burgemeester, ik, uw dienaar, pastoor en 
schepen, heer onderwijzer Boute, secretaris en onmiddellijk legden wij in de handen van 
de kapitein majoor de eed van getrouwheid af aan de Belgische wet. Wij verkregen alle 
bestuurlijke macht. Oe dinsdagnamiddag hernam het geschut voor 2 uur en ditmaal was 
er zelfs gas bij, doch niet te veel. Oe laatste ruiten in mijn kelder vlogen uit, wolken aarde 
en zand vlogen omhoog, 't was erger dan gisteren, ik vreesde er heel zeker van te zijn, 
want obussen vielen op de pastorij. 
't Geschut ging nog eens over. Oe soldaten verwittigden dat, gezien het gevaar van gas, 
het voordeliger was te vluchten. Iedereen vertrok, ik ben ook beginnen gaan. Maar van 
drij kanten kwam er geschut op Adegem, dan was het nergens nog goed. Ik ben weer
gekeerd om niet meer weg te gaan, met zes religieuzen en twee meiden en heb mijn 
intrek genomen in de versterkte kelders van het hospice. 
Het hospice werd herschapen in een groten post : "Poste de Secours principa/". 
Gedurig waren er een of twee dokters en aalmoezeniers aanwezig. Gekwetsen en 
doden werden erheen gebracht om ze te onderzoeken, verbinden en identificeren. tot 
30 maal per dag en nacht voerden automobielen ze naar Brugge. 
Het was woensdag 23 oktober als onze kanonnen voorgoed in werking kwamen, terwijl 
de soldaten al ver vooruit waren. Woensdagavond begon het bombardement van weers
kanten. Wij zaten er temidden in . . .  een hels lawaai dat horen en zien verging. We meen
den het einde van de wereld: niets ging blijven rechtstaan. Het was zeer vreselijk, maar 
toch in de kelder achtten wij ons verzekerd. Wij hebben er zo 13 dagen en 14 nachten 
in doorgebracht. Als er geen geschut was gingen wij eens buiten en dan trof ons die 
doodse stilte. Geen levende ziel te horen. En de wacht belette alle beweging op straat, 
want zagen de Duitsers beweging dan begonnen ze te schieten. Oe soldaen losten af 
in het donker. Dan was Adegem in de vuurlijn. Ik hoorde dat men hier al 500 doden en 
gekwetsten rekende. 
Binst die 13 dagen deed ik op de uitkanten der parochie drie berechtingen. Een binst 
een bombardement. Men beschoot Adegem van over Waarschoot. Het was een half uur 
ver. En het huis van de zieke stond temidden van de Belgische kanonnen. Twee solda
ten leidden mij langs kanten en grachten buiten het bereik van de obussen. Men is toch 
altijd content als alles gedaan is. Hoe meer naar 't einde, hoe sterker geschut. 
Woensdag 30 oktober was wel de luidruchtigste dag. Nu moeten. moeten ze weg, zeg
den onze soldaten, wij gaan nu Balgerhoeke geheel plat leggen. 
Bij ons verrichtten de Duitsers veel schade. Tien obussen drongen door het dak van de 
kerk, twee door de vensters, één door de muren, wel acht of tien op de muren: WIJ wer
den van vier plaatsen beschoten! 



Adegem. De Kerk - Uiig. De Pair-Van den 

De parochiekerk van Adegem, door meerde
re voltreffers getroffen tijdens de beschietin
gen van oktober-november 1 9 1 8. 

De parochie Balgerhoeke is na 1 2  dagen beschietingen zwaar geteisterd. 



Op nevenstaande foto zien we de gebroe
ders Hoens. Rechts Emiel Hoens, links zijn 
broer Alois. Emiel Hoens werd geboren in 
Ruddervoorde op 5 februari 1 893. Hij huwde 
met Maria Zwanckaert en overleed op 26 
april 1 984 te Eeklo, in de leeftijd van 91 jaar. 
Hij was de broer van Zulma Hoens, die 
gehuwd was met Hippoliet De Laere, en van 
Celina Hoens, de echtgenote van bakker 
Emiel Martens uit Adegem Dorp. 
Opgeroepen met de klas 1 91 2, was hij reeds 
twee jaar in het leger als de oorlog uitbrak en 
diende dus zes jaar aan één stuk. 
Na de oorlog werd hij landbouwer op de 
Murkel, waar nu nog zijn zoon Julien woont. 
Zijn broer Alois nam de plaats in van een sol
daat die er zich ingeloot had. Alois kwam 
praktisch blind terug van de oorlog. Op de 
foto : een van de zeldzame ontmoetingen val) 
de twee broers achter het front. 
(Gegevens verschaft door Julien Hoens van 
Adegem).  

Het waren bewogen dagen voor pastoor Vereecke en zijn parochianen ! 
De beschieting van Balgerhoeke en de ste l l ingen achter het kanaal duurden elf dagen . 
Bijna de gehele bevolk ing van Adegem en Balgerhoeke was gevlucht. Balgerhoeke lag 
praktisch helemaal in pu in ,  evenals de woningen en hoeven in de kanaalzone. 

In de strijd om Balgerhoeke werden een honderdtal Belg ische soldaten gedood of 
gewond , waarvan nu nog een tiental begraven l iggen op het ereperk 1 9 1 4- 1 9 1 8  in 
Adegem . Velen werden immers later overgebracht naar het kerkhof van hun woonplaats. 

Een gedenkteken voor de gesneuvelden en opgeëisten van Adegem werd onthu ld op 
zondag 1 3  augustus 1 922. 

M IDDELBURG 

De gemeenteraadsverslagen van Middelburg verschaffen eerder schaarse gegevens 
over de periode 1 9 1 4- 1 9 1 8'8. 
Uit het verslag van de gemeenteraad van 31 december 1 9 1 5  vernemen we dat het 
Generaal Commando van het Marinekorps een geldboete oplegt van 950 marken, 
wegens n iet voldoen aan de Du itse opeisingen, betrekkell}"k het leveren van boonen door 
de gemeente M iddelburg. De landbouwers die te wein ig leverden dragen de boeten : 



- P. Van Landschoot 600 marken 
- Karel Boterman 
- Wed.  Fr. Hoste 

200 marken 
1 50 marken 

De gemeenteraad bestaat uit: Victor Van Hecke, burgemeester, Victor Van Leeuwe en 
Jan Desutter, schepenen, Is idoor Gheeraert, Francois Lel iaert en Henri Van Hoorne, 
leden. Secretaris : Gustaaf Gheeraert. 
Op 1 0  maart 1 9 1 6  wordt een lening goedgekeurd van 4 .000 fr. Er is immers 1 000 fr. per 
maand nodig om aan de oorlogsverpl ichtingen te voldoen.  

Op 26 november 1 9 1 8  staat de benoeming van een p laatsel ijke commissie voor oor
logsschatt ing op de agenda: 
Overwegende dat tengevolge van de oorlog er in deze gemeente zowel door de Duitse 
bezetter als tengevolge van het bombardement van 27 oktober laatst grote schade is 
toegebracht aan landerijen, woningen en winkels . . .  wordt een plaatsel i jke commissie 
benoemd met Victor Van Leeuwe, schepen-voorzitter, Gustaaf Gheeraert, gemeentese
cretaris ,  secretaris, I s idoor Gheeraert, gemeenteontvanger, l id .  
De beschietingen van 27-28 oktober 1 9 1 8  hebben Middelburg zwaar getroffen .  De 
gedenkplaat voor de slachtoffers van de oorlog vermeldt: overleden tengevolge van een 
wraakroepend bombardement bij het terugtrekken van de vijand. 

Deze beschietingen gebeurden vanuit  S int-Laureins, u i t  wraak omdat landmenschen 
hier eenen Duitsch met zijn eigen mitrailleur doodschoten, aldus 't Getrouwe 
Maldeghem van 1 9 1 8 . 19 
De burgerl ijke slachtoffers waren : 
Martens Lou ise, 48 j .  +27. 1 0. 1 8  
Leloup Augusta, 22 j .  +27. 1 0 . 1 8  
Leloup Alida, 1 8 j .  + 6 . 1 1 . 1 8  
Leloup Gerarda, 1 0  j .  +27. 1 0 . 1 8  
Coene Petrus, 67 j .  +6 . 1 1 . 1 8  
Cattoor Ju les, 29 j .  +28. 1 0 . 1 8  
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Datum en 

plaats van 

overlijden 

1 2.08. 1 9 1 4  
Halen 

1 8.08.1 91 4 
Neerlinter 

24.08. 1 9 1 4  
Haacht 

25.08. 1 91 4  
Namen 

25.08.1 91 4 
Calais 

29.08.1 91 4 
Pesches (B) 

1 2.09.1 91 4 
Beyghem 

1 2.09. 1 9 1 4  
Eppegem 

30.09.1 91 4 
Rumst 

01 /02.1 0.1 91 4 
St.-Kat.-Waver 

02.1 0.1 9 1 4  

05.1 0.1 91 4 
Lier 

1 9/20.1 0 . 1 9 1 4  
Lombardsijde 
20.1 0.1 91 4 
Lombardsijde 

24. 1 0. 1 9 1 4  
Veurne 

288 1 
. . . . 1 0. 1 9 1 4  
Ramskapelle 

GESNEUVELDEN 

VAN MALDEGEM 

TIJ DENS 

DE OORLOG 

1 9 1 4- 1 9 18 
Maldegem - Kleit - Donk 

NAAM VAN DE GESNEUVELDEN TIJDENS DE GEVECHTEN 

COPPENS Henri Pierre, 0 Maldegem 29.04. 1 893, zoon van Charles 

Louis en Amelie Versluys. Klas 1 91 3, 4e Linieregiment 1 e Cie. 

POPPE Pieter, 0 Moerbeke 1 2.09 . 1 887, echtgenoot van Marie 

Françoise Van Dorsselaer. Klas 1 908, 2e Linieregiment. 

WILLEMS Adolf, 0 Maldegem 1 4.07.1 889, zoon van Edouard en 

Marie-Louise Van de Casteeie. Echtg. Emma De Clercq. Klasse 1 91 9, vrijwil l i 

ger, 6e Linieregiment 4e Cie. 

VAN LANDSCHOOT Alfons, 0 Maldegem 21 .05 . 1 883, zoon van 

Petrus en Virginie Trenson. Klas 1 903, 1 e Regiment Jagers te Voet. 

VAN DE GEUCHTE Edmond, 0 Maldegem 25.08 . 1 887, zoon van 

August en Nathalie Dhondt. Klas 1 907, 1 e Regiment Jagers te Voet 4e Cie. 

VAN LANDEGEM Leopold Marie, 0 Maldegem 1 6. 1 1 . 1 880, zoon van 

Joseph en Rosalie Yzenbaerd. Echtg. Emma Van de Genachte. Klas 1 900, 1 e 

Regiment Jagers te Voet. 
VAN DEN NESTE Medard, 0 Maldegem 1 9.04.1 893, zoon van Jul ien 

Leopold en Judica Mouton. Klas 1 9 1 1 ,  vrijwi l l iger, 1 e Liniereg. 1 e Cie. 

