




In naam der 
heeren burgemeester en leden 

van den gemeenteraad 
van Maldeghem 

den heer Neelemans-Aernout 
den 1 (fin november 1862 

Dag der Inhuldiging van den 
Spoorweg van Eeclo naar Brugge 

aangeboden 

't Kanon barst los in feestgedonder 
en 't MEETJESLAND schiet uit zijn droom; 

Daar snelt het aan, het wereld-wonder, 
Op vleugelen van vuur en stoom; 

Daar klieft het sparrenbosch en akker, 
En schudt den geest van Vlaandren wakker 

In de zoo lang vergeten streek, 
Die op de blaadren der historie 

Omkranst is met een kroon van glorie 
Die wel verdoofde, maar niet week. 

Snelt aan! snelt aan uit Oost en Noorden! 
Stoomt toe, komt op, uit West en Zuid! 

De stoomkoets naakt de Melda-boorden; 
Komt, stort uw heil, uw blijdschap uit. 

Komt Neelemans door jubelklanken 
Verheerelijken en bedanken 

Voor 't edel vaderlandsch gedacht, 
Dat Hij met zielskracht en met stoutheid, 
Nog grooter dan een held der oudheid, 

Door arbeid heeft tot stand gebragt. 

Daar is Hij! Zie, zijn dampen-veder 
Zwaait juichend door de blauwe lucht; 

De vlaggen vliegen op en neder 
En 't buskruid dondert feestgerucht; 

En Vlaandren's liefdrijke gemoederen 
Zijn diep ontroerd bij het verbroedren 

Met zonen van een vreemd gewest; 
Maar groter nog is hunne ontroering 
Als Maldeghem in geestvervoering, 

0 Neelemans! uw handen prest. 

Mevrouw Courtmans-Berchmans 

. 

Bij de foto op pag. 2: Er verdween iets typisch Adegems toen in 1 964 het station werd afgebroken. Voor 
het - nog niet vergrote - gebouw poseert Jan Kokken die in 1 925, na meer dan 50 jaar dienst, afscheid nam. 
Telkens als de trein vertrokken was, werd het houten perron ("de duivel") verwijderd om het verkeer naar 
het Broekelken mogelijk te maken. 



WOORD VOORAF 

Over het voorbije 'heemkundig jaar' lag de schaduw van het overlijden 
van Luc Stockman op 14  maart 1999. De betreurde voorzitter van het 
Heemkundig Genootschap van het Meetjesland had in alle kringen in het 
Meetjesland vrienden en medewerkers. Verder in dit boek herdenken wij 
Luc. 

Onze redactie wist voor dit vijfde jaarboek van Het Ambacht Maldegem 
weer heel verscheiden thema's te behandelen. Soms is een toevallige 
vondst zeer welkom. Zo ontdekte Jeroom Van Maldeghem bij mevrouw 
Anaïs Rommel de onuitgegeven geschriften van wijlen onderpastoor Leo 
Vercruyssen. Deze literair begaafde priester heeft op zijn eigen onver
vangbare manier impressies over mensen en gebeurtenissen in Kleit, zijn 
eerste parochie, neergeschreven. 

Hendrik Van de Rostyne was geïntrigeerd door de geschiedenis van de 
tot W 0. I zeer belangrijke brouwerij Tytgadt in Maldegem. Meester Paul 
De Ceuninck heeft voor zijn lezers van Donk een flink stuk parochiale 
geschiedenis ontrafeld. Hugo Notteboom beschrijft hoe de spoorweg en 
de elektriciteit de samenleving grondig veranderden. Waren er in onze 
contreien tijdens het Franse regime opstandige brigands? Hierover ver
richtte Paul De Coninck grondig navorsingswerk. Met Nieuwe gegevens 
over Pieter Bladelin, door Marc Martens en Ex-voto's in de kerk van 
Middelburg door Mark Adriaen, komt ook deze deelgemeente aan de 
beurt. Marc Schoonackers beschrijft hoe het Maldegemveld aan de rand 
van het Drongengoed 'in ere hersteld wordt'. Walter Notteboom herinnert 
aan het Eeuwfeest van Jan Timmerman op 1 mei 1949 en blikt met Jozef 
Dobbelaere een eeuw terug met Het gebeurde 100 jaar geleden. 

Mijn dank gaat naar al deze mensen die aan het vijfde Heemkundig 
Jaarboek meewerkten, naar de archiefdienst van de gemeente, naar Rita 
De Meester voor het zorgvuldig nazien en naar U allen voor uw interesse 
voor het boek. 

De voorzitter, 
Walter Notteboom 1 1  december 1999 





LEO VERCRUYSSEN 
(1922-1999) 

] eroom Van Maldeghem 

Het idee een " I n  memoriam Leo Vercruyssen" te schrijven voor dit jaarboek rees bij ons 
toen we in het weekblad Vrij Maldegem van 1 9  maart 1 999, een artikeltje vonden van de 
hand van mevr. Christiana Roets onder de titel "E .H .  Pastoor Leo Vercruyssen is  n iet 
meer".  

Zi j  schreef een fijngevoel ig ,  dankbaar afscheid naar aan leiding van de kon inklijke 
begrafenis van 'Vercruyske' op zaterdag 1 3  maart 1 999 in de Sint-Jacobuskerk van zijn 
geboortedorp Haasdonk. 

Van zijn rouwprentje noteren we de biografische gegevens. Leo Vercruyssen werd gebo
ren te Haasdonk op 31 augustus 1 922 en is overleden te Sint-G i l l is-Waas op 7 maart 
1 999. Hij bereikte dus de leeftijd van 76 jaar. H ij werd priester gewijd te Gent op 22 mei 
1 948. Vervolgens was h ij van 1 949 tot 1 953 leraar aan het 0. -L .-Vrouwcol lege te 
Oudenaarde. Hij stond in de zielzorg als onderpastoor te Maldegem-Kleit van 1 954 tot 
1 96 1  en te Kemzeke van 1 962 tot 1 973. Hij was pastoor te Meerdonk van 1 973 tot 1 993. 
Sinds 1 994 was hij pastoor op rust te Meerdonk. 

We bekennen eerlijk dat we het gelaat op de foto van het doodsprentje toch even 
nadrukkelijk hebben moeten bekijken,  om in dat sterk verouderd gezicht de trekken van 
de jonge Vercruyssen terug te vinden. Het gezicht van de oude man in priestergewaad 
deed ons beseffen hoe Leo de laatste jaren van zijn leven een l ijdensweg gegaan is ,  
maar zonder er zi jn fel le b l ik  bij te verliezen, noch de f i jne monkel om zi jn smal le  mond.  
A ls  tekst op het rouwprentje kon n iets beters gekozen worden dan het heerl ijke en eer
lijke gedicht van zijn vriend ,  de grote Waaslandse dichter Anton Van Wilderode, onder 
de veelzeggende korte titel: "Voor Leo" .  
Met Leo Vercruyssen stierf een door het volk gel iefd , welsprekend, ideal istisch en bezie
lend priester, een mens die zijn kunstenaarschap ten dienste stelde van velen. 

VERCRUYSSENS VISIE OP EIGEN WERK 
Wat en wie iemand drijft tot schrijven kan men niet preciezer te  weten komen dan van 
de schrijver zelf. Leo Vercruyssen verdu idel i jkte de zin en betekenis van zijn schrijfwerk 
in een artikel in Het Nieuwsblad van 1 4  februari 1 992, dit naar aan leiding van het ver
schijnen van zijn derde d ichtbundel Refrein van Hoop. 

Vanaf zijn ind iensttreding als onderpastoor - zijn eerste standplaats in  die functie was 
Kleit - maakte h ij er een gewoonte van de bidprentjes van een vers te voorzien . Omtrent 
dat opstellen van een tekst voor rouwprentjes laat h ij zich als volgt uit: "In zo 'n situatie 
(een overl ijden) schieten woorden vaak tekort. Ik ondervond al vlug dat de nabestaan-
den meer openstonden voor een boodschap in versvorm. Op die wijze hoef je niet in 1 7  
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detail te treden. En het toeval wilde dat ook mijn superieuren het zo zagen.Die werkwij
ze is enkel aangewezen als je de herder bent van een kleine parochie. Ik had het geluk 
een lange tijd in drie beperkte gemeenschappen {Kleit, Kemzeke, Meerdonk) te kunnen 
werken. Je krijgt dan een veel nauwere band met je parochianen. Na verloop van tijd 
ken je al de leden van elk gezin, hun levensloop, hun zwakke en sterke kanten, en hun 
karakter Zo krijg ik steeds voldoende stof bijeen om een zinnig gedichtje te plegen. Alle 
werkstukjes handelen dus over een bepaald 'verleden '. Het zijn gelegenneidsgedichtjes 
die aan een zeker 'iemand' gericht zijn. Bij vele nabestaanden uit Maldegem-Kleit, 
Kemzeke en Meerdonk zal het herinneringen oproepen aan hun vader, moeder of een 
andere dierbare die ze hebben gekend". 

Leo Vercruyssen heeft zijn werk nooit beschouwd als professionele poëzie. H ij typeert 
zijn werk deemoedig :  "Ik maak gewoon wat verzen die voor iedereen vestaanbaar zijn . 
Het zijn rijmpjes uit en voor het leven, geladen met een boodschap ". 
Leo Vercruyssen was nooit een succesvol verkoper van eigen werk. Hij was bl ij met inte
resse voor zijn pennenvrucht, maar maakte zich geen grote zorgen over de afzet van 
wat h ij meestal in eigen beheer u itgaf. Wat h ij wi lde bereiken drukte hij zo uit: "Het is mijn 
enige bedoeling de kollega :S behulpzaam te zijn bij het opstellen van een tekst op de 
doodsprentjes van hun parochianen bij voorbeeld. Ook begrafenisondernemers maken 
er trouwens gebruik van. Tot slot heb ik een vast kliënteel onder mijn vroegere en huidi
ge parochianen". 
Bovenstaande mag n iet begrepen worden als zou Leo Vercruyssen enkel een d ichter 
van rouwverzen geweest zijn .  Er was ook aandacht voor b l ijde gelegenheden,  voor 
geschiedenis en folklore,  voor de prachtige natuur van Meerdonk, voor het monumen
tale beeldhouwwerk van z ijn  vriend ,  de priester-beeldhouwer Omer Giel l iet van 
Breskens.  

ANTON VAN WILDERODE OVER M ENS EN WERK 

Een " In memoriam Leo Vercruyssen" kan niet zonder zi jn vriend,  priester en groot dich
ter Anton van Wilderode aan het woord te laten .  Tot driemaal toe nam van Wilderode de 
tijd om een rijk bedacht, veelzijd ig ,  treffend analyserend, zeer persoonl ijk oordeel over 
zijn vriend te brengen. I n  1 972 in Een l ied van Hoop, in 1 983 in De Binnenkant der 
Dingen, i n  1 987 in  het Vriendenboek Leo Vercruyssen .  

U i t  het 'Van harte' ,  de in leiding bij Een l ied van Hoop spreekt van een bl ijheid omwi l le 
van het boekje. Van Wilderode zegt: 
Het is poëzie uit en voor het leven, geschreven door een begaafd en gevoelig man die 
geen 'letterkundige ' wil heten, maar die het ambacht-van-schrijven ként en die genoeg 
levenservaring heeft om de woorden met een boodschap te laden. 
Zij (zijn verzen) hebben gelukkige en verdrietige momenten en ervaringen opgevangen 
en verwerkt. Zij hebben harten aangesproken op ogenblikken dat woorden verstek lie
ten gaan. Zij hebben een kleine, lenige brug geslagen naar een ander binnenste. Maar 
ook vormen zij a.h. w. "een dagboek van de (eigen) ziel", de levensgang van de dichter 
zelf. De jeugdjaren zijn er verrukkelijk in aanwezig met de onvergetelijke én onverlies
bare nabijheid van vader en moeder: "damals bei uns daheim ", toen bij ons thuis. De 
vrienden zijn er, levenden en doden. De toekomst groeit er. en het werk met de zorgen 
van alledag. Tederheid die vanzelf een bedding vindt in evenwichtig-gebouwde strofen, 
droom die naar zachte adjectieven zoekt, geloof dat vlees wordt in woorden. Overdracht 
van geluk en inzicht; duiding ook van veelsoortige ontroeringen die onze maatschappij' 
misschien nog alleen van haar dichters verdraagt. 



Achter en tussen en dóórheen de versregels zul len zijn lezers het gelaat zien van de 
dichter, een gl imlach die even vervu ld is van weemoed als van milde i ronie �n wijsheid.  
I n  De Binnenkant der Dingen brengt van Wilderode onder de titel Een zweem van wee
moed een indringende en lovende in leiding op de ruime en rijke bundel van honderd 
gedichten . 

De binnenkant der dingen zegt met zijn titel al duidelijk genoeg dat het hier (andermaal) 
gaat om alles wat in en achter de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid aanwezig is en 
vindbaar voor wie probeert te leven met adempauzen van stilte, aandacht en genegen
heid. Belangstelling is een vorm van liefde. En die blijkt allerwegen in dit boek: voor alles 
wat rondom ons leeft en bestaat én voor allen die eindweegs met ons gaan (of zelfs 
maar even ons pad kruisen). Leo Vercruyssen heeft ervaringen en herinneringen, men
sen en dingen, feestdagen en dagen van rouw, geboorte en dood, seizoenen en levens
getijden als onderwerp genomen van zijn eerlijke, echte en waarlijk menselijke poëzie . 
. . . Hij durft ontroerd zijn en zich gelukkig tonen, innig betrokken bij wat anderen over
komt en zonder pose mededeelzaam. Hij zoekt naar de zin van alles wat gebeurt. Zijn 
kunst is allereerst en allermeest dienst aan de gemeenschap waarvan hij als pastor, -
dat is: herder - de geestelijke zorg heeft. Opvallend is derhalve de religieuze dimensie 
die gewone woorden, beelden en mededelingen perspectief verleent. De dichter wijst 
en verwijst naar een dieper liggende bodem bij alle oppervlakte-verschijnselen, naar 
een hogere bestemming voor alles wat ons overkomt, naar de "binnenkant der dingen " 
die belangrijker is dan hun dagelijks en gekend omhulsel: 

puur gedicht van hoop, 
geloven en beminnen. 
Lied. 

De diepste accenten vindt Van Wi lderode het gedeelde verd riet. . .  Toch is de overwe
gende indruk er een van geluk, van zingen, van vriendschap, met een zweem van wee
moed. 

Ten slotte brengt Van Wilderode een meesterlijke analyse van het dichtwerk van zi jn 
vriend,  collega en streekgenoot Leo Vercruyssen, onder de titel De B innenkant in  het in 
1 987 verschenen Vriendenboek (blz 1 47 t/m 1 50) .  Naar aanleiding van het bijzondere 
gedicht Het mannetje van klei , maakt Van Wilderode o.a.  volgende bedenking: 

"Leo Vercruyssen schrijft inderdaad, naar aanleiding van mensen en gebeurtenissen uit 
zijn omgeving. Een beter woord hiervoor is "dienstbare poëzie". Hij zoekt de inspiratie 
niet op, zij komt hem tegemoet omdat hij intens betrokken is bij het wel en wee van de 
gemeenschap waarin hij leeft. Hij houdt zich aan de 'klassieke ' versdiscipline, dat wil 
zeggen dat hij metrum, rijm en interpunctie handhaaft en dat hij in die gebonden vorm 
zich blijkbaar makkelijk kan uitspreken zonder ooit krampachtig of gezocht te doen. Zijn 
vers vloeit makkelijk en ritmisch, is helder en bewogen, - en zoekt nimmer gemakkelijke 
of opvallende effecten. Het is een gevoelige poëzie, bestemd voor lezers die de dichter 
nà staan en nabij - en die weet hebben van de gevoelens en/of gebeurtenissen waar
van geschreven wordt: familieleden, parochianen, gemeentenaren en vrienden. 
Gemeenschapspoëzie van gehalte (heel zeldzaam immers zijn de gedichten waarin /ou
ter-persoonlijke gevoelens of indrukken worden verwoord). 

Alhoewel van Wilderode weet dat Vercruyssen niet gaarne een "kunstenaar" genoemd 
wordt, bestempelt hij hem toch als een woordkunstenaar die hem dierbaar is. 
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LEO VERCRUYSSEN EN DE PRI ESTER-BEELDHOUWER OMER GIELLIET 

We hebben het geluk gehad kennis te maken met Omer Giel l iet in zijn kunstig Sint
Barbarakerkje in Breskens.  Het verwondert ons n iet dat er tussen Giel l iet en Vercruyssen 
een hechte vriendschap kon groeien . Hun hoogstaand idealisme bereikte bij beiden een 
cl imax: in de kunst van het dichten bij Vercruyssen en van het beeldhouwen bij Giel l iet. 
Zij waren broederzielen, bekommerd om het welzijn van de mensen. 
Omer Giel l iet maakte voor Meerdonk drie prachtige grote beelden. H ij is een natuurta
lent. H ij bewerkt hout (bomen , stronken . . .  ) ,  l iefst in door de natuur geschapen vorm . Zijn 
beelden vertolken een boodschap. Eenvoudig ,  volks, diep. Op het kerkplein te 
Meerdonk staat "De meeuw", een reuzenvoge l ,  waarbij ik mij spontaan de Geest voor
stelde. Bij het beeld staat dan ook de tekst: Onder stuwing van de Geest / wordt ver
gaan tot leven: feest! De meeuw is gekapt uit een tweehonderd jaar oude wilgentronk. 
Symbool van onverwoestbaar leven. 

I n  de Dijkstraat, aan de voet van de di jk ,  staat een tweede groot beeld met de titel "De 
binnenkant der dingen". Een driehonderd jaar oude witte canada uit Sluis werd bekapt 
en als geschenk aan Meerdonk gegeven bij het feest van driehonderd jaar eigenheid . 
Geestdriftig leidde Vercruyssen ons tot bij het beeld ,  aldoor de vele taferelen verklarend 
o.a .  dat de zeven hoofden staan voor de zeven generaties die gedurende die driehon
derd jaar Meerdonk bevolkten.  
Het derde merkwaard ige beeld in Meerdonk is "De Lieve-Vrouw van de Polder" . Het is 
geplaatst in de eindeloze polder tussen Kieldrecht, Meerdonk en Verrebroek. 
U iteindeli jk hebben we vernomen dat priester Omer Giel l iet een beeld geleverd heeft als 
grafmonument voor Leo Vercruyssen, op het kerkhof van Haasdonk. 

AUTEUR M ET VEELZIJDIGHEID EN GROTE WER KKRACHT 

Grasdu inend in wat door en rond Leo Vercruyssen geschreven is ,  komt men tot de 
bevinding dat de priester die ooit onderpastoor te Kleit was, zeer veel aan het papier 
heeft toevertrouwd . Zijn pen heeft h ij bovengehaald voor du izend-en-één dingen, wat h ij 
bi jh ield deed h ij naar zijn mensen terugkeren in l iefde en schoonheid. Als wij met piëteit 
zijn Kleitse tekst onder de titel 't Front in dit jaarboek brengen, dan betekent deze u it
gave een waard ige aanvu l l ing op het geheel van zijn schrijverswerk. We beseffen nu dat 
h ij in Kleit een werk heeft aangevangen dat h ij in Kemzeke en Meerdonk heeft voortge
zet, vol lediger nog en groeiend in kwaliteit. 
Leo Vercruyssen is, ondanks het feit dat h ij erg leed onder zijn suikerziekte, een vrucht
baar, bezield schrijver gebleken. Met zijn boekje "Het spel van Kleit" ( 1 958),  waarin voor
al het eeuwfeest van de parochie aan bod kwam, bracht h ij reeds een aanvu l lende 
geschiedenis van de parochie op het baanbrekend werk van zijn voorganger Gaston De 
Smet. 
In Kemzeke volgde dan Kemzeke, mensen en dingen ( 1 967). Met Sekere Partije Hoogh 
Landt Meerdonck genaemt ( 1 978) schreef hij , in het jaar van het dorp, een magistraal 
werk over een kleine gemeenschap. Onder drie titels als vlaggen : Requ iem voor een 
dorp, Geschiedenis van Meerdonk, Mensen en dingen, behandelde h ij op een warm 
menselijke, d ichterlijke manier de eigenheid van een gel iefd volk. 
Komen zijn d ichtbundels elders in dit I n  memoriam aan bod, toch moeten we nog mel
ding maken van een zeer emotioneel boek dat Vercruyssen schreef onder de titel De 
lange weg naar hu is ( 1 982), een hymne aan leven en werk, bij het overl ijden van zijn 
broer-priester H ippol iet Vercruyssen. 
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Het kunstwerk "De binnenkant der dingen" was een geschenk aan Meerdonk bij de viering van het 300-
jarig bestaan, 'driehonderd jaar eigenheid' van Meerdonk. Omer Gielliet maakte van de 300-jarige canada 
een blijvend monument, neergezet aan de voet van een dijk, met daarin de dingen gekapt die moeten blij
ven: familiebanden, trouw, geloof, eerbied voor de natuur . . .  
Bij deze gelegenheid verscheen Vercruyssens boek "Sekere Partije Hoogh Landt Meerdonck genaemt". 

LEO VERCRUYSSEN, GROOT IN M EDEMENSELIJ KHEID 

We beseffen heel goed dat we met het verhaal 't Front een tekst brengen van haast vijf
tig jaar geleden. Toch hopen we dat niet al leen veel ouderen zul len geïnteresseerd zijn, 
omdat zij meer herkenningspunten zul len hebben dan de jongeren.  Wat Vercruyssen 
schrijft, is zo typerend van hém, zijn stijl charmeert, is d i rect en zonder tierlantijnen. Hij 
wil de verteltrant van zijn personages benaderen en slaagt daar ook in. Welke grote rela
tivering van de dood steekt n iet in de uitdrukking "dat ze mij maar gauw aan de kant 
doen", een gezegde van één van zijn woordvoerders, waarbij iemand die het boerenle
ven kent, spontaan denkt aan het slachten van een zwijn en alles dus wat daarbij komt 
kijken. Sommige zeer intense passages roepen bij ons de heerl ijke Adagio-verzen van 
Felix Timmermans op. Vercruyssen kende en bewonderde het werk van de Fé, getuige 
daarvan toneelstukken die h ij met brio door Kleitse spelers l iet vertolken.  l 1 1  



Hij was gevoel ig ,  had als 't ware een apart zintuig voor het taalgebruik van zijn mensen. 
Zie het gezegde "maaan" als iemand "man" bedoelde. Hij hield van de kleurrijke bijna
men en kende de namen van de cafés. 
Uren moest h ij in die tijd in de biechtstoel doorbrengen. Toch maakte h ij in zijn geschrif
ten wein ig gewag van de werkdruk die uitg ing van zijn taken als onderpastoor. 
Als mi l itante flamingant l iet h ij geen enkele 1 1 -ju l idag voorbijgaan, zonder de Vlaamse 
leeuw tegen zijn gevel te laten klauwen, bewust van de achterstel l ing van Vlaanderen in  
het Belgisch bestel .  

H ij was niet te  beroerd om sommige van zijn gedichten in een latere versie ten goede te 
wijzigen, veelal op raad van vrienden of ook uit eigen inzicht. 
Een sprekende anekdote: Vercruyssen ging bij Lucrèce (vleeswinkel Robert De Baere) 
om een portie vlees en kreeg een schoon stuk gratis voor niks, omdat het "voor den 
onderpaster" was. Geen halfuur  later stond dienstmeid Laura De Baere in de winkel om 
vlees voor 's middags. Lucrèce polste later Vercruyssen over dat vlees dat h ij gekregen 
had . "Lucrèce jong, voor dat ik thuis was vond ik op mijn weg reeds iemand die het meer 
nodig had dan ik, " was zijn antwoord , en het werd begrepen. 

Op 9 en 1 6  december 1 979 werd in  de Kring te Kleit "Het Kleit van Toen" ,  een herinne
r ingsavond georgan iseerd door KAV-KWB en ACV-Kleit . E .H .  De Smet en E .H .  
Vercruyssen waren de  eregasten.  De zaal zat telkens afgeladen vol .  Vercruyssen al lu
deert daarop.  
I n  het Jaar van het Dorp werd Vercruyssen tot Wase f iguur 1 978 u itgeroepen en gevierd . 
Zijn werk over Meerdonk werd bekroond met een provinciale prijs. 
Om te eind igen wi l  ik  een deel van een brief aanhalen die Leo Vercruyssen ons (Jeroom 
en Nel ly )  schreef op 3 maart 1 979 vanuit Meerdonk: 

Grote heren laten op zich wachten" . misschien denkt ge zo, maar ik wou er eens rustig 
bij gaan zitten om op uw lange brief te antwoorden. Het verheugt me dat mijn boek over 
Meerdonk u meevalt. Het is gewoon het resultaat van leven in kleine gemeenschappen: 
Haasdonk, Kleit, Kemzeke en Meerdonk en wat we daaraan te danken hebben heeft 
pastoor Smet in Kleit zo sprekend gezegd: Gulder hebt ons gekweekt! Inderdaad, wat 
heeft een mens dat hij niet heeft gekregen? Gisteren las ik in het Vrije Waasland het over
lijden van twee mensen van Kleit nl. Martha Leloup, door Fons Rommel steeds 'de grij
ze bizon ' genoemd. En ook Paula Van Landschoot, de vrouw van Honoré. Ik heb 
gehoord dat nooit iemand zo zijn vrouw eigenhandig heeft verzorgd zoals Honoré dat 
heeft gedaan" .  Het is inderdaad onzeglijk welke schat aan menselijkheid en geloof en 
levensmoed en humor en noem maar op . . .  er in onze dorpen leeft. Nog altijd. Ik verheug 
me zeer om wat u over Kleit allemaal verzamelt. Wat die bijnamen betreft: doe het! Het 
is inderdaad zo dat het nu de moment is. Straks is het verloren voor altijd. En er zit wat 
in! 

I nderdaad, Vercruyssen heeft groot gel ijk gekregen. Toen in Jaarboek 2, 1 996, onze b ij
drage over de Kleitse bijnamen verscheen, was het boek in de kortste keren u itverkocht 
en nu is het onvindbaar. We ste llen ons voor dat Vercruysken er in de hemel nog deugd 
aan beleeft. 



'T FRONT 
E.H. Leo Vercruyssen (t) 

I n  het dorp beginnen met de eerste schone dagen de bijeenkomsten aan het Front. 
Rondom het kerkhof draait een laag wit muurke met daarachter de bijna blauwe cipres
sen . Op de hoek van het kerkhof staat het monument van de gesneuvelden der beide 
oorlogen: een zware, gegraveerde ardu in .  Dat is het Front. Na zijn avondeten trekt Fons 
Martens daar naartoe met een stenen pijpke en een lege bierbak. Straks komen de 
anderen ook wel . 
Ondertussen bekijkt Fons zwijgend het spel van kinderen en vogels.  Een voorbijganger 
bl ijft even staan en "Goe weer, Fons" - "Ja 't", en gaat dan weer verder met trage avond
l i jke stappen. Beelaert is daar ook. Hij klapt lu id en vrank zijn stout Oostwinkels. Laloup 
zit op zijn nagels te bijten, laag op zijn hurken tegen het witte muurke. Gust Martens 
brengt een klein stoelke mee. Tot in het duister de pijpen een smeulend vuurke worden, 
zitten ze daar. Er is altijd nieuws. Er is altijd klap. Dat zijn de mannen van 't Front. 

Kleit is eigen l ijk geen dorp. Het is een hoek. Een nest, zo een drietal k i lometer van 
Maldegem-dorp af, op de weg naar Aalter. Een levend dorp, dat meegroeit met de ver
anderende wereld, maar waar nog altijd de eigen sfeer hangt van een kleine gemeen
schap rond de toren .  De bakstene·n toren van Kleit, waarrond het leven gonst in vier sei
zoenen. En voor wie zijn oor te lu isteren legt aan 't Front, groeit het verhaal van komen 
en gaan, van dood en geboorte. Het gekruide verhaal in dit Meetjeslands van Kleit, met 
West-Vlaamse klanken en eigen onzegbare geluiden, die nog komen uit de tijd toen Kleit 
één bos was. De tijd van de bezembinders en van meneerke Van Maldegem "de ginc 
er al ut jaegen, drei mij lkens buten Brugge". Het is een genade hier te mogen mee
lu isteren en lu isterend één der hunnen te worden. Kleitenaar, die als beste naam "ol i jk" 
zou kunnen krijgen.  Ol ijk met een pitt ige plantrekkerij , maar toch met een bl ije mi ldheid ,  
bloemig als de pannenkoeken van het Meetjesland" .  