VAN SPEYBROECK Achiel, 0 Maldegem 28.06 . 1 893, zoon van 

Victor en Emma Depoorter. Klas 1 91 3, 2e Regiment Jagers te Voet 4e Cie. 
MARTLÉ Jozef, 0 Maldegem 1 1 .04.1 892, zoon van Leonard en Jul ie 

De Graeve. Klas 1 91 2, 5e Jagers te Voet 4e Cie. 
DE BRABANDER Prudent Pierre Marie, 0 Maldegem 23.07. 1 891 , 

zoon van Hyppolytus en Virginie Thys. Klas 1 91 1 ,  6e Linieregiment. 

MASSON Armand Joseph, 0 Schoore 1 4.09 . 1 892, zoon van Clement-Joseph 
en Helene Valentine Dutrieux. Sergeant, 4e Linieregiment 1 e Cie. 

ARDEEL Theophiel, 0 Maldegem 05. 1 2. 1 883, zoon van Charles-
Louis en Amelie Leyzeele. Echtg. Alida Blomme. Klas 1 91 3, 1 e Karabiniers 2e 

Cie 

SEKEET Charles Louis, 0 Maldegem 06.05 . 1 892, zoon van Henri en 

Florence Debbaut. Klas 1 91 2, 5e Linieregiment 3e Cie. 

VAN KERCKHOVE Camiel, 0 Maldegem 03.08 . 1 892, zoon van 
Eduard en Romanie Timmerman. Klas 1 91 2, 4e Regiment Jagers te Voet 3e 
Cie. 

LAUREYNS René Joseph, 0 Maldegem 24.08. 1 89 1 ,  zoon van Jean 
en Philomenie Coucke. Vrijwil l iger, 1 e Regiment Jagers te Voet 4e Cie. 

VAN LANDSCHOOT Ellas, 0 Maldegem 31 . 1 0. 1 894, zoon van 
Edouard en Maria Louise Van Hul le. Vrijwi l liger, 5e LInieregiment. 



03.02. 1 91 5 
De Panne 

27.03.1 91 5 
Hoogstade 

1 2.04. 1 91 5 
Alveringem 

25.04 . 1 91 5 

04.02.1 9 1 6  
Oostkerke 

06.06.1 9 1 6  
Kivitawe (Afr.) 

02.07.1 9 1 6  
St. -Jacobskapelle 

01 .1 2.1 91 6 
Zuidschote 

23.1 2.1 91 6 
De Panne 

01 .1 0.1 91 7 
Stuyvekenskerke 

30.1 0.1 91 7 
Vinkem 

04.1 2. 1 9 1 7  
Diksmuide 

04.02. 1 91 8 
Diksmuide 

27.03. 1 91 8 
Mesnil (F.) 

21 .05. 1 91 8 
Oostduinkerke 

06.09. 1 91 8  
Boulogne (F.) 

29.09.1 91 8 
Poelkapelle 

02.1 0.1 9 1 8  
Moorslede 
1 4.1 0.1 91 8 
Moorslede 

23.1 0.1 91 8 
Brugge 

31 .1 0.1 91 8 
Brugge 
1 0.1 1 .1 91 8  
Harderwijk 

? 

LOOTENS Cyriel Camille, 0 Maldegem 1 6.07. 1 891 , zoon van Henri 

en Emil ie Clyncke. Klasse 1 91 1 ,  4e Linieregiment 2e Cie. 

DE MEYERE Gerard, 0 Maldegem 1 5.02 . 1 892, zoon van Pierre Paul 

en Ida Veerman. Klas 1 91 2, 3e Regiment Lanciers. Ordonnance generaal De 

Coninck. 

TEMMERMAN Henri, 0 Maldegem 23.05 . 1 894, zoon van Charles 

Louis en Marie-Louise De Clerck. Klas 1 91 4, 2e Jagers te Voet 3e Cie. 

DE SMET August, 0 Maldegem 27.04 . 1 982, zoon van Auguste en 

Sophie De Bruycker. Echtgen. Ida Geirnaert. Klas 1 902, Artillerie groupe d'o

busiers. 

BRAET Edmond, 0 Maldegem 29.07. 1 894, zoon van Arthur en 

Leonie Marie Van Poucke. Klas 1 9 1 4, 1 e Jagers te Voet 1 e Cie. 

VENAS Pieter Joseph, 0 Maldegem 1 6.06. 1 888, zoon van Alphonse 

en Prudentia Geyssens. Sergeant, 1 e Linieregiment. Begraven in Kokawani 

(Duits Oost-Afrika). 

BAUTE Cyriel, 0 Maldegem 08.06 . 1 893, zoon van Petrus en Nathalie 

Trenson. Klas 1 91 3, 1 e Karabiniers 4e Cie. Begraven in Donk. 

VAN HECKE Alfons Joseph,  0 Maldegem 20.02 . 1 893, zoon van 

Charles Louis en Marie-Louise De Baere. Klas 1 91 3, 2e Jagers te Voet 2e 

Cie. 

DE BAETS Richard, 0 Maldegem 30.08.1 893, zoon van Charles 

Louis en Emelie Desaer. Klas 1 9 1 3, 1 e Regiment Zware Artillerie 1 e Batterij. 

DHOORE Emiel Alphonse, 0 Maldegem 29. 1 0. 1 887, zoon van 

Jacques en Melanie De Clerck. Vrijwill iger, 4e Jagers te Voet 2e Cie. 

BOTERBERGE Amatus André, 0 Maldegem 25.07 . 1 895, zoon van 

Pierre en Virginie Jul ia Demond. Vrijwill iger, grenadier. 24e Liniereg. 2e Cie. 

BAUTE Willem Vital, 0 Maldegem 1 1 .09 . 1 894, zoon van Petrus en 

Nathalie Trenson. Klas 1 91 4, 5e Jagers te Voet. Begraven Oeren 07. 1 2 . 1 91 7. 
MATTHYS Jozef, 0 Sijsele 05. 1 1 . 1 894, zoon van Alphonse en Maria 

Ludovica Vanderplaetsen. Klas 1 9 1 4, 5e Jagers te Voet. 

TERNY Michael, 0 Maldegem 1 4 . 1 2 . 1 894, zoon van Camiel en 

Sabina Marie Louisa Dhondt. The East Kent Regiment. Herbegraven op Ancre 

British Cemetery (F.). 

WILLEMS René Camille, 0 Maldegem 22.05 . 1 895, zoon van Hector 

en Sylvie De Smet. Vrijwill iger, korporaal 1 e Regiment Karabiniers 6e Cie. 

VERSTRINGE Hippoliet, 0 Maldegem 1 8.03. 1 893, zoon van August 

en Florentine Claeys. Klas 1 91 3, 5e Regiment Jagers te Voet. 

DE VLEESCHAUWER Ju les, 0 Maldegem 1 2.01 . 1 897, zoon van 

Pierre Jean en Petronelia De Busscher. Klas 1 9 1 6, ge Liniereg. 5e Cie, vrijwil
l iger. 

PERQUY Louis-Jozef, 0 Maldegem 22. 1 0. 1 882, zoon van Charles 

Louis en Rosalie Haeck. 

DE DEYNE Remi Joseph, 0 Maldegem 1 7. 1 0. 1 891 , zoon van 
Jacques en Marie-Louise Cherlet. Klas 1 91 1 ,  1 5e Linieregiment 1 e Cie. 
DE DEYNE Prosper Leon, 0 Maldegem 30. 1 2 . 1 894, zoon van 

Frederic en Sylvie Landschoot. Klas 1 91 4, 1 e Liniereg. Begraven te Donk 
30. 1 0. 1 91 8. 

SCHELSTRAETE Robert, 0 Maldegem 1 2. 1 0. 1 893, zoon van 

Polydore en Mathilde Verbeke. Klas 1 9 1 3, 24e Linieregiment 1 0e Cie. 
DHONT Alfons, 0 Maldegem 27. 1 0. 1 868, zoon van Augustin en 
Rosalie Van den Bossche. Echtg. Nathalie Van Landschoot. Vrijwill iger, 3e 
Jagers te Voet. 

DE ROO Leopold, 0 Maldegem 26.01 . 1 869, zoon van Bernard en Barbara De 
Buck. Gesneuveld in het Frans Koloniaal Leger 
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Datum en 

plaats van 

overlijden 

1 9.04. 1 9 1 4  
Granvi lle 

06.02.1 91 5 
Cal ais (F.) 

07.03. 1 9 1 6  
Celle (0.)  

25.08. 1 9 1 6  
Moeren ( F. )  

1 8.1 0.1 91 6 
Parijs 

1 3.05.1 91 7 
Adinkerke 

1 6. 1 1 .1 9 1 7  
Amsterdam 

1 4. 1 1 . 1 9 1 8  
St. Jean Cap 

Ferrat (F.) 

05.1 2.1 91 8 
Maldegem 

09.1 2.1 91 8 
Adinkerke 

1 4.03 . 1 91 9 
Luik 

08.06. 1 9 1 9  
Calais (F.) 

05.07. 1 9 1 9  
Maldegem 

27.08. 1 9 1 9  
Vinkem 

28. 1 2 . 1 9 1 6  
Holzminden 

Bronnen : 

NAAM VAN DE SOLDAAT BEZWEKEN AAN ZIEKTE 

OF OPGELOPEN VERWONDINGEN 

BILAEY Alfons, 0 Maldegem 07. 1 1 . 1 894, zoon van Alphonse en 

Therese Josephine Hinderyck. Soldaat , Opleidingscentrum nr. 1 .  

DE CONINCK Jules, 0 Maldegem 25. 1 2. 1 890, zoon van Theophile en 

Florence Dumon. Vrijwil l iger, 1 e Regiment Karabiniers 4e Cie. 

LANDUYT René, 0 Maldegem 1 7.07 . 1 890, zoon van Ferdinand en 

Rosalie Janssens. Klasse 1 91 0, 8e Linieregiment 1 e Cie. Stierf in gevangen

schap. 

GOOSSENS Jacob André, 0 Maldegem 06.09. 1 891 , zoon van 

Theophile en Florence De Deyne. Klas 1 91 1 ,  4e Reg. Lanciers, 2e Groep 4e 

Eskadron. 

RIEBERGE Gustaaf, 0 Maldegem 21 .07 . 1 890, zoon van Pierre en 

Melania From. Echtg. Marguerit Van Brabant. Klas 1 9 1 0, 2e Geniebataljon 2e 

Cie. 

CROMMEN Richard , 0 Maldegem 08. 1 1 . 1 889, zoon van August en 

Amelie Verheecke. Klas 1 909, Eskadron Genie van de 6e Artilleriedivisie 1 e 

Cie. 

DE CEUNINCK Remi, 0 Maldegem 09.02 . 1 893, zoon van Charles-

Louis en Jul ienne Stalens. Klas 1 9 1 2, 7e Linieregiment. Overleden in inteme

ringskamp. 

CROMHEECKE Guido, 0 Oedelem 1 1 .09. 1 893, zoon van 

Pierre en Catherine Van Hullebusch. Klas 1 9 1 3, 7e Linieregiment 3e 

Cie. Kwam in actieve dienst op 1 6  oktober 1 91 3. 

CABOOR Edmond, 0 Maldegem 27.09. 1 881 , zoon van Jan Baptist 

en Philomena De Buck. Echtg. van Romanie De Backer. Klas 1 901 , 4e 

Linieregiment. 

VERCRUYSSE Camiel, 0 Maldegem 22.04 . 1 887, zoon van Petrus en 

Nathalia Van de Walle. Echtg. Elvi ra Longueville. Klas 1 908, vrijwill iger, 24e 

Linieregiment. 

POTVLIEGE Louis Fel ix Charles, 0 Maldegem 1 3. 1 1 . 1 892, zoon van 

Honoré Desiré en Maria Leenesonne. Klas 1 91 2, 21 e Linieregiment. 

VAN DE GEUCHTE Edmond, 0 Maldegem 25.08 . 1 887, zoon van 

August en Nathalie Dhondt. Klas 1 907, 1 e Jagers te Voet 4e Cie. Reeds in 

1 91 0  uit Maldegem vertrokken. 

CHERLET Hilaire, 0 Maldegem 04.03 . 1 894, zoon van Jean-Francois 

en Julie Verstraete. Klas 1 91 4, Opleidingscentrum nr. 1 .  Begraven in Donk. 
VERSTRINGE Edgard, 0 Maldegem 1 9.05. 1 894, zoon van Camille en 

Nathalie De Mey. Klas 1 9 1 4, 4e Regiment Jagers te Voet. 

MOERMAN Serafien, 0 Sint-Martens-Latem 27. 1 0. 1 869. Echtg. 
Louise Christiaens. Politiek gevangene, gestorven in ballingschap 

Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht. 

Archief Frank Raeman, Maldegem. 

Gemeentelijk Archief Maldegem, nr. 2442. 



GESNEUVELDEN VAN ADEGEM 

Datum en plaats NAAM VAN DE GESNEUVELDEN 

van overlijden 

05.08. 1 9 1 4  
Ougrée 
1 8.08. 1 91 4  
Oplinter 
24.08. 1 9 1 4  
Bioul (Namen) 
08. 1 0 . 1 9 1 4  
Lier 
22.1 0.1 914 
Pervijse 
20. 1 0. 1 91 5 
Diksmuide 
09.1 2.1 91 5 
Kaaskerke 
23.01 . 1 9 1 7  
Caen 
1 2.09. 1 9 1 7  
Rosendaal 

1 5. 1 2. 1 91 7 
Diksmuide 
02.04. 1 9 1 8  
Steenkerke 
28.09.1 91 8 
Poelkapelle 
02. 1 0 . 1 9 1 8  
Westrozebeke 
08. 1 0. 1 9 1 8  
Staden 

VAN HYFTE Camiel, 0 Adegem 09 .09. 1 89 1 , zoon van Leonard en Marie 
Louise Cockheyt. Klas 1 91 0, 1 e Jagers te Voet. 
VAN DE WALLE Edmond AchilIe, 0 Adegem 1 7.07. 1 890, zoon van Pierre en 
Marie Louise Geley. Klasse 1 91 0, 22e Linieregiment. 

COLPAERT Edouard, 0 Adegem 07. 1 1 . 1 890, zoon van Jean-Francois en 
Leonie Calsyn. Klas 1 9 1 0, 1 e Jagers te Voet. 
DE BRUYCKERE Camiel, 0 Adegem 1 6.02 . 1 892, zoon van Leonard en 

Leonie Goegebuer. Klas 1 9 1 2, 1 e Linieregiment. 
VAN VOOREN Alphonse, 0 Adegem 1 5.04 . 1 887, zoon van Charles Louis en 

Marie-Louise Bonne. Echtg. Idalie De Pré. Klas 1 907, 4e Liniereg. 2e Cie 
STUL Richard Ferdinand, 0 Adegem 29. 1 1 . 1 888, zoon van Charles en Emilie 

Marclé. Klas 1 909, 1 e Jagers te Voet 2e Cie. 
MOUTON Edmond, 0 Ursel 07.06 . 1 889, zoon van Edouard en Ursula Piers. 

Klas 1 909, korporaal 1 e Jagers te Voet 4e Cie. Begraven te Adinkerke. 
DEWISPELAERE Jules, 0 Adegem 30.07. 1 893, zoon van August en 
Seraphina Borgonjon. 
BONNE August, 0 Adegem 1 2.05 . 1 892, zoon van Bernard en Octavie 

Borgonjon. Klas 1 9 1 5, 5e Artillerieregiment. Bombardement van trein. 
Begraven te Adinkerke, graf nr. 2 1 87. 
DE VUSSER Jules, 0 Maldegem 07.04. 1 894, zoon van Desiré en Lucie 

Dezutter. Klas 1 91 4, 21 e Linieregiment 7e Cie. Begraven te Ouren. 
DE GROOTE August, 0 Eeklo 07. 1 2. 1 881 , zoon van Medard en Marie Van 
Brussel. Echtg. Marie Co lette Beirnaert. Klas 1 901 , 1 2e Linieregiment. 
GINNEBERGE Cyriel, 0 Adegem 1 2.04. 1 891 , zoon van Eduard en Nathalie 
Diet. Klas 1 9 1 1 ,  2e Karabiniers. 
GRISON Camille Joseph ,  0 Adegem 21 .01 . 1 896, zoon van Augustin en Marie 

Rosalie De Bruyckere. Klas 1 91 4, vrijwill iger, 4e Jagers te Voet. 

DE VLIEGER Leopold, 0 Adegem 2 1 .09. 1 893, zoon van Edouard en Marie
Louise Notteboom. Klas 1 9 1 3, 4e Liniereg. 7e Cie. Herbegraven te Houthulst 

GESNEUVELDEN VAN MIDDELBURG 

Datum en plaats NAAM VAN DE GESNEUVELDEN 

van overlijden 

02.08.1 9 1 4  
Halen 
05. 1 0. 1 91 4 
Aumst 
1 4.09.1 9 1 8  
St. -M iche l (F) 

BOTERMAN Emiel, 0 Middelburg 1 6.08 . 1 893, zoon van Karel en Juliana De 
Blaere. 
COENS Henricus, 0 Sijsele 22. 1 0 . 1 891 , echtg. Helena Boerjan. 

KOUSSEMAKER Honoré, 0 Middelburg 03.07. 1 891 , zoon van Francies en 
Sidonie Leliaert. 



CHERLET li ilariu;-)oseph COPPENS Henri-Pelrus DE BRABAN DER Prudent DE DEYNE Prosper-Léon 

GOOSSENS Andrè lAUR EYNS René MATIHYS )ozef-(dmor.d PE:RQUY Camiel-)ozel " 

De Donkse gesneuvelden 

Adegems roemrijke zonen 



BIJLAGE 2 

FOTOKRONIEK 

OVER 

GEBEURTENISSEN IN 1 9 14- 1 9 1 8  

Verenigde Maldegemnaars i n  het Kamp van Beverloo - 1 9 1 1 
Alhoewel een van hen nog tien dagen op de soldatenjas schrijft, zu l len de meesten 
ongetwijfeld de oorlog meemaken.  
Zittend v. l . n . r. 
1 .  Gui llaume Bi laey, van den Akker 2. Albert (of Cyriel) Meert, zoon van "Sent je Meert" , 
Markstraat 3. Antoon De Li l ie ,  broer van Maurice en Victor De Li l le (n iet te verwarren met 
de uitgever van 't Getrouwe) 4. Henri Meire van 't Vossenhol 5. Achiel Rege lbrugge, 
Edestraat en later op den Akker 6 .  Jeroom Claeys , weduwnaar van I rma Maere,  bezorg
de 'siester' (petroleum) hu is aan huis 7 .  August Pottelberge, Westeindestraat. 
Staand v.l . n . r. 
1 .  Fons Marclé 2 . . . . De Reese 3. Louis Wi l lemarck, Molentje, woonde recht tegenover 
de kleine brug over de Ede 4.  Richard Beckaert, later postbediende 
5. Jozef De Clerck, later generaal i n  het Belg ische leger 6 .  Alfons Van De Wal ie, 
Molentj�, zoon van een douanebrigadier 7 .  Kamiel Swingels, Brielstraat, rechtover 
Vossens Molen . 1 293 



Het rooien van sparrenbossen in  Burke l .  Aan sparren bossen ontbrak het in 1 9 1 4  nog 
niet in Maldegem : op het einde van den Akker, op het Veldeke, in Burkel ,  op het Zwarte 
Veld  en het Prinseveld waren er d ichtbegroeide bossen .  
Ter versterking van de loopgraven was er aan het front veel sparrenhout nod ig .  
Deze groep mannen werd tewerkgeste ld bij het rooien van de bossen . Dat bracht 3 mark 
per dag op. Als toegift kregen ze een g rote zak 'faseel of rol leb lokken '  (brandhout), wat 
zeer welkom was. Het brandhout moest wel te voet naar Maldegem gesjouwd worden , 
voertuigen waren opgeëist. 

Onderste rij , knie lend, v. l . n . r. :  
1 .  "Deumke Li l le" van ' t  Molentje ,  Cesar Savat, Molentje, Ferd inand Van Ootegem, 
Molentje, René De Candt, Kleine Bogaarde, Edward 'Velde' Borgonjon, B riel , 'Bauwke' 
I desbald Landuyt .  
Tweede rij , v. l . n . r. :  
Du itse soldaat, Henri Lazoen , Molentje, 'Bufke' Zutters , E ibey, Theofiel De Meulenaere, 
Westeindestraat, 'Engel Baekens' Engelbertus Van Hoecke, Akkers, Victor Van den 
Neste, Akkers, Edward De Rockere, Akkers , Jan Savat, Westeindestraat, Dolf Van 
Eenaeme, B loemestraat, onbekend persoon u i t  Moerkerke, Du its soldaat. 
Derde rij , v. l . n . r. :  
Victor Vanhecke, Akkers, E l ias 'Bol laert' Van den Neste, Akkers, Henri Gobeyn, 
Vossenhol ;  Charles-Louis Van den Neste, Vossenhol, Ivo 'Djoos' Bourgonjon , Akkers, 
Peetje Van den Neste, echtgenoot van Wieze Watermeuien, Akkers, Victor Temmerman, 
Akkers, 'Flodder' Van Hoecke, later aannemer van bouwwerken, Akkers, Edward De 
Baere, Molentje. 
Bovenste rij, v. l .n . r. :  
Eduard Metsenaere, Butswerve, André Laureyns, Westeindestraat, Medard De Baere, 
Kleine Bogaarde, 'Teure' B raet, Eelvelde, 'Brozen '  Kraemers, Brie l ,  'Bertje' Albert 
Lasoen , onbekend , 'Moorke Teneir, Kamiel Te rn y, Noortem, onbekend. 



Beeld van een groep Adegemse opgeëiste werkers, klaar om te vertrekken naar (zoals 
achteraan op de foto vermeld)  Kamp Halewijn - Lager 8 .  
De gezichten stralen een zekere gelatenheid, maar ook vastberadenheid uit .  Het  is  
opvallend dat uit deze periode heel wat foto's bestaan van groepen opgeëisten d ie zich 
samen lieten fotograferen .  Onderl inge steun en kameraadschap was al l icht geen ijdel 
woord . De gedwongen arbeid was niet l icht en ook n iet zonder gevaar en de voeding 
was aan de karige kant. De mannen hebben zich dan ook voorzien van extra kled,ij en 
proviand .  
Zittend : v. l . n . r. :  Alfons Pauwels, echtgenoot Van Kerrebroeck Clara, Staalijzer, Kamiel 
Bultinck en Noé Pauwels. 
Staan9 : Henri Geirland , Petrus Van Landschoot en Vital Wil lems, gekend onder de 
naam 'Cario' . 