Beelaert komt eigenl ijk van Oostwinkel, maar h ij woont hier a l  jaren.  Zijn vrouw was de 
zuster van Fons en Gust Martens. H ij is  weduwnaar zonder kinderen en daarom gaat h ij 
iedere middag eten bij Jenny, de dochter van Gust Martens. Beelaert sjiekt erop los. Zijn 
tabakssap en zijn vranke woorden spatten in  het rond , ginder aan het Front. Ze zijn aan 
het vertel len over de brand van deze namiddag. En dat het wreed is, branden. Dat moet 
begonnen zijn in de werkstal van Crommen, een modern bedrijf voor woningbouw in het 
hout. Daar werkt al dertig man . En aan het Front komen de verhalen los over branden in 
't verleden. En van mannen die er goed bij gevaren zijn, bij dat branden. Maar bij 
Crommen is dat het geval n iet. "Dat weet ik nog niet" , zegt Beelaert. Die weet het nooit 
niet. Die heeft een scherpe mui l . Maar Gust weet het nog van als de molen afgebrand 
is in 't dorp. D'r hebben er h ier nog drie gestaan, molens.  En of dat waar is dat ze de 
nieuwe onderpaster kwamen roepen aan de brand.  Die mens was daar ook aan 't blus
sen. Maar hij moest cito iemand gaan berechten op den Doorn. Ha, h ij passeert daar 
juist . " I s  dat waar, meneer?" -"Ja, bij Th ijsbaert" . Ginder aan de kerkweg. Die mens heeft j 1 3  



Alfons Beelaert met zijn stenen pijpje. De 'olijke' Beelaert komt in het verhaal van Leo Vercruyssen meer 
dan eens aan bod. De Oostwinkelnaar van geboorte werd een kleurrijke Kleitse dorpsfiguur. 
Onafscheidelijk waren zijn klak en zijn stenen pijpje. 

dat al jaren op zijn asem. "Moete g ij nen bierbak hebben ?" .  Ja, ik zal mij maar wat bij
zetten . En of dat waar is dat ik hier nog op kamp geweest ben? "Vóór de oorlog bij de 
Neeckers" .  Dat is  een boerenhof g inder aan 't kasteel .  En we vertel len hoe we daar 
gekaart hebben bij d ie mannen in de staminee. Dan sl iepen we in een kot in de bossen. 
't Furfooizennest heette dat. Maar die bossen zijn daar al lemaal weg .  Dat heb ik gezien 
deze namiddag . Want ik  ben eens tot daar gefietst. Ze kennen Miesten en Monne gin
der ook. Maar toen in het jaar achtendertig leefde moedere nog. Dat hebben ze h ier. B ij 
de woorden een doffe "e" toevoegen; "moedere" zeggen ze. 

Ze lu isteren en we klappen over de stiel van mijn vader. H ier noemen ze dat nen kloef
kapper. Ja, dat kennen ze wel , maar hier bestond dat n iet veel .  D'r moet nog wel enen 
zijn in  den Testenhoek, ne kloefkapper. Het is avond geworden. Ze kramen op. Want 
't is morgen weer vroeg dag . En de zoon van Fons Martens doet in het bier. Die zal weer 
een stuk in de nacht thuiskomen. En morgen moet Fons hem weer uit zijn bed krijgen . 
Dat is een spel ,  dat bier verkopen . Maar ne mens moet iets doen. 

Bij de Neeckers 

I k  ben weer op den Doorn . Thijsbaert is er weer door. En bij de Neeckers zijn ze juist 
weer aan 't schoven. "Zet u bij. meneer" .  Neten komt van de graanzolder. En wat heeft 
die daar op zijn kop? Nog een oude studentenmuts van toen. Ja, ze weten het nog van 
onze groep, toen die hier op kamp was. Ze hebben aan geen enkele groep zoveel bier 



Gust Van Landschoot, 'een schone oude mens' met 
een eigen gedacht. 'Vercruysken' kon best opschieten 
met zijn buurman. 

verkocht. Dat weten ze nog . "En hebde ginder aan 't stik geen vuur gestookt in de 
gracht? D'r waren twee d ikke jongens bij :  ne grote en ne "kiene" . En die hebben van 
Malbroek gezongen en 't vuur u itgestampt. Dat was nen tijd ,  hé !". I k  hoor Meries nog 
de weg wijzen aan ne mens. "Rechten deure " .  rechtendeure en dan slaat ge uwe l in
kerarm af" . Daar hebben we nog een nummerke van opgevoerd op het kampvuur. 
"Nondekuu man" ,  zegt Misten . Met een lange aa: maan. En Monne heeft het nog altijd 
aan zijn maag . Ja, dat was toen ook al zo. Het beste middel is nog krijt eten.  Ne hele 
wagon heeft h ij er al opgegeten.  Maar een pint bier zal h ij toch meedrinken. 't I s  weer 
wat beter. Er komt ne verkenskoopman. En het bieden begint. D'r moet nog nen halve 
frank bij . Voor een kwartje en een rondeke raken ze akkoord. Met veel handgeklets. 
"Nondekuu ,  maan ". Ik zie het weer. De eerst dag regende het. Wij moesten naar Ursel 
om brood en spek. En dan dat brood en dat spek binnenwringen. Dat hoorde zo. Grote 
hompen brood , knapenbrood noemden wij dat. En of ik die mannen van de streek ken, 
die dat kot gezet hebben . "Daar waren fel le mannen bij .  Den d ikken Boussen.  En Tone. 
En die zijn allemaal onderpaster nu. Ze hebben h ier nog eens een feest gegeven . Met 
een hele bende. En de kiene van onze Bertha was er bij met hare trekzak. Nondekuu. 
Maan" .  

Als ik  weer naar het dorp rijd ,  rijdt d e  herinnering met mij mee. Herinnering i s  als oude 
wijn ,  jarenlang onder het stof en eindel ijk weer bovengehaald, en langzaam geproefd . 
Iets van het goud der zuiderzon herleeft in ieder glas. Iedere herinnering roept het ver
leden in ons wakker, maar verhelderd en puur geworden , schoner dan het was. 

Gebuur Gust Van Landschoot 

Gust, mijn gebuur, houdt niet van de mannen van 't Front. Met elk afzonderl i jk zal h ij wel 
praten.  Ik hoor hem soms uren lang praten met Beelaert, als ze beiden in de hof werken. 
Beelaert luid en vrank-weg en Gust zacht en bedachtzaam . Gust is eigenli jk een heer 
en een filosoof. Hij heeft de wereld gezien, want h ij was knecht in de normaalschool te J 15 



Sint-N iklaas. En ook ergens in een pensionaat in de Walen. En in zijn voorplaats hangt 
een portret van toen h ij b ij de grenadiers heeft gediend.  Vier jaar? Bij al lerhande soort 
van volk .  Gust is l id van de kerkraad en heeft over al les zijn eigen gedacht dat h ij niet 
aanmatigend, maar toch besl ist verdedigt. Als de mannen van 't Front aan 't kaarten zijn ,  
gebeurt het  soms dat Laloup zo tussen z i jn  tanden zegt, a ls  h ij iets onbegrijpelijk doet 
in het spel :  "Zo enen ben ik, zegt Gust Van Landschoot" . Dat moet Gust eens in een dis
cussie gezegd hebben . Eigen l ij k  is  h ij een mensenkenner. En zijn eens gevormd oordeel 
zal nooit gewijzigd worden. H ij is een goed en rechtvaardig mens. H ij heeft een soort 
adel en sl imheid over zich en als h ij vertelt, kan h ij z ich op zijn stoel wringen van de 
deugd, en de vinnigheid springt uit zijn ogen. Met mijn vader kan h ij klappen over de 
bomen van het Waasland en over de kiekens. 
Vanaf het begin  kon ik  met Gust goed overweg.  H ij vertrouwt me en het doet goed het 
vertrouwen te hebben van zo'n goeie oude man . H ij is begonnen met mijn /achting te 
spitten .  De " lochting" zeggen ze h ier. H ij zal me ook zeggen hoe en wanneer ik zaaien 
moet. H ij heeft graag dat ik  eens binnen loop in zijn keuken. Wij smoren dan een sigaar
ke en Gust zegt dan telkens als ik wegga: "Ge zijt bedankt, meneer den onderpaster. " 
Gust is nog een grote rechte man voor zijn jaren. H ij is tweeëntachtig .  Als h ij met de 
schaal rondgaat in  de kerk, trekt hi j  een beetje met z i jn been. I n  het leven van dit dorp 
is hi j  een wat aparte f iguur. Echte vrienden heeft h ij n iet, maar hij kent toch allen. Het is 
een schone oude mens. 

De Gasbeer 

Die avond vragen ze m ij aan 't Front of ik al bij de Gasbeer ben geweest. Neen , nog niet. 
"Daar moet ge eens gaan kijken" ,  zeggen ze. "Daar zulde verschieten" . 
's Anderdaags l i jkt het of al le boomgaards tegelijk aan het bloeien zijn. H ier in Kleit zijn 
het meestal kleine boomgaards .  En met een onverwachte overmoed is de jeugd rond 
die oude stammen gevaren.  Ook bij Miel  de Gasbeer. Hoe is het mogelijk. Miel is een 
kluizenaar. Langs de slechte kronkelkassei naar Maldegem staat zijn hu izeke als een 
stal van Suskewiet. Om zijn baard af te doen heeft de barbier een speciaal scheermes. 
Dat moet maar enkele keren in  het jaar. Zijn haar laat h ij snijden in  de tijd dat de scha
pen geschoren worden. 's Winters slaapt h ij bij zijn koeien en h ij draagt een zak als vest. 
Toch is Miel geen slechte mens. D'r zit een kinderl ijke lach in zijn ogen. "Ha, ge zijt g ij 
den nieuwen onderpaster. Neen, in de kerk hebde mij nog niet gezien . I k  kan toch die 
beestjes niet al leen laten,  maar mee Pasen kom ik  af. Wij zi jn van dat volk nie. Ons Tiele 
was prefecte van de congregatie en als onze andere nog leefde, ging ik alle zondagen. 
Maar waarom moest die doodgaan , zeg mij dat ne keer?" 

Wij geraken binnen in de keuken, waar een homp vet en een stuk brood op tafel l iggen. 
Op de kast de wekker, nog in  flarden van de doos waarin h ij gekocht is. Er is ook een rij 
g lazen stolpen waaronder hei l igen zitten u it de tijd van ons Tiele. Maar ze zitten een vin
ger dik onder ' t  stof. Miel heeft geen gerij voor de boerderij . H ij doet het nog altijd met 
de fiets. Een fiets zonder banden en een handvol rapen daarop. En dan bl ijft h ij staan 
en g roet vriendel i jk: "Meneer den onderpaster". En h ij zingt een beetje. Eigenlijk heeft h ij 
maar twee vijanden: de kinderen en de kindervoituren . Ja, de kinderen omdat ze zijn hof 
reneweren en "Gasbeer" achter hem roepen, en de kindervoituren . . .  dat zit zo: Miel 
begrijpt nog altijd niet waarom hij belasting moet betalen voor de jongers van een ander. 
Daarom kan hij resems vloeken uit zijn mond laten rol len als hij eer-i kindervoituur ziet. En 
toch zit er geen kwaad hart in die man. I n  de laatste oorlog verkocht h ij nooit aan woe
kerprijzen. Maar 's avonds trekt h ij er in het donker wel eens op u it om een zak klaver 
van een gebuur. Dat is uit l iefde voor de "beestjes" .  En waarom hij den boel niet verkoopt 



en op rust gaat? H ij is toch meer dan zeventig? "Ha, meneer den onderpaster, dat doet 
ge toch niet. Peis ne keer. Ge hebt hier beestjes en heel uw leven hier gewrocht. Dat 
doede toch nie" .  Neen , dat doet ge niet. 

Pupke Versluys 

Ook Pupke niet. Dat is een collega van Mie l .  Die woont in nen tram op 't Prinseveld . Dat 
is een kon inkl ijke naam. Het Prinseveld is �en wijk op den Doorn.  Daar staat ook een 
kasteel, dat die naam draagt: het Prinseveld, Pupke is aan den dop. Dat is al jaren zo. 
Pupkes vader was "den Industrie" .  Hij was kqopman in aardappelen . En hij deed schit
terende zaken . Met hele treinen moest h ij er laden aan de statie in Maldegem. 
Gans 't gezin was daar aan 't werk. Met ne mui lezel reden ze daar na.artoe en als ze 
weerkeerden, lag de karrebak vol met zatte l ijven.  Vader Industrie ,  moeder Mietje en de 
zonen . Maar de mui lezel was een verstandig beest en die kwam al leen naar hu is .  En 
daar was het dan batavier:en en drinken tot de morgen .  

En b i j  de Neeckers vertelden ze - de Neeckers heten eigenl i jk D'hooge, maar zo kent 
n iemand hen - van die keer dat iedereen aan 't zingen was en aan 't dansen en de vader 
zei tot Pupke: "Chard , zwijg , laat ou moeder ne keer zingen !" En op ne keer, op ne mor
gen kwam Jos Martens, de zoon van Fons,  aan de deur op zijn bierronde, maar h ij kon 
de deur niet goed openkrijgen. Daar lag iemand voor. En Jos stak zijn hoofd door de 
deur en vroeg : "Moet er h ier bier zijn?" En Pupke, die voor de deur lag te slapen werd 
wakker en h ief zijn hoofd op en zei :  "Ja't. Genoeg ! " .  

Nu  i s  den Industrie al lang dood. De hofstede i s  verkocht en Mietje zit b l ind i n  't gesticht 
in Maldegem. Maar Pupke leeft nog . Hij kocht nen ouden tram en plaatste die op een 
stukje grond naast het café "Het Moorke" .  Zo is h ij bij de bron . Deze week was h ij een 
beetje ziek. Ik bezocht hem in zijn tram. Pupke zat met zijn hond in het bed onder twee 
oude frakken . Op de tafel een korst brood en veel lege bierflesjes. Aan de ruiten spin
nenwebben rondom een oud reclamebord van Lavecire:  "Chez moi i l  fait propre dans 
tous les coins car j 'emploie Ie Laveci re ,  qui lave et c ire!" De dokter was geweest en had 
gezegd dat Pupke in zijn bed moest bl ijven.  " Maar als ik  mensen hoor, meneer den 
onderpaster, dan moet ik  ernaar !" 

Beewegen 

Nu staat de bloeiende meimaand over de wereld.  De dagen beginnen vroeg en 's 
avonds spelen de kinderen lang op de plankieren in de straat. Overal gonst het praten 
der mensen voor hun deur. Om acht uur is het mei lof aan de grot, iedere dag . Die grot 
is een u itvinding van Breweeken . Dat is de pastoor. Een klein duvelke van een manne
ke. Toen in Adegem het oorlogsvl iegplein werd afgebroken, heeft h ij de brokstukken 
beton opgehaald en een grot gezet in de pastorijhof. Een "bunker" zeggen de mannen 
van 't Front. Maar dat kerelke weet wel wat h ij doet. Die is niet van gisteren. De mensen 
moesten vroeger naar Oostakker of verder weg . Nu kunnen ze beewegen in Kleit. En 
Breweeken heeft ne winkel geopend van paternosters en medaaldekes. En overal kaar
sen. 

De klok roept over het dorp met een dunne stem. Er zijn groepjes kinderen,  vrouwen en 
meisjes. En hier en daar een mannemens. Meester Jan is er ook met zijn zwarte jas en 
zijn witte kuif. Hij is de voorzanger. Een mooie bas. Een onderwijzer uit de oude boeken. 
Mon Piro is er ook. Dat is onze schi lder. Een tenor, die al le l iedjes kent. Als we met het l 1 7  



1 8  I 

Nog jaarlijks trekt Kleit in de meimaand naar zijn Lieve-Vrouwe van den Doorn. 

Allerhei l igste door de pastorijhof gaan , l igt het gras kort en groen geschoren als een 
veloeren mat. De late perelaars bloeien . De koster met zijn lu ide stem galmt het rappe 
Magnificat. Dan ruisen de weesgegroeten en z ingen de merels hun avondl ied. De ijle 
bel is het laatste geluid en de scherpe geur der dennen in de hof bl ijft ons nog lang in 
de neus zitten .  

Aan het Front zitten onverstoorbaar de pijpesmoorders. Beelaert spuwt het tabakssap 
op het witte plankier. Ze moeten mij nog wat vertel len over de toeren van Breweeken en 
dat h ij toch de beevaart naar den Doorn n iet kapot zal krijgen.Dat bestaat h ier al jaren.  
Op de hoogdag gaat het mansvolk en op de zondag nadien het vrouwvolk. Dat is zo al  
jaren.  En ge zult nogal kijken . Het ziet er zwart van ' t  volk .  G inder is ' t  nog nen echten 
beeweg. En zo geen " rotse" .  Een oude kapel onder een doornenboom en daar is een 
echte kermis ook. De cafés zijn daar goed mee, dien dag . 

En op de hoogdag is het zover. De vreemdelingen komen afzakken naar de grot in het 
dorp. Maar wij trekken naar den Doorn . Als we vertrekken, draagt Pol Ratte de vlag van 
de H. Hartbond en Knorre Vincke heeft het vaandel van de Ciezen over de schouder 
geslagen als een boonstaak. De Ciezen is het genootschap van de Xaverianen. In Kleit 
bestaat dat nog . Misschien al honderd jaar. 

En vandaag gaan de Ciezen naar den Doorn . Maar ook de niet-leden zijn van de partij. 
Het mansvolk van Kleit is op post. Daar is ook een bruine pater van Eeklo bij om te pre
ken . Een man met een zi lveren haarkroon. De rode tun ieken der misd ienaars, het wit van 



de superplie van de pastoor en het bruin van de paterspij vlekken kleurig onder de mei
wolken . Als we vertrekken zijn we met vijf man. Maar steeds groeien we aan. Aan het 
plein komt er een groep bij met de fiets aan de hand. Daar beginnen we te bidden. De 
eerste paternoster en de groep rekt. Achteraan horen ze niet veel van de voorbidder. Ze 
hebben het over de duiven. Aan ieder hofgat, aan ieder straatje komen er bij . Emma 
Ratte roept naar haar grote lummels dat ze daar zijn en dat het potverdomme ti jd is om 
mee te gaan. 

In het hoge gras komen de koeien met dwaze ogen tot aan de afs lu itdraad, met scheve 
sprongen . Een paard slaat schichtig op de vlucht dat de aardklu iten in de wei vl iegen . 
Mon Piro begint de l itanie van 0.-L.-Vrouw te zingen. Maar de groep is reeds zo gerok
ken dat we al leen maar de f larden van een "ora pro nobis" tot ons horen overwaaien. Wij 
naderen de Koffiekan. Daar zitten al bedevaarders te wachten achter een koele export. 
Zij heffen het glas en s luiten aan . I n  de kanten langs de weg loopt een stoet van goud
brem door het struikgewas. Het l i jkt of Van Wilderode hier ook op beeweg kwam. De l in
den omgroeien de spreuk "Ave Maria" met bleke blaren.  Het is stikheet. Wie kan , zoekt 
de schaduw der g l immende beukend reef. 

Meneer pastoor, klein op het verhoog, zegt nog wat gebeden en schat met zijn sl imme 
ogen de menigte. Dan begint de pater te preken. H ij zoekt zi jn brede, trage zinnen. De 
menigte droogt het zweet van de rode gezichten en de pater druipt van het nat. 

Edeken Versluys is er ook. Hij is zat. Edeken woont in de Prinsevelddreef, al leen met zijn 
grote jongen, tegen de bossen aan . Het is er dorstig in d ie eenzaamheid. Edeken kan 
zo schoon vertel len van Ons Heer. "'t Was op ne keer dat Ons Heer nen paardenkoers 
gaf. Daar waren tweeënveertig trekkers en Arabel hee da gewonnen." En toen ik hem de 
eerste keer zag in  de Koffiekan , haalde Edeken een zakske boven en zei :  "Zouden we 
eens geen l ievevrouwke eten." En Edeken gaf mij een suikeren l ievevrouwke. Missch ien 
is Edeken nog iemand uit het Oude Testament. Maar vandaag werd h ij verrast door de 
vroege warmte. Het is de dag van de bedevaart en Edeken is op zijn post. Hij staat toch 
een beetje te veel achteraan. En langzaam schu ift hij naar voor. H ij zou die pater ook wi l
len zien. Die man kan het goed zeggen. Maar warm is het vandaag. De pater komt in  
forme. H i j  raakt in zijn zweet. Het  stroomt u i t  de zi lveren krans van haren.  Edeken raakt 
stilaan vooraan. H ij vl iegt een beetje voorover. "Opgepast , Edeken, niet vallen." H ij geeft 
zichzelf courage. Nu staat h ij tegenover de blote voeten van die pater. Curieus toch ,  d ie 
blote voeten . Edeken staat er wiegend naar te kijken. En warm dat het is en die pater 
preekt maar. H ij vertelt het geval van ne machin ist die een malheur had met zijnen tre in .  
Ne sukkelaar voor z i jn leven. Wat doet h ij? H ij gaat naar Lourdes. Hoe zal  dat aflopen. 
Daar is nog een kwestie met zijn pensioen ook. Het gaat al lemaal tegen voor die mens. 

Daar zijn al versch i l lende bedevaarders in het koele gras gezakt op de kant van de 
gracht. Het is zo warm. Edeken moet sti l lekes lachen om die blote voeten. Wat een 
gedacht ook, die blote voeten .  De omstaanders geven elkaar een duwke: "Kijk eens, 
Edeken". Maar de pater hoort of ziet niets. Die man in  Lourdes moet geholpen worden . 
I neens is er tumult onder de bomen. Daar is een jongen , die kwalijk valt. Hu lpvaard ige 
handen dragen hem weg naar de hoeve van Focquaert. Edeken ziet het tumult. Hij heft 
zijn gezicht bedenkelijk omhoog naar de pater en roept: "Ja, geef het nu maar al af!" 
Daar golft een zacht lachen door de mensen vooraan , als een koel windeke. Maar de 
pater geeft het niet af. 0.-L. -Vrouw brengt redding voor die sukkelaar van een machi
nist .Het pensioen komt ook nog in orde. 
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Dan wordt er gezegend met de rel ikwie van 0.-L . -Vrouw. De onderpastoor regelt het ver
keer in de smalle deur. L inks binnen en rechts weer buiten .  Binnèn in de kapel zegent 
de pastoor. De m isdienaar telt: 672 man. Dat is een record , zegt de pastoor. "Hebde g ij 
percenten" ,  vraagt Juu l  den Hase aan de onderpastoor. "Waar is 't dat ge trakteert?" 
Want iedereen heeft grote dorst. Terwijl 't geestelijk' op het boerenhof koffie drinkt : ver
spreiden de bedevaarders zich naar de vier cafés. In 't Moorken , bij de Neecker� waar 
ze al aan 't bol len zijn met harde knallen en lu ide vloeken, toe Juul  Soldaats en in de 
Koffiekan . Het "muziek" van Maldegem blaast er al lustig op los als we voorbij de 
Koffiekan r ijden. 
De kleermaker voert ons naar hu is .  " Hoe lang zou dat nog bl ijven bestaan , dat beewe
gen?" vraagt hi j .  Een vader met een klein jongetje in de nek trekt langs de heerl ijke mei
velden naar hu is .  De laatste bedevaarders komen morgenvroeg naar huis. 

Jubilee 

Het is een zonnige namiddag van de vroege herfst. De hemel is wazig blauw met u it
eengerafelde wolken. Een vl iegtuig trekt zwaarronkend over. Dan hoor ik de sti lte. Al leen 
de mussen aan het vertel len ,  u renlang .  Een vlucht du iven over de hu izen. De stilte wacht 
op 't gelu id van de schoolkinderen.  De jongens zijn daar nog loom van de warme namid
dag. Straks komen de meisjes, kleurig en bedrijvig als echte zorgenmoederkes met de 
kleintjes aan de hand. Beelaert aan 't Front krijgt ne pol van het kleinste van Pauwkes, 
mijn geburen.  Ja, wij raken hier steeds meer thuis .  Er groeit deze zekerheid dat we dit 
toch kunnen: klappen en lachen en bidden met de mensen. Schoon is dit volk. En voor 
hen is de priester nog de boodschapper van het hei l ige. H ij is de man d ie de "andere" 
wereld brengt. Maar toch wi l len ze dat h ij ook bij hen staat. Iemand met wie ze kunnen 
praten en lachen en een pint drinken. Iemand die de grote en kleine dingen van het dorp 
met hen deelt. 

September is begonnen. I k  ruik al iets van de herfst in de geur van het aardappelloof, 
zwaar en prikkelend. Dan komt weerom de tijd om te lu isteren naar wat voorbij is. Het is 
eigenaard ig .  Vooral de vreugde waait ons toe uit het verleden. Het is een genade. Het 
leek me wel of ik in de oogstmaand in verlof was. Wel l icht door de aanwezigheid van de 
studentenbond van Beveren. Wij l iepen met hen door de bossen en te voet naar Brugge. 
Wij hurkten bij het kampvuur, waar ook de Kleitenaars meeluisterden in het gras. Op een 
regenachtige namiddag zongen we met een hele bende in mijn  hu is ons l iederboek u it .  
En samen met de jongens vierden wij het diamanten jubi leum van Babbeken en Mon 
Boer. Het feest bracht ons dichter nog bij dit volk van Breugel .  Er was sparrengroen en 
kleurig papier in de straten en de mensen werden al lemaal kinderen, die feestelijk stoet 
maakten voor twee oude sympathieke mensen: Babbeken en Mon Boer. Zij is klein en 
rond en met altijd een g l imlach op haar blozend gezicht. Mon is ben ig en bleek en taai. 
Het bier stroomde. Aan de hu izen hingen plezierige spreuken. Bij de Katten hing het 
dwars over de straat: 

H ier woont Vyncke ofte Katte, 
zit geplaagd met Emma Ratte, 
wenst geluk op z ijnen toer 
aan Babbeken en Mon Boer. 

Emma Ratte heet eigen l ijk  Trenson. Aan het Front hebben ze mij verteld dat al die Franse 
namen komen uit de tijd dat de Franse protestanten hier in de Vlaanders kwamen 
wonen. Dat moet in de tijd van de hugenoten gebeurd zijn. Vandaar in Kleit ook veel 



Franse eigennamen. Maar al le Trensons zijn Ratten , en Miel  Vyncke is Katte. Vandaar. 
I n  de kerk was het ontroerend om zien. Die twee oude mensen op huh stoel en biddend 
aan hun rozenkrans. Man Boer wordt een beetje kinds. Maar Babbeken is nog een fel 
vrouwke. 
En midden de jonge vreugde van het studentenkamp en nog in de feeststemming van 
tiet diamanten huwelijk, is er op een nacht een jonge vader d ie zich de keel oversnijdt. 
Ook dat gebeurt in  een landèl ijk pàradijs. Zelfs de mannen aan het Front worden er stil 
van.  Ze hebben er geen woorden voor. 

We rijden naar Burkel om Sint-Pieterspenning.  Dat is een oude gewoonte. " I s  dat nog 
altijd voor Si rite Pieter" , vragen de mensen. "Nee't" , zeggen we, "voor zijn kameraden". 
Ze verstaan het. En zo komen we overal binnen. Er is n iemand die ons de deur wijst. Het 
is een wondere ervaring , de. mensen . 
Burkel is een mooie hoek van Kleit. De witte hoeven zitten breed en laag in het zwarte 
lánd.  De ka!reh voeren zware vrachten beten naar hu is .  Traag en gelu id loos g l ijdt de klei 
langs de beslijkte wièlen . En als de avond komt, gu lpt de lucht met warme dampen uit 
de stallen . Bijna een jaar zijn we hier. 

Natje den Haring 

De Kampel is het hoogste punt van het dorp. I n  deze vlakke streek l i jkt het een hele 
berg : de Kampelberg . I k  kom van Adegem over het oude vl iegplein. In de vroege maart
se dag l ijkt de wereld hier zo wijd .  Er is alleen het stijgend l ied van een onvermoeibare 
leeuwerik. Boven de hoogte troont de dikbuikige watertoren. Hij is pas gebouwd. I n  de 
stoet ter ere van Man Boer reed hij mee onder de naam "De Biertoren". De metsers met 
Jen De Coninck en de "kiene Coucke" l ieten het edele vocht hier rijkelijk stromen . 
Rondom l igt de wereld onder een tere wazigheid. De weiden maken zich gereed om 
weer van het diepste groen vol te lopen . Het is hier dat Wieske Roets, als h ij kwam vrij
en naar Kleit, eens midden een bende koeien een kameel heeft gezien. Daar kan Wieske 
nog altijd eed op doen. Hij heeft dat beest gezien. "En bloednuchter was ik, hé meneer". 