Verpl icht tewerkgestelden in Loppem. 
Een ietwat lud ieke foto van een groep Maldegemse tewerkgestelden in een houtzagerij . 
in de bossen van Loppem. 
De mannen waren ingekwartierd op een hofstede in  Varsenare , in de buurt van de hout
zagerij . De enscenering laat doorschijnen dat de Maldegemnaren het leven nog met 
gevoel voor humor bekeken.  

Zittend van l inks naar rechts : 
1 .  M ichel Heysse (x Bertha Vercruysse) 2. René Van Landschoot (Den Hoorn ,  
Moerkerke) 3 .  Leon Van Loo, Krone 4.  René Longuevi l le ,  Moerhuize. 

Eerste rij staand v. l . n . r. 
1 .  Omer De Smet (x Alice Cauwels) 2. Ach iel Clyncke, Strobrugge 3. Richard Veerman 
(x Elodie Cromheecke) 4. Alfons Vyncke, Sijsele 5.  Jud ith Roeis, Eelvelde 6 .  Remi 
Leloup ,  Eeklo 7.  Ernest Plasschaert (heft vermanend de stok op: de bedoel ing is dat 
iedereen van zijn broden moet b l ijven,  d i t  was het rantsoen voor een ganse week, voor 
hem en zijn broer) 8. Benedictus Welvaert, Eibey 9. Leon Vermeersch ,  met een bijl in de 
hand 1 0. Marcel ia  Debbaut, Westeindestraat 
1 1 ,  1 2  en 1 3  zijn bewoners van de hofstede. 

Tweede r i j  vanboven,  v. l . n . r. 
1 .  Ernest Verbeke, Warmestraat 2. Ferd inand Posman (x Emma Van den Abeele ) 
3. Marcel De Pauw, Moerhuize (x Christe l la Van Ootegem) 4. Henri Van Hecke, 

Moerhuize 5. Jozef Versluys, uit "De Witte Moere" ,  Oedelem 

Bovenste rij v. l . n . r. 
1 .  Georges Colman , Katsweg 2. onbekend 3. Cyriel Verstringe, Rapenbrugstraat 

(x Helena Verschaeve 4. René De Coster, Moerhuize 5. Camiel Versluys, Oedelem 6. 

Fe l ix De Smet, Moerhu ize. 
- -T:  .." 



De noodkapel op Strobrugge. 
De elektr ische d raad bracht heel wat p rob lemen mee. Ten noorden van het 
Leopoldkanaal ontstond een geïsoleerde zone , weldra ' Klein Belg ië' genoemd. Wie daar 
woonde, kon S int-Laureins n iet bereiken , want Moershoofdebrug was gesprongen. 
I n  het noorden sloot de draad hen af van Nederland .  Op aanvraag werd de draad vanaf 
de Lievebrug tot aan Moershoofde geplaatst op de dijk van het Leopoldkanaal . Wie tus
sen deze vaartdijk en de Nederlandse grens woonde, i n  'Kle in België' ,  zat in de meest 
gunstige positie om te smokkelen naar Nederland.  Zelfs de Du itsers deden eraan mee. 
De kinderen van Moershoofde kregen onderricht in Ede. De gezusters Jeannette en 
Gerarda De Taeye gaven hen les en de pastoor van Ede, E .H .  Van Dyck verzorgde het 
godsdienstonderricht. 
Ook voor de Maldegemse inwoners tussen de beide kanalen· op Strobrugge en 
Moerhuize was het een probleem. Daar er geen bruggen waren, konden ze n iet naar 
België .  De Belgen kregen toestemming mis te horen in  het 'wagenkot' van de hoeve 
Cuelenaere aan het Leopoldkanaal .  Onderpastoor Crombé en misd ienaar Pieter 
Borgonjon mochten daarvoor overkomen uit Maldegem . 
De winter van 1 9 1 7  was echter ·bijzonder streng en men verhuisde naar het 'vel lenkot' 
van de famil ie De Vleeschouwer, hu idenhandelaars op Strobrugge, tussen beide kana
len. Het gebouw staat er nog op een vijftigtal meter van het Leopoldkanaal .  
Bovenstaande foto geeft een beeld van de 'oorlogskapel '  in  de loods van De 
Vleeschouwer. Links is Margriet Van Hecke te herkennen. Vierde van rechts is een Du its 
soldaat die de mis d iende, tweede van rechts is mevrouw De Vleeschouwer. 
E .H .  Marcel Cuelenaere zaliger vertelde ooit dat h ij in deze ruimte gedoopt werd op 6 
mei 1 9 1 8. 1 297 



De Zusters Maricolen op de Markt l ieten deze opname maken om met een foto hun dank 
u it te drukken voor de voedse lhu lp vanuit  Amerika tijdens en na de oorlog. De foto is 
genomen op de speelp laats van de Zusters Maricolen te Maldegem. Op het bord lezen 
we "As a g ift of their g ratitude from the Belg ium ch i ldren of Maldegem to the l ittle 
Americans of Wi lmington " .  
Zittend v. l . n . r. :  Lyd ie Van Maldegem (echtg . Michel Eeckhout); Rosa Van Poucke 
(Medard Blomme), Elvire Vermeire .  
Tweede r i j  v. l . n . r. :  Helena Verstr inge (Amerika); Ju l ienne Braet, Elza Borgonjon, Elza 
Poelvoorde ( Michel Lel iaert), Angèle Longuevi l le (Gustaaf Goethals) ; Eerw. Zuster 
Angel ique; Anna Van de Kerckhove, Ludwine Dhondt, Yvonne Geysel inck (R ichard 
Blomme); C lara Van den Bossche ( Raymond Naert) ;  Al ice Ronse (Aloïs Bomberna). 
Derde rij v. l . n . r. : Cel ina M innaert (Ju l ien Verschoore) ,  Pia Martens (Geerard H imschoot), 
Adrienne De Baets, I rène De Baets, Zu lma Claeys , Godel ieve Van Hooreweder; Lucie 
De Poorter (Paul Soenen) ,  I rène Cauwels,  Josefa Martens en Madeleine Verstringe. 
Vierde rij v. l . n . r. : Laura Geirnaert (Frankrijk), Clara Savat (Maurits Van Poelvoorde), 
Elod ie Van Ootegem, Rachel De Coninck, Clara Vercruysse (Hubert Bonte) ;  Alice 
Danneels (Prudent Vercruysse), Al ice Vercruysse, Adrienne Roose, Clara Matthijs (Frans 
Van den Abeele) , Alfonsine Standaert. 
Vijfde rij v. l . n . r. : Ju l ienne De Li l ie, Balgerhoeke, Alice Roets (Van Landegem), Rosa 
Bult inck (Leonard Lampo), Madeleine Vercruysse (Theo Van Landschoot), Bertha 
Zegers (A. Lasoen) ,  Bertha Van Hoecke, Ju l ienne Lel iaert (Omer Debbaut), Julienne 
Vermeersch (Henri De Vreeze), Elza Bata i l le (Prosper Meire) ,  Alice Rotsaert. 



Het zevende leerjaar van de Broederschool met onderwijzer Broeder Taddeus.  
(Geboortejaar 1 906 e.v. ) .  
Zittend. l inks van het bord van l inks naar rechts : 
1 .  Georges De Zutter 2. André De Rycke 3 .  Gaston Ryckenboer 4. Jean Van Den 
Berghe 5 .  Pieter Dhaenens. 
Rechts van het bord van l inks naar rechts: 
1 .  Maurice Notebaert 2 .  Pau l Spel ier 3 .  Hubert Dobbelaere 4.  Cam iel De Pré 
Eerste rij, staand : 
1 .  Raymond De Clerck 2. Onbekend . 3. Modest Spiegelaere 4. Onbekend 5. André 
Roets 6. Cyriel Dauwels 7 .  Medard Dhont 8. Omer Rooze 9. Bekaert Aimé 
Tweede rij staand : 
1 .  Arthur Van Poelvoorde 2. Gustaaf Geyssens 3 .  Camiel Claeys 4. Henri  Cornel is 5 .  Van 
Hooreweder 6 .  R ichard Cromheecke 7.  Edgard Dobbelaere 8 .  Georges Van Eenaeme. 
Derde r i j  staand : 
1 .  Omer Leloup 2. August De Baere 3 . . . .  4. P ieter Van Reybroeck 5. Arthur De Windt 
6. Jozef Debbaut. 
Bovenste rij v. l . n . r. :  
1 .  Georges Leloup 2 .  Jeroom Loete 3 .  Firmin Vlaeminck 4 .  Bertrand Vercruysse. 
5. Cyriel De Baets 6 .  Marcel Caeckaert 8 .  Robert De Bree. 
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Oorlog en kermis, het gaat moei l i jk samen.  Zich eens mooi u itdossen en vriendschap
pelijk op pad gaan deed enkele uren het oorlogsleed vergeten . Goud of zi lver werd n iet 
bovengehaald ,  want daar aasde 'den Du its' op, maar ook zonder goudwerk konden 
deze lu i  van Warmestraat en Moerhu ize mooi voor de dag komen. 
Na de d ienst in de St. -Barbarakerk trok het gezelschap naar fotograaf Sandyk, d ie met 
kennis van zaken de g roep vereeuwigde. 

De twee mannen (zittend) zi jn : 1 .  Honoré Dobbelaere (° 1 90 1 ) ,  echtgenoot van Clara 
Claeys 2. 'Manten'  Armand Verbeke (°1 900) ,  echtgenoot van Martha Cornel is, kolen
handelaar uit de Noordstraat. 

Verder, zittend v. i . n . r. :  
3 .  Ida Verbeke, gehuwd met Ju les Van d e  Velde, Sint-Laureins 4 .  Onbekend 5 .  Jul ienne 
Verbeke (°1 902), echtgenote van Leopold  Cornel is ,  Kleine Warmestraat 6.  Colomba 
Martens 7. Onbekend 

Staand v. l . n . r. :  
8 .  Louise Bal legeer, S int-Laureins 9 .  Madeleine Verbeke, Rol legem 1 0. I rma Buysse 1 1 . 
Ida Dobbelaere 1 2. Jozef Verbeke 1 3. Helena Ballegeer (° 1 898) ,  echtgenote van Omer 
De Smet, Bogaardestraat 1 4 . Leonie Verbeke ( ° 1 896) ,  echtgenote van André 
Cromheecke 1 5 . Martha Cornel is ,  gehuwd met Armand Verbeke 



Onverwoestbaar maar toch overwonnen. 
Tijdens een oorlog is het heel belangrijk de tegenstander te kunnen misleiden. Daarom 
zijn oorlogvoerenden gewoonl i jk zeer bedreven in camouflage. Daarvan hebben we hier 
een mooi voorbeeld op Middelburgse bodem. 
Dit hoevetje met bijgebouwen l i jkt wel thuis te horen in Bokrijk. Niets is minder waar. De 
camouflage verbergt een heuse bunker, door de Duitsers - met verp l icht tewerkgestel
den - gebouwd aan de Langestraat. Ramen en deuren werden op het beton geschi l 
derd. 
Het gebouw behoorde tot een gordel van verdedig ingswerken ,  aangelegd met het oog 
op een invasie vanuit het noordwesten , vanuit Groot-Brittannië.  De foto komt uit de 
Duitse archieven. De bunker (kle ine foto) staat er nog steeds rechtover het bedrijf van 
Frans Hoste in  de Langestraat, h ij oogt nu heel wat minder idyl l isch. I 

(Met bijzondere dank aan dhr. Frans Hoste voor het u itlenen van de foto's) .  1 301 
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o Heilig Kruis onder uwe schaduw. rusten e n  
h o pen wij. 

t 
B I D  V O O R  DE Z I E L E N  

VAN 
E D lVJ: O N D  B R .A. E T , 

echtgenoot van EMMA DE VOGELAERE. 
geboren te Maldegem. den 22 December /869. 