Van hieruit l i jkt de toren van Kleit wel op een hoogte te staan. Voorbij de hel l ing sloft 
Natje den Haring met een zak keuneten. Natje heb ik  al een paar keer ontmoet aan het 
Front. Ze passeert daar alle dagen, want ze gaat alle dagen naar "de rotse" ,  b ij Onze
Lieve-Vrouw, want ze moet veel lezen voor iedereen . Stapvoets rijd ik met het oude wij
veke tot aan haar huis .  Ze is op haar vijfentachtigste. Maar zij stapt toch traag maar fel 
over de baan . Natje den Haring,  het zwarte wijveke met het rimpelgezicht en de bijna 
dode ogen , die beginnen te leven als ze lacht met haar tandeloze mond.  Ik weet dat ze 
een hard leven achter de rug heeft. Ze verkocht haring met haar hondenkar om haar vele 
kinderen te kunnen kweken .  Ik hoor het haar gaarne vertel len terwijl ze naast mij voort
sloft, de zak telkens weer op haar schouder omhoogschokkend. "Ja, twintig jaar en meer 
heb ik met haring geleurd . Ko den Desser bracht mijn vracht mee van Brugge. Ik ging 
zelf de vis kopen en reed met de trein van acht uur naar ginder en om twaalf uur was ik 
al terug op het ple in .  E lf  kinderen heb ik gehad en mi jne vent stierf als ik maar vijf-en
veertig jaar was. Daarvoor ging h ij naar Antwerpen aan de boten gaan werken. Zo kon
den we er komen. I k  heb veel tegengekomen in mijn leven. Dat was toen gene tijd als 
nu". I n  zijn mooie auto ri jdt de beenhouwer voorbij . H ij steekt de hand op en roept wat 
tegen Natje. Het is wonder. Tegenover de eenvoud van dit vrouwke wordt iedereen vrien
delijk. Het l ijkt wel of zij het beste in de mensen wakker roept. "Die vent heeft me zeker 
dertig jaar meegevoerd naar Gistel en naar 't Hei l ig Bloed om te beewegen'' , zegt ze. " 't I s  nen braven ! "  En daar zit zo een simpele overtu iging in haar stem dat het niet l 21 



Een hoogtepunt in Natjes carrière: Natje, de oudste aanwezige in de feesthal te Wieze wordt door onder
pastoor Vercruyssen aangemoedigd om het Tirolerorkest te dirigeren. Rechts van de onderpastoor klapt 
een vrolijke Medard Dobbelaere aanmoedigend in de handen. 

kan : het is nen braven !  " I k  ga alle dagen naar de rotse en ik lees daar voor alle zieke 
mensen . En ze worden al lemaal beter waar ik voor lees. Ja, ik heb wat moeten doen in 
mijn leven en alle dagen met dat vl iegende flecijn in mijn hoofd" .  We zijn aan haar hui
zeke, waar ze woont met nog vier van haar kinderen:  Tuur, die zelf al pensioen trekt en 
G iele,  die doof is - dat zijn ze al lemaal een beetje, haar kinderen - en altijd het veld in 
loopt met ne zak en er zelden leeg mee naar huis komt. H ij hoort de hazen .  Ook Lena is 
er - die hoort n iks meer - en ons Linneken , de jongste. 

Als ik  vraag of ze niet meegaat naar Heintje-ze-Mie! om nen druppel, zet ze fluks haar 
zak tegen de haag en met haar oude handen op de rug gaat ze mee. Bertha moet tante 
zeggen tegen haar. Ze sukkelt ook, maar ze zal genezen, want Natje leest voor haar. 
Bertha weet wat Natje wi l :  een mengsel van elexir en jenever, want er is n iet veel goeie 
jenever meer. De druppel moet boordevol zijn. Bertha weet dat. Als Natje haar l ippen 
aan de overvol le druppel zet, beeft ze niet. En dan klappen wij weer over de haring .  Ze 
verkocht er al le weken veertien manden . En iedere mand bevatte honderd haringen. 
"Maar dat was veel betere har ing dan tegenwoordig,  hé Bertha?" . En mee 
Assewoensdag en Goeie Vrijdag verkocht ze nog honderd stokvissen ook. Dat kostte ne 
frank het stuk.  En een hele pei rdemande brokkel ingen van stokvis kocht ze voor wat 
pree . Drie dagen reed ze ermee rond.  Haar hond was sl i jkevet. "Ge geeft gij al uw eten 
aan uwen hond" ,  zeiden de mensen. Richard ,  de broer van Berth''a, ging ook soms mee 
op de verkoop. "Onderweg aten wij dan ne zoetekoek om de honger te sti l len. Bert Van 
Hu lle stond ne keer te dorsen en h ij riep om nen haring, maar h ij had maar twee cent 
meer. Maar ik zou hem dien haring ook voor niets gegeven hebben. 



En een manneken van elf jaar had ze ook dood. Onze René. Dat was onder den oorlog 
van veertien. H ij had zich gekwetst aan zijnen knie en dat werd een zweragie. Op het 
einde moesten ze de deur openzetten van de stank. En als h ij er een brok van brak van 
zijnen knie, kropen de worms eru it. Ik had hem nog ju ist een n ieuw kostuum gekocht en 
ik ben daar nog bl ij om. Hij werd begraven l ij k  ne grote mens". Wij dr inken nog een drup
pel . "Van twee dreupels zal ik  niet zat zijn. Ik lees al le dagen wel dert ig paternosters. En 
bij de Hei l ige Rita ga ik  ook. Die heeft ne keer twee keers haar ogen opengetrokken naar 
mij . Dat heb ik beschedelijk gezien. Ik heb ne keer vijf druppels te root gedronken , hé 
Bertha, en ik was nog niet zat" . 

Dan is het zes uur en moet ze naar hu is ,  want ons Lena zou kunnen kwaad zijn. Zonder 
omkijken en rechtop gaat ze weg" .  

Dit i s  weer lente. Laat de were ld nog houterig e n  kaal staan , onder al le schors leeft het 
sap. Nu gaat het feest beginnen. De mensen hebben weer dat oude gebaar als ze hun 
lochting doen. Gust, mijn gebuur, loopt weer in  zijn blauwe tru i .  Zijn kassei leggersbroek 
hangt laag aan een witte koord . H ij beert zijnen hof en de mijne ook. Beelaert is ook 
bezig en roept zijn lu ide woorden. De gezonde straffe reuk  zit tot in mijn keuken. Straks 
zal Gust met zijn vingers het g ladde za9d koesteren en vertrouwvol neerlaten in de 
wachtende aarde. Over de akkers van de boeren hangt dezelfde zware geur van mest. 
Hun stappen gaan zwaar over het land . Hun l ichaam kent nog niet die verzadigde moe
heid der grote zomerdagen . Straks is het weer Pasen. 

Bloedprocessie 

De mannen van 't Front vragen of ik  niet naar de Bloedprocessie ga in Brugge. Dat moet 
ge zien , zeggen ze. Neen , ze gaan er nu niet meer naartoe. Dat is voor 't jong volk. 
Dus" .  gaan we naar Brugge. Langs de trein g l ijdt het land voorbij , het groene. Tussen 
de ij lgroene canada's is daar telkens de breedbloesemende kru in  van een kerselaar als 
de loswaaiende krul lenbol van een fietsend meisje. Het station spuwt vol le treinen volk 
uit. De kermisstemming waait ons tegen .  Hoge knapenstemmen schreeuwen ons de 
programma's toe en een bedelaar speelt onverstoorbaar op een oude viool. Hoog staan 
de torens boven de drummende huizen . Er zijn vlaggen, muziek en volk .  Oude straten 
van de oude stad . Dit is Brugge, waar het altijd feest moest zijn. Nu leven de kanten 
gevels in de zon. De wind zit in de gi ldenvlaggen. Boven de Steenstraat staat de 
Halletoren als een tevreden reus neer te zien. Een oude pastoor loopt in witte roket de 
kathedraal u it .  Een paar grijze kanunniken met schuddende kop en triestige ogen . Een 
jood-uit-de-processie begeeft zich naar het verzamelpunt. Rond Gruuthuse zoemt het 
van leven. De hoge wagens staan klaar. De Middeleeuwen herleven weer in  rode 
kaproenen en spannende hosen. 

Op de binnenkoer van Gruuthuse zitten Dirk Van den Elzas en zi jn gevolg al hoog te 
paard alsof ze wachten op het begin van het tornooi .  Tegenover de peinzende Gezel le 
vlakbij het hekken van de Lieve-Vrouwekerk vinden wij  zitplaats bi j  Lou is,  die al 54 jaar 
in Brugge woont en nog altijd met sinjorengulheid en in het zu iverste sinjorendialect de 
plaatsen aanwijst. Hij kent iedereen en iedereen kent hem. "Ha, de Louis ! "  Hij klopt de 
agent van dienst tegen zijn dikke buik en streelt het paard van de oude vaandrig , die 
het vaandel van Brugge voert. De grote groep Brugse poorters en hun tal rijke vrouwen 
beproeven eens het lied ter ere van het Hei l ig Bloed met bazuingeschal en palmgewuif 
op de wijze van het oude landsknechtlied . 



Eindel ijk komen ze in beweging.  Guido Gezelle staat nu omringd door de witte mutsen 
van jonge marinesoldaten .  Een internationale stroom van kijklustigen golft nog steeds 
voorbij . Er zijn lome negers en dromerige Noord-Afrikanen, een paster als een fort. Rijen 
van nonnen met blozende kaken en flappende kappen . En veel moeders met kleine 
mannen, die altijd - "dat is altijd hetzelfde met u" - eens moeten gaan pissen onder de 
bomen achter de rug van Gezel le .  I n  afwachting van de stoet is er een eetwoede ovér 
de mensen gevaren .  Dan verschijnen de gendarmen op hun paarden met geruit ach
terwerk. De processie is eigenl i jk een bonte verzamel ing :  verouderde wagens, de Lieve
Vrouwmeisjes uit iedere dorpsprocessie en toch ook sch itterende groepen, vooral in het 
h istorisch gedeelte. Naast ons toont een volksvrouw in iedere gebaarde man wie Jezus 
is .  Ze lopen er ook tál rijk en ze l ijken al lemaal op elkaar, die profeten .  Maar ze doen het 
goed . Ze spelen hun rol met overtu ig ing.  E.n de Lieve-Vrouwkes zijn met kenne�sbl ik  
gekozen onder �e teerste Brugse maagden. Er zijn. möoiere processies misschien, rijker 
ook van kleur en vorm. Maar dit is Brugge. En wanneèr de zon haar tover légt om de 
oude gevels en de béiàard z ijn buitelende klanken strooit over de stad is dit weer 
Brugg�s mooiste dag ! Soms ontdekken wij In dé massa na de processie een gezicht uit 
Kleit . Een arm gaat omhoog en "dat het schone was!" 

Afscheid nemen 

Het l i jkt wel of in dezë ·groene junimaànd . dè ou.äe me�seri háa�t hebben ons te verla
ten . Groen is ze, deze maand.  Het bijna grijsgroen 11ah het hoge koren dat bl inkt en leeft 
onder .de wind van de zomer Het schoongerijde aardappelveld en de we.iden , waar het 
vee tot aan de buik in wegzinkt. En deze wereld ,  die groen is v�n groeiend leven, heb
ben de oude mensen van ons dorp yitgekozen om ons te verlaten. Misschien waren ze 
moe geworden van al dat groene geweld.  
We zitten erover te klappen aan 't Front. En we noemen de namen . We bl ijven erbij stil
staan. En ze vertel len van hun leven . . .  want ze hebben ze allen zo goed gekend. Ze 
waren van de fami l ie .  

Pelagie Snoeck heeft zich voor de eerste keer gelegd.  Het was in haar meer dan negen
tig jaar n iet gebeurd, zo midden op de dag in haar bed gaan l iggen. Ze leek onver
woestbaar, dat stevige vrouwke. Ze bleef rondscharrelen op 't hof en altijd had ze iets te 
doen . Het vuur stoken onder het terneis. Dat deed ze het l iefst. Ze koesterde de takjes 
en legde ze voorzichtig op het vuur. Dan zat het stof op haar rood gezicht en ergens in  
haar grijze haar h ing  nog een takje. Maar nu is om haar de vreemde omgeving van 
lakens en medicijnen.  "Ze zeggen dat ik ziek ben, maar ik ben al leen maar moe, heel 
moe" .  Ze schudt een beetje met haar oude hoofd en vertelt dan weer van de tijd dat ze 
met heelder groepen op het veld lagen te wieden.  En zingen, menere, zingen dat we 
deden. En met de deugd nog levend in haar kleine donkere ogen verklapt ze dan haar 
leven: " I k  heb altijd geerne en zere gewrocht, al zingende weg" . " .  Ze is al slapende weg 
gestorven. 

En Mietje Van Gelder is ook gestorven ginder in haar hu isje aan de Koffiekan . Ik weet 
n iet waarom, maar ze heeft iets dat me aan mijn eigen moeder doet denken. Missch ien 
is het dat scherpe, bleke gelaat of de goedheid van haar grijze ogen. Want ze is in-goed, 
dat wijveke en zo wijs. En het leven leerde haar oneindig veel te verdragen en zich bl ij
vend te weren met al de kracht van haar fel moederhart. Haar man, Peet Matthijs, was 
een dronkaard . De helft van haar zonen zijn het ook. Voor haar jongste, Jan, die bij haar 
inwoont, moet ze soms de koteraar hanteren om het hem af te leren. Maar het gaat toch 
niet. En hij ziet zijn moeder doodgaarne. Nu is Mietje ziek. Het staat getekend op haar 



geel gelaat. " 't Is de maag die kapot gaat" , zegt ze. Ze weet het. Het is haast niet te ge lo

ven hoe helder en hoe rustig ze zelf al les regelt. "Als 't wat meegaat kan ik tegen 
Kleitkermis aan de kant zijn" , zegt ze, "dat zou een schoon dingen zijn " .  Dat was geen 
macabere humor. Ze meende het. In haar grote verstandige ogen staat al leen de don
kere zorg om onze Sjein .  En wat die zal doen als ze er niet meer is. Máar Malvien is er 
ook, haar dochter, en die zal voor Sjein zorgen. "Daar kunde op rekenen; moeder" . 
Malvien heeft dezelfde goeie ogen van haar moeder. "En ge moet mij ju ist eender afleg
gen als onze Ju l ienne, zegt ze, en driehonderd beeldekes zal genoeg zijn ,  peis ik" . Wij 
hebben haar begraven als een koningin .  De kerk was stampvol .  

En Meetje Cattoor ging ook dood. Het wàs zo broos en teer geworden. Porselein. Het 
kwam u it Holland en telkens ik haar Ons Heer bracht zat ze rechtop in het bed en zei 
lu idop in 't schoon Nederlands de gebeden mèe. Eri Nard Busse, d ie een reus van een 
man was en toch geveld werd door een bronchiet. "H ier zit het" , zei h i j ,  "daar moet ik  
van kapot" .  Zijn grote handen grepen naar zijn h ijgende borst. H ij was een man van een 
stevig geloof van dé oude soort. Maar toch ook eeh nuchtere vent, d ie tot cip het einde 
zijn twijfels had. 

Ën Okte Smet zat op een middag dood achter haar kachel .  Ze was de grote vriend van 
de bl inde Meire.  Altijd had Okte tijq voor hem. Ze las hem met haar trage stem voor uit 
de gazet en schonk hem dan een tas koffie uit .  Voor al le mensen had ze zo een bezorgd 
en gouden hart, dat ik op haar doodsbeeldeke schreef: 

De schoonste kroon, die God bewaarde,  
van diamant of  zuiver goud 
behoort aan U, die jong of oud, 
de goedheid als een schat vergaarde, 
0 goede moederkes der aarde. 

Het is schoon, het leven van deze eenvoudigen. Ze hebben de kunst van het leven op 
een uitmuntende wijze geleerd en als hun uur komt, weten ze rustig te sterven. En allen 
die hen omringen, aanvaarden het als onafwendbaar, als een realiteit waarover wel d iep 
verdriet, maar geen misbaar wordt gemaakt. Er bl ijft die scherpe pijn dat iets oud en 
schoon uit ons leven g ing.  

En telkens gaat het nieuws van zo een dood door het dorp. De dood is een vertrouwde 
gezel .  En al die grote dingen van geboorte en dood zijn hier als gebaren van Gods 
hand. Wij worden er stil van en 's avonds als de klok roept voor de rozenkrans, zakken 
de mensen af naar de kerk. Drie paternosters bidden wij , meemurmelend op onze stoe l .  
De halfduistere kerk ruist van de fel le stemmen der  voorbidsters en  bij de vier akten 
strekken wij de handen open in een gebaar van onmacht én vertrouwen. En na de rozen
krans bl ijven we nog wat hangen aan het Front. We praten wat sti l ler nu .  En of we het 
nog weten van toen. En dat dat mens er ook veel heeft moeten voor doen. Chard Snoek 
bl ijft ook staan. Die heeft zijn eigen taal .  Dat is geen Kleits, dat is Snoeks . "En ze zul len 
zij morgen weer wat staan zingen en daarachter wat pinten dr inken en 't is were 
gebeurd ," zegt Chard . 

Hij heeft het ook nog over die missen met drie heren.  Hij is daar n iet voor. "Dat duurt 
altijd veel langer want de een betrouwt zich op den andere en d ' r  zit geen avans in", zegt 
Chard . "Maar al lé, al lemaal de goeien avond" .  Eén na één trekken de mannen weg . Het 
zal weer heel stil worden in Kleit. l 2s 



Er is een kindeke verongelukt .  Het kindje van Cloedt vond zijn vroege dood in het kar
rekot. Daar zat een poes en het wou erbij. Maar met zijn grote sjerp verh ing het zichzelf 
in  zijn b l ije spel. Ook dat gebeurt in  onze kleine wereld.  De vader loopt over zijn hof met 
lege handen . En hoe dat het godsmogel ij k  is. De moeder jammert in haar keuken. Ze 
vindt steeds weer kleine kousjes en hemdjes van Er ic .  En alle moeders van Kleit dragen 
iets in  hun ogen van deze pijn. Wij vinden geen woorden. Wij grijpen hun hand. En thuis 
schrijven wij een kinderl ijk vers voor het prentje: 

Zijn rusteloze handjes slapen 
en 't wonder van zijn kleine mond 
b leef even in  verbazing gapen 
omdat het plots de hemel vond . 

Al spelend is h ij heengevaren 
toen ju ist een witte wolk haar klare 
doorzonde zeilen openspreidde 
om 't kindje Eric te geleiden. 

De englen zetten alle deuren 
ten paradijze wagenwijd 
Zij hebben al de rozengeuren 
als welkom voor ons kind gespreid" .  

Bezoek 

Marie Meire komt me bezoeken .  Ze belt niet aan .  Ze weet de weg langs achter. Ze sleft 
traag en schuddekopt haar dikke rode hoofd. Er is een reuk van snuif en zweet om haar. 
Haar zwarte schouderdoek laat ze in haar schoot g l ijden en ze plant zich op een stoel 
achter de kachel .  "En warm dat het is ,  mijne mens"" .  Ze spreekt een beetje lamijnig door 
de neus. Dan neemt ze een snu ifke uit haar bruine doos en klopt het stof weg op haar 
vettige voorschoot. Ze zit weer in de sukkel ing met haar pensioen. Wat is da nu met dat 
pensioen? 't Is al boel en bucht. Ze is n iet normaal in haar hoofd. Iedere maandag trekt 
ze naar de markt te Maldegem en altijd komt ze naar hu is met een kom of een pan en 
ze drinkt zich altijd zat onder de baan. "Dees is were kwaad, "  zegt ze. Dees is hare man , 
d ie is twintig jaar ouder. " Maar ' k  bl ijf er nie bij , bij dien ouden bok ! " .  Ze heeft occasie 
genoeg en van jonge en schone ook ! "En mijne Geraard die maar nie naar hu is komt" .  
Geraard zit in een krankzinnigengesticht. "En mogen ze hem daar houden in  d a  zotte
kot? 'k Heb hem weest bezoeken en hij zat daar zo schone en ik zeg: kom gij naar huis, 
Geraard jong " .  Al pratend is ze sti l lekes in slaap geval len . In de namiddagstilte gaat 
haar lu id gesnurk. Als ze wakker wordt, vraag ik :  "Marie moete gij nen druppel hên?" 
" Moete gij een kieken hên?" zegt ze. Wij drinken nen druppel en Marie sleft weer verder 
naar ons Wieze. De kinderen dansen haar na. 

Foto rechts: het huisje van Marie Meire en Desiré De Flou. Een witgekalkte gevel en een strooien dak, mei
bloesem in de tuin en jong groen in de populieren. Even dromen over de schoonheid van dit stukje grond 
langs de Jonge Jansdreef. .. 





Processie 

En 's zondags is 't processie i n  Kleit .  De kinderén lopen op l ichte schoentjes naar het 
klooster, waar zusterke lmelda, klein en bedrijv ig ,  doende is .  Dit is de grote dag .  De drie
kleur spee1t aan de hu izen en de moeders versiereh het beeld van Maria voor het raam ' 

of op een tafeltje in de deuropen ing .  Na de hoogmis staan de mannen bu iten te wach-
ten en roken nog vlug een sigaret. 

Uit de meisjesschool komt de processie op voorzichtige voeten .  Dè jongetjes houden de 
stenen van Tarcisius in  hun kleine handjes omhoog. Er zijn kleine vissertjes met een net. 
Een wolk van klewters omspoelt een der talr ijke Lieve-Vrouwen. Enkele manneh met de 
beelden van Cornelius en Franciscus. Het baläakijn met de priester en het H .  
Sacrament. Hoog k l inkt de trage zang vari de oksaalmannen . Dan schrijden wij over het 
g ladde groen en de rozenblaren die geuren . En waar we komen , dalen de hoofden en 
neigen de knieën naar de grond. De kleine van Smet roept "papa" als we voorbijkomen . 
Op het pléiri staat het rustaltaar. En voor het café van Gusta is er een tafel om het beeld 
van Cornel iu$ op te laten rusten.  Terwij l Remi Roels .het beeld op de tafel zet, kijkt h ij op 
naar het kindje jezus op de arm van het beeld .  H ij maakt een vlugge tel l ing en roept: 
"Gusta, vijf exports en ne koeke voor de kienen" .  Er is plots wé;lt vérwarring in de hei l ige 
stilte. De dragers buigen proestend een knie naar de grond. Maar na de zegen gaan we 
weer ernstig terug. U i lenspiegel leeft nog ! 

Lotje Van Dierendonck 

En 's anderdaags vertel len we aan het Front van al de toeren van vroèger in Kleit. En of 
ik de vorige onderpastoor nog gekend heb, Smet? "Dát was enen. Die çjurfde ae men
sen nogal wat lappen . Die was hier achttien jaar en een heel eind vóór de oorlog. H ij 
g ing eens enen bereçhten op de bovenkamèr en d,ienen verit lag in zijn bedde te wach
ten . En toen Smet met Ons Heer op de bovenkçi.mer kwam, struikelde h ij en de zieke 
man zei: "Pas op, of ge l igt met uw kloteri omhoog".  Ja, in Kleit heeft er van alle soort 
volk gewoond. 

Of ik  vanzeleven al horen vertel len heb van Lotje Dierendonck? Neen? Dan zal Laloup 
dat eens u iteendoen. "Het is gebeurd op een Vossenholkermis in 1 887. Lotje Vari 
Dierendonck was ne verwoede penser, een klein manneke, maar taaier dan een wisse 
en rapper dan een snokbie. H ij was bij den troep en ging telkens h ij op congé kwam 
voor zijn oversten wat wi ld stropen . H ij was clairon bij den troep en was die zaterdag 
vóór Vossenholkermis lu id klaroenend thuisgekomen. De zondagmorgen wachtte h ij tot 

boswachter Nard Fiers naar de mis was in Oedelem. Dan schoot hij in het wild in de 

omtrek en tot het hof van Fiers en de keuntjes hing h ij in nen trossel in de kleine spar

rekes niet ver van het hof van Fiers. Toen de boswachter thuiskwam , vertelde zijn vrouw 

hem wat er gebeurd was. En toen h ij de keuntjes zag hangen verwittigde h ij den Hert, 

nen anderen boswachter en samen met Nante Teste en Mantje Van Poucke legden ze 

zich in een h inderlaag . 

Toen Lotje om zijn keuntjes kwam, sprongen ze tevoorschijn ,  maar de stroper was hen 
te rap. Met het eerste schot van zijn tweeloop doodde hij den Hert en met het tweede 
schoot h ij Nard Fiers nen arm af. De anderen sprongen toen op hem en kapten met hun 
hakmes tot ze hem voor dood l ieten l iggen. Terwijl ze om kruiwagens gingen om doden 
en gekwetsten weg te voeren , kroop de wildstroper recht en verdween in de bossen, ter
wijl h ij het bloed opving in zijn kielke om geen sporen na te laten. Waar h ij daarna geble-



ven is, is niet goed geweten. Sommigen zeggen in den Kapellebos. Anderen bij pastoor 
Scheerl inck die ook ne verwoede stroper was. Maar zeker is dat zijn moeder, Lasse 
Dhoore, die gaarne nen druppel dronk, hem eten bracht zonder dat iemand het wist en 
dat pastoor Scheerl inck de moordenaar h ie lp naar Amerika te vluchten . Men vertelt dat 
Lotje als vrouw verkleed weggeraqkte, en anderen zeggen dat h ij in een ton tot aan het 
schip werd gevoerd. In elk geval , Lotje werd nooit gevat al zochten ze met een bende 
gendarmen heel Kleit af. En niemand die ondervraçigd werd, had iets gehoord of gezien.  
Dat was hier altijd zo.  En de moeder van Van Dierendonck hield haar belofte van al le 
dagen drie gebeden te bidden voor haren jongen : het gebed van de H. Barbara, het vrij
dagspaternosterken en de passie van Ons Heer. Ja, wat er in d ie gebeden al lemaal 
stond, dat weten ze ook n iet. D'r wareri curieuze d ingen in  want Laloup zijn moeder, die 
kon d'r  nog veel van opzeggen. En dat weet h ij nog : 

Petrus vreest dat h ij geloochend had . 
Hij kroop achter een hage 
van Goeie Vrijdag tot eerste Paasdag . 
De Joden waren al zo bl ij 
zij maakten drei hoeikes tezelfdertij 
eentje van haak 
eentje van doorn 
eentje van scherpentoer . . .  

"Wat dat ook allemaal betekent dat weten wij n ie " .  maar ' t  waren krachtige gebeden , 
dat is zeker" . 

Allerheiligen 

Nu is het Allerhei l igen. Dan wordt het kerkhof een witte tu in .  Het is een bedrijvigheid met 
bloempotten de hele dag .  En op den hoogdag komen de fami l ieleden naar het graf. Ze 
wandelen rond en keuren de bloempotten de hele dag . Er zijn er ook die bidden. De ves
pers duren lang en er zit iets van ki l le hu iver onder de gewelven . En als het avond wordt, 
geurt de kerk van kaarsen. Daar is urenlang het schone gaan en komen van mensen die 
de kruisweg gaan. Dat is  hier een volgehouden tradit ie. De moeders gaan voorop en de 
mannen volgen . En voor de grote kruisl ieveheer achteraan in de kerk zitten ze met open 
armen te bidden. Het gebroken gelaat van Ons Heer hangt droef in het f l ikkerend l icht 
van de kaarsen. Daarna gaan de mensen thuis kaarten en koffie drinken.  

Zo schuiven wij weer de winter i n .  Nu  worden de varkens geslacht. Juu l  den Hase rijdt 
naar de boerenhoven met zijn slachtersgerief. Hij zit vol sl imme streken en rappe woor
den, den Hase. En 's avonds wegen de vele druppels zwaar. H ij slacht bij Pol Wi l lems in  
Burkel. Ze praten over duizend dingen. Den Hase l ijkt serieus vandaag . Dan moeten ze 
de zeug vertrekken. Pol en Juu l .  Beiden hebben geen kinderen.  Dat heeft toch macht 
hé, nen osse, zegt Juu l .  En of ze het al gehoord hebben van den zager Roelzens, nen 
oude jongman, die nog klapt van trouwen. " I k  wil nog van mijn bloed zien'' , zegt hij. "Ja," 
zegt Juu l ,  "dan zal h ij toch in  zijnen vinger moeten snijden ! '' .  En als h ij bi j  Cyriel 
Lammertijn komt slachten,  zegt hij: "Cyrie l ,  g ij zoudt niet deugen om koning te zijn gij " .  
"Waarom niet?" , vraagt Cyriel .  "Uwen kop is te  d ik ,  d ie  zou n iet op een half frankske kun
nen". 
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Hebt ge 't al gehoord . . .  ? 

Aan het Front vernemen we dat al lemaal . Daar weten ze al les. Ook dat Katte Vyncke 
haast dood was. En dat h ij erdoor gekomen is met den onderpaster te zien . "Hoe zat dat 
in mekaar?" "Wel ja, bij de Katten is het een nest, hé. Vijf zonen en ze wonen met vier 
rondom het ouderl i jk hu is .  Al leen Louis is nog thuis. H ij zou hem beter ook achter een 
vramens gaan , den u i l " .  " Ha, ik  heb gehoord dat h ij aan 't vrijen is, Emma" . "Zo, mee 
wie?" " Met zo een roste uit een speelkot" . "Zie, als dat waar is, ik  zette mij daar te schre
men". Dat is haar wapen: schremen. Maar dat gaat bij haar samen met vloeken. Ze 
schreemt alle dagen . Maar 't passeert. Zoals de ziekte van Katte. Rom komt mij halen 
op ne middag. H ij gaat dood ! Katte l igt zonder teken van leven te bed . Emma zit te 
schremen Al de grote lummels staan er hu lpeloos bij . Ik geef hem de H. Ol ie. "Ge gaat 
toch nog wa bleuven, meneer?" . I k  b l ijf nog wat. En plots trekt Katte zijn ogen open:  
" Emma, den emmer ! " .  Ze schreemt en loopt om het gerief en a ls  Katte gelost heeft langs 
boven en langs onder zegt hi j :  " Ik ben er were deure ! " .  

Amerika 

"En ja" ,  zeggen de mannen aan 't Front, "ge hebt het ook al gehoord zeker dat Fons 
Compernolle weer thuis is uit Amerika?" . Ja, ik heb er al bij gezeten toe Martha Laloups.  
Martha is  een oude jongedochter. Ze houdt café. Het is daar a l  bijna honderd jaar café. 
Dat moeten we nog eens vieren in 't korte, de goeie kalanten. "De grijze bizon ' ' ,  noemt 
Fons Rommel haar. Martha is geen schoonheid, maar een vrouw met een verduiveld 
scherpe tong.  Daarbij wordt ze opgegeten van de zewels. Ik herken de fiets van de 
kiene Coucke aan zijn oud koerszadel .  Als de metsers niet werken en iedere zaterdag 
en zondag staat die fiets aan de deur bij Martha. Vandaag zit er een schone collectie .  
Fons Dinnevet is  er met z i jn grote neus en z i jn eeuwige pijp .  En Celleke-ze-Peet-ze-Miel 
in zi jn panenen vest. De kiene Coucke geeft l u id commentaar op al les. Fons 
Compernolle is weer eens overgekomen u i t  Amerika. H ij laat b i j  Martha de honderd 
franks rol len. "Da's nen braven, dien Fons" ,  zeggen de Kleitenaars en ze g ieten de pin
ten achterover op de glorie van Amerika. "Martha, a drink ! "  Mer Dhoore zit erbij te zwij
gen. Hij drinkt en lacht. Ik krijg een stoel bijgeschoven in het gezelschap. Da's nog een 
pint, denkt de kiene Coucke. Het koper bl inkt op de kast en tegen de muur en in een rek 
hangen de tinnen schotels en lepels .  Dat is Martha's trots. Daar moeten de dronkaards 
met hun poten afblijven of ze grijpt naar de koteraar. 

Fons Dinnevet vertelt over Amerika. Vóór de oorlog van veertien was hij ginder vier jaar. 
En telkens h ij Fons Compernolle ziet, begint h ij erover. Hij werkte bij een boer in  
Rochester. "Die had een koppel zwarte paarden met van die schone leidsels. Dat waren 
er. En ' k  ga 't u zeggen ook. Had da meisken ginder katholiek geweest, ik was ermee 
getrouwd. En ginder heb ik een kans gemist. Die boer wilde mij zijn hof geven voor ieder 
d 'helft van d'opbrengste. En weet ge, Fons, waar dat ik eens geweest ben op ne vierde 
van ju l i? Naar Niagara Fal ls" .  "O yes ,  N iagara Fal ls", zegt Fons. "En volk dat er daar 
was" .  Wij lu isteren naar die vreemde namen en dingen. Het vriest buiten .  Wij zitten hier 
samen in de warmte. Het is de moment om te dromen van verre dingen. Het is onze 
manier om te vluchten uit het eendere alledaagse. Fons Dinnevet voelt zich het middel
punt van het gezelschap. H ij draagt onze dromen en voert ons mee naar de verte. Ook 
Cel leke-ze-Peet-ze-Miel heeft eens een kans gehad. En h ij heeft nog spijt. Ge kunt da 
peizen. "Nog a drink, Martha" , zegt de Amerikaan . Wij drinken op zijn gezondheid. En 
Fons vertelt verder. " I k  was nog maar goed thuis en ik moest op de vlucht. Naar hoe heet 
da ginder in Holland. Naar Sluis bij Neten de Jode. Dat was ne peerdekoopman. Ge kunt 



dat peizen, ik deed dat geirn. Maar ge weet geen nieuws, vóór we vertrokken vroeg mijn 
moeder mijn geld. Maar ik zeg , daar gade gij nie aangeraken" .  "Ja, ge kunt da peizen" , 
zegt de kiene Coucke. Mer Dhoore lacht en zwijgt. "Martha, doe ze nog ne keer vol " .  De 
compagnie drinkt nu op de gezondheid van den onderpaster. "Als we maar leute heb
ben" ,  zegt de kiene. 

"Maar nu " ,  vertelt Fons, " ik had heel mijnen boel in de bonen verstopt achter ons hu is .  
Maar dat ik het al afzocht, ik vond mijn portefoelde nie meer. De bedden omgekeerd van 
onze Pol en onzen anderen,  maar n iets te vinden. En ge weet zeker geen nieuws - in  
Holland 's avonds om een uur of  e l f  op de hooidilte, daar v ie l  het mij in .  En ik  terug naar 
Kleit. 't Kost nie rap genoeg gaan . iedereen zei :  de Du itsers zijn beesten van mensen 
en ze hebben ginder enen doodgeschoten en daar enen . Maar 'k zeg : dan ze, ik  ga naar 
Kleit. Nog ene l iep er hier op straat. Tsee Busse. Ze doen zij ju ist niets, dat is braaf volk, 
zei Tsee. En ik  naar ons du ivenkot en ja, man , daar lagen ze. En had het zonder dat 
geweest en ik had in Hol land mijnen boel bij mij gehad, ik zat weer Amerika binnen. 
"Martha, nog a drink'' , zegt Fons Compernol le .  Want dat is nen brave mens. 

't Eeuwfeest in 1958 

I n  het jaar '58 bestaat Kleit honderd jaar als parochie .  Wij houden een stoet en wij spe
len een toneel in de open lucht. We proberen de mensen warm te maken en roepen het 
volk bij mekaar. Ik hoor Chard Meire zeggen: "Dat manneke zal nog verschieten" .  Maar 
het loopt gesmeerd . Het wordt een onvergetelijke dag. Daar klappen ze nog jaren van. 
Meester Jan zal het n iet meer beleven. H ij is langzaam achteru itgegaan. En we hebben 
hem ook weer koninkl ijk begraven. Want ze hebben nog in zijn klas gezeten.  En Mon Piro 
heeft voor hem zijn schoonste l iederen gezongen op de begrafenis. 

En Pupke Versluys is weer ziek, zeggen ze. I k  zoek hem op in zi jn tram bij het Moorke . 
Hij l igt weer onder zijn oude vesten. De hond toont grommend zijn gele tanden. Pupke 
richt zich op: "Ha, meneer den onderpaster" .  "Hoe is 't, Charken?" "Goed , meneer den 
onderpaster" . Ik probeer hem wijs te maken dat h ij naar Maldegem zou moeten, naar 't 
hospitaal . "Neen , daar ga ik nie naartoe" .  "Maar, Charken jongen, ge l igt hier dood te 
gaan" .  "Dan ik ! "  Ik leg hem uit dat het zo echt niet meer kan . Dat we hem desnoods met 
geweld en pol itie zul len verpl ichten. "Doede gulder?" I k  zeg dat we in de namiddag zul
len komen met nen auto en ne champetter. "We zul len wel zien" ,  zegt hij . En die middag 
wordt Charke opgeladen. "En had ge niet moeten komen met ne champetter, ik g ing er 
toch nie naar" . 

Marie Meire geraakte ook weer op de sukkel. Gisteren ging ze nog naar Maldegem, 
maar ze geraakte in een gracht. 's Avonds stond ze meer dan een uur te roepen aan de 
baalde. Dees kon haar haast niet in  huis krijgen. En vanmorgen hoorde ik  dat ze gestor
ven is. In het kleine huisje is al leen de oude Dees. H ij is zeer rustig en praat zo helder 
als een jonge mens. H ij vertelt van d ien nacht en morgen .  "Ik ben om zes uur opgestaan 
en ze sl iep nog. "k Peisde ik zal de koffie maar opgieten en als h ij klaar was, zeg ik tegen 
haar: Marie kamde eten, maar ze sprak niet. Ik peisde: ze is weer kwaad , ze wil niet klap
pen. Ik heb dan op mijn gemak g 'eten en de kiekens gegeven en dan ging ik nog eens 
kijken en ze was zij dood . Ik zeg dat zal hier straks een geloop gaan zijn .  Ik ga eerst het 
huis wat opkuisen en de zwijns eten geven. I k  heb dat gedaan en dan trok ik mijn zon
dagse kleren aan om hulp te halen.  Dat was te verwachten dat het eens slecht zou aflo-
pen. Het was een ongelukkig vramens, ik heb daar veel mee afgezien".  / 31 



1 958: in het "Spel van Kleit" evoceerden de Kleitenaars hun eigen geschiedenis. Het bezembindersgezin: 
vader (Herman De Wandel) maakt bezems en moeder (Elvire Leloup) spellewerkt, de kinderen, Urbaan de 
Wandel, Rita Lameire en Godelieve De Wandel, steken een handje toe. 

Zo is Marie Meire gestorven ,  maar het werd nog een h istorie met haar kist. Een van de 
geburen van Dees, Schaperke, een manneke dat zwijns koopt en veel pinten drinkt, 
kwam een hand toesteken om h ier en daar naartoe te gaan. Hij moest bij Man Eeckhout 
een kist gaan bestel len. En h ij wilde daar toch ne cent aan verd ienen . Maar dan kende 
Man Eeckhout n iet. Die kan beter rekenen . Dus Schaperke zag dat er niets te vangen 
was en h ij naar Grommen. "Zoude een kist wil len maken voor Marie Mei re, maar ge moet 
d i rect gaan , want ze zouden haar rap wil len kisten. En d'r  kan toch wel honderd frank af 
voor de commissie?" . Zo is het gebeurd dat Dees twee mannen zag komen om de maat 
te nemen. En nog vele weken nadien was er wel iemand die aan Schaperke vroeg in een 
staminee: "Hoe zat dat nu eigenl i jk met die kist van Marie Mei re?". 

"Hebde dat al gezien" ,  vragen ze mij aan 't Front, "een dorp waar er meer winkels zijn 
dan in Kleit?" D'r z ijn echte Sarma's bij. Ze verkopen er botten en fietsen en jenever en 
radio's en tafelgerief en kachels. En als de concurrent begint met kindervoituren, begin
nen ze de week nadien ook. Steeds maar verdwijnen de lage oude hu izen voor moder
ne nieuwe gevels .  In de Testenhoek groeit een wijk met mooie moderne werkmanshui
zen .  Steeds talrijker wordt de groep van werkmensen. Er zijn deze week weerom twee 
kleine boeren gestopt. Maar de werklieden zijn h ier geen proletariërs. Zij hebben een 
lapke grond en een zwijn .  Ze voelen zich niet minder dan de ijkste handelaar of boer. 
Hier is niemand die meneer of madame wordt genoemd. Nog leven h ier de kleurige bij
namen. Wij hebben geen burgemeester en geen dokter. Het zijn hier al lemaal mensen 
onder elkaar. 



Gust Van Landschoot 

" Is het waar" , vragen ze mij , "dat Gust Van Landschoot kapot gaat?" Ja,  het is zo. Mijn  
gebuur is ziek. Deze Witte Donderdag zal zijn laatste zij n .  H iernaast l igt Gust  te sterven .  
H ij vroeg telkens zo bezorgd naar vaders gezondheid .  Met d ie  man kon h ij klappen over 
het Waasland en de heg en de bomen en de kiekens .  En vader is nu weer wat beter, ter
wijl Gust met open mond te sterven l igt .  H ij leefde hier hu is  aan hu is met ons. Soms 
praatten wij een poosje over de draad , in de hof. Een eind vóór de vasten begon h ij te 
sukkelen. I n  het begin leek het niet erg . Hij b leef oplopen en zei wel dat h ij veel pijn had. 
H ij ging nog te voet naar Adegem om beesten te kopen voor zi jn fami l ie .  Dan geraakte 
h ij in zijn bed . De dokter klapte van opereren.  Maar dat wi lde h ij n iet. Hij wi lde · thu is 
doodgaan. Zondag vroeg hij zelf om bediend te worden. Hij zag veel af .  I k  hoorde maar 
steeds zijn lu ide gebeden . Sti laan begaven zijn krachten.  Sti laan , want het was een ster
ke man . De wijsheid en de oprechtheid waren zijn grootste gaven . 

Laloup zal het herhalen: "Zo enen ben ik ,  zei Gust Van Landschoot" . H ij had zijn eigen 
woorden en eigen gedachten over mensen en dingen . Soms g ing zijn houding iets naar 
't eigenzinnige toe. Soms was ik beschaamd dat hij zoveel vertrouwen in mij had . Een 
woord van mij kon hem gerust ste l len .  Want soms liep h ij dagenlang over iets te pieke
ren .  Een soort fi losoof was hi j .  Daar was iets in zijn grote gestalte en zijn trage woorden 
dat eerbied afdwong. Daar is iets schoon dat ligt te sterven in deze zonnige zachte voor
middag. Zo val len rondom ons eigen leven de goeie vertrouwde dingen weg . Dit is de 
Goede Week met haar avonddiensten en grote gedachten en eindeloze uren van biecht
horen.  En dan zal Pasen komen . In de be lofte van de lente zal Gust l iggen, u itgebloeid .  
Het leven is vol deze dagen . Vol pijn en  donkerheid en  ook vol fel le vreugde. 

De communie dragen 

Begin oktober is het biddag in Kleit. Dan dragen we Ons Heer bij de zieke mensen . 
Smetje wacht ons op met zijn rode D .K .W. H ij draagt de slaap nog in zijn ogen en ruikt 
naar zijn eerste sigaret. 

De eerste post is toe Gustjes. Gustje zit met Ida op ne stoel .  Gisteren hebben we nog 
samen gepraat. Ik heb Gustje misschien drie keer berecht. Maar h ij leeft nog altijd .  
Ondanks zijn slechte asem en zijn moei l ijke vrouw. Hoe h ij nog leeft? "Mij nooit nievers 
mee te doene gemaakt" , zegt hi j .  Dan gaat het naar Dauwels in de stikken. H ij schudt 
en beeft, de oude, benige Dauwels. Zijn schoondochter houdt hem de witte doek als een 
bavet onder de kin. Rondom knielen in een kring de vele kinderen. Bij Ida Vyncke in het 
oude-jonkgezel lenhuis riekt het muf en vochtig .  Ida en Pol iet zitten bij de tafel waarop 
een vers laken is gespreid . Bij Richard Bottel ier moeten wij ook zijn . De moeder van zijn 
vrouw is een zware boerin, die al jaren te bed ligt. Ze vertelt maar steeds van haar kin
deren. En steeds zegt ze erbij : '"k Heb er vele g 'had , ik  weet nie meer hoeveel " .  Bij het 
wijveke van Dousselares, van Stantje, zitten haar twee grote jongens bu iten op de 
knieên. En 't wijveke zit op een stoel in de middenplaats. Al de potjes en pannekes van 
Charke staan te bl inken op de kast en tegen de muren. Langs de Lieve-Vrouwdreef gaat 
het bij de oudste man van Kleit, Nard Schaepers. H ij woont er in zijn lage hu is van voor 
honderd jaar. Hij is nu op zijn vijfennegentigste. H ij hoort niet goed. Maar h ij is zo ol i jk, 
zegt zijn zoon. Soms wil hij niet horen. Ge kunt het niet weten .  Marie dwingt hem op de 
knieên en roept: "Uw muts af ! " .  Nard pakt de boord van het tafel laken en houdt het 
onder zijn kin als toen hij te communie ging in de kerk. 1 33 
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Het vrouwke van Henri Dobbelaere is zo  oud  geworden en  broos. Het zit als een kleine 
pop rechtop in het grote bed. Zij ademt met korte snokjes. En dan is daar nog Meyers 
wijveke . Het duurde lang eer ik wat vertrouwelijk werd met haar. Zij leeft daar al zo lang 
op haar oude hoeve. Nu kan ze niet meer. Haar rug buigt naar de grond.  Haar adem is 
kort en flauw. Haar magere armen hangen als panlatten langs het l ichaam. Meyers wij
veke, het is een naam die in Kleit een wrange klank heeft van onbegrip en koppigheid .  
Haar leven was een verbeten zwoegen zonder de warmte van het vertrouwen in de men
sen. Zij mistrouwde ook haar kinderen.  Geen enkele was er die met haar goedkeuring 
trouwde. Meer en meer raakte zij al leen . Al leen met die dronkaard van een Jef, waarmee 
ze al jaren geen woord meer sprak. Al leen met die sukkelaar van een Peet, aan wie ze 
op haar manier al de zorgen van haar moederhart gegeven heeft. Dan begon Peet te 
sukkelen. Hij werd ziek. Naar de k l in iek. Weer thuis .  En eindel i jk naar het hospitaal te 
Maldegem. 
Al leen en zwijgend droeg zij haar leed . Haar nuchter verstand zag duideli jk dat Peet 
doodging.  N u  zit ze helemaal al leen . Haar deur bl ijft hele dagen gesloten. Zij draagt een 
schorte van balegoed.  Als we met Ons Heer komen, steekt ze haar twee rode kaarsen 
aan , die uit de kandelaars bij de l ievevrouw genomen zijn .  

Verder rijden wij naar Taafke Plaiy. Langs rokende velden waarover traag de dampende 
paarden gaan . De blaren vl iegen op langs de auto . Taafke zit  g inder tegen de bossen 
aan bij zijn zuster. Hij zit al sinds zijn kindertijd met een kankerende neus. Dat gaf hem 
de schrik om bij de mensen te komen. Taafke, die gaarne klapt en onlangs nog bij de 
kleermaker een panenen vest l iet maken "met zakken lijk als voor nen haas in te ste
ken" . . .  

Mijn laatste zomer .. .  

Zo een Front is een ontmoetingsplaats voor de hele gemeenschap. Wie tijd heeft, bl ijft 
er hangen. Op het eerste zicht l i jkt het zomaar wat "p lankierpraat" . En toch . .  na acht 
jaar verbl i jfin Kleit, weet ik  dat hier het ol ijke Kleit leeft. Het sl imme. De humor dru ipt er 
uit gezegden " langs de neus weg" .  Wie aan 't Front bl ijft hangen moet wel tegen ne stoot 
kunnen. En tÖch,  er b l ijft iets mi ld en bloemig in het hart van deze Meetjeslandse men
sen . . .  
"Hebde dat al gehoord" ,  vragen ze, want ze weten a l  dat ik  graag hun woorden beluis
ter. "Van Tor Ceulenaere . . .  " Tor is ne fijnproever, nooit gewerkt, maar altijd verstand van 
leven gehad. Hij was onlangs eens naar een grote cirk gegaan, waar er luchtig geklede 
meisjes op witte paardjes reden. "Dat zie ik gaarne, man, van die witte paardjes",  zei Tor. 
En dat woord van onze oudste man. Miel Narden, drieënnegentig, maar: "Wilde 't g ij 
zijn ?" zei M iel .  En van de kleine van Fons Rommel . Die was naar de grot gegaan met 
Emmeransken en toen h ij thuiskwam vertelde hij: " I k  heb scharlewiep op Onze-Lieve
Heerke gezeten".  Op het beeld van de graf l iggende Christus. Daar was hij op gaan 
paardrijden . . .  Dat is allemaal mogelijk bij ons in Kleit. 

Ik rijd m ijn laatste zomer rond in Kleit. Ik weet het. Ons leven is zo. Wij zijn toch zwer
vers. Nooit helemaal thuis.  Ik verwacht een of andere morgen een benoemingsbrief van 
het bisdom. En ik rijd hier rond met ogen die proberen alles volop te drinken. Met iets 
toch van het heimwee van iemand die verhu izen moet. Vanmiddag nog eens in het nest 
van de Katten .  Zij hadden bij onzen dikken, naast het ouderl ijk huis, een televisie 
gekocht. En iedereen zat ernaar te kijken. Want 't was van schieten en poefen. En dat 
zien ze gaarne. Maar de fi lm was uit en iedereen ging naar de eigen "appartementen" .  
I k  bleef nog even zitten en plots komt den dikken binnen : " 't Is weer van sch ieten en poe-



fen ! "  En al leman weer naar het hu is van den dikken. Met de teljoor soep.  Zal ik dat nest 
moeten missen? En door de bossen ,  dat paradijs. De dennen stonden te zwijgen. Een 
fazant schoot plots lu idklepperend op. En er dreef een scherpe gezonde geur over de 
weg . Die geur van de vroege herfst heeft de smaak van rijp fruit . Over het land gespreid,  
zitten groepjes mensen laag in de warme grond aardappelen te rapen. En we rijden ook 
nog eens binnen bij Pol .  Een jonge man, die al maanden te sterven l igt. Nu weet h ij het. 
H ij wilde niet sterven.  Nu zegt hi j :  " I k  peis dat H ij mij komt halen , maar hoe dat het moet, 
dat weet ik niet" . 

En op een morgen komt de witte brief. Het behoort tot de onvermijdel ijke d ingen van het 
leven. Ik word onderpastoor benoemd te Kemzeke . In het Waasland , mijn geboorte
streek. Het is acht jaar geleden dat we hier aankwamen . Het was dezelfde grauwe win
terse tijd .  En het is ons zo dierbaar geworden, di t  dorp met zijn straten en mensen. We 
waren nergens zo thuis. Iets van de vei l ige geborgenheid van onze kindertijd hebben 
we hier weergevonden . Dit was Kleit. Zo is er maar één op de wereld.  De bossen ,  de 
straten en de mensen. De herbergen van Martha en Pol Driesse. De dronkaards en de 
duivenmelkers. De mensen met het hart dat bloemig is .  En we staan nog eens samen 
aan het Front. Ze nemen het zo nuchter op, die volksmensen. Ze hebben er al een stuk 
of tien weten komen en gaan,  onderpasters. Daarbij , Laloup heeft het Fons Rommel 
horen zeggen : "Dood sch ikken we nog niet te gaan , ziek zijn we n iet en kinderen sch ik
ken we ons niet meer te kopen .  We kunnen wij hem eigen l ijk missen" .  En de bakker had 
gezegd tot Natje en Liza, die samen hun beklag stonden te doen :  "Ah, h ij gaat algel ijk 
niet dood" .  "En we zul len eens komen kijken hoe het zit in Kemzeke" ,  zegt Beelaert. "Ze 
bakken ginder ook brood" . 

Het is n ieuwjaarsdag . Een lange , lege straat met sneeuwkorsten bedekt. Rondom mij 
staat het achtjarig verbl ijf te Kleit ingepakt en gebonden. Overmorgen zul len we verhu i
zen.  Het is een rustig uur in deze laatste lastige dagen . "Daar is  een oude angst, d ie 
afscheid heet. . . "  heeft Van Wilderode eens geschreven. Het is waar. Marietje Martens 
loopt op vlugge voetjes naar de winkel van Zientje. Dat was mijn straat. M ijn mensen. Dit 
reservaat van oude goeie dingen. Het zal altijd in mij leven !  Ik bl ijf hier voor een stuk 
wonen, hier aan 't Front! 



H ET FRONT 

'Het Front' was de verzamelplaats van de Kleitenaars bij het oorlogsmonument op de hoek van het kerk
hof. De lichtgebogen arduinen blokken brengen met sobere lijnen: l inks een tafereel van verwoesting, 
rechts de zonbeschenen wederopbouw en hersteld familiegeluk. Oorlog en vrede. 
Onder "Hulde aan onze Helden. 1 9 1 4-1 940" lezen we de namen van 
De gesneuvelde soldaten 
Bordes Polydoor, 29 oktober 1 9 1 4, Sint-Omer 
De Coninck J ules, 6 februari 1 9 1 5, Kales 
Timmerman Henri, 1 0  mei 1 91 5, Alveringem 
Landuyt René, 7 maart 1 91 6, Celle 
Baute Cyriel, 2 jul i  1 91 6, St.-Jacobs-Capelle 
De Ceuninck Remi, 1 6  november 1 9 1 7, Amsterdam 
Baute Willem, 4 december 1 91 7, Diksmuide 
Caboor Edmond, 5 december 1 91 8, Maldegem-Kleit 
De Wandele U rbaan, 21 mei 1 940, Brasschaat 
De Groote Albert, 1 9  september 1 940, Maldegem-Kleit 
Bleyaert Honoré, 3 april 1 943, Maldegem-Kleit 
Focquaert Romain, 1 6  maart 1 944, Eeklo 

De burgerlijke slachtoffers 1 940-1 945 
Cobert Richard, 20 juli 1 944, Duitsland 
De Pré Alfons, 26 mei 1 940, Maldegem-Kleit 
Van Paemelen Francis, 26 mei 1 940, Maldegem-Kleit 
Van Vynckt Valeer, 1 juni 1 940, Maldegem-Kleit 
Van Landschoot Louis, 26 mei 1 940, Maldegem-Kleit 
Van Landschoot Clara, 25 mei 1 940, Maldegem-Kleit 
Fransoo Elvira, 25 mei 1 940, Maldegem-Kleit . . 



Het was naar aanleiding van een 1 1 -novemberviering dat deze eminente groep verzamelde bij het Kleitse 
monument voor de gesneuvelden. De vlag, de muts, de rinkelende eretekens horen erbij, en over dingen 
spreken die wonden lieten, maar niet mogen vergeten worden. 
V.l .n.r. : Telesphoor Verstringhe, de vlaggenhouder op de rechterheup, Albert Van Hulle, Edmond Van 
Halewyn, René Matthijs (toenmalig veldwachter), Albert Borgonjon (die ooit in het dorp een vleeswinkel 
hield), Achiel Leers, die lichtjes afgewend staat om de oud-strijdersvlag te tonen, 'meneer' Arthur D'Anvers, 
kasteelheer van 't Prinseveld, André Staelens, mevrouw D'Anvers, Edmond Strybol, Kamiel De Baets, 
Edgard Matthys, Richard Taeldeman. 



Als iemand zijn stempel drukte op het Kleitse sociale en godsdienstige leven dan was het wel 'meester 
Jan'. Als onderwijzer kwam Jan Strybol naar Kleit in 1 897. Hij stond alleen voor de opvoeding van de jeugd 
tot 1 920. Dan kreeg hij een helper. I n  1 938 volgde zijn zoon Edmond hem op als leerkracht, niet als school
hoofd. Meester Jan was voorzitter van en actief in tal van sociale verenigingen. Op 8 september 1 957 is 
hij gestorven. "Van de goeie oude soort, was hij dan stilaan geworden een sieraad en een dierbaar bezit, 
door allen bemind en geëerd. Steeds recht door zee ging hij als voorzitter van alles wat den volke goed 
was . . .  " (uit het bidprentje, opgesteld door Leo Vercruyssen). 
'Stilte en orde', vaderlandsliefde en eerbied voor de vorsten, het stond allemaal hoog in het vaandel van 
de Gemeenteschool van Maldegem-Kleit. Op deze opname van 1 920, identificeerden we de volgende leer
l ingen: 
Vooraan zittend: Bertrand Dobbelaere en André Van den Eeckhout. 
1 ste rij zittend v. l .n .r. Maurits De Roo, Richard Lamotte, Edgard Vandenbussche, . . .  , meester Jan Strybol. 
1 ste rij staand: . . .  , Richard Focquaert, André Potvliege, René Couvreur, Maurits Van Haecke, Raymond 
Bottelier, Remi Van Hulle, Firmin Sierens, . . . .  
2de rij staand: Jozef Van Hulle, . . .  , . . .  , . . .  , Cyriel Decock, . . .  , Pierre Van Hulle, . . . .  , Julien � e  Cloedt, Gaston 
Dhoore. 
3de rij staand: Ghislain Van Hulle, U rbain De Wandel, Remi Longueville, . . .  Van Paemel, Remi Van Deynse, 
. . .  , Ju lien Sierens, . . .  , . . .  , . . .  , Armand Coene. 