R E N É  D E Y N E ,  
.�htgenoot van OCTAVIE VAN HAECKE 

geboren Ie Maldegem. den 20 Oclober /88-1 • 
.A. L 0 I S  Z 0 'E T .A. E R  -r , 

echtgenoot van (:HRISTELLA DE LlllE. 
geboren Ie Maldegem. den 30 Seplemba /893. 

te zamen schielijk bil ongeluk uit het leven gerukt 
te Zonllebeke, den I Oogst 192 1 .  

God heeft h e t  tegen woordige leven m e t  ellenden 
vE"rvuld. om ons d�n prijs van het toP komende te 
doen kennen. H. Ephrem. 

Voor hem. die zich dagelijks tot den dood be
rei�t. koml de dood niet schielijk. Navol. !. 23. 

Vaartwel, d ierbare Vrienden, ons zoo pijnlijk 
ontnomen. Hoe zou m� het denken durven, dat 
daar. waar Gij den I(rOIl8 des doods bewrochl op
dat er leven zou uit 5(roeien. Gij noeste werkers, er 
zelf den dood zoudt vinde n ?  OndoorgrondelijlO'iijn 
Gods weJ<en ! .. . Hij geve U de eeuwige rusl. 

Vrouw en Klnde-ren. bloedvf"rwa nten e n  vrienden, 
onzer dierhare slach toHers, weest niet troosteloos. 
want de lielen der gerechtigen zijn in Gods handen, 
e n  de smart de!> doods zal hen niet  treffe n ; hunne 
hoop I; vol onsterfelijkheid, wanl de Heer heeft 
hen beproefd en hen zijns waardig gevonden. 

Scr/pl. pas. 
Bermherlige Jezlts. geel hun de eeuwige msl. 

7 ja�. en 7 quadr. afl. 
R. I. P. CRUKK. STANOAERT , MAlOEGEM 

Dit b idprentje met de namen van drie oorlogsslachtoffers roept een tragische gebeurte
n is  op die voorviel een drietal jaren na de oorlog . 
De zuivering van de door tal loze granaten doorploegde g rond in Zuid-West-Vlaanderen 
was een karwei d ie tiental len jaren in beslag nam. De bodem bevatte immers een onein
d ig  aantal al dan n iet geëxplodeerde projectielen .  Men dacht ze lfs dat de streek n iet 
meer vruchtbaar te maken was. 
De zogenaamde 'fronttreinen' brachten wekel ijks g rote groepen arbeiders naar de vroe
gere frontstreek,  om daar te werken aan de ontmijn ing .  Zij verbleven er een week aan 
één stuk. 
De Maldegemnaars Edmond Braet, René Deyne en Alois Zoetaert waren aan het werk 
in Zonnebeke. Hun taak was de obussen bloot te leggen, waarna de ontmijn ingsp loeg 
het gevaarlijke tuig onschadelijk maakte. Dit werk moest zeer voorzichtig gebeuren , één 
houweelslag kon er een te veel zijn .  Een ongelukkige slag van een van de tien arbeiders 
was fataa l .  Een zware obus ontplofte en al le omstaanders vonden de dood. 
Dit gebeurde op 1 augustus 1 921 . De drie Mal degemnaars bevonden zich onder de 
dodelijke slachtoffers. Het hele dorp leefde mee met de getroffen fami l ies van : Edmond 
Braet, 51 jaar, echtgenoot van Emma De Vogelaere, René Deyne, 36 jaar, echtgenoot 
van Octavie Van Haecke, Alois Zoetaert, 27 jaar, echtgenoot van Christe l la De Li l ie .  

Voor het samenstel len van het artikel over W.O.  I en de fotoreeks, danken we: 
Albert Van Hoestenberghe. 
Noêl Ryheul , d ie i n  1 969-70 heel wat gegevens verzamelde in zijn Archief, Jozef 
Dobbelaere, Hendrik Van de Rostyne ,  Ju l ien Hoens, Camiel Van Ootegem, Gaby Van 
Landschoot-M.P. De Baere, Gi lberte Zoetaert, Richard Verstuyf. 1 303 



HET VOSSENHOL 

EN DE CHARGE VAN BURKEL 

De plechtigheden ter herdenk ing van de Charge van Burkel werden reeds meerdere 
keren lu ister b ijgezet door de aanwezigheid van een detachement van het 1 e Regiment 
Gidsen . De Gidsen voeren trouwens de naam 'Burkel '  in  hun vaandel ,  ter herinnering 
aan de laatste charge van de Belg ische cavalerie. 

De heer burgemeester Jean Rotsart de Hertaing herinnert in  z ijn toespraak, in  aanwe
zigheid van voorzitters en leden van de plaatsel ijke oud-strijdersverenig ingen , aan de 
oorlogsgebeurten issen op zaterdag 1 9  oktober 1 9 1 8, d ie 1 8  Belgen het leven kostter) . 



Traditiegetrouw leeft de bevolk ing intens met deze p lechtigheid mee. Antoon Pieters, 
vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap, legt b loemen neer voor de gedenkzu i l .  

Schoolkinderen van het Vossenhol brengen een bloemenhulde.  Steeds meer wordt de 
jeugd betrokken in de plaatsel ijke herdenkingen van de gesneuvelden van beide 
wereld00rlogen. Onze jeugd mag weten dat voor duurzame vrede in het verleden grote 
offers gebracht zijn .  1 305 



NOG ENKELE BEELDEN VAN HET VOSSENHOL 

Een oude opname van de hoeve van de fami l ie  Lammens, beter gekend onder de naam 
'Schapers ' ,  t i jdens de Eerste Wereldoorlog. Van deze hoeve bl ijft n iet zoveel meer over. 
Op deze p laats bevindt z ich nu ,  in de Van Strydoncklaan n r. 3, de "Kle in Burkelhoeve" ,  
u itgebaat door de fami l ie  De Cuyper. 

Op de foto zi jn Lodewijk Lammens, weduwnaar van Amelie Janssens, met zijn vijf doch
ters en d rie zonen te z ien,  verzameld ron d  een aantal prachtexemplaren uit hun veesta
pel .  

Van l inks naar rechts: 
Cami l la, ° 1 900, (huwde met RenéDe Backer). 
Helena, ° 1 894, (huwde met Heyneman Jozef) .  
Octavia, ° 1 892, (huwde met Camiel Ardeel) .  
Ida,  ° 1 89 1 , (huwde met Van Haesendonck). 
Vader Lodewijk , (huwde met Amel ie Janssens). 
Sylvia, ° 1 882, (huwde met Henri Van Kerschaever). 
Honoré , ° 1 895, (huwde met Martha Dhoore) .  
Alfons, ° 1 885, (huwde met Gusta Lambert). 
André, ° 1 898, (huwde met Adriana Bottel ier) . 
Alfons volgde zijn vader op op deze hofstede . De zonen Gustaaf en Henri staan n iet op 
de foto. Heel wat nakomel i ngen van deze grote fami l ie  Lammens zijn op het Vossenhol 
b l ijven wonen,  zodat de naam er nog algemeen verspreid is. 



De schoolbevolking van het Vossenhol , omstreeks het jaar 1 9 1 8 . 
Voor de afgelegen wijk het Vossenhol ,  is de school d ie er gebouwd werd in  het jaar 
1 894, een grote zegen geweest. De kinderen zijn van het geboortejaar 1 9 1 1 - 1 9 1 2 . 
Naast het bordje: . . .  De Backer ( l i nks) , Emiel Dhont ( rechts) .  

Onderste r i j :  Remi Dai ie ,  . . .  De Clerck, Omer Pieters, André Dhont, Cyriel De Vogelaere, 
Urbaan De Vogelaere, onbekend ,  Maurice Cromheecke, . . .  De Meyere. 

Tweede rij v. l . n . r. : Jerome De Smet, C lara Meire ,  Martha Roeis ,  Rosa Dobbelaere, C lara 
De Smet, Martha Daiie, Griseida De Backer, . . .  De Vogelaere, Clara Van Landschoot, 
Rosa Pieters, Emma Wil lems, . . .  Lippens. 

Derde rij : . . .  Lammens, Maurice Braet, . . .  Van den Neste , Maurice De Clerck, Bertrand 
Vyncke, Aimé Dal le ,  onbekend, . . .  De Busschere, Zuster Desirée. 

Derde rij : onderpastoor Delfosse, Remi De Clercq - Pau la Timmerman - Clara Lippens, 
Gi lberta De Baere , . . .  Dermu l ,  Cel ina De Brauwer, Cyriel Dhondt,  Prosper Van Waes , 
Gust Rijs. 

Bovenste rij : C lara Meyers, Ju l ia  Pol l ier, Clara De Baets, Alida Pol l ier, . . .  Dermu l ,  Palmyra 
Dhondt, Alexa D'Hoore, Richard Buysse. 1 307 



Op de kruis ing van de Schautenstraat en de Gotjensstraat stond vroeger de bekende 
herberg ' I n  het Stadhu is bij Noé De Vogelaere Bierhuis" . 
Bierhuis, er du ide l ijk  op wijzend dat het h ier een ontmoetingsp laats gold waar men de 
dagel ijkse beslommeringen eens kon vergeten.  
De u itbater Noé De Vogelaere was geh uwd met Melan ie De Vogelaere. De echtgenote 
droeg dezelfde fami l ienaam , maar was n iet dicht verwant. Noé was boer, d reef com
merce in boter en eieren en h ie ld ook nog een winkel .  Het echtpaar kreeg 9 kinderen: 
Madeleine, Lisa, Richard ,  Al ida, Henri , Prudent, Paula, Urbaan en Adolf. 
De woning werd meer dan 60 jaar gepacht aan eigenaar Louis Soenen. De 92-jarige 
Prudent De Vogelaere weet te verte l len dat er  vroeger heel wat concurrentie was onder 
de cafés van het Vossenhol .  
" Miel Braet, Man Kerschaever, Man Pieters en nog anderen . . .  hadden eveneens een 
bierhuis. Oe grote attractie in onze herberg was dat er een piano stond. Henri Savat klom 
er op een stoel en zong er zijn liedjes. Met Vossenhol kermis, de zondag na Maldegem 
kermis, kon je hier op de koppen lopen, zo 'n ambiance was er. . .  Het ging er eens zo luid
ruchtig aan toe dat de quinqué (siesterlamp) van zijn haak schoot en tussen de feest
vierenden terechtkwam. " 
Toen het geen herberg meer was, heeft Pau la, dus zuster van Prudent, er nog een win
kel gehouden tot in 1 973. Nu wordt de zaak u itgebaat door het echtpaar Jean Goethals
Schelstraete. 