Opname van een schoon Kleits gezin in de jaren vijftig. 
Leo Vercruyssen was onderpastoor in Kleit toen grote gezinnen nog geen zeldzaamheid waren. Eén of 
twee kinderen was een uitzondering, vijf tot tien was eerder de regel. 
Grote weelde was voor hen niet weggelegd, maar welke rust, statigheid, schone eenvoud en tevredenheid 
gaat niet uit van het gezin Alfons Trenson-Emma-Maria De Pré. 
Zittend v.l .n .r. Medard Trenson, vader Alfons Trenson, moeder Emma-Maria De Pré, Gerard Trenson. 
Staand v.l .n . r. : Herman Trenson, Richard Trenson en het enige dochtertje Marietje Trenson. 
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Drie gezworen kameraden voor de winkel van René Rommel aan de Kleitkalseide: René Rommel, volks 
f iguur en alom bekend als kleermaker, Theofiel Beirens, een bevriend kleermaker uit Eeklo en Edmond Van 
Haelewyn, "Mon Pierrot", zondagsschilder en befaamd kerkzanger. 

Gedurende een groot deel van de laatste wereldoorlog waren de broers Fons en Raphaël Rommel ver
plicht tewerkgesteld in Duitsland. Het thuisfront hield contact met hen via brieven, nu en dan werd ook een 
foto meegestuurd. 
Op de bank v.l . n . r. : Emmerence Rommel, René Rommel en zijn vrouw Marie Lambert; achter de bank 
staan v. l . n . r. Alphonsine, Rachel en Anaïs Rommel. 



Straks zal de geur van brandend aardappelloof blijven hangen in de avondnevel. Een opname vol nostal
gie naar vervlogen dagen: de aardappelstekers hebben hun rug gekromd, terwijl ze rij per rij en struik voor 
struik de blanke aardappelen aan de mulle aarde ontrukten. De raapsters vulden de paardemanden met 
de grote knollen en de rosseels met de kleintjes. Kleine aardappelen waren bestemd voor varkensvoeder. 
Een volle paardenmand gold vijfentwintig kg, twee ervan vulden een jutezak. De gerooide aardappelen 
werden verzameld en bewaard in een put of aardappelkuil.  
We herkennen v. l .n .r. : Paula Dhaenens, Madeleine Borlé, Gerarda Dhaenens, Prosper Longueville, Maria 
Longueville, Jozef De Meyere, Julienne Longueville, Albert Dhaenens en Theophiel Cromheecke. 

De foto's bij deze bijdrage werden ontleend door Jerome Van Maldeghem, Anaïs Rommel en Godelieve 
Strybol, die ook menige Informatie verschaften, waarvoor onze dank. 1 43 



De binnenplaats van de brouwerij Tytgadt in juni 1 9 1 1 .  Schilderij in privé-bezit van de hand van G. Van 
Exterghem. 



DE BROUWERIJ TYTGADT 
IN MALDEGEM EN HAAR 
OORSPRONG IN ADEGEM 

Hendrik Van de  Rostyne 

Op het einde van de 1 8e eeuw heeft bijna elke gemeente minstens één brouwerij . 
Adegem telt er dan twee: die van Josse Tytgadt in Balgerhoeke en die van Pierre Van 
de Velde in het Dorp . 
Maldegem heeft er vijf: Het Steen op de Markt, Sint-Joris op de oostel ijke hoek van de 
huid ige Marktstraat en de Stationsstraat ( later apotheek Lenssen) ,  Sint-Sebastiaan in  de 
Noordstraat ( later brouwerij Van Mul lem), Sint-Hubertus i n  de Noordstraat (heden apo
theek Lippens) en de brouwerij van Pieter Geirnaert senior, eveneens in de Noordstraat 
( later jeneverstokerij Van Hoorebeke) .  

Over de oorsprong van die vijf brouwerijen tasten we nog in het duister. Wel l icht moeten 
we zoeken in de 1 7e eeuw of nog vroeger. Twee ervan verg l ijden in de loop van de 1 8e 
eeuw naar ae achtergrond en verdwijnen : Sint-Joris en Sint-Hubertus, maar na 1 790 
komen er acht n ieuwe brouwerijen bij . 

We noemen ze min of meer i n  h istorische volgorde met vermelding van hun stichters : 

1 .  Pieter Jacob Vermeersch in  de Westeindestraat (heden het Gemeentekred iet). 
2 .  Jacques Wil lems in de Noordstraat ( later Gaston Van Leene).  
3 .  Robertus Van Kerschaver i n  de Noordstraat (heden de gebroeders J .  en F. Rommel ) .  
4 .  Jacobus Van Haelteren op de hoek van de hu id ige Mevr. Courtmanslaan ( later brou-

werij Tytgadt). 
5. Lieven De Buck in de Markstraat ( later brouwerij Soenen) .  
6 .  Fel ix Potvl iege in  de Marktstraat. 
7. Victor Van Wassenhove in de Westeindestraat. H ij sticht zijn brouwerij pas in 1 905. 
8. M .  Calon-Herpel inck in het Tramstraatje. 

Van al die Maldegemse brouwerijen is er nog geen enkele waarvan de geschiedenis 
onderzocht en geschreven werd . We hebben gemeend daaraan iets te moeten doen.  En 
waarom nu precies met de brouwerij Tytgadt beginnen? Omdat mevr. Verkindere-Tytgadt 
ons heel spontaan en onbaatzuchtig haar medewerking beloofde, waarvoor onze 
oprechte dank. 

Onze bijdrage handelt over de brouwerij Tytgadt in Maldegem en over haar oorsprong 
in Balgerhoeke. Om heel kort samen te vatten :  

Francies Tytgadt (0 1 768) ,  brouwer i n  Balgerhoeke, koopt in  1 834 de afspanning Sint
Barbara in Maldegem (heden fotozaak P. Van Bel leghem). Twee jaar later, in 1 836, koopt 
dezelfde Francies Tytgadt de brouwerij daar rechtover en h ij vestigt er zijn zoon Charles
Laurent als brouwer. De Maldegemse brouwerij Tytgadt is dus gesticht in 1 836 als f i l iaal 
en uitbreiding van de brouwerij Tytgadt in Balgerhoeke. l 45 



1. DE VOORGESCHIEDENIS 

1. Maldegem-centrum op de kaart van Pauwel Roelants (1693) 

De kaart is van de hand van Pauwel Roelandts "ghezwooren landtmeter, gheadmitteert 
bij den Coninck tot Brussel". Het betreft een "caerte figurative van de kercke ende 
kerckhof van de prochie van Maldeghem met haere omligghende straeten, voetweghen 
ende waterloopen, mitsgaders eenighe hofsteden hier naer aenghewesen met cyfferlet
teren van 1, 2, 3 ende soo volgend'� . 
Het plan geeft een beeld van de omgeving van de Marktstraat (20), de Noordstraat (4) ,  
de Mevr. Courtmanslaan (9) ,  de Schouwburgplaats ( 1 5) en de Stationsstraat ( 1 8) ,  om de 
hu id ige benamingen te gebruiken.  Op de kaart staan een aantal gebouwen die het voor
werp u itmaken van een betwisting die buiten het kader van ons betoog valt. De voorge
schiedenis van de brouwerij Tytgadt begint immers bij nr. 1 0  en 1 1  op het plan . Deze 
twee gebouwen spelen in onze uiteenzett ing een hoofdrol . Nr. 1 0  wordt naderhand een 
brouwerij , terwijl nr. 1 1  een afspanning wordt, d .w.z .  een grote herberg , waar paard en 
ru iter kunnen u itrusten ,  eten,  dr inken en overnachten. 

Het is een van de zeldzame kaarten die het kerkgebouw weergeven zoals het erbij stond 
van 1 578 tot 1 778.  Sinds 1 578 lag , ten gevolge van de geuzenberoerten , het achter
schip bijna vol ledig in pu in .  

2. De voorgeschiedenis van de brouwerij Tytgadt te Maldegem begint bij 
nr 1 O en 1 1  "aan weerszijden van de Bekewatergang" 

Landmeter Roelandts begint te nummeren aan de kerk en het kerkhof ( 1 ), gaat via het 
Kerkstraatje (2) naar het Kapelaanstraatje (3), om zo te belanden bij de kop van de 
Noordstraat (4). We citeren zijn begeleidende omschrijving:  

1 is de kercke ende kerckhof 
2 is het stratken dat loopt van het kerckhof oostwaerts tot op de noortstraete 
3 is het stratken van voors(yde) noortstraete genaempt het capelaenstratken 
4 is de noortstraete 
5 is de haude bekewaterganck dewelcke geloopen heeft bewestens de noortstraete 

alsnu ten deele ghedempt 
6 is de voornoemde haude bekewaterganck die men seght gheloopen te hebben 

onder de straete ofte calsijde gheteekent met de lettre 7, noch ten deele ghevult ( = 
opgevu ld ,  gedempt) 

8 is het huys van den heere baljuw teghenwoordigh 
9 is de straete die loopt van Maldeghem naar Eelvelde 

1 O d'hofstede daer Livinus de Smet teghenwoordigh woont 
1 1  d'hofstede daer Jan Baptist van Hecke woont 
12 is d'hofstede van wwe Bartholomeus Savat 
13 d'hofstede ende brauwerije daer Franciscus van de Wiele woont 
14 Baudewijn lippenstratken 
15 is oock scheve stratken ghenaempt alsvooren dat loopt noortwaerts op tusschen de 

voornoemde hofstede van de wwe Barth. Sa vat, Jan Baptis1 van hecke aen de west
zijde, enden voornoemden Livinus de Smet ande oostzijde, alsoo tot op de straete 
gheteekent met de lettere 7 

16 is de scheure (=schuur) van Livinus De Smet 



Kaart van Pauwel Roelandts van het centrum van Maldegem, 1 693 (RAG, Kaarten en plans 2397). 

1 7  is de scheure staende op het landt van wwe Cornelis De Vu/der 
18 is de straete die loopt van Maldeghem naer Eeltvelde 
19 is het stratkin oock ghenaempt Baudewijn Lippenstratken, loopende van de 

voornoemde staete van Eeltvelde tot op de ca/sijde van het huys, brauwerije ende 
stede daer Willem Cornelis woont 

20 is de straete commende van Adegem dweers door het dorp loopende naer Brugge 
2 1  is scheve stratken ( = de Edestraat) dat loopt tusschen d'hofsteden vanden heere 

griffier ande westzijde, ende also sijn eynde neempt op de voornoemde noortstrae
te 

22 den grooten kerckweg loopende vande kalsyde op het kerckhof tusschen het 
Schepenhuys ande oostzijde en Gelaude La maire aende westzijde. 1 47 



3. Eigenaars en pachters van de hofstede die later de brouwerij Tytgadt 
wordt 

1 528: De hofstede ten oosten van de gedempte Bekewatergang is eigendom van Pieter 
de Hoyere, die ze verpacht aan Jacob Putoor. Volgens Daniël Verstraete is het mogel i jk 
dat baljuw F i l ips van Mal.deghem na 1 528 op deze hofstede komt wonen , maar bewe
zen is het nog n iet. Hoe dan ook, omstreeks 1 550 woont de baljuw in het hu is daar 
rechtover, op de hoek van de Voorstraat en de Noordstraat, nr. 8 op het plan2. 

Detail van kaart van Pieter Pourbus uit 1 560 (Stadsarchief Brugge) geeft de bewoning weer van 
Maldegem-centrum.  Op de plaats waar later de brouwerij Tytgadt komt, zien we een woonhuis met schuur. 
In 1 528 woont daar Jacob Putoor, een pachter van burgemeester Pieter de Hoyere, die zelf in De Valk 
woont. 

1 693: De hofstede waarop Lieven De Smet woont. 

1 725: Het eigendom is in onverdeeldheid en behoort toe aan Jozef Zoetaert en aan 
Pieter Vermeersch ,  elk voor een gedeelte. 

1 726: De eigenaars zijn nu lgnatius De Zutter, Franciscus Boudens en Franciscus 
Bourgognon, elk voor een gedeelte. 

1 728: De hofstede wordt eigendom van de fami l ie Minne en bl ijft ongeveer een eeuw 
haar bezit. De eigenaars zijn achtereenvolgens Cornel ius Minne ( 1 728) ,  Franciscus 
Minne ( 1 7  48), en na hen de schoonzoons Wil lebrordus Coelis ( 1 770), Pieter De Zutter 
( 1 774) en Francies Bernardus Cruyl ( 1 782). 

• 

I nmiddels wordt de hofstede steeds maar groter. Aanvankelijk omvat ze ± 6 ha land
bouwgrond, strekkende tot aan de Oude Gentweg en tot aan de huid ige spoorweg. I n  
de Ommeloper wordt de grond op twee versch i l lende plaatsen beschreven3. 



1 790: Het huis met erf en landbouwgrond samen is al 9 ha groot en reikt tot Eelvelde, 
meer bepaald tot aan de beek d ie van de Crommewege komt en langs de hu id ige 
Bloemenwijk stroomt. Die 9 ha zijn eigendom van Francies Bernardus Cruyl , echtgenoot 
van Bernard ine Minne4• 
In 1 795 woont hier als pachter Jean de Zautere ( 0 1 729) , rentenier, gehuwd met Suzanne 
De Bruyckere (01 744)5. Tussen 1 8 1 1 en 1 8 1 8  is de pachter Frans Poupée (01 767)6. 
Frans heeft een groothandel in granen en is gehuwd met Barbe Matthijs ( 0 1 774). Ze heb
ben een dochter Victoire (0 1 779) , een knecht Frans Pousin ( 0 1 794) en een meid Marie
Thérèse Pots (01 797), afkomstig van Adegem. Na de dood van Frans Poupée bl ijven zijn 
weduwe en zijn dochter hier nog enkele jaren wonen1 . 
Frans Poupée is in Maldegem veruit de grootste graanhandelaar. Op 1 0  oktober l igt h ij 
met 600 hl graan in zijn magazijn :  300 h l  gerst, 200 hl tarwe en 1 00 h l  bonen .  De voor
raad van alle andere graanhandelaars samen is op dat ogenbl ik  s lechts 25 hl meer: 
Frans De Vos (290 h l ) ,  Jean Michiels ( 1 25 h l ) ,  Lieven Van de Genachte ( 1 00 h l ) ,  Jean 
Van de Putte (70 h l )  en Jean Baptiste De Vriese (40 h l )8. 

1 820: Naar aanleiding van het overlijden van Bernardine Minne (20. 1 0 . 1 820) en van de 
verdel ing van haar nalatenschap ( 1 820- 1 823), wordt voornoemd hu is  met erf aan de 
gedempte Bekewatergang losgekoppeld van de ± 9 ha landbouwgrond daarachter9. 

1 824: Jacobus Van Haelteren koopt voornoemd huis met erf aan de gedempte 
Bekewatergang en sticht hier een brouwerij . Volgens de kadastrale legger uit 1 835 heeft 
hij daar een groot stuk land (G231 ) ,  water (G232) , een boomgaard (G233), een tuin 
(G234), een waardevol en comfortabel woonhuis (G235), een huis dat iets minder is 
(G236), een brouwerij (G237) en een tuin (G238)10. 

1 836: Francies Tytgadt koopt de brouwerij Van Haelteren en instal leert er onmidde l l ijk  
zijn zoon Charles-Laurent Tytgadt a ls  brouwer. 

l l .  DE BROUWERIJ TYTGADT IN BALGERHOEKE 

1 
1. De omgeving van Balgerhoekbrug in 1 767 

In zijn 'Heemkundige wandeling door Adegem' in het tijdschrift Ons Meetjesland ( 1 982) 
geeft Hugo Notteboom een historische beschrijving van de wijk Balgerhoeke 1 1 •  
Aangetoond wordt dat hier in 1 6 1 2  Lieven Wouters woonde "met een hofstede recht over 
de brugghe tot balgerhoucke tussen de twee straeten, breed voor de brugge, 1 10 roe
den en 10 voeten, sonder te weten het gescheet van achter". 
In 1 763 wordt dit erf eigendom van Judocus Tytgadt, zoals bl ijkt uit een notariële akte 
van 1 4  april 1 792. 

2. Judocus Tytgadt, alias Josse (1 723-1 791) 

Judocl:Js Tytgadt is omstreeks 1 723 geboren te Sleidinge als zoon van Pieter en van 
Joanne de Zuttere12• Missch ien is de moeder van Judocus wel fami l ie van Maegdaleene 
de Zuttere, dochter van Phi l ips, een brouwersfami l ie uit Maldegem. Hoe dan ook, voor 
1 725 is voornoemde Maegdaleene de Zuttere gehuwd met Pieter Clé, baljuw van 
Maldegem, eigenaar en bewoner van 't Kasteeltje in de Noordstraat. H ij is bovendien 
ook nog brouwer op het Steen in de Markstraat13• 1 49 
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Ligging van de brouwerij van Josse Tytgadt te Balgerhoeke (nr. 1 4) op een kaart gemaakt naar het land
boek van 1 766 (tekening H. Notteboom). 

Judocus Tytgadt trouwt een eerste maal met Joanna Monnaers. Die Joanna wordt in de 
staten van goed Joanna Maenhaerts genoemd14• Wanneer Judocus met Joanna 
Monnaers in Balgerhoeke gaat wonen, konden we n iet achterhalen . 
U it hun huwelijk worden drie kinderen geboren:  twee dochters en een zoon. Ze bl ijven 
ongehuwd en overlijden alle drie op vrij jonge leeftijd .  Petronella (0 1 743) wordt 33 jaar 
( + 22 mei 1 776), Catharina (01 75 1 )  25 jaar oud ( + 1 2.01 . 1 776),  en Bernard (01 754) sterft 
eveneens op 25-jarige leeftijd (9 .04. 1 779). 
I n  Balgerhoeke wordt Judocus Tytgadt in de volksmond "Josse" genoemd. We weten 
dat uit de tel l ingsl ijsten van het jaar IV ( 1 795-1 796). Volgens die tel l ing heeft Adegem in  
1 795 slechts twee brouwerijen: die van Pierre Van de Velde (01 720) in het Dorp, heden 
De Osschaert, en die van de weduwe van Josse Tytgadt op Balgerhoeke15• 

Na de dood van Joanna Monnaers (Maenhaerts) trouwt Judocus Tytgadt met een meis
je uit Adegem, geboren omstreeks 1 731 : Joanna Cornel ia Verloock. Uit dit tweede huwe
l ijk  worden eveneens drie kinderen geboren: Joanna Cornel ia Tytgadt (08.06. 1 767), d ie 
op jonge leeftijd overl ijdt, Francies Tytgadt (0 1 7.08. 1 768), die de stamboom en de naam 
zal voortzetten en Joanna Carol ina Tytgadt (03.04. 1 770), die met Petrus Ryffranck u it 
Eeklo huwt.  

, 

Judocus Tytgadt, bierbrouwer te Balgerhoeke, overlijdt er op 20 september 1 791 . 
Volgens de volkstel l ing van 1 795- 1 796 bl ijven op de brouwerij wonen: zijn weduwe 
Joanna Cornel ia Verloock, 65 jaar, haar zoon Francies Tytgadt, bierbrouwer, 27 jaar oud, 
hun knecht Pierre De Bruyckere, 22 jaar oud en een zekere Pierre Van de Casteele 
(0 1 775) ,  van wie al leen gezegd wordt dat h ij 20 jaar oud is16 . 



Na de dood van Judocus Tytgadt zet diens tweede echtgenote, Joanna Cornel ia 
Verloock, en ige tijd de brouwerij voort, in afwachting dat haar zoon Francies Tytgadt de 
leiding in handen neemt. Bij het overl i jden van Judocus wordt een staat van goed opge
maakt, die op 14 apri l  1 792 gereg istreerd wordt door magister Gu i l l iaume De Rycke en 
Joannes De Weert, schepen, en door Phi l ips Pecsteen , g riffier. 

De korte inhoud luidt als volgt: 
Judocus Tytgadt, zoon van Pieter en van Joanne De Zuttere, "gebortig der prochie ende 
ceure van Sleydinge", is overleden binnen het land van Maldegem, parochie Adegem 
op 20 sept. 1 791 . In tweede huwelijk was h ij echtgenoot van Joanne Cornel ia Verloock, 
een dochter van Jan en van Susanne Crul (die zelf een dochter is van Pieter en van 
Joanne Van Hevele) .  
Joanna Cornelia Verloock heeft alzo ten sterfhu ize deze staat van goed doen opmaken . 
Deze staat overgevende aan Jooris Tytgadt, wonende te Sleidinge, broeder van de over
ledene, oom en voogd paterneel ,  benevens Joannes Verloock ,  jonkman, zoon van 
Cornelis Verloock, en alzo als "cozyn germain " en voogd materneel van Franc ies 
Tytgadt, 23 jaar oud, en van Carol ine Tytgadt, 21 jaar oud, zijnde de 2 kinderen van de 
overledene in zijn tweede huweli jk gewonnen met deze Joanna Cornel ia Verloock, ver
mits hij daarvoor weduwnaar was van Joanne Maenhaerts, waarvan geen kinderen meer 
in leven en ook geen afstammelingen11 . 

3. Balgerhoeke en de ouderlijke woning Tytgadt 

Het eigendom Tytgadt tussen 
de Moerweeghstraete naar 
Balgerhoucke Brugghe en de 
Heerwegh van Balgerhoucke 
Brugghe naer Maldeghem, 
juist tegenover de brug over 
de Lieve. Detail van de 
Ommeloper van Adegem, 
1 766. 

Bovenstaand kaartje vinden we in de Ommeloper van Adegem, een landboek dat de 
e igendommen beschrijft volgens de stand van zaken op 25 juni  1 767. In die Ommeloper 
lezen we dat h ier het eigendom l igt van Judocus Tytgadt, "regt over Ba/gerhoucke 
Brugghe, met de zuidzijde aen den heerweg, met de noordzijde en de westhende aen 
de Moerweghstraete, streckende met 't oosthende seer smael aende voornoemde 
brugge18 ". l s1 



1 .  De brouwerij en herberg De Goude Croone, met 90 roeden land ( 1 .350 m2). I n  1 767 
eigendom van Judocus Tytgadt. 

2. Een partij zaai land van 728 roeden (= 1 0 .920 m2) , eveneens van Judocus Tytgadt, 
"met een hovinck hof",  d .w.z. een moestuin ,  die op de kaart is aangeduid met een 
vierkantje langs de Moerwege. 

3 .  Huis van buurman Pieter Van Eenaeme. Zijn erf is 1 35 roeden groot. 
4 .  I n  1 767 cijnsgrond van Jan Wil lems, in 1 777 van Pieter Bonami en  in 1 821  van de 

fami l ie Tytgadt. De overgang gebeurt v ia een lening die Pieter Bonami aanvankelijk 
afslu it ten profijte van de fami l ie Pots, lening die nadien wordt overgenomen door de 
fami l ie Tytgadt. 

5. In 1 767 289 roeden cijnsgrond van Jan Wil lems. 
6 .  I n  1 767 de hofstede van Pieter Van de Kerckhove, en na hem van Jan Van de 

Kerckhove 19.  

7. 455 roeden zaai land van Aernout Verstrynghen . Na hem worden Livi nus  
Verstrynghen en Sr. Geernaert Pots hier e lk  voor de helft eigenaar. 

8. 430 roeden zaai land , in 1 767 van Pieter Vermeersch ,  nadien van Henricus 
Vermeersch en nadien van Pieter Wil lems. 

9. 430 roeden zaailand,  in  1 767 van Joannes de Busschere en nadien van Pieter 
Wil lems. 

1 0 . Land van voornoemde Joannes de Busschere. 

Aan de overzijde van de Heerweg, vertrekkend aan de brug en zo de weg volgend naar 
Malecote, l igt in 1 767 de mooie hofstede van Jan Frans lmmesoete, waar hij ook woont. 
Acht.er zijn erf en langs dezelfde weg naar Malecote, heeft Jan Frans lmmesoete nog 
een mooie partij zaai land van 375 roeden (± 5 .525 m2)20• 

Voorts staan er in die hoek, langs de heirweg richting dorp, geen huizen. Het is daar al le
maal landbouwgrond, overwegend van Jan Wil lems. 

Volgens een latere notariële akte bestaat de ouderl ijke woning Tytgadt uit "een huis met 
een scheure (schuur) ,  stallingen, branderije ende verdere edificien en cathylen (hu is
raad) ,  alsmede omtrent vier gemeten erve bestaende uit bouwgrond en land". Dit al les 
is  gelegen tussen de Moerwegestraat en de Heerweg, met de oostelijke zijde en het 
voorhoofd palende aan Balgerhoekbrug, en ten westen aan de weduwe van Carel 
Demuynck21 . Daarbij behoort in 1 802 nog "een herberge genaemt de croone". In 1 763 
heette ze "de goude croone", zoals we al schreven. 

Het is wel degelijk Judocus Tytgadt die het fami l iebedrijf heeft u itgebouwd en groot 
gemaakt. Wat in 1 6 1 2  en in 1 767 nog een hofstede is van ongeveer 1 00 roeden (± 1 500 
m2) evolueert in de loop der jaren tot een hofstede die in 1 791  ruim tienmaal groter is: 
ongeveer 4 gemeten of 1 7 .695 m2• 

De waarde van de blote grond wordt aldaar in 1 79 1  geschat op 50 pond per gemet ( 1  
gemet is 4.424 m2). I n  totaal is de grond 1 83 pond waard . De waarde van de gebouwen 
wordt geschat op 500 pond, terwijl de bomen en de hagen 22 pond waard zijn .  
I n  eigen buurt verwerft Judocus Tytgadt geen eigendom. Elders in Adegem, Sint
Laureins, Eeklo en Maldegem ligt er des te meer. 

. .  



Aan de verbindingsweg tussen de Oude Staatsbaan en de Kleine Moerwege, en ervan gescheiden door 
de Beke, staat een prachtige beuk. Volgens de overlevering stond de beuk bij de ingang of in de tuin van 
de brouwerij Tytgadt. 

4. Francies Tytgadt, brouwer te Balgerhoeke (1 791 e. v.) 

Francies Tytgadt wordt geboren op de brouwerij te Balgerhoeke op 1 7 .08 . 1 768, als zoon 
van Judocus en van Joanna Verloock.  De volgende dag wordt h ij gedoopt in de kerk te 
Adegem. Zijn dooppeter is zijn oom Corneel Verloock, zijn doopmeter Maria Anna 
Dichtboght. 
Op 2 augustus 1 798 trouwt Francies Tytgadt te Oostwinkel  met Jeanne Thérèse De Reu, 
2 1  jaar oud. Ze is daar geboren op 2 februari 1 777 als dochter van Jacques André en 
van Marie-Christine Van den Waerhede22• 
In het gezin Franciscus Tytgadt-De Reu worden niet minder dan 1 5  kinderen geboren23. 
Als vader Tytgadt van Balgerhoeke naar het gemeentehuis van Adegem rijdt om er aan
g ifte te doen van een geboorte, dan gebeurt het wel eens dat h ij als getu ige zijn schoon
broer en leeftijdsgenoot meeneemt, Pierre-François Ryffranck, "brasseur de bière à 
Eecloo, agé de 42 ans", zoals de geboorteakte van zijn dochter Fel icita Tytgadt ver
meldt. 

Van de 1 5  kinderen uit het gezin Francies Tytgadt en Jeanne-Thérèse De Reu vermel
den wij er zes: vier zonen en twee dochters . Vijf van hen spelen een belangrijke rol in 
onze uiteenzetting. De zesde vermelden we, omdat h ij en zijn nakomel ingen door hun 
handel bekendheid verwierven tot ver bu iten Maldegem. 

1 .  Pierre Tytgadt (0 1 802) bl ijft ongehuwd . Hij wordt brouwer te Balgerhoeke , volgt er 
zijn vader op en erft de brouwerij. 

2. Charles-Laurent Tytgadt (0 1 809) wordt de eerste brouwer Tytgadt te Maldegem 
( 1 836 e.v. ) .  

3. Colette Tytgadt (0 1 806) komt een tijdje te Maldegem bij haar broer Charles-Laurent 
wonen en vindt hier een brouwerszoon als huwelijkspartner. 

4. Felicita Tytgadt (01 808) bl ijft ongehuwd . Ze erft van haar vader de afspanning Sint
Barbara te Maldegem; na het overlijden van haar broer Pierre erft ze ook de brou
werij te Balgerhoeke. 