Schuin tegenover het 'Stadhuis van het Vossenhol '  stond het laatste strooien dak van de 
wijk. De woning stond op cijnsgrond en werd bewoond door opeenvolgende generaties 
Coppens. Tenslotte werd ze aangekocht door Prudent De Vogelaere. Ze werd afgebro
ken in 1 973, toen Prudent in de n ieuwe woning ernaast bij zijn dochter Eriche, gehuwd 
met Wi l ly Van den Bussche, g ing wonen.  

Zo werd vroeger geoogst . . .  v. l . n . r. Al ice Van Landschoot, Omer Van Landschoot, 
athalie Timmerman,  Albert Van Landschoot, Honoré Van Kerschaver. 
athalie en Honoré worden hier geholpen door hun neef en nichten . 

Met dank aan W. Van den Bussche-De Vogelaere en Laura Van Kerschaver. 



E U ROPA 

HET GEBEURDE IN 1898 
100 JAAR GELEDEN 

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom 

In Wenen opende men de eerste tentoonstel l ing van beeldende kunst in de Oostenrijkse 
Jugendsti l .  Gustav Klimt, de leider van die nieuwe beweg ing,  tekende de affiche van de ten
toonstel l ing.  
Emile Zola's open brief "J'accuse",  gericht aan de Franse president, verscheen in het dag
blad L'Aurore. Daarin verdedigde h ij de Franse officier Dreyfus, die van spionage werd ver
dacht. 
Een anarchist vermoordde keizerin Elisabeth (Sissi) van Oostenrijk tijdens een wandeling aan 
het meer van Genève. Zij was de vrouw van keizer Franz Josef, moeder van Rudolf en dus 
schoonmoeder van Stefanie van België, de tweede dochter van Leopold 1 1 .  
De automobiel haalde al een snel heid van 32 km per uur en kwam zo meer en meer in de 
belangstel l ing.  Henry Ford in Amerika en Louis Renault in Frankrijk bouwden een eigen 
model. Het Londense warenhuis Harrod's instal leerde zijn eerste roltrappen. 

B E LG I E  

De koning bekrachtigde de wet Coremans-De Vriendt waardoor het Nederlands e n  het Frans 
officieel gel ijkgesteld werden. Die goedkeuring gaf heel wat beroering in Wallonië. 
Kardinaal Goossens verbood priester Daens voortaan nog het priestergewaad te dragen en 
de mis te lezen. Sinds 1 894 was Daens reeds verplicht de mis te lezen met gesloten deuren. 
I n  Belg isch Congo werd de spoorl i jn Matadi-Leopoldstad beëindigd. Het was de eerste 
spoorlijn in equatoriaal Afrika. 

Adegem , Maldegem en M iddel burg 

Adegem 
Maldegem 
Middelburg 

JANUARI 

geboorten 
14 1  
334 

22 

huwelijken 
26 
65 

9 

overl ijdens 
72 

1 80 
22 

Uit de gemeenteraad .. .  
* Adegem 1 1  januari. De gemeenteraad kwam samen onder voorzitterschap van schepen 
Karel Lodewijk Potvliege. Waren eveneens aanwezig :  schepen Louis De Bruycker, raadsle
den August Wil lems, Bernard Verstrynge, August De Laere, H i larius Van Damme, Camiel De 
Wispelaere, Petrus Matthys, Herman De Smet en Karel Lodewijk Van de Velde. Secretaris 
was Louis De Weert. Men nam kennis van een bedankingsbrief van pastoor Frans 
Verhaeghen voor zijn herkiezing tot l id van de Burgergodshuizen. De Adegemse bijenhou
ders vroegen een belasting te heffen op de vreemde bijen, die hier geplaatst werden tijdens 
de bloei van de boekweit. Men zou daarover advies vragen aan de Bijenbond van het arron
dissement. 

� Maldegem 25 januari. Om 4 uur in de namiddag kwamen de volgende gemeenteraadsle
den samen: burgemeester Hippol iet Cuelenaere, schepen Eduard De Pau,  raadsleden Desiré 
Van Mu llem, Bernard Roeis, Hippol iet De Jaeger, Augustien De Li l Ie, Amand Timmerman en 
Pieter Verstring he. Secretaris was Alfons Vermeersch. In uitvoering van het aflijningsplan 
Boudewijn Lippensstraat keurde men een akkoord met Gustaaf Tytgadt goed, te'gen betaling 
van 3 frank per m2 onteigende grond plus nog eens 1 00 frank extra. • 



FEBRUARI 

Uit 't Getrouwe ... 
De schrijver Emile Zola kreeg één jaar straf voor zijn verdediging van kapitein Dreyfus. " In  
Holland zal nu al wie in ' t  lot valt moeten optrekken" . 
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 15 februari. Voor de aflijning van de westkant van de Marktstraat voorzag men 
een bedrag van 60.000 frank. 
* Adegem 1 8  februari. De gemeenteraad werd nu voorgezeten door burgemeester Leopold 
Van Waetermeulen. Het politiereglement voor danspartijen werd herzien, omdat er tal rijke 
vechtpartijen plaatsgrepen tijdens de laatste oktoberkermis. Men besliste dat voortaan de 
danspartijen maar mochten beginnen om 4 uur in de namiddag en dienden te eind igen om 
1 0  uur 's avonds, ook op de maandagen en de dinsdagen van de juli- en oktoberkermis. 

MAART 

Uit 't Getrouwe .. .  
Baron De Maere liet weten dat hij het niet eens was met de plannen voor Brugge-Zeehaven. 
De Verenigde Staten van Amerika riepen de onafhankelijkheid uit van Cuba. 
Uit de gemeenteraad ...  

* Middelburg 8 maart. De fanfaremaatschap pij h erhaalde haar vraag voor een hul pgeld . De 
raad ging akkoord en stemde 50 frank voor aankoop van instrumenten en dat "overwegende 
dat eene muziekmaatschappij op eene gemeente altoos voordeel ig is en dat zij alleen voor 
het onderwijs welke zij hier bijbrengt, de aanmoediging der gemeente verdient" .  
Men steunde het voorstel van de kerkfabriek om een jaarwedde voor een onderpastoor aan 
te vragen aan het Staatsbestuur. Dat was noodzakelijk voor een goede uitvoering van de ker
kelijke diensten. 
* Maldegem 1 5  maart. De raad keurde de beslissing goed van de kerkfabriek van Maldegem
Dorp om een testamentaire schenking van Pieter Van Moffaert te aanvaarden. De uitvoerder 
was zijn broer Charles Van Moffaert, winkelier. 

APRIL 

Uit 't  Getrouwe . . .  
De Verenigde Staten en Spanje verklaarden elkaar de oorlog. 
In het militair hospitaal van Brugge zouden er voortaan nonnekens komen voor de verpleging . 
De tarwe werd duur en kostte al 30 frank de hectoliter. 
Uit de gemeenteraad . . .  
* Adegem 1 april. Men tekende een rekwest voor de wet De Vriendt-Cooremans opdat deze 
'totaal onverminkt' zou worden gestemd. 
* Maldegem 5 april. De raad ging akkoord met de aanvaarding door de Burgerlijke 
Godshuizen van enkele testamentaire beschikkingen: gift van 200 frank door Charles Louis 
Vermeersch, gift van 1 300 frank Belgische obligatiën door C harles Louis Van Moffaert en een 
gift van een eigendom gelegen op het Vossenhol 7 ha 60 a 50 ca groot door Marie Louise 
Van Wassenhove. Er waren ook nog schenkingen aan het Armbestuur en aan de Kerkfabriek
Dorp door Marie Louise Van Wassenhove. 

M E I  

Uit ' t  Getrouwe ... 

De Amerikanen versloegen de Spaanse vloot ter hoogte van de Filipijnse eilanden. 
Op vele plaatsen in Vlaanderen bereidde men zich voor op feesten ter herinnering aan · 1 00 
jaar Boerenkrijg.  
I n  Sint-Niklaas werd voor het eerst een "echt Vlaamsch kamerlid" gekozen. Het was boerken 
van Brussel, die in werkelijkheid ook Van Brussel heette. Met liedjes en aanspraken over de 
slechte tijd trok hij door het Vlaamse land. Hij kwam op zonder partij en werd glansrijk geko
zen . . 

De nationale verkiezingen van 22 mei brachten geen grote veranderingen teweeg. 1 311 



J U N I  

Uit 't Getrouwe ...  

Vel e  notabelen uit België reisden naar Congo om daar de eerste ijzeren weg plechtig in 
gebruik te nemen. Amerika verwierf de macht over een klein stukje Cuba. 
Uit de gemeenteraad . . .  

* Middelburg 8 juni. Daar de burgemeester nog steeds afwezig bleef, maakte men een regle
ment van inwendige orde. De bedoeling was de afwezigen te straffen en de leden aan te zet
ten tot het bijwonen van de gemeenteraad. Iemand die zonder wettige reden afwezig was, 
kreeg een boete. Die bedroeg een halve frank voor een raadslid, één frank voor een sche
pen, twee frank voor de burgemeester en vier frank voor de secretaris. Wanneer men een half 
uur te laat kwam of de raad voortijdig verliet, kreeg men ook een boete met als waarde de 
helft van de normale boete. 
Vervolgens besprak men de uren dat de secretaris moest aanwezig zijn en het lokaal dat hem 
ter beschikking stond. De raad ging echter akkoord om de bestaande toestand te behouden, 
dat betekende dat de secretaris zijn werk thuis kon verrichten. Hij diende elke woensdag ter 
beschikking te zijn in de voormiddag van 9 tot 1 1  uur en in de namiddag van 1 4  tot 1 6  uur. 
De raad ging ook akkoord met het besluit van de kerkraad om het jachtrecht op zijn eigen
dommen gelegen op Paddepoele in Maldegem af te staan aan jonkheer Frederik Dhont, eige
naar te Brugge . Voor het gebruik van de schooltuin moest de onderwijzer voortaan 1 1 0 frank 
betalen. Vroeger kreeg hij die gratis ter beschikking op voorwaarde dat hij zelf de schoolbe
hoeften betaalde. Daar die behoeften nu verplicht door de gemeente dienden te worden 
betaald, was de vroegere overeenkomst aan een herziening toe. 
* Maldegem 1 4  juni. Een nieuwe aflijning voor de Boudewijn Lippensstraat werd goedge
keurd. De afschaffing van buurtwegel nr. 1 02 (Vakewegel) kwam nog eens ter sprake. 
Achteraf gezien vormde deze wegel wel de toegang tot twee huisjes. Daarom werd een klein 
deel van de wegel bewaard, zodat de bewoners van die huisjes toegang kregen tot een 
steenweg. Een van die huisjes was bewoond door C harles Louis Verstringhe en hij kreeg een 
schadevergoeding van 50 frank, omdat hij aldaar een herberg uitbaatte. 

J U LI 

Uit 't Getrouwe ...  
De Amerikaanse vloot vernietigde de vloot van Spanje en daarmee eindigde de oorlog tus
sen beide landen. Cuba en Porto-Rico kwamen in de invloedssfeer van de Verenigde Staten. 
Overmeire opende de rij van de grote Boerenkrijgfeesten met o.a. de onthulling van een 
gedenkteken, een stoet, een museum, enz. 
Uit de gemeenteraad . , .  

* Maldegem 5 juli. Er was sprake van de aanleg van een tramlijn in de Boudewijn 
Lippensstraat en dus diende de aflijning nog eens bekeken. In uitvoering van art. 2 van het 
reglement op de ontucht werd dokter Roeges gekozen. Tegenkandidaat was dokter 
Notebaert. 
* Maldegem 22 juli. Nieuwe plans van de aflijning van de westkant van de Marktplaats wer
den goedgekeurd. De aflijning liep van de noordoosthoek van de westelijke vleugel van het 
klooster van de Zusters Maricolen tot aan het noordoostelijk hoekpunt van het woonhuis van 
de heren De Bruyckere, om zich daar te verenigen met de aflijning van de grote steenweg 
van Oostende naar Brussel .  
* Middelburg 25 juli. Het Armbestuur had van de gouverneur een brief gekregen waarin het 
aangemaand werd zijn achterstal van 41 1 ,88 frank te betalen aan het toevluchtsoord in 
Wortel. Maar de gemeente wou zelf niets bijdragen. 
Vervolgens maakte schepen Gheeraert de raad er attent op dat in een verslag van het arron
dissement Gent-Eeklo het volgende te lezen stond: "Ter uitzondering der gemeentebesturen 
van Baelegem, Destelbergen en Middelburg waar tweedracht heerscht, kwijten zich al de 
anderen met vlijt hunner plichten". Hij wees erop dat dit gold voor de vorige gemeenteraad. 
maar niet voor de huidige, die gekozen werd op 1 0 oktober 1897. Trouwens reeds vroeger, 
merkte hij op, had de arrondissementscommissaris gewezen op de onbekwaamheid van de 
bestuurders en geopperd dat het best was dat zij van hun bediening afzagen. Door twee 
dezer leden, de schepenen Devleesschouwer en Dhondt. is hieraan gevolg gegeven, doch 



de Heer Burgemeester, niettegenstaande hij sedert bijna een jaar op de volslagendste wijze 
met inzicht zijne plichten verwaarloost, houdt aan zijne bediening. Schepen G heeraert deed 
een oproep tot de leden de nodige vlijt aan de dag te leggen, zodat de schandvlek kon wor
den uitgewist. 

AUGUSTUS 

Uit de gemeenteraad ...  
* Adegem 1 9  augustus. Op de raad werd Camiel De Bruycker toegelaten , die brugwachter 
was in Balgerhoeke. H ij had het kind Julius Henri De G rijse gered uit het Schipdonkkanaal en 
werd daarvoor gefeliciteerd. 
In deze raad ging men akkoord met een "politieverordening voor wielrijderswedstrijden" , 
waardoor deze voortaan verboden werden op de "wielrijdersbanen" van de gemeente. 
* Middelburg 30 augustus. De gouverneur had laten weten dat de kantooruren voor de secre
taris niet zijn goedkeuring wegdroegen en dat het beter was op twee verschillende dagen in 
de week ter beschikking te zijn . Op het verzoek werd ingegaan en de uren werden als volgt 
vastgelegd: op maandag en donderdag van elke week, telkens van 9 tot 1 1  uur. 

SEPTEM B E R  

Uit 't Getrouwe ...  
Koning Leopold liet zijn interesse blijken voor een deel van C hina. 
Kolonel Henry, die kapitein Dreyfus indertijd besch u ldigde, pleegde zelfmoord. 
De Bruggelingen klaagden over de koning omdat hij stokken in de wielen stak van het pro
ject Brugge-Zeehaven. 
Uit de gemeenteraad ...  

* Middelburg 7 september. I n  de begroting stond genoteerd dat men voor negen jaar een 
lokaal huurde in het huis van Louis Welvaert. Dat lokaal moest dienst doen als gemeentehuis 
tegen een vergoeding van 32 frank per jaar. 
Voor de aanleg van de buurtspoorweg Brugge-Aardenburg werd er een bijdrage gevraagd. 
Raadslid Dhont weigerde zich deze zaak aan te trekken en wou niet naar een vergadering 
gaan in Brugge op 1 0  september. De raad vaardigde dan maar schepen Jacob Huyghe en 
secretaris G ustaaf Gheeraert af. 
De raad, bij monde van raadslid Verstraete, laakte nog eens de houding van de bu rgemees
ter, die geen enkele vergadering, noch van het sc hepencollege noch van de gemeenteraad 
bijwoonde. De burgemeester was wel ziek geweest, maar nu was hij zodanig hersteld dat hij 
"bij alle luchtgesteltenissen en bij kennis van geheel de gemeente zich dagelijks aan allerlei 
soms lastige werken op het veld overlevert, koophandel drijft en de werken in zijnen molen 
oppast".  De raad lichtte de gouverneur nu in over de laakbare houding van hun burgemees
ter. 
* Maldegem 1 3  september. Goedkeuring werd gehecht aan de verkoop door het Armbestu ur 
van een woonhuis in de Noordstraat aan wijnhandelaar Julien Van Hoorebeke voor de som 
van 3.400 frank. 
De raad ging nu wel akkoord met het met pensioen gaan van onderwijzer Ferdinand 
Verstrynge, die onderwees in Maldegem en in Bassevelde. Wegens ziekte was hij in beschik
baarheid gesteld sedert 7 september 1 894. Hij voldeed aan de voorwaarden . 

O KTOBER 

Uit ' t  Getrouwe . . .  

De keizer van China zou vermoord zijn en de grote mogendheden maakten zich klaar om een 
brok van het hemelse rijk in te palmen. 
Engeland en Frankrijk maakten ruzie over de oevers van de Nijl .  
Vlamingen, waaronder enkele Gentenaars, zouden een vlasspinnerij stichten in Rusland. De 
grens met Nederland werd half opengesteld voor Hollands vee. 
Na een droogte van twee maanden, was het toch beginnen te regenen. 
Uit de gemeenteraad ...  
• Maldegem 7 oktober. In  uitvoering van art.  2 van het reglement op de ontucht werd een 1 313 



geneesheer gekozen. Het werd dokter Roeges met zes stemmen voor en drie onthoudingen. 
* Middel burg 1 1  oktober. Het aantal kinderen dat recht had op kosteloos onderwijs bedroeg 
24 jongens en 28 meisjes. Het getal leer l ingen toegelaten tot de bewaarschool bedroeg 5 1  
kinderen. Modest Slabbinck diende een verzoek i n  om een openbare en regelmatige ver
voerdienst in te richten tussen Middelburg en Brugge. Die dienst was ingericht bij ministerieel 
besluit van 26 december 1 885 en had voor de gemeente steeds veel voordeel en gemak 
gebracht. De raad ging dus akkoord en machtigde de heer Slabbinck om het vervoer te 
doen. Het onderhoud van de lantarens in het winterseizoen werd toegewezen aan Francies 
Dhondt voor de som van 74, 95 frank. Raadslid Wil lems merkte op dat de twee lantarens aan 
de ingang van het kerkhof waren weggenomen. Schepen Huyghe wist echter te vertel len dat 
de kerkfabriek had toegezegd deze lantarens terug te plaatsen .  Ze dienden vooral om zon
dagsmorgens de toegang tot de kerk te vergemakkel ijken. 
Goedkeuring werd gehecht aan het besluit van de kerkfabriek het jachtrecht toe te staan aan 
ridder jonkheer Frederik Dhont te Brugge. 
* Adegem 28 oktober. Voor het Armbestuur koos men als nieuwe ontvanger Hi larius De Smidt 
in vervanging van onderwijzer Stoens. Hij d iende een borg van 1 600 frank ter beschikking te 
stel len. 

NOV E M B E R  

Uit 't Getrouwe . . .  

Er werden plannen gemaakt om de forten van Antwerpen af te breken en ze door nieuwe en 
grotere langs de Schelde te vervangen. De Schelde zou dan meteen rechtgetrokken worden. 
Verschi l lende "pensioenkassen tegen den ouden dag" werden opgericht. 
Uit de gemeenteraad ...  

* Maldegem 4 november. Wegens het ontslag van vleeskeurder en veearts Vanderheyden uit 
Eeklo, duidde men een andere veearts aan . Definitief benoemd werd André Van den Eekhout 
uit Maldegem tegen een vergoeding van 1 250 frank per jaar. 
* Middelburg 22 november. De totale kosten voor de aanleg van de buurtspoorweg Brugge
Aardenburg werd geraamd op 1 .092 .000 frank, waarvan de helft ten laste was van de staat, 
een kwart ten laste van de provincie en het andere kwart ten laste van de gemeente of ande
re financiers. Middelburg vond het van het g rootste belang dat deze weg werd aangelegd en 
besloot 25.000 frank als bijdrage te geven. De raad machtigde de Nationale Maatschappij 
van Buurtspoorwegen op het gemeentedomein de palen te plaatsen dienende tot steun van 
de telefoonlijn bestemd voor de dienst van voormelde buurtspoorweg. 
* Maldegem 25 november. De l ijst van rechthebbenden op kosteloos onderwijs werd voorge
legd en vermeldde 64 1 jongens en 591 meisjes of totaal 1 232 leerl ingen. De verdeling was 
als volgt: 65 jongens uit de gemengde gemeenteschool van de wijk Kleit, bestuurd door Jan 
Strybol ,  453 jongens uit de aangenomen jongensschool van het Centrum, bestuurd door 
Basiel Van Hese, 358 meisjes uit de aangenomen meisjesschool van het Centrum, bestuurd 
door mej. Marie Paelinck, 64 jongens en 1 68 meisjes uit de aangenomen meisjesschool van 
de wijk Kleit, bestuurd door mej. Clemence Wil lems, 59 jongens uit de aangenomen jon
gensschool van de wijk Donk, bestuurd door Cam iel De Sutter en 65 meisjes u it de aange
nomen meisjesschool van de wijk Donk, bestuurd door mej. Jeannette Knapen. De gemeen
teraad ging echter niet akkoord met de l ijst, want ze bevatte namen van kinderen wiens 
ouders meer dan 1 5  frank personele belasting betaalden en ook van kinderen die te oud 
waren. Na schrapping bleven er nog 5 1 9  jongens en 527 meisjes over die recht hadden op 
kosteloos onderwijs . .  

D E C EM B ER 

Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 20 december. Winkelier Bernard Roels werd herbenoemd als l id van het 
Armbestuur ten nadele van zijn tegenkandidaat landbouwer Ferdinand Landuyt. die geen 
stemmen bekwam. Landbouwer Victor Cuelenaere werd herkozen als l id van de 
Burgergodshuizen met alle stemmen. Tegenkandidaat was brouwer Honoré Potvliege. 
Daar het politiereg lement op de ontucht het beoogde doel niet had bereikt. werd het afge
schaft en was er dus geen nieuwe geneesheer meer nodig. 



KRONIEK 

EEN NIEUW PATTEETSKRUIS 
WERD OPGERICHT 

Kunstenaar Rik Poot naast zijn geslaagde creatie. 

Voor de fusies van de gemeenten lagen ten oosten van het Kanaal van Schipdonk nog 
enkele ha die tot Adegem behoorden .  Met de fusie werden die overgeheveld naar Eeklo. 
Het was in dit  gedeelte dat van oudsher een kruis stond op het einde van de St . 
Jansstraat of  Murkelstraat, waar de grenzen van Adegem, Eeklo en Oostwinkel  samen
kwamen.  Dit was tevens de grens van het Ambacht Maldegem met de Keure van Eeklo. 
I n  1 240 is het s lechts een klein kruis ,  dat aan het moergebied staat van het Sint
Janshospitaal van Brugge.  De u itbat ing Altena, een nog bestaande hoeve b ij 
Veldekensbrug , komt in dezelfde eeuw tot stand.  Het is in deze omgeving dat de fami
lienaam Patteet voor het eerst opdu ikt. 