5.  Jean-Baptiste Tytgadt (0 1 8 1 4) wordt vrederechter in Dendermonde en vestigt zich 
te Zele. H ij is uiteraard jur idisch adviseur van heel de fami l ie .  l s3 



Charles-Laurent wordt geboren op 1 2  september 1 809, 's namiddags om 5 u. De aangifte van zijn geboor
te wordt ondertekend door zijn vader, twee getuigen, Laurent De Smet, pastoor, Ferdinand Potvliege, jene
verstoker, en door de ambtenaar van de burgerlijke stand, Jean Potvliege. Let op de handtekening van 
brouwer Tytgadt: sierlijk, behendig en onmogelijk na te bootsen. 

6. Franciscus Tytgadt ( 0 1 8 1 5) wordt geneesheer. H ij vestigt zich in Maldegem in de 
Marktstraat. I n  1 852 treedt h ij in  het huwel ijk  met Ju l ie Van Hoorebeke (01 822) u it 
Eeklo. Hun  zoon Emile wordt te Maldegem geboren op 1 8  februari 1 853. 
Emi le wordt later in  de Marktstraat "koopman in ijzer"24. Hij trouwt met l rmina 
Soenen, geboren te Hooglede op 4 mei 1 85 1 .  Haar broer, Louis Soenen, sticht in  
Maldegem aan de andere kant van de Marktstraat de brouwerij Soenen, terwijl Emile 
Tytgadt zijn zaak u itbouwt tot "groothandel in metalen, steenkool en ijzerwerk '', 
naderhand de alom bekende "Metalunion ''. 
Uit het huwelijk van Emi le Tytgadt met l rmina Soenen worden twee dochters gebo
ren :  Alix (0 1 886) en Magdalena ( 0 1 894), en twee zonen : Albert (0 1 887) en Edgard 
(01 890) .  Albert zet de groothandel verder en bl ijft in de Marktstraat wonen tot 1 929. 
Edgard Tytgadt verhu ist in  1 9 1 9  naar de Grote Markt te Eeklo. Hij wordt daar jene
verstoker, als opvolger van Phi l ibert Van Hoorebeke. 

5. Francies Tytgadt koopt in 1834 de afspanning Sint-Barbara 

We verwijzen opnieuw naar het kaartje uit 1 693 dat een schets geeft van de Voorstraat. 
Ten westen van de gedempte Bekewatergang, nr. 1 1  op het kaartje (pag. 47), l igt een 
perceel g rond waarop twee gebouwen staan. Het grote mooie huis met de voorgevel 
aan de Voorstraat is een afspanning die naderhand Sint-Barbara wordt genoemd . 
Omstreeks 1 693 l igt hier een hofstede met 1 29 roeden grond (± 2.000 m2) die in 1 725 
eigendom is van Matthijs van Tente. Dit erf met de gebouwen erop komt achtereenvol
gens in het bezit van Jan Van Ki l  leg hem ( 1 725- 1 736) ,  Nic laeys Clé van 't Kasteeltje i n  
de  Noordstraat ( 1 737- 1 748), Frans Donnij ( 1 749- 1 759), Jan Clé ( 1 760-1 787) en  Joannes 
Matthijs ( 1 788- 1 794), een brouwer die er zelf niet woont25• Nadien is de afspanning 
eigendom van Francies De Baedts ( 1 794- 1 797) en van Joseph Claudon 5 1 797- 1 8 1 6)26• 
In 1 8 1 6  wordt de afspanning verkocht aan Martinus De Li l le21 en in 1 834 aan Francies 
Tytgadt. Notaris Van der Weenen beschrijft hoe het gebeurd is. 

Op 1 O maart 1 834 koopt Bernard Van Hoorebeke, jeneverstoker te Eeklo, de herberg 
Sint-Barbara voor 7. 1 6 1  fr. 27 et. Bernard Van Hoorebeke treedt h ier op als stroman want 
in wezen is de echte koper Francies Tytgadt, b ierbrouwer te Adegem. 
I n  de notariële akte wordt het gekochte goed als volgt beschreven: "Een schoon woon
huys, wezende eene herberg genaemd Ste Barbara, met schuei; stalling, cour en groen
selhof, benevens een huys zijnde een tweewoonstede, en een gebouw nu dienende 
voor smisse, de verdere edificiën, drooge en groene catheylen, alles groot in erve 19 
roeden, 75 ellen, gestaen en gelegen binnen de gemeente Maldegem, paelende noord 



met het groot huys, koetspoort en smisse ten voorhoofde tegen de Voorstraet of 
Steenweg loopende van Gend naer Brugge; oost en zuyd met de tweede woonstede, 
stalling en erve het Boudewijn Lippensstraetje; en west Sieur van Nieuwenhuyse". 

Het grote huis zijnde de herberg Sint-Barbara, de schuur, de stal l ing ,  de koer en de 
groenselhof, worden tot op de dag van de verkoop gebruikt door de verkopers: Mart inus 
De Li l le en zi jn echtgenote Barbara Frans.  
Van de tweewoonst wordt het eerste huis gebru ikt door Jacobus Claeys . Het andere is  
onbewoond en wordt gebruikt door de verkopers. 
Het gebouw d ienende tot smidse en kolenhok wordt gebruikt door Joannes Reyniers . De 
smid Reyn iers zal bijgevolg moeten wegnemen: "zijnen afscheeden, de travaille, viering, 
banken en andere objecten aldaer door hem geplaetst"26• 

lil .  

DE STARTJAREN VAN DE BROUWERIJ TYTGADT TE MALDEGEM 

1. De brouwerij Van Haelteren in 1835-1836 en haar buren 

G rondplan van de 
brouwerij Van 
Haelteren bij de aan
koop door Francies 
Tytgadt in 1 836, met 
aanduiding van de 
aanpalende eige
naars. 

Bovenstaand kaartje - een summiere schets - geeft de plattegrond weer van de brou
werij Van Haelteren op het tijdstip van de verkoop aan Francies Tytgadt uit Balgerhoeke 
( 1 835-1 836)29• Het geeft tevens aanwijzingen betreffende de aanpalende eigenaars: 

1 .  Op de hoek van de Eelveldestraat : Casart Van Wassenhove, met een tabakverwer
kend bedrijf en een snu iffabriekje (heden bakkerij De Bruyckere) .  Op 2 november 
1 837 komt h ier een nieuwe knecht wonen : Lanssens Augustinus, 1 7  jaar, snuifma
kersgast, geboren te Meulebeke, afkomstig uit Aarsele, om te komen werken bij 
Wassenhove Casart, Dorp30. 1 55 



2.  De fami l ie De Vos , naderhand De Candt. 
3: De fami l ie Loncke. Loncke is bos- en jachtwachter voor eigenaars die in  Gent 

wonen31 • Een jachtwachter in dit hu is? Ja,  want hier staat in  1 830 het laatste huis van 
de dorpskom. Hier beginnen de "Eelveldse Akkers". Trouwens, de naaste buurman 
van Loncke woont honderden meters verder: de mulder Petrus Himschoot. 

2. De brouwerij Van Haelteren is een brouwerij van 2e categorie. 

I n  het landboek van de Burg van Brugge ( 1 689) staat o .m.  dat er in de baronie en heer
l ijkheid van Maldegem een prinseli jk leenhof l igt, zijnde "een schoon casteel, hoven, 
schueren, bosschen, meerschen, landen ende velderijen ende pitterieën (=vijvers) lig··· 
gende binnen de prochie van Maldeghem, west vande kercke in diversche partijen 
ende sticke ende is ghenaempt tcasteel ende stede van reesijnghe ".i2. 

I n  datzelfde landboek staat ook dat de plaatselijke "heere Baron proffijteert ende ont
vanght eenen stuyver van elcke tonne biers, soo van bieren die ghebrouwen worden 
binnen de selve baronnie als alle andere daer bütten gebrauwen sijnde ende binnen de 
selve baronnie ende Ambachte gesleten ende ghedroncken worden, welcke recht van
den gruijte betaelt wordt aenden voornomden heere bij taverniers ofte de tappers die 
deselve bieren vaten volgende oude bescheeden "J3. 

In 1 689 betaalt dus elke herbergier aan de plaatselijke baron 1 stuiver per ton bier. I n  
1 825 is dat enigszins anders. De brouwerijen zijn dan ingedeeld in categorieën. De 1 e 
of hoogste categorie betaalt 300 gu lden aan de accijnsbeambte, de 2e categorie 
betaalt 200 gulden,  terwijl de 3e maar 1 00 gu lden betaalt34• 

I n  1 825 behoort de brouwerij Van Haelteren tot de 2e categorie. Grotere brouwerijen 
zoals die van Bernard Vermeersch - naderhand Van Mul lem - behoren tot de 1 e cate
gorie. 
Zoals al le brouwers moet ook Van Haelteren accijns betalen. I n  1 825 is dat 1 75 gulden. 
We vergel ijken even met de brouwerij Van Kerschaver, eveneens een brouwerij van 2e 
categorie. Die betaalt in 1 825 200 gu lden, terwijl de brouwerij Vermeersch in 1 825 300 
gulden betaalt. 

De lezer zal zich afvragen of 1 75 gu lden veel of weinig is. Welnu ,  oordeel zelf. In 1 830 
behoort Jacob Van Haelteren tot de 34 Maldegemse kiesgerechtigden voor de 
Provinciale Raad en h ij is bereid de daartoe vereiste 75 gu lden neer te tel len. Trouwens, 
ook zijn collega's behoren tot die 34: de brouwers Pieter Van Mul lem, Robert Van 
Kerschaver en Karel Lodewijk Ravesteyn .35 

-

3. Francies Tytgadt koopt de brouwerij Van Haelteren voor zijn zoon 
Charles-Laurent 

Op maandag 24 maart 1 834 koopt de 6 1 -jarige Francies Tytgadt, brouwer te 
Balgerhoeke, de afspanning Sint-Barbara. De onderhandelingen om ook de brouwerij 
Van Haelteren te kopen, beginnen vermoedelijk korte tijd nadien. In 1 836 wordt de koop 
gesloten.  

Bl ij kbaar bekijkt Francies Tytgadt de toekomst als volgt : zijn oudste zoon, Pierre, zal 
hem opvolgen als brouwer te Balgerhoeke, terwijl zijn jongere zoon Charles-Laurent een 
brouwerij zal besturen in Maldegem. 



Charles-Laurent is in 1 836 27 jaar en nog ongehuwd . Op 9 december van dat jaar ver
laat h ij Adegem "om in deze gemeente zijne woning te verlaten, alsmede zijn burger
rechten te staken, en dezelve te verplaatsen en uyt te oefenen in de gemeente 
Maldeghem "J6. Op 7 januari 1 837 wordt h ij ingeschreven in Maldegem37• 

Bl ijkbaar begint Charles-Laurent al van bij de aanvang verbeteringen aan te brengen 
aan het eigendom dat zijn vader voor hem gekocht heeft. Immers, als we de omtrek van 
de diverse gebouwen op onderstaand kaartje uit 1 837 vergel ijken met die op het vorige 
kaartje uit 1 836, dan zien we dat h ij al volgende verbouwingswerken heeft u itgevoerd : 
hij heeft de brouwerij groter gemaakt aan de kant van de remise, de schuur aan de ach
terzijde omgebouwd , naast de oprit in de Voorstraat een stalletje gebouwd en ten slot
te, met het oog op zijn azijnfabriekje een bestaand ,  maar kleiner gebouwtje afgebroken ,  
om e r  een n ieuw e n  groter te zetten o p  dezelfde plaats . 
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Plannetje uit 1 837, gevoegd bij de aanvraag tot de oprichting van een azijnmakerij. 

A. Azijnmakerij 8. Boudewijn Lippensstraatje 
1 .  Woonhuis 9.  Joseph Borgonjon 
2. Keuken 1 0 . Voorstraat 
3. Remise 1 1 .  Wed . Coppejans 
4.  Brouwerij 1 2 .  Noordstraat 
5. Stal l ing 1 3 . Augustin Lambert 
6.  Schuur 1 4. Joseph Demuynck 
7.  Stalletje 1 5 . Wed .  Lambrecht 

4. Naast het brouwen van bier wordt ook azijn gefabriceerd (1837 e. v.) 

Bovenstaand plannetje vonden we bij het dossier waarmee op 20 ju l i  1 837 brouwer 
Charles-Laurent Tytgadt de toestemming vraagt om op zijn erf "une petite vinaigrerie 
artificielle " te mogen installeren38• Zijn talrijke klanten vragen er namelijk om. l s7 
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Op 28 ju l i  1 837 wordt een onderzoek "de commodo et incommodo" ingesteld.  In tegen
stel l ing tot wat in andere gemeenten de gewoonte is, nodigt het schepencol lege enkel 
de buren uit om hun eventuele bezwaren kenbaar te maken. Het betreft : 
a. Augustin Lambert, herbergier, gehuwd met Jeanne Decaluwe. Hun herberg staat op 
de oostelijke hoek van de Noordstraat en de Voorstraat (heden de twee woningen van 
de erfgenamen De Coninck) .  
b .  Jozef De M uynck, bakker, gehuwd met Sophie De Wever, winkel ierster (heden Omer 
Vercruysse-De Coninck). 
c .  Jozef Borgonjon,  slager en herbergier. H ij pacht sinds 1 834 de herberg Sint-Barbara 
aan Francies Tytgadt, de vader van Charles-Laurent, brouwer te Balgerhoeke. 

N iemand heeft bezwaar tegen de geplande azijnstokerij . I ntegendeel ,  "zulks is hen zeer 
aengenaem ". Burgemeester en schepenen geven dan ook hun goedkeuring op voor
waarde dat Charles-Laurent zich houdt aan de vigerende wetgeving en zeker geen res
tanten op de straat laat vloeien. 
De azijnmakerij wordt ingericht in de Voorstraat in  een gebouw dat naast de inrijpoort 
staat en aan het woonhuis paalt. Links van de inrijpoort staat in 1 837 nog een stalletje. 
In het Boudewijn Lippensstraatje staan achtereenvolgens een woonhuis ,  de keuken, de 
remise, de brouwerij en de stal l ing.  Aan de overkant van de binnenplaats en de brou
werij staat nog een grote schuur. 
Het maken van azijn wordt vanaf 1 837 een special iteit van de bierbrouwerij van Charles
Laurent Tytgadt. Zijn zoon Gustave zet deze trad itie voort in zijn eigen brouwerij "De 
Hoop" .  

Volgens de  aangifte in 1 8 1 1 door de  brouwers Egidius Jean De Decker39, Jean Baptist 
Maenhout en Jan Baptist De Zutter40 lagen op hun voorraadzolders grote hoeveelheden 
gerst, tarwe en boekweit opgeslagen voor de fabricatie van azijn. I n  hetzelfde jaar 
bere ikte de productie een gemiddelde van 4 1 ,25 l iter per inwoner. 

BIER· EN AZIJ N-BROUWERIJ c: DE HOOP > 

0 .  T Y T G A D T - D E C O S T E R  
M A L D E G E M . 

Hoofding van een briefomslag van de bier- en azijnbrouwerij "De Hoop" van Gustave Tytgadt-De Coster. 

5. Charles-Laurent Tytgadt als jonggezel op zijn brouwerij te Maldegem 
(1837-1850) 

Zoals gezegd komt Charles-Laurent op 7 januari 1 837 als jonggezel van 27 jaar op zijn 
brouwerij wonen te Maldegem. H ij is n iet haastig om te trouwen, h ij wacht er zelfs mee 
tot h ij veertig is. 
Zijn inwonend personeel bestaat uit Francies Mathys, 29 jaar, d ienstknecht, afkomstig 
van Adegem, Ferd inand Bauwens, 26 jaar, d ienstknecht, afkomstig van Lembeke en 
Marie-Thérèse Rogge, 20 jaar, d ienstmeid ,  afkomstig van Adegem41 •  
Belangrijk is de komst - een jaar later, in 1 838 - van zijn oudere zuster Colette naar 
Maldegem. Colette Lou ise Tytgadt is dan 32 jaar en ongehuwd. 



Het is in de eerste plaats de bedoel ing dat Colette hier de hu ishouding bestuurt van 
haar jongere broer Charles-Laurent. Maar intussen leeft de sti l le hoop dat Colette te 
Maldegem een jonge brouwer of brouwerszoon zal ontmoeten, met wie ze in het huwe
l ijk kan treden . 

Het bevolkingsregister van 1 846 vermeldt geen noemenswaard ige gebeurtenissen 
omtrent Charles-Laurent en zijn brouwerij , tenzij dat Francies Mathys hier geen knecht 
meer is en dat Marie-Thérèse Rogge vervangen wordt door Rosal ie De Neve (01 8 1 9) uit 
Maldegem. Alles wijst er dus op dat heel de brouwerij hier draait om één gespeciali
seerde brouwersknecht: Ferd inand Bauwens (0 1 8 1 2) uit Lembeke42. 

6. Coleta Tytgadt vindt een huwelijkspartner in Maldegem 

De belangrijkste gebeurtenis u i t  de periode na 1 846 is het huwelijk van Colette Tytgadt 
op 5 september 1 849. De uitverkorene is Francies Van Kerschaver, jongste zoon van wij
len Robertus Van Kerschaver ( 1 7  49- 1 830). 

Robertus Van Kerschaver was een welgestelde burger, tegelijkertijd brouwer en zaak
waarnemer. H ij is een kleurrijke f iguur geweest. In zijn eerste jeugd" is  hi j  
brouwer en jonggezel .  Als h ij 5 1  jaar wordt, s laat de vlam in zijn pi jp. H ij 
trouwt met Barbe-Thérèse de Rycke ( 0 1 779), een jonge schone, d ie 30 
jaar jonger is ,  een dochter van Marianus de Rycke uit Eelvelde. 
Robertus gaat bovendien nog in  de polit iek. Ten tijde van Napoleon 
wordt hij schepen ( 1 809- 1 8 1 9) en voorzitter van de kerkraad . 
Gedurende het Hol lands regime is h ij achtereenvolgens gemeente
raadsl id ( 1 81 9- 1 821  ), schepen ( 1 823- 1 825) en burgemeester van 
1 823 tot 1 830, het jaar waarin h ij overl ijdt. 
Het dubbel beroep van de vader wordt verdeeld over de twee zonen. 
De oudste zoon Joannes (01 803) zal de brouwerij voortzetten , de jong
ste zoon Francies (01 8 1 7) wordt zaakwaarnemer. 

Volgens de bevolkingsregisters uit die tijd is Francies Van Kerschaver 
een "bijzondere" ,  d .w.z .  een gefortuneerd rentenier43• Door haar huwe
l ijk wordt Coleta Tytgadt dus de echtgenote van een zaakwaarnemer, op 
dat ogenbl ik wel l icht een van de belangrijkste van Maldegem. 

Wie zich een beeld wil vormen omtrent de zaakwaarnemers uit die tijd ,  
leze "De Zaakwaarnemer" , een roman van mevrouw Courtmans uit 1 867. 
Een zaakwaarnemer heeft veel functies en bijgevolg meerdere bronnen 
van inkomsten. H ij is boekhouder, rentmeester, financieel raadgever. H ij 
stelt contracten op, bemiddelt tussen d iverse partijen, voert testamen
ten uit, houdt verkoopdagen van huizen, van grond en van inboedels,  enz. 

Mevr. Courtmans portretteert hem als een rijke mijnheer met dure kleren,  met een hoge 
hoed , met g l immende handschoenen, een witte boord aan zijn hemd en met een witte 
sjaal. Elke week rijdt h ij twee- of driemaal naar de beurs in de stad . Daar bezoekt h ij u it
sluitend "koffiehuizen waar hij menschen ontmoet die veel geld hebben". 

Een zaakwaarnemer is volgens mevrouw Courtmans veel sl immer dan al die andere 
"snorrebaarden" ,  die niet begrijpen dat een groot kapitaal samengesteld is uit centie-
men. Kortom: "van een koperen cent maakt h ij een goudstuk"44 •  j 59 
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7. De brouwerij Van Kerschaver moet verhuizen 

Zodra Francies Van Kerschaver getrouwd is-. eist h ij de ouderl ijke woning op voor zich
zelf. Het betreft een groot burgerhuis op de zuidel ijke hoek van de Edestraat (heden de 
gebroeders Rommel) .  iedereen moet daar weg . Ook de brouwerij moet verhuizen. We 
vermoeden dat zowel Francies als Coleta dat verlangen.  

Geen enkel probleem . Coleta Van Kerschaver - ze is al weduwe sinds 1 830 - koopt in  
de Weste indestraat de brouwerij van Charles-Louis Ravesteyn ( heden 
Gemeentekred iet) .  Deze Charles-Louis Ravesteyn was het jaar voordien overleden 
(24.02 . 1 848). Joannes, de oudste zoon Van Kerschaver, zal in de Westeindestraat onder 
zijn eigen naam de brouwerij van Ravesteyn voortzetten . De verhuis,  zowel van het gezin 
Van Kerschaver als van hun brouwerij , heeft p laats in de maand september van 1 84945. 

Sinds september 1 849 wonen Francies en Coleta dus 'alleen' in de Noordstraat, in de 
woning bi j  de voormalige brouwerij . Dat 'al leen wonen' moet men niet al te letterl i jk 
nemen,  want ze hebben inwonend personeel .  Het betreft twee jonge echtparen :  
Francies Van de Voorde-Frederica Van Veerdeghem , b i j  w ie naderhand drie kinderen 
geboren worden en Petrus van Hamme-Joanna De Baets, bij wie twee kinderen gebo
ren worden•6. 

Het huwelijk van 'sieur en madame' Francies en Coleta Van Kerschaver-Tytgadt daaren
tegen bl ijft k inderloos. Coleta overl ijdt op 2 maart 1 878. 

Wie goed op de jaartal len let, zal vaststel len dat Francies geboren werd toen zijn vader 
al 68 jaar oud was. Francies wordt weduwnaar als h ij 61 jaar is. Een paar jaar later trouwt 
hij met een veel jongere vrouw, Stephanie Stockman, bij wie h ij nog een kind verwekt. 
De appel valt dus niet ver van de boom. Francies overlijdt op 1 7  apri l 1 900. Zijn neef 
Karel Busschaert, een brouwer die inmiddels de brouwerij Van Kerschaver had overge
nomen, komt het overl i jden melden op het stadhuis•1. 

8. Burgemeester Jan De Smet onderhandelt met Charles-Laurent Tytgadt omtrent 
de aankoop van perceel G231 

I n  het midden van de 1 9e eeuw komen de percelen G 1 83 tot en met G 1 90 opeens in de 
belangstel l ing,  omdat de l iberalen in  die omgeving een gemeenteschool wi l len bouwen. 
De stuwende kracht achter dit project is Jan De Smet, burgemeester van 1 852 tot 1 860. 
H ij oordeelt dat de spie tussen de Katsweg en de Gentse Steenweg, "daer wij/ent t 'gas
thuis was "'6, ten zeerste geschikt is voor het nieuwe schoolgebouw. 
Maar in 1 854 l igt de gouverneur van Oost-Vlaanderen nog dwars. H ij heeft absoluut 
geen bezwaar tegen de school ,  noch tegen de kostprijs van het n ieuwe gebouw. Maar, 
h ij keurt de plaats af waar de school zal gebouwd worden. I n  zijn brief van 1 2  jun i  1 854 
du idt de arrond issementscommissaris trouwens twee percelen aan die volgens hem 
veel geschikter zijn. Eén ervan is het zeer grote perceel G23 1 van Charles-Laurent 
Tytgadt49. 

De gemeenteraad verwerpt het tegenvoorstel van de gouverneur met de volgende argu
menten . Charles Tytgadt zal G231  niet willen afstaan "dan teg't:m eenen buitengewoon 
hoogen prijs, die mogelijks nog wel het dubbel zou zijn van dengenen welken wij nu 
voorgesteld hebben, daeronder begrepen de af te breken gebouwen" op G 1 83 tot 
8 1 9050. 
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Hertekening van het kadasterplan Popp ( 1 856). D e  perceelnummers van de brouwerij Tytgadt: 231 tot en 
met 238. 

9. De raad is tegen het bouwen van een gemeenteschool op grond van de brouwe
rij Tytgadt 

I n  de gemeenteraad van 5 maart 1 856 verzetten de raadsleden zich andermaal en nog 
veel kordater dan op 20 ju l i  1 855, tegen het voorstel van de gouverneur om op G231 
"eene school met eene onderwijzerswooning" te bouwen. 

I n  het verslag lezen we dat het perceel G231 "paelt aen eenen grooten en vuilen water
put die het nr. G232 uitmaekt, inwelken put er afkooksels van eene fabriek lopen, en 
tegen eene kalkschuer, welke beide eenen zeer nadeeligen invoed op de gezondheid 
der kinderen zouden uitoefenen ''51 •  Bovendien l igt G231 over heel zijn lengte langs de 
zandweg G230 die naar de molen leidt van Francies De Candt, zodat het "geenen uit
weg tot op den openbaren weg heeft dan tenzij door andere eigendommen, waaruit 
opnieuw moeyelijkheden zouden ontstaen ''52• 
"Overwegende verders dat gemelde perceel geenen uitweg op den openbare weg heb
bende, wij genoodzaekt zouden zijn daervoor het oostelijk gedeelte van het perceel 
G234 aen te koopen waerop gemelde kalkschuer gebouwen is die men ook verpligt 
zoude zijn aen te koopen om de zelve af te breken ''53. "Dat, indien men een regt van 
doorgang aenkoopt op het perceel G230, de kinderen die de school bijwoonen, dage
lijks tegen de hierbovengemelde kalkschuer en vuilput moeten passeeren, en wat meer 
is, dit laetste perceel G230 is eenen openbaren weg, leidende naer eenen molen en 
naer eene pachthoeve, alwaer dagelijks met wagens en andere rijtuigen door gereden 
wordt, en die door zijne engte dikwijls aenleiding zou geven aen ongelykken ''54 . 

Burgemeester Jan De Smet onderzoekt dan nog de mogelijkheid om de gemeente
school met onderwijzerswoning op G237 te bouwen, d .w.z. op de plaats waar de eigen
lijke brouwerij Tytgadt staat. H ij redeneert als volgt. De ·gemeente Maldegem zou even-
tueel het perceel G237 kunnen aankopen, de brouwerij afbreken en op die plaats een l 61 



gemeenteschool met onderwijzerswoning bouwen. Aldus houden we de leerl ingen weg 
uit de omgeving van de kalkschuur, van de put met vuil water en van de wagens die aan 
de molenweg rijden. Bovendien kan de gemeente in de toekomst nog altijd het terrein 
voor de school u itbreiden door grond bij te kopen van de percelen G238 of G231 . 
Maar burgemeester Jan De Smet realiseert zich maar al te goed dat dit alternatief ook 
veel nadelen heeft: het perceel G237 is niet groot genoeg,  het is te laag gelegen , de 
gemeente zou moeten de Bekewatergang verleggen en ten slotte de brouwerij Tytgadt 
kopen om ze af te breken. Nadien onderzoekt h ij de mogelijkheid om de gemeente
school te bouwen op het perceel G72 in de Noordstraat (heden bakkerij Savat) . 

I n  de gemeenteraad van 5 maart 1 856 zegt h ij het volgende omtrent de brouwerij
Tytgadt. 
. . . "Ons onderzoek voortzettende zijn wij gekomen aen het perceel nr. 237 sectie G 
bovengenoemd; hier hebben wij de plaets onderzocht en bemerkt dat langs dit perceel 
eenen waterloop genaemd de Bekewateringe stroomde, dat dit perceel van aen dezen 
waterloop tot aen den straetweg te smal is voor de bouwing van eene school met onder
wijzerswooning, want zijne breedte is maer van 33 meter 75 centimeters; om dezen 
waterloop te verleggen en van het perceel die daer achterligt een gedeelte af te nemen, 
moet men opnieuw kosten doen die anders kunnen vermeden worden; en eindelijk heb
ben wij bemerkt dat de grond van dit perceel veel te laag is '55. 

De gemeenteraad verwerpt zowel G237 als G72: "om deze redenen hebben wij de twee 
hiervoren aengebrachte percelen ook niet kunnen aennemen '56. 
Het oorspronkelijke standpunt van de gemeenteraad bl ijft ongewijzigd:  het nieuwe 
gebouw voor de gemeenteschool moet op de hoek van de Katsweg komen. 