In 1 334 bezit een zekere Wouter Patteet g rond in het Zuidmoer, dat paalt aan het eigen
dom van het Sint-Janshospitaa l .  I n  1 331  i s  er ook nog sprake van een Arnout Patteet, 
mogelijks een verwant van Wouter. Weldra wordt het g renskruis naar deze fami l ie  
genoemd. I n  1 460: bi Pateets Cruce ant westhende de strate die komt van Veldekenne 
ende loopt tEecia waert daer Pateets Cruce up staet. 1 315 



De naam wordt zelfs courant gebru i kt tot in de 1 8e eeuw. Het straatje waar het kruis  
staat, wordt zelfs een  t i jd lang Patteetskruisstraat geheten . 
N iet ver van het g renskruis l ig t  een stuk land ,  dat i n  de  vorige eeuw de Patteete wordt 
genoemd. Vanaf 1 486 wordt het topon iem meerdere keren aangetroffen .  
Vanaf 1 983 begint de fami l ie  Patteet u it Mechelen z ich b ij monde van pater Lukas 
Patteet b ijzonder te i nteresseren voor 'de Patteete' in Adegem. Samen met Hugo 
Notteboom gaat hij de zaak uitd iepen. Het gevolg is dat de fami l ie  Patteet op 1 7  sep
tember 1 983 een gu l le ontvangst krijgt op het gemeentehuis van Adegem. Zij verkennen 
het hele zu iden van Adegem en besl issen ook de vriendschapsbanden te onderhouden.  
Na het  over l ijden van pater Patteet in  1 992 i s  het  een tijdje sti l .  I n  1 995 beg int Mariette 
Patteet, voorzitster van de fami l iebond , onverdroten in i tiatieven te nemen tot de oprich
ting van een n ieuw Patteetskruis .  

Daar de p lek g rond nu op Eeklo l igt ,  moet er samenwerking komen van deze zijde. Het 
schepencol lege van Eeklo geeft op 1 1  september 1 996 zijn fiat voor de oprichting van 
het n ieuwe g renskru is .  
Hugo Notteboom en Pau l Van de Woestijne verlenen volop hun medewerking op heem
kundig vlak en de fami l iebond Patteet geeft de opd racht het kru is te maken aan de 
befaamde kunstenaar Rik Poot. 

Dankzij het doorzett ingsvermogen van voorzitster Mar iette Patteet werd het kruis gere
a l iseerd en kon het op 27 september 1 998 onthuld worden,  op een stralende najaars
dag en in aanwezigheid van vele fami l ie leden Patteet. 

Met de heropricht ing van d i t  bronzen kruis met Kelt isch kruismotief is een eeuwenoude 
h istorische tradit ie in  eer herste ld .  Het kru is aan de Eeklose Murkelstraat (verlengde van 
het Adegemse Veldekens) wordt ongetwijfeld een aangename verrassing op uw wandel
of fietstochten in het g rensgebied Adegem-Eeklo-Oostwinkel .  De fami l iebond Patteet 
d ient oprecht ge lukgewenst met zijn prachtig in it iatief. 

AANDACHT VOOR DE SINT-BARBARAKERK 

Wie zou denken dat ons bestuurs l id Jeroom Van Maldeghem, tevens ondervoorzitter van 
het Davidsfonds,  d it jaar heeft sti lgezeten ,  heeft het vol led ig verkeerd voor. Naar aanlei
ding van de op t i l  z i jnde buitenrestaurat ie van de St.-Barbarakerk publ iceerde h ij twee 
bijdragen i .  v. m .  d it oudste h istorische bouwwerk van de gemeente. 

1 .  De tekst van oude grafzerken, met bespreking en illustratie, een bro
chure van 3 1  bladzijden,  geeft ons de verklaring van de teksten voorkomend op een 25-
tal oude grafzerken ,  d ie meestal tegen de buitenmuur van de kerk geplaatst zijn. De 
auteur geeft uit leg over inhoud , stijl en symboliek, de ermee verbonden herald iek. de 
begrafenisgebruiken. enz. Bij de rond le id ing op zondag 1 9  apri l mocht h ij zich op een 
zeer g rote opkomst verheugen.  

2. Gebrandschilderde glasramen in de Maldegemse Sint-Barbarakerk, 

was een tweede boek waarmee hij ons verraste en dat h ij aan het publ iek voorstelde op 
kermiszondag van september 1 998. Wij vernemen zowat al les over de ontwerpers en 
vervaard igers van de g lasramen. de afgebeelde voorstel l ingen en personages. de sym
boliek, de wapenschi lden,  de hu id ige toestand in het l icht van de restauratie. 



Door de eerder beperkte oplage waren beide brochures, u itgegeven door het 
Davidsfonds, in  een mum van tijd u itverkocht. 
Jeroom Van Maldeghem heeft zeker verd ienste l ij k  werk geleverd . 

De buitenrestauratie van de kerk kan een aan le id ing zijn voor de heemkundigen om d it 
jaar bijzondere aandacht te schenken aan de bouwkundige en kunsth istorische aspec
ten van ons toch wel merkwaard ige kerkgebouw. 

POEZIE IN BEELD 
IN ONS GEMEENTEPARK 

UPoêzie in beeld" was een opgemerkte real isatie van de Culturele Raad in het voorbije 
jaar. Op 6 juni 1 998 werd de beeldenroute met een twaalftal kunstwerken , d ie ontston
den op basis van ingezonden ged ichten ,  ingewandeld .  
Deze realisatie kon best een financieel steuntje gebruiken. 
Het Ambacht Maldegem was van mening dat d it project het cu ltureel-historisch patri
monium ten goede kwam en de aantrekkel ijkheid van het gemeentepark zeker gunstig 
zou beïnvloeden. Onze verenig ing sponsorde het beeld 'Zwangerschapsvreugde' van 
de Ma!degemnaar Carlos Dhaenens. Het beeld is een aangename verrassing bij de 
ingang van het park, vlakbij het polit iebureau . 1 317 
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DE HEEMKUNDIGE KRING 

V. Z .W HET AMBACHT MALDEGEM 

Men wordt lid van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem door het aan
schaffen van het jaarboek van het lopende jaar. 

Hiervoor kan men zich wenden tot het bestuur : 

De voorzitter 
De secretaris 

W. Notteboom , Noordstraat 1 96 ,  9990 Maldegem (te l .  050 .7 1 3025) 
E. Dauwels ,  Strobrugge 1 7 , 9990 Maldegem (050. 7 1 638 1 ) 

Bestuu rsleden Maldegem 

Kleit 
Donk 
Adegem 

Middelburg 
Merksem 

Jacques De Bruyckere, Stationsstraat 1 6  
Paul De Coninck, Zuidzandstraat 26 
Georges De Vogelaere, Strobrugge 5 
R ita De Meester, Kleine Katsweg 340 
Marc De Schinke l ,  B loemestraat 1 
R ik  Van de Rostyne, Oude Gentweg 7 
Jeroom Van Maldeghem, Kleitkalseide 1 45 
Paul De Ceuninck, Brezendedreef 9 
Marnix Van de Kerckhove, Or. Herrebautlaan 1 2  
Jozef De Baets , Molenstraat 1 7  
Jozef Dobbelaere, Weide 4 
Marc Maeyens, Oude Weg 48 
Hugo Notteboom, Prins Boudewijn laan 9b 
Robert Van Vooren ,  Staatsbaan 29 
Marc Martens, Schorreweg 1 5  
G i lbert De Li l ie ,  Maantjessteenweg 1 06 

Redactieleden : Pau l De Ceuninck, Pau l De Coninck, Georges De Vogelaere, 
Jozef Dobbelaere, Marc Martens, Hugo Notteboom, Walter Notteboom, Jeroom Van 
Maldeghem, Rik Van de Rostyne. 

Lokaal en archief : zijn gevestigd in  het Oud-gemeentehuis ,  Adegem-Dorp 28, 999 1 
Adegem. 
Dienstverlening : in  samenwerking met VVF Meetjesland wordt e lke derde woensdag 
om 20 u. in d it lokaal een werkbijeenkomst voor stamboomonderzoek georganiseerd . 

Nog beschikbare heemkundige uitgaven : 
Het Parochiale Leven in  Adegem, Maldegem, Middelburg. 280 pag . ,  400 foto's . :  1 200 fr. 
Jaarboek van Het Ambacht Maldegem 1 997 en 1 998: 600 fr. 
Pieter Bladel in en Middelburg : 250 fr. 
Omtrent Kleit : 250 fr. 
Het Geschenk van den Jager: 400 fr. 
Leven en Werk van mevrouw Courtmans :  400 fr. 
Te bekomen bij de voorzitter of secretaris ,  of door stort ing op 
rekening 290-041 1 393-37 van Ambacht Maldegem, Maldegem. 
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Wa/ter Notteboom 
Woord vooraf. 5 

Hugo Notteboom 
Radio : het manna u i t  de hemel. 7 

Hendrik Van de Rostyne 
Maldegem zet de stap van een kerkel ijke naar een 
burgerl ijke begraafplaats. 5 1  

Pau/ Oe Ceuninck 
De eerste steenwegen i n  Donk. 93 

Pau/ Oe Ceuninck 
Bouwkundig erfgoed in Donk. 1 3 1 

Jozef oobbe/aere 
De volkstel l ing van het jaar IV ( 1 796) in  Adegem. 1 5 1 

Pau/ Oe Coninck 
De weg Maldegem-Aalter in h istorisch perspectief. 201 

Marc Martens 
Het adell i jke huis van Arenberg en M iddelburg. 239 

Wa/ter Notteboom 
Tachtig jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog . 257 

Walter Notteboom 
Enkele oude opnamen van de wijk het Vossenhol .  304 

Wa/ter Notteboom en Jozef oobbe/aere 
Het gebeurde 1 00 jaar geleden . 3 1 0  

Varia 
Het Patteetskruis. De beeldenroute in  het gemeentepark. 
Uitgaven over de paroch iekerk St. -Barbara. 3 1 5  

Inhoud 3 1 9  

Colofon 320 1 31 9 



COLOFON 

Het Heemkundig Jaarboek 1998 

i s  e e n  u i t g ave van 

d e  H e e m k u n d i g e  K r i n g  

v z w  H e t  A m b a c h t  M a l d e g e m . 

H et b o e k  werd voorg este l d  

i n  h e t  g e m e e nte h u i s  

v a n  M a l d e g e m  

o p  1 2  d e c e m b e r  1 99 8 .  

Kafto ntwerp  

Quatre-mains, Station - Donk 

Teke n i n g  op de kaft 

Marc De Roo 

D r u k  en afwe r k i n g  

NV Van Hoestenberghe Maldegem 

Met  d a n k  

a a n  h e t  G emeentebestu u r, 

aan d e  Arch iefd iens t ,  

en  aan a l l en  d ie  be re i dw i l l i g 

m eewerkten aan 

d i t  jaaLboek .  