Isabelle Missiaen Constant Haelewyck 

10. Ida Haelewyck (01831), jong, begaafd en van goeden huize 

Ida Haelewyck is in Maldegem geboren op 9 november 1 83f  als dochter van I sabelle 
Missiaen en van Constantijn Haelewyck junior. 
Het gezin woont op de Markt rechtover Het Steen en gen iet veel aanzien in de gemeen
te . Constantijn ( 0 1 797) is hier zaakwaarnemer (o. m. van de kasteelheren Pecsteen),  



gemeenteontvanger, schatbewaarder van de kerkfabriek, e .a .  Zijn grootvader Alexander 
Haelewyck was in Maldegem in 1 78 1  "maÎtre d'école ". I n  1 788 kocht h ij een zeer goed 
gelegen afspanning die h ij de volgende naam meegaf: "La Victoire de Joseph Il, 
Empereur et Rai des Romains ". Het betrof een groot gasthof aan de Marktstraat (nader
hand Grand Café), met daarachter een hofstede strekkende tot in het Boudewijn 
Lippensstraatje (naderhand de Metalunion) ,  alles samen 1 06 roeden of 1 .590 m2• 

Het fraaie borduurwerk op zijdeda
mast van Ida Haelewyck, gedateerd 
1 843. 

Ida groeit hier op samen met een oudere broer, Petrus (01 825) en een jongere zuster, 
Octavie (01 836).  Als meisje van 1 2  jaar maakt Ida het h ierbij afgebeelde naaldwerk, een 
pareltje in zijn genre .  Het hangt trouwens op een ereplaats in een salon van de fami l ie 
Verkindere-Tytgadt, waar het nog altijd ieders bewondering afdwingt. 
Met draden van d iverse textuur en met een veelheid van kleuren borduurt ze bloemen 
en bladeren op een doek van zijde (40 cm x 40 cm). Het is een kunstwerkje in drie 
d imensies. Zo bijvoorbeeld zijn de bloemblaadjes van de rozen gemaakt met dunne 
strengen zuivere en ongetorste wol ,  zodat elke roos een paar centimeter naar voren 
springt. 
Haar eigen naam heeft Ida geborduurd in gouddraad . Het geheel getuigt van veel vaar
digheid, talent en goede smaak. Ida is ongetwijfeld een knap meisje met gevoel voor 
evenwicht qua kleur en vormgeving, een meisje dat op die leeftijd al enkele jaren vak
kundige opleiding achter de rug heeft. 

In 1 850 trouwt Ida met brouwer Charles-Laurent Tytgadt. Haar zuster Octavie trouwt 
naderhand met brouwer Fideel Soenen, de stichter van de brouwerij Soenen, recht 
tegenover de deur. 

Op 25 januari 1 897 koopt Octavie Haelewyck - ze is dan al weduwe - de brouwerij "De 
Ster" , omstreeks 1 835 gesticht door dokter Lieven De Buck, burgemeester en brouwer. 
Voortaan is haar zoon Louis Soenen daar brouwer. Louis Soenen trouwt op 6 mei 1 899 
met Rachel Vermast, een kleindochter van Lieven De Buck (hierover raadplege men ons 
kronîekje in Vrij Maldegem van 1 5 .02. 1 99 1  ) .  1 63 



Fideel Soenen Octavie Haelewyck 

1 1. Charles-Laurent Tytgadt huwt met Ida Haelewyck 

Een van de eerste taken die Charles-Laurent Tytgadt hier te Maldegem moest vervul len, 
is  tot een goed einde gebracht: ervoor zorgen dat zi jn oudere zuster hier zou trouwen 
volgens haar stand en dat is inmiddels op 5 september 1 849 gebeurd. 
Charles-Laurent is intussen 40 jaar geworden en het wordt dus sti l letjesaan tijd om ook 
eens aan zijn eigen huwelijk te denken.  Een jaar later, bijna dag op dag, trouwt h ij op 4 
september 1 850 met Ida Haelewyck, de dochter van Constant Haelewyck, zaakwaar
nemer en eigenaar van een mooie hofstede gelegen op de hoek van de Marktstraat en 
wat toen nog het Boudewijn Lippensstraatje heette (heden : de gebouwen Generale 
Bank, Bonne Shoe en zelfbed iening Blomme-Leloup)57• Op de dag van haar huwelijk is 
Ida nog geen 1 9  jaar. Hun huwelijk wordt gezegend met twee kinderen : Gustave 
(0 1 6  februari 1 852) en Edmond Pieter Francies (0 1 0  november 1 854). 
Charles-Laurent is echter geen lang leven beschoren. H ij overlijdt op 4 maart 1 858, op 
49-jarige leeftijd , na nog geen acht jaar huweli jk, en laat een weduwe achter met twee 
kleine kinderen.  Gustave is acht, Edmond vier jaar. 
Ida Haelewyck vindt echter een nieuwe partner. Na twee jaar treedt ze in het huweli jk 
met de 28-jarige Camil le Laurent Wil lems, bierbrouwer, geboren te Adegem op 1 2  febr. 
1 832. Ze zijn dus ongeveer van dezelfde leeftijd . Het huwelijk wordt gesloten op 
13 maart 1 860. 
Camille Wil lems komt te Maldegem wonen en zet er de brouwerij Tytgadt voort. 
U it dit huwelijk worden vier kinderen geboren;  Gustave en Edmond krijgen er twee half
broers en twee halfzusters bij , namelijk: Augusta, 0Maldegem, 1 7  dec. 1 860, Arseen 
Petrus, 0Maldegem 23 dec. 1 862, Dionysius (=Denis) Desiderius, 0Maldegem 21 febr. 
1 864, Helena, 0Maldegem, 1 9  ju l i  1 867. 
I n  de brouwerij Tytgadt wonen in die jaren: Ida Haelewyck met haar kinderen Gustave 
en Edmond,  Cami l le Wil lems, de tweede echtgenoot van Ida Haelewyck en hun kinde
ren .  
Vermelden we ook het personeel :  Charles Buysse, jonkman en boerenknecht (0Adegem 
- t Maldegem 1 869), Gui l laume Meis, jonkman (01 846 - t 1 872), Rosalie Crul ( 0 1836), 
d ienstmeid, Cornel is Coens (s .d . )  en Amelie De Pré (s .d . )58• 
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Bidprentje Charles-Laurent Tytgadt, zoals gebrui
kelijk bij de hogere burgerij, in het Frans opgesteld. 

IV DE BROUWERIJ TYTGADT NA DE DOOD VAN 

CHARLES-LAURENT ( 1858- 1878) 

1. De periode van 1858 tot 1882 

Camil le Wil lems, de tweede echtgenoot van Ida Haelewyck, leidt niet al leen de brouwe
rij, maar treedt ook op als beheerder van de goederen die aan de minderjarige kinde
ren Gustave en Edmond behoren.  Het betreft hier onroerende goederen afkomstig van 
hun grootvader, Francies Tytgadt, en hun grootmoeder, Joanna Theresia De Reu uit 
Balgerhoeke. 
Welnu,  wat zien we gebeuren? Op een bepaald ogenbl ik staan de brouwerij en de 
woning Tytgadt niet meer op naam van Gustave en Edmond.  Heeft dat iets te maken met 
een tussenkomst van Cami l le Wil lems of met een herverdel ing vanuit Balgerhoeke? We 
weten het niet. 
Hoe dan ook, de minderjarige kinderen Gustave en Edmond Tytgadt staan dan geboekt 
als erfgenamen van Charles-Laurent en als eigenaar van het grote perceel G231 , de 
waterpoel G232, de boomgaard G233 en de tuin G23459• Het huis en de brouwerij zijn 
er dus niet bij. Gustave en Edmond moeten bovendien alles delen met hun moeder Ida 
Haelewyck00• 
De brouwerij en het huis worden al evenmin bij haar vermeld. 
We mogen stellen dat zowel Gustave als zijn jongere broer Ed mond zich benadeeld voe
len door hun stiefvader en zijn zonen .  De diverse leden van het gezin Tytgadt
Haelewyck-Wil lems leven te Maldegem wel samen onder één dak, maar bl ijkbaar 
gebeurt dat toch niet in de beste verstandhouding,  noch onderl ing,  noch met de fami l ie 
in Balgerhoeke. l 6s 



2. Samen onder één dak 

De kadastrale matrixen verschaffen ons enkele merkwaardige gegevens omtrent de 
levenswijze van het gezin Tytgadt-Haelewyck-Wil lems. 
De percelen van de boomgaard en van de tuin worden geregeld anders afgebakend.  
De grenzen veranderen voortdurend en er worden muurtjes gemetseld .  Zelfs het hu is  
wordt niet gespaard . Bestaande vensters en deuren worden dichtgemetseld ,  terwij l 
ramen en deuren verp laatst worden. 
We le iden daaruit af dat de erfgenamen uit Balgerhoeke het eigendom hebben verdeeld 
onder elkaar en dat iedereen afzonderl i jk hier zijn eigen territorium afbakende. De 
woning draagt er nog altijd de sporen van , vooral de trapgevel in  het westen. 
Cami l le Wil lems, de fami l ie in  Balgerhoeke, of wie dan ook, heeft onrecht gedaan aan 
Gustave en Edmond en aan hun moeder. In 1 874 worden dan ook in de marge van de 
desbetreffende kadastrale matrixen opmerkingen genoteerd die de kortstond ige 
onrechtmatigheden wederom goedmaken.  Men raadplege in dat verband de randbe
merkingen in de kadastrale matrix van Francies Tytgadt61 ,  die van Jeanne Thérèse de 
Reu62 en die van Gustave Tytgadt63. 
Gustave Tytgadt heeft dus geen gelukkige jeugd gekend op de brouwerij te Maldegem. 
Hij is  daar nauwel ijks - of helemaal niet - betrokken geweest bij het beleid van de brou
werij .  Al lerlei omstandigheden hebben daartoe bijgedragen . 
Vooreerst het vroegtijd ig overlijden van zijn vader Charles-Laurent, in 1 858 is Gustave 
_nauwelijks zes jaar. Vervolgens het huwelijk van zijn moeder Ida Haelewyck met Camil le 
Wi l lems ( 1 860). Zo krijgt Gustave er nog twee halfbroers bij , die duidel ijk  bevoordeeld 
worden door hun vader. Bovendien bl ijft de brouwerij G237 en zelfs het woonhuis G235 
nog gedurende vele jaren in onverdeeldheid en bijgevolg eigendom van ooms en tan
tes te Balgerhoeke. In wezen is het oom Pierre die vol ledig het beleid bepaalt omtrent 
de brouwerij in Maldegem. Immers , Maldegem heeft nog altijd geen mouterij . 
Balgerhoeke wel ,  zo moeten ze in Maldegem hun grondstof krijgen van Balgerhoeke en 
bl ijven ze volkomen afhankelijk. 
Die afhankel ijkheid brokkelt af in  de jaren zeventig van de 1 9e eeuw. In  1 870 overlijdt 
oom Pierre. Gustave mag wel een erfdeel verwachten van zijn ongehuwde oom, maar 
het vruchtgebruik gaat vooralsnog naar tante Fel icita. 

3. Gustave zal erven van zijn oom Pierre 

Pierre Francies Tytgadt schrijft op 5 juni  1 866 zijn testament. Dan zijn er van de veertien 
broers en zussen nog zeven in leven, h ijzelf inbegrepen. 
Zijn zes jaar jongere zuster Felicita Perpetua wordt uitverkoren tot "zijne eenige en uni
verselle erfgenaeme". Zij erft van haar broer in vol le eigendom zijn "woonhuys met brou
werij en verdere apendépendencen als bogaerd, tuynen, en het stuk land agter de tuy
nen gelegen genaemd het agteruytstuk". De l igging omschrijft h ij als volgt: "dit alles 
paelende ten oosten aen de vaert, ten noorden aen de Moerwege, ten westen aen mij
nen eygendom gedeeltelijk, en ten zuyden aen den steenweg". (pag. 2 r0) Felicita erft 
bovendien het vruchtgebru ik van alle andere onroerende goederen, "dit alles met ont
slag van inventaris en borgstelling". (pag . 2 v0) 
Indien Fel ic ita voor Pierre komt te overlijden schenkt h ij zijn bezittingen aan zijn "vol
gende wettelijke erfgenaemen" of, indien zij voor hem komen te overlijden, "aen hunne 
afstammelingen bij representatie, te weten 1 °  aen Marie-TMrèse Tytgadt, 2° Sophie 
Tytgadt, 3° Louise Tytgadt, 4° de twee kinderen van Charles Laurentius Tytgadt kom
mende in de plaets van hunnen vader, 5° Jean Baptiste Tytgadt, 6° François Tytgadt" 
(pag . 2 r0)64. 





Pierre Tytgadt overl ijdt te Adegem op 3 maart 1 870. Op 7 maart 1 870 wordt zijn testa
ment aangeboden op de rechtbank te Gent door een van zijn jongere broers, Jan Baptist 
Tytgadt, vrederechter van het kanton Zele. 
Na te hebben vastgesteld dat het testament authentiek is ,  besluit de rechter dat het zal 
gerangsch ikt worden "ter studie van Meester Wallyn, Notaris ter residentie van 
Maldegem''. De notaris weigert het in bewaring te houden "à cause du degré d'alliance 
qui existait entre lui et Ie testateur, ce dernier étant /'onc/e de sa première femme". Zo 
komt het testament op 1 4  maart 1 870 terecht bij notaris E.  Montigny te Eeklo. 

4. De jeugdige Edmond verlaat de ouderlijke woning (1872) 

Onrecht of geen onrecht, b l ijkbaar bestaan er voor Edmond,  de jongere broer van 
Gustave, redenen om de ouderl ijke woning te verlaten.  Zodra hij 1 8  jaar is, vertrekt h ij 
om zich te vestigen in Uttenhout (Nederland) ,  "met een bewijs van goed gedrag, afge
leverd den 27sten November 1872'ss. 
Als Edmond iets langer dan een jaar in Nederland woont, overlijdt te Maldegem op 26 
januari 1 87 4 zijn stiefvader Cami l le Wil lems. 
Bl i jkbaar is Edmond - en niet zijn oudere broer Gustave - in die periode door een of 
andere oom of tante uit Balgerhoeke voorbestemd om te Maldegem de brouwerij voort 
te zetten ,  want via erfenis wordt h ij eigenaar van het hu is G235, van de brouwerij G237, 
van de twee kleinere hu izen G236 a en b ,  en van het tamelijk groot perceel G238 op de 
hoek van het Boudewijn Lippensstraatje66. 
Toch wordt Edmond Tytgadt n iet de brouwer en opvolger van zijn vader, door het feit dat 
h ij twee jaar later overlijdt, op 1 5  mei 1 87667• H ij was niet eens 22 jaar oud. 

5. In 1876 wordt Gustave eigenaar van de brouwerij te Maldegem 

Gustave bl ijft dus in 1 876 alleen over, als zoon en opvolger van Charles-Laurent. Van zijn 
broer Edmond erft Gustave nu het huis ,  de brouwerij, de twee kleinere hu izen en het per
ceel G23868. 
Kortom, sinds 1 876 is Gustave niet al leen de brouwer, maar ook de eigenaar van de 
brouwerij Tytgadt te Maldegem. Deze situatie ,  evenals het feit dat Gustave in 1 880 de 
brouwerij leidt, worden bevestigd door het bevolkingsregister59. 
Gustave is dan 28 jaar, hi j  woont in de "Voorstraat nr. 1 "  met zijn moeder Ida Haelewyck, 
" koopvrouw in koloniale waren ". Zijn halfzuster en zijn twee halfbroers wonen daar even
eens. Augusta Wil lems is dan 20 jaar, Arseen is 1 8  jaar en student, Denis is 1 6  jaar en 
"koopman in koloniale waren". Hij werkt met August Vantieghem, een inwonende onge
huwde "handelsreiziger". 

6. Vaert wel, Gustave, ende levet scone 

Als Camil le Wil lems in 1 874 overl ijdt, is I da Haelewyck 43 jaar en wordt ze voor de twee
de maal weduwe. Ze woont nog 8 jaar in de brouwerswoning met twee soorten kinde
ren: Hélène Wil lems, een meisje van zeven, Denis Wil lems is een schooljongen van tien, 
Arseen Wil lems een puber van twaalf en Augusta Wil lems een meisje van zestien. 
En dan is er nog Gustave Tytgadt. Die evolueert in die jaren van een jongeman van 22 
tot een volslagen brouwer van 30 jaar. 
Het moet frustrerend geweest zijn voor al le kinderen Wil lems, r'haar vooral voor Arseen. 
Tot 1 874 is zijn vader hier brouwer en is Ar�en zijn rechterhand. N�. de

"
dood van zijn 

vader Cami l le en van zijn halfbroer Edmond, neemt Gustave onverm1Jdel1Jk als brouwer 
en eigenaar het roer in eigen handen . 



Bij Ida Haelewyck, de moeder van Gustave, rijpt dan het plan om het hu is G235 te ver
laten en te gaan wonen in haar geboortehuis G296, het grote burgerhu is  op de Markt, 
naderhand Grand Café en heden Generale Bank70. In het jaar 1 882 is het zover. 
Ida heeft enkele goede redenen om te verhuizen. Er zijn n iet al leen de spann ingen in  
haar gezin .  Haar oudste zoon Gustave Tytgadt is nu 30 jaar, en het wordt tijd om eens 
uit te kijken naar een gepaste echtgenote voor die knappe brouwer. 
Met het oog op lda's verhuis naar G296 krijgt dokter Henri Notebaert in 1 88 1  zijn opzeg. 
Dokter Notebaert (u it Blankenberge) woont hier immers met zijn echtgenote Emma 
Potvl iege en hun vier kinderen.  I n  1 882 verhu ist het gezin Notebaert naar G25 1 , een zeer 
groot huis in de Noordstraat ( in  1 803 stond hier de brouwerij St. -Hubertus van Pieter 
Jacob De Clercq; heden is daar de apotheek Lippens) . 
Dan verlaat de moeder van Gustave de woning waar ze sinds haar 1 9e zoveel heeft 
meegemaakt. I n  één oogwenk ziet ze het nog eens al lemaal passeren en ze pinkt een 
traantje weg bij het afscheid. "Vaar wel , mijn jongen" .  zoek u een goede vrouw" . en " .  
mocht g e  u w  moeder nog eens nodig hebben " .  i k  ben niet ver" . "  

7. Vaarwel, moeder . . .  

De bevolkingsregisters ( 1 880- 1 890) vermelden Ida Haelewyck in haar hu is op de Markt 
als "koopvrouw in koloniale waren '"1 •  
Ze woont daar met haar vier kinderen Wil lems: Augusta, Arsène, Den is ,  e n  Hélène. O p  
1 9  ju l i  1 887 trouwt Augusta met Henri Bekaert, het koppel gaat i n  Brugge wonen. 
Arsène, die in 1 882 nog student is ,  wordt naderhand kandidaat-notaris en verhuist op 
20 juni 1 892 naar Oostwinkel72• 
I nmiddels wordt Ida hier geholpen als "koopvrouw in koloniale waren" door August 
Vantieghem, die ingeschreven staat als inwonend handelsreiziger. Als haar handelsrei
ziger sterft, wordt haar zoon Denis nu ook "koopman in  koloniale waren"73. 
Alles wijst erop. dat hun zaak in 1 882 e.v. nog een groothandel is. In 1 886 trouwt Denis 
met Helena Van Hoorebeke en verlaat h ij de ouderl ijke woning .  
Uiteindelijk bl ijft Ida in 1 892 al leen achter, a ls  een vrouw van 60 , met haar jongste doch
ter Helena, 25 jaar. De groothandel in kolon iale waren is inmiddels teruggelopen tot een 
goed beklante winkel . Helena wordt trouwens ingeschreven als "négociante en winke
l ierster"74, Moeder en dochter verhuizen op 1 8  juni 1 892 naar Schaarbeek en laten de 
winkel over aan Victor Cuelenaere (01 842) , gehuwd met Melanie Vanden Neste (0 1 845) .  
Victor richt een broodbakkerij in en houdt er  herberg , terwijl Melanie koloniale waren , 
voedingswaren en brood verkoopt. 
Victor en Melanie zijn de ouders van onder meer Hugo (01 871 ) ,  Hi laire (0 1 875) ,  Cyriel 
(01 876), Cami l le (0 1 878) en Georges (01 882) Cuelenaere. 

Een opname uit de jaren twintig. 
Vooraan rechts het G rand Café. 
Oorspronkelijk een hofstede van 1 06 
roeden of 1 .590 m2. In 1 726 is de eige
naar-bewoner Pieter Jozef Zoetaert, 
baljuw van het Ambacht Maldegem. 
In  1 788 is het eigendom van de fami
lie Haelewijck en na 1 892 van de fami
lies Van Kerschaver en D'Aubioul, 
heden Fortis Bank N.V. 
Bemerk de publieke waterpomp op de 
rand van het voetpad. 

/' 
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V DE BROUWERIJ VAN GUSTAVE TYTGADT 

( 1 876- 19 16) 

1. Verloving en huwelijk van Gustave Tytgadt met Marie-Louise De Coster 

Het verlovingsfeest van Gustave Tytgadt met Marie-Louise De Coster heeft p laats op 9 
jun i  1 884. Zij treden in het huwelijk te St.-Laureins op 24 september 1 885. 

De bewaarde spijskaart l icht ons in over de omvang van het verlovingsfeest. 
Het wordt een etentje voor mensen met een goede maag en met veel appetijt, want er 
staan tien gangen op het menu .  Merken we daarbij op dat men bij feesteli jke gelegen
heden van die aard 's middags aan tafel gaat en dat de maaltijd duurt tot middernacht. 
Het middagmaal bestaat uit d iverse lekkern ijen : zalmmoten,  ossenhaas met bearnaise, 
schapenbout, een rijstkrans en daarna nog jonge eenden met perziken en fijne erwtjes. 
Het avondmaal omvat graankuikens met tuinkers, kwartels en ten slotte kreeften . En om 
af te ronden al lerhande nagerechten zoals gelei van sinaasappels, taarten, schuimpjes, 
nougat, ijsjes, ananas , druiven ,  aardbeien , abrikozen, e.a.  
Van sommige gerechten is het niet vanzelfsprekend dat ze worden aangeboden. Hoe 
komt men in 's hemelsnaam in 1 884 aan ananas? En aan druiven in de maand jun i? 

Gustave Tytgadt Marie-Louise De Coster 

Uit het huwel ijk  van Gustave met Marie-Louise De Coster worden drie kinderen geboren: 
Maria ( 0 1 886), Bertrand ( 0 1 888) en Elvi ra (0 1 899). Maria treedt naderhand in het huwe
l i jk met Hector Glorie, aanvanke l ijk  professor bosbouw en later rector van de landbouw
hogeschool te Gent. Elvira wordt de echtgenote van Ange Roegiers, brouwer in St.
Denijs-Westrem. Bertrand,  de enige zoon, wordt de opvolger. 

2. Gustave verkoopt een gedeelte van G238 aan de Stoomtrammaatschappij 

In 1 87 4 erft Gustave Tytgadt het perceel G238. Het betreft eeh groot en mooi perceel 
akkerland, een van de eerste percelen grond aan de rand van de dorpskom. Komende 
van de Noordstraat loopt over G238 een landweg naar het zuiden, richting Eelveldse 
Akkers. 
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Op voornoemd perceel dat in 1 87 4 nog maagdel ijk en onverkaveld was , vinden we 
heden: een gedeelte van de 39ste Linielaan , een gedeelte van de Broederschool ,  het 
hu is Eugeen De Li l le, de handelszaak van Annie Martens. 

Gedurende nog een twaalftal jaren bl ijft G238 een mooie en onverkavelde akker. En dan 
gebeurt er plots iets onverwachts . De " N .V.  Stoomtrammaatschappij Breskens
Maldegem" gaat h ier een tramspoor aanleggen . Daartoe wil de maatschappij de nodi
ge grond kopen ( 1 886).  Bijgevolg verkavelt Gustave Tytgadt het perceel G238, zodat h ij 
een gedeelte ervan kan verkopen . Immers, de bestaande " land- en buurtweg" die ero
ver loopt (grotendeels de huidige 39e Linielaan) ,  zal omgevormd worden tot "weg" .  De 
grond moet dienen voor "la construction d'un chemin ". Aldus de u itleg zoals h ij in de 
kadastrale matrix staat 75. 

Het leggen van die tramlijn Breskens-Maldegem duurt slechts 7 maanden , van septem
ber 1 886 tot maart 1 887. "Medio September 1886 werd de eerste spade in den grond 
gestoken en met het leggen der rails begonnen. Oen 1ste April 1887, a/zoo binnen 7 1/2 
maand, waren de weg en de kunstwerken ter exploitatie 'gereed"76. 

Op zaterdag 7 mei 1 887 worden de open ingsfeesten gehouden te Breskens en op zon
dag 22 mei 1 887 te Maldegem. Die dag publ iceert "De Volksbode van Maldeghem" (het 
weekblad van F. Cabuy) een aantal gelegenheidsgedichten die te Maldegem op de 
gevels aangebracht zijn .  Daaruit bl ijkt dat de tramfeesten van 1 887 ware verbroede
ringsfeesten zijn tussen Zeeland en Vlaanderen.  "Maldeghem en Zuid-Zeeland reiken 
heden malkaar de hand", aldus een citaat. 

et zoals de stoomtrein sinds 1 862 zal ook de stoomtram vanaf 1 887 welvaart brengen. 
Toch is er één gelegenheidsgedicht waarin men ook waarschuwt voor gevaren.  J 71 
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Gelegenheidsgedicht voor het echtpaar. Het gedicht is van de hand van S.T" mevrouw Sylvie Landuyt, 
echtgenote van Jan Baptist Tytgadt, rechter te Zele. Deze dame was zeer begaafd op letterkundig gebied. 
Ze onderhield trouwens een briefwisseling met Victor Hugo. In dit acrostichon of naamvers is een kunste
naarsziel aan het woord met veel talent en inspiratie. 



Door de aanleg in 1 887 van de tramlijn ontstond het 'Tramstraatje'. Voetgangers mochten er eigenlijk geen 
gebruik van maken om langs deze weg de Eelveldestraat (later Statiestraa� te bereiken. De leerlingen van 
de Broederschool ( 1 889) konden vanuit de Statiestraat de school bereiken, min of meer beschermd door 
een haag. 
In het midden op de achtergrond het hoge dak van de afspanning Sint-Barbara, thans fotozaak Van 
Belleghem, en de achterliggende gebouwen, nu P.O.B. Vooraan links de vierkante woning - tot voor enke
le jaren huis De Bree - opgetrokken in 1 887. 
Rechts de brouwerij Tytgadt met de nieuwe hoge schoorsteen; de gebouwen reiken tot waar nu het post
kantoor staat. De tuin en boomgaard worden naderhand door de Kanunnik Andrieslaan afgescheiden van 
de brouwerij. 

'"t Zal in de dorpen spoken 
Voorwaar, gelooft mij vrij, 
Dat doornen -en dat rooken, 
Dat tooverend gerij, 
Dat klinken en dat bellen, 
Dat leven, dat getier, 
Gelijk de vorst der hellen 

Vol doom en damp en vier. 
Dat zijn toeren 
voor de boeren 
Die daar komen met gerij. 
't Zal er spannen 
Lieve mannen, 
In de Noordstraat nergens vrij" 11 . 

3. Gustave erft in 1887 Sint-Barbara van zijn suikertante Felicita 

Op 20 augustus 1 887 overlijdt te Balgerhoeke in haar woning juffrouw Fel icita Perpetua 
Tytgadt, bierbrouwster, 79 jaar. De aangifte van overlijden wordt gedaan door haar jon
gere broer Jan Baptist, 73 jaar, ere-vrederechter en wonende te Zele. H ij is vergeze ld 
van Serafien Wil lems, 57 jaar, landbouwer te Adegem en neef van de overledene18• 

Na de dood van haar broer Pierre in  1 870 heeft Felicita gedurende 1 7  jaar de brouwerij 
te Balgerhoeke geleid .  Al die jaren hield ze ook een oogje in het zeil op de activiteiten 1 73 



in de brouwerij te Maldegem. Toch verl iep al les in de beste verstandhouding,  want tante 
Fel icita heeft altijd een boontje gehad voor haar neef Gustave te Maldegem. Dat is alge
meen geweten in de fami l ie en dat wordt in  1 887 bevestigd door haar testament. 
Gustave erft Si nt-Barbara van zijn suikertante79. Het betreft een grote herberg op G242, 
�en kleinere herberg op G24 1 ,  een woning op G240 en een stuk land G239, heden het 
hoekperceel ten zu iden van de Gemeentel ijke Openbare Bibl iotheek. 

Zicht op de hoek van de woning Tytgadt, het Tramstraatje en de afspanning Sint-Barbara, zoals ze er nog 
uitzagen in de jaren dertig. De tramlijn werd pas opgeheven in 1 949. De gaslantaarn op de hoek van de 
woning Tytgadt kan best nog functioneren, want in Maldegem zijn nog een hele tijd gas en elektriciteit naast 
mekaar gebruikt. 

4. Gustave Tytgadt bouwt een hoekhuis op G238 

Onmiddel l ijk  na de verkoop van grond aan de Stoomtrammaatschappij bouwt Gustave 
een groot vierkant hu is op de hoek van G238 (heden Annie Martens met een handel in  
groenten en fruit). I n  de kadastrale matrix wordt dat hu is in 1 888 geboekt als "une nou
velle construction ". In 1 887 was het u iteraard verhuurd aan een herbergier, Albert 
Lievens. 
Merkwaard ig detai l :  b ij dit hu is behoort een tuin (G239) die aan de overzijde van het 
Boudewijn Lippenssstraatje l igt, d .w.z .  helemaal ten zuiden van de oorspronkelijke Sint
Barbara percelen. We verwijzen hier nogmaals naar het kaartje uit 1 693 (zie p. 47). 

5. Gustave Tytgadt verkoopt aan pastoor Henri Bouckaert • 

I n  1 889 verkoopt Gustave Tytgadt een andere kavel uit het perceel G238 aan pastoor 
Henri Bouckaert, die er wi l  bouwen voor de Broederschool00. 



Plan getekend naar de Popp-kaart ( 1 856), met de aanduiding van de percelen die in de tekst besproken 
worden (tekening W. Notteboom). 

Gedurende de verkoopsonderhandel ingen met pastoor Bouckaert wordt de l iberale 
Gustave Tytgadt dus rechtstreeks geconfronteerd met een topfiguur uit de katholieke 
zuil. Een confrontatie tussen twee tegengestelde politieke strekkingen, die h ier in de 
1 9de eeuw strijd leverden om de macht. 

Onder de titel "Geestel ijkheid en Pol itiek" wijdt Joël De Li l le in  "Pol itieke dynastieën te 
Maldegem in de 1 9e eeuw" een afzonderl i jk hoofdstukje aan de tussenkomst van diver
se pastoors in de Maldegemse gemeentepolit iek81 • Hun invloed wordt meteen duidel ijk, 
zo schrijft h i j ,  als men hun verslagboek of "Liber memorial is" leest in  het arch ief van de 
St.-Barbarakerk. Daaruit citeert h ij o.m. de h iernavolgende tekst, waarin pastoor 
Bouckaert vertelt over zichzelf en hoe h ij te werk g ing :  
"Als ik hier toekwam in 1888 was er geene katholieke jongensschool. Alleen een officië
le, die veel te wenschen liet, bijzonder op godsdienstig oogpunt. Ik heb dan seffens 
eenen grond gekocht in de Stationsstraat van Juf. Storme en van de kinderen 
Himschoot. Ik heb daar eene school gebouwen met 8 tot 9 klassen, een huis voor de 
broeders aan de straat (. . .) wij hadden al de kinderen. Ik heb dan voorgesteld aan de 
Gemeenteraad de officiële school te sluiten en de meesters op wachtgeld te stellen, het
geen gedaan is geweest'fl2• 

Nadien verkoopt Gustave Tytgadt nog een ander stuk van het perceel aan pastoor 
Bouckaert. Het was voorheen de tuin van de brouwerij Tytgadt. De Broeders zul len er 
een kapel bouwen. De kadastrale matrix noteert daaromtrent in 1 895: "Une nouvel le 
construction"83• l 7s -

1 1 l i 1 1 



De schouw in het salon met aan beide zijden panelen, geschilderd door Jules Lefèvre uit Gent. De tafere
len zijn geïnspireerd op Franse kasteelparken zoals Versailles en Vaux-le-Vicomte, waarin bossen, water
partijen en bouwwerken elkaar afwisselen. De diepe perspectieven en gedempte kleuren geven de illusie 
van doorkijken in een wereld waar natuur en cultuur elkaar perfect raken. 
De schouwmantel boven de brede, marmeren Louis XVI-schouw is versierd met een jachttrofee in stuc
werk (foto Van Belleghem). 

. .  



Het paneel voorstellend "La maison de la Reine". "La maison de la Reine" bestaat nog steeds in de tuinen 
van Versailles. Het is een van de twaalf landhuizen - geïnspireerd op de Normandische cottages - die zich 
bevonden in wat genoemd werd "Le hameau de la Reine'', en waarvan er nu nog tien bewaard zijn. Deze 
woningen in "Le hameau de Marie-Antoinette" met hun zeer geraffineerde interieurs waren zonder meer 
beroemd (foto Van Belleghem). 

1 77 



6. Gustave verenigt wat vijftig jaar verdeeld was 

I n  1 892 worden b innen de fami l ie Tytgadt een aantal erfeniskwesties op punt gezet om 
uit onverdeeldheid te geraken. Voortaan weet iedereen waar h ij of zij staat. Zo verwerft 
Gustave in 1 892 een aantal onroerende goederen,  afkomstig van zijn grootvader en van 
zijn vader, goederen waarvan Ida Haelewyck het vruchtgebruik kreeg toen ze in 1 856 
weduwe werd van Charles-Laurent84.  Het betreft hofsteden , hu izen , akkerland, hooi land 
en bossen .  Ze l iggen verspreid over heel de gemeente: te Kleit ,  op de Kampel ,  in de 
Warmestraat, de Kleine Warme, de Luizepolder, Moerhuize, de Noordbroekmeersen ,  
enz85• 

We laten dat alles buiten beschouwing, maar letten vooral op de eigendommen d ie 
Gustave verwerft in de onmiddel l ijke omgeving van het hu is en van de brouwerij: de heel 
grote partij land G32 1 ,  de vijver met afvalwater G232, de boomgaard G233 en de tuin 
G23486. 

Bij dit al les mag men de g rote l ijnen van het verhaal n iet uit het oog verliezen .  Eigen l ijk  
besteedt Gustave 25 jaar van zijn leven om een plan te real iseren dat zijn grootvader 
had wi l len voltooien: te Maldegem twee afzonderl ijke eigendommen verenigen tot één 
groot geheel :  de brouwerij Van Haelteren (omvattende de percelen G23 1 tot en met 
G238) en de afspanning Sint-Barbara daartegenover. 

Welnu ,  wat is er gebeurd na de dood van grootvader Francies? Alles werd verkaveld en 
verdeeld .  Pas vijftig jaar later worden de twee eigendommen opnieuw verenigd in de 
handen van de kleinzoon Gustave. 

7. De brouwerswoning restaureren en opsmukken 

Naar aanleiding van het plechtige communiefeest van dochtertje Maria (0 1 886), in  het 
jaar 1 897, wordt het interieur van de brouwerswoning en voornamel ijk  het grote salon 
gerestaureerd en helemaal opnieuw ingericht in rococostij l ,  in navolging van de adel lij
ke landhu izen en de stedel ijke burgerhotels uit de 1 8e eeuw. 

Lambrizeringen en stucwerk verdelen de wanden waarop elegante l ijsten de omkade
ring vormen van grote sch i lderstukken. Hoewel u itgevoerd op doek suggereren ze echte 
muurschi lderingen. Gaf de 1 8e-eeuwse adel bij dergelijke schi lderijen de voorkeur aan 
pastorale scènes, dan spiegelde de burgerij zich graag aan de adel , wiens residenties 
omgeven waren door grote parken, veelal geometrisch aangelegd. 

Een artiest in het genre, de hr. Ju les Lefèvre, schi lderde een zestal voorstel l ingen van 
beroemde plaatsen uit Parijs en Versail les, bij de betere klasse wel bekend: "Les 
Tu i leries" en "La Place de la Concorde" te Parijs, " Le Trianon" en "La maison de la Reine" 
in het park van Versai l les, enz. 

Zorgvuldige restauratie ,  u itgevoerd in 1 992, maakte dit salon, van waaruit men een 
prachtig zicht heeft op de tuin, weer tot de mooiste kamer in de woning. 

Eveneens omstreeks 1 897 restaureert Gustave Tytgadt · de trapgevel aan het 
Tramstraatje. Ook de façade naar de Voorstraat wordt vernieuwd; in harmonie met de 
binnenhuisinrichting worden rococo versieringen aangebracht boven de ramen van de 
eerste verd ieping. 



8. Kopen, bouwen en verbouwen 

Net zoals zijn voorvaderen uit Balgerhoeke investeert ook Gustave Tytgadt in hu izen en 
in grond.  Tussen 1 895 en 1 9 1 4  - en met de regelmaat van een klok - koopt h ij her en der 
op de gemeente een huis ,  een tweewoonst of een doeningske. I n  die periode is h ij per
manent en zowat overal aan het opknappen , herbouwen en inr ichten van wat hij gekocht 
heeft. 
In 1 9 1 4  bezit hij 4 ha 88 a 1 0  ca aan hu izen en gronden die nauwkeurig vermeld wor
den in de kadastrale matrix. Vooral de u itbouw van de brouwerij en de oprichting van 
een stoommelkerij verd ienen onze aandacht. 
Het bl ijft dus niet bij de restauratie van de woning en de vernieuwing van het interieur. 
I n  1 897 e.v. vat Gustave Tytgadt het plan op zijn brouwerij te moderniseren en uit te bou
wen. 

Het " landgebouw" op G233 (b l ijkbaar een loods of paardenstal len) voegt h ij b i j  de brou
werij G237. Het " landgebouw" krijgt dus een industriële functie: het wordt een mouterij87• 
Waar heden het restaurant Zoetendale staat, stonden in de 1 9e eeuw twee hu isjes 
G236a en b. In 1 898 worden ze samengevoegd ten behoeve van het inwonend perso
neel88. 

In 1 899 bouwt Gustave een nieuw huis op G239, d .w.z .  op het hoekperceel dat hij erfde 
van zijn tante Fel icita en dat gelegen is ten zuiden van Sint-Barbara (heden rechtover de 
post en overhoeks t.o.v. het huis van Dr. Eugeen De Li l le) .  I n  de kadastrale matrix wordt 
dat huis uit 1 899 opgetekend als nieuwbouw89. 

Deze prentkaart geeft ons een beeld van de brouwerij voor 1 905 (de schouw is immers nog niet ver
nieuwd). Rechts een hoek van het woonhuis met de aangebouwde serre. Gustave Tytgadt, zijn echtgeno
te en een bediende figureren op de foto. Er is ook een wit paard te zien voor het opschrift "Brouwerij De 
Hoop". Helemaal achteraan twee werklieden bij de biertonnen. In de verte het hek dat naar de boomgaard 
leidt en de gevel van het klooster van de Broeders Hiêronymieten. Achter de notenbomen links staat de 
mouterij met de eesttoren. l 79 
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Detail van de versiering op de schouwmantel. Volgende elementen zijn verwerkt: jachthoorn en jachtge
weer, pijl, weitas met wild (fazant), kruitzakje, omstrengelend eikenlover. De initialen G.T.D.C. (Gustave 
Tytgadt-De Coster) verwijzen naar de bewoners die het salon zijn rijke aankleding bezorgden (foto Van 
Belleghem). 



Uitbundig rocaillemotief boven een der zijdeuren. In de cartouche de vergulde initialen T-DC (Tytgadt-De 
Coster) (foto Van Belleghem). 

l s1 



De nieuwe schoorsteen uit 1 905. De ruwbouw is blijkbaar nog maar net voltooid, want op de top van de 
stelling is "de mei" geplant. Rechts op de voorgrond een hoekje van de brouwerswoning en de serre met 
druivelaars. Daarachter het echtpaar Gustave Tytgadt-Marie-Louise De Coster. Een paar passen verder zit 
hun zoon Bertrand nonchalant op zijn nieuwe motorfiets. We konden met een vergrootglas de nummerplaat 
ontcijferen: 1 753. 
Op de achtergrond hun vernieuwde brouwerij "De Hoop". Links daarvan een wit paard met een typische 
bierkar met enkele tonnen die er schuin op liggen. 
Het werk wordt gestaakt voor de foto. Merkwaardig zijn de ongelooflijk lange ladders en staken van de stel
l ing. Ongetwijfeld zijn ze vervaardigd van lorkenhout (larix). 

In 1 904-1 905 wordt de oude schoorsteenpijp van de brouwerij gesloopt om plaats te 
maken voor een n ieuwe en veel hogere. Op de nieuwe schoorsteen springen twee 
zaken in het oog. Naar het zu iden toe de grote letter T van Tytgadt en in het noorden 
een anker. Dat anker is het symbool van de brouwerij zelf, want ze draagt de naam "De 
Hoop" .  
I n  1 905 worden tevens koperen kete ls en leidingen vervangerT door n ieuwe. I n  hetzelf
de jaar wordt de brouwerij groter gemaakt ten koste van een beetje tuin en in 1 9 1 3  ten 
koste van een gedeelte van het hu isje G236e00• In 1 905 wordt een serre gebouwd tegen 
de zuidergevel van het woonhu is9 1 •  



9. Gustave richt een stoommelkerij op (1904) 

Tegelijkertijd met de bouw van een nieuwe schoorsteen richt Gustave Tytgadt ook een 
stoommelkerij op. Ze zal op Sint-Barbara staan, tegenover zijn brouwerij .  Voor de mel
kerij wordt er in  1 904 een stuk land ingepalmd van de achtergrond G239. Er komt op de 
percelen G242 en G239 (heden het rechtse gedeelte van de P.O . B . )  een nieuw gebouw: 
"une nouvel le construction " , -met daarin een stoommachine:  "placement d'une machine 
à vapeur'92. 

De stoommachine moet uiteraard d ienen om de karn en de afromer te laten werken .  
Deze stoommelkerij heeft slechts een kortstondig bestaan gekend .  I n  1 907 wordt op het 
kadaster het1Îieuwe gebouw van de stoommelkerij weer ingesch reven als "bätiment 
rural " ,  d .w.z. " landgebouw" , stapelruimte of loods en in 1 9 1 3  wordt de loods omgevormd 
tot woning.  In 1 9 1 3  noteert men op het kadaster dat de stoommelkerij ophoudt te 
bestaan ("cession" ) ,  de gebouwen worden gedeeltelijk afgebroken ( "démol ition partiel
le") en er komt een nieuwe rooi l i jn93. 

Prentkaart van omstreeks 1 904, een afbeelding van het "Musée d'industrie" in het College van Melle. 
Bertrand staat links achter de vitrine en kijkt met zeer veel belangstell ing naar een schaalmodel van wat de 
litanie zou kunnen zijn. 

10. Bertrand Tytgadt, de enige zoon en toekomstige opvolger 

Bertrand Tytgadt studeert aanvankelijk aan het College te Melle, waar ook zijn vader op 
school geweest is. In 1 905 is h ij een student van 1 7  jaar. 
H ij zet zijn studies voort aan de Hogeschool voor ingenieurs-brouwers te Aken .  In 1 9 1 6  
treedt hij i n  het huwel ijk met Jul iana De Roo (01 888). Uit hun huwel ijk wordt een dochter 
geboren , Diana. In 1 937 treedt zij in het huwel ijk met Victor Verkindere (01 9 1 2- 1 982) ,  
beschuitfabrikant. Hun zoon Marc (01 948) wordt naderhand brouwer in de  Krüger te 
Eeklo. l s3 



De brouwerij rond 1 900. Uiterst rechts de eesttoren; in deze toren wordt de groenmout (gekiemde brouw
gerst) in dunne lagen op metalen roosters gegoten. Deze roosters worden boven elkaar opgehangen in de 
eest. Ten slotte wordt er gedurende drie dager,i hard gestookt. Zo bekomt men de ideale mout: kurkdroog, 
goudgeel tot donkerbruin, krachtig van aroma, zoet van smaak, klaar om te pletten en om er lekker bier van 
te brouwen. 

1 1. Het einde van de brouwerij Tytgadt (1916) 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog heeft Du itsland een groot tekort aan al lerhande 
metalen .  Vandaar dat de bezetter overgaat tot het opeisen van metalen bij de burgers. 
Zo moet de bevolking van Maldegem op 1 8  nov. 1 9 1 5  al lerhande voorwerpen inleveren 
die vervaard igd zijn uit koper, t in ,  brons,  n ikkel , enz. en op 1 8  oktober 1 91 6  worden de 
brouwerijen ontmanteld .  Ketels, leidingen en kranen , al les wordt u itgebroken en weg
gevoerd naar de wapenfabrieken94• 
Alle brouwerijen ondergaan hetzelfde lot. De ontmantel ing betekent u iteraard het voor
lopige einde van de brouwerij Tytgadt. 
Als de oorlog voorbij is, beslu it Gustave om samen met een aantal brouwers uit het 
Meetjesland,  één grote brouwerij op te richten:  de Krüger te Eeklo. 
Van mevrouw Verkindere-Tytgadt vernamen we een en ander omtrent dat project van 
haar grootvader. Gustave onderhandelde daarover samen met een aantal andere brou
wers te Schoondijke. Op een bepaald ogenbl ik overwoog men zelfs de grote centrale 
brouwerij neer te zetten op de grond achter de brouwerij Tytgadt te Maldegem. Maar uit
eindel i jk koos men voor Eeklo, op voorstel van de heer Georges Euerard . 
Te Schoondijke is ook de benaming "Krüger" ontstaan. Omstreeks 1 902 hadden 
Georges Euerard en andere brouwers een ontmoeting met 'Oompje Krüger' die daar 
manschappen kwam werven voor zijn oorlog in Zuid-Afrika. De persoonl ijkheid en de 
verhalen van 'Oompje Krüger' maakten veel indruk op onze brouwers. 
In de jaren twintig werd h ij weer het idool voor een nieuwe strijd in Zuid-Afrika. Er werd 
opnieuw met Krüger gedweept. Zo komt het dat George Euerard besloot de n ieuwe 
brouwerij in Eeklo naar hem te noemen. 
Dr ie brouwers uit Maldegem werden toen medestichters van de Krüger: Gustave 
Tytgadt, Victor Van Wassenhove (Westeindestraat), Emiel Verstrynge (Noordstraat). 
Andere medestichters waren: Alfons Loontjens (Kaprijke), Jozef lngels (Boekhoute), 
Robert Aldeweireld (Assenede) en Urbaan De Keyser (Ursel) .  



De oprichting van de brouwerij Krüger in Eeklo betekende u i teraard het defin it ieve einde 
van al de voornoemde brouwerijen. Net zoals voor de oorlog leverde Gustave nog altijd 
bier aan zijn klanten, maar het brouwen zelf gebeurde voortaan in Eeklo. 
Als we aannemen dat de brouwerij Tytgadt gesticht werd in 1 766, dan heeft ze in  totaal 
1 50 jaar bestaan ( 1 766- 1 9 1 6) .  

De foto geeft een fragment weer u i t  de groepsfoto van de liberale muziekmaatschappij Sint-Cecilia, geno
men in het jaar 1 922. 
De vijf bestuursleden, zittend v.l .n .r. : Achiel Van Hoorebeke (01 867), jeneverstoker, Noordstraat 42, 
Edmond De Meyere (01 860), handelaar, Stationsstraat 43, Gustave Tytgadt (01 852), brouwer, Voorstraat 1 ,  
Frederik Dhont (01 862), grondeigenaar, Westeindestraat 1 ,  Edward De Laere (01 848), nijveraar, 
Westeindestraat 1 07. 
Zittend in het gras : Cyriel Claeys, Karel Lampo, Valeer Minnaert, Pieter Van Reybroeck, Robert Savat. Op 
de oorspronkelijke foto staan 52 leden van de toen zeer bloeiende vereniging05• 

12. Gustave Tytgadt, voorzitter van Sint-Cecilia 

Gedurende vele jaren is Gustave voorzitter van Sint-Ceci l ia. De bijzondere voorliefde 
voor deze muziekveren iging heeft hij ongetwijfeld geërfd van zijn moeder, Ida 
Haelewyck. Ida borduurde in  1 84 1  a ls  jong meisje, de vlag voor ' t  liberaal muziek. 
Gustave begeeft zich ook in  de gemeentepolit iek. Hij scoort bovendien zeer goed bij de 
gemeenteraadsverkiezingen . Op 1 8  oktober 1 903 behaalt h ij zelfs het grootste aantal 
voorkeurstemmen: 1 .380 ! Met dit cijfer overtroeft h ij zelfs zijn populairste rivalen uit de 
katholieke partij : Edward De Pau ( 1 .377 stemmen) en Charles Rotsart de Hertaing 
( 1 .37 1 stemmen) .  

Gustave is l iberaal in  hart en  nieren. H i j  heeft dat trouwens voldoende bewezen in de 
Courtmanstijd. Maar Gustave is daarom niet anti-klerikaal .. Kortom , Gustave wordt door 
de bevolking gewaardeerd als mens en als polit icus. l ss 



In 1 9 1 6  eisen de Duitsers alles op wat bruikbaar is voor de wapenfabrieken. De brouwers Gustave Tytgadt 
en zoon Bertrand moeten lijdzaam toezien hoe het werk van enkele mensengeneraties wordt tenietgedaan 
in een paar dagen. Ze vrezen zelfs dat de Duitsers de brouwerij helemaal zullen afbreken. Vooraleer het 
te laat is, maakt Bertrand nog vlug bovenstaand schilderij (olieverf op twee vellen papier, 80 cm bij 40 cm). 
Op de voorgrond: twee notenbomen en l inks daarvan een Fagus sylvatica Bornyensis, een zeldzame soort 
treurbeuk met doorgroeiende topscheut. Daarachter de mouterij, waar zich de voorbereiding afspeelt van 
het eigenlijke brouwproces. Daar laat men eerst de gerstkorrels weken in houten kuipen. Vervolgens giet 
men de geweekte gerst in de moutkamer op een cementvloer, waar hij gedurende 8 à 1 0  dagen moet kie
men. Zo bekomt men de groenmout. 

13. Overlijden van Gustave Tytgadt 

Gustave Tytgadt overl ijdt op 1 O nov. 1 923 in de leeftijd van 7 1  jaar. Een zee van mensen 
is naar zijn uitvaart gekomen om hun deelneming te betuigen in de rouw. 
De fami l ie heeft een groot aantal bedankingskaartjes besteld :  500 in totaal ,  wat zeer veel 
is volgens de normen van 1 923. 
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De rekening voor de 500 bedankingskaartjes die weduwe Gustave Tytgadt-De Coster bestelde bij de 
Stoomdrukkerij De Eecloonaar, Molenstraat 42, Eeklo (d.d. 1 2. 1 2. 1 923). 
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De voorgevel van het woonhuis Tytgadt, anno 1 937. De noordgevel wordt opgedeeld door een opvallende 
horizontale lijst, die de twee bouwlagen sterk accentueert. De ramen links verraden dat daarachter de 
"hoogkamer" schuilt. De ornamenten boven de ramenlijsten van de verdieping doorbreken met hun rocail
le-motief de strengheid van de gevel. 
De vijf ramen van de gelijkvloerse verdieping hebben een licht gedrukte boog, die na 1 945 vervangen werd 
door een rondboog. Let ook op het mooie borduur- en kantwerk van de gordijnen, destijds voortgebracht 
in meerdere kantwerkscholen, de faam van onze gemeente. 



NOSTALGIE NA DE ONTMANTELING VAN DE 

BROUWERIJ IN 1 9 16  

Nostalgie na de ontmantel ing van de brouwerij 
V.l .n.r. :  Bertrand Tytgadt, Jozef Van Wassenhove, Maurice Bekaert, Louis Potvliege, Napoleon Van 
Nieuwenhuyse. 
De heren laten zich portretteren tussen allerhande brouwersalaam dat voortaan thuishoort in het museum: 
een typische bierkar met dissel en hangende kettingen, drie soorten tonnen, een driepikkel, een mout
keerder, een juk, een gieter, enz. 
Links naast de bierton staat de gieter met regenwater, waarmee de gerst geregeld moet besproeid worden 
als hij ligt te kiemen op de moutvloer. 
Bertrand Tytgadt houdt de moutkeerder vast waarmee de dikke laag kiemende gerst om de 8 uur moet 
gekeerd worden. 
Als de kiemen verwijderd zijn van de gerstkorrels, dan bekomt men de eigenlijke groenmout. Die wordt in 
grote manden geschept en met een juk naar de eesttoren van de mouterij gebracht. Jozef Van 
Wassenhove houdt hier het juk vast. 
Louis Potvliege is met een kleine bezem een houten kuipje aan het schoonmaken. Het zou wel een azijn
vaatje kunnen zijn. 
Bertrand en zijn vrienden drinken bruin bier en roken dikke sigaren. De sigarenbak staat op een ouder
wetse bierton met houten hoepels. 

l s9 
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Florent De Backer en Cyriel Blomme bij de bestelwagen 

Foto van omstreeks 1 930. Florent en Cyriel laden de tonnen op een bestelwagen en voeren het bier naar 
de herbergen. 
Op de voorgrond zien we nog het cirkelvormige pad waarop het paard, voor 1 9 1 6, zijn rondjes liep in de 
tredmolen. De droge mout moest er geplet worden onder een molensteen. Uiteindelijk wordt de geplette 
mout naar de brouwerij gebracht. Daar wordt hij in een bolvormige koperen ketel gestort, zodat het eigen
lijke brouwproces kan beginnen. 

Een etentje onder vrienden • 

Vooraan Bertrand Tytgadt, zoon van Gustave. Hij heeft enkele vrienden te eten gevraagd. De grammofoon 
op de bierton moet voor muziek en gezelligheid zorgen. Achter de tafel v. l .n.r. Maurice Bekaert, Magloire 
De Candt, Michel De Laere, Jozef Vandenbroucke, Camiel Cromheecke en Emiel Spiegelaere. 



Puin ruimen en afbreken 
Tijdens de beschietingen op 26 mei 1 940 wordt de brouwerij zwaar beschadigd. Nadien wordt er besloten 
het gebouw af te breken. Een vijftal arbeiders ruimen puin onder het nieuwsgierig oog van een troepje kin
deren. Op de plaats van de brouwerij Tytgadt komt na de oorlog het "Krügerhof" ( 1 949), heden restaurant 
Zoetendale ( 1 987) en het postgebouw. De benaming Krügerhof werd gegeven omdat Gustave mede
oprichter was van de brouwerij in Eeklo. 

Mevrouw Verkindere-Tytgadt Diane bewoont met haar zoon Marc de prachtige burgerwoning. Zij deden 
veel moeite om het interieur te bewaren met respect voor het verleden. Van het oorspronkelijke patrimoni
um bleef ook nog de ruime en goed onderhouden tuin over met eeuwenoude bomen. 
Zonder de bereidwillige hulp van mevr. Diane Tytgadt en haar zoon Marc kon dit artikel niet geschreven 
worden. Daarvoor onze oprechte dank. l 91 
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IN LEIDING 

ONTSTAAN VAN DE 
PAROCHIE DONK 

Paul D e  Ceuninck 

I n  aansluiting op wat wij reeds publ iceerden in "Honderd jaar Adegem, Maldegem, 
Middelburg"  en "Het paroch iale leven" ,  uitgaven van de heemkundige kring Het 
Ambacht Maldegem, wi l len we de historische wortels omtrent het oprichten van de 
parochie Donk nog iets dieper u itspitten.  

Het huid ige Donk, de meest westelijke parochie van Maldegem met haar ruim 1 000 ha 
oppervlakte en haar circa 1 1 00 inwoners, zag er 1 50 jaar geleden helemaal anders uit .  
Na de Beeldenstorm , die onze contreien in 1 578 teisterde en waarbij ook de abd ij van 
Zoetendale tot een puinhoop werd herle id,  waren de inwoners van het gehucht Donk 
voor hun godsdienstpraktijken aangewezen op de kerk en de priesters van Maldegem . 
Kort nadat het gehucht Kleit bij K. B. van 24 apri l 1 857 als parochie werd erkend en als 
dusdanig gestructureerd , kwamen ook in Donk reële verzuchtingen aan de oppervlakte 
om binnen afzienbare tijd evenzeer een officiële bidplaats te bekomen . 

De wijk Donk had wel haar "plein" ,  de verbred ing van de Heirweg (vroeger ook nog 
"Brugghewegh" genoemd) ter hoogte van de aftakking naar Brezende en zijn eeuwen
oude herbergen zoals 't Gemeentehuis ,  't Nieuw Donk, Batavia en De Blauwe Kroon. Het 
gehucht telde enkele verspreide bescheiden woningen langs de Heirweg ,  Veldhoek en 
Eibey en voor de rest enkele hofsteden waarvan er verschi l lende historische namen 
droegen: 't Groot en 't Klein Sint-Jansgoed , het Hof van Brezende, Schipstale, 
't Lindekenshof op het Eibey en ook "de vier hofstees" van het vroegere abdijgoed van 
Zoetendale, alhoewel dat gedeeltelijk Moerkerks en Middelburgs gebied was. Maar een 
kerk moesten de Donken aren nog steeds ontberen !  

Men kan de tijd n iet sti l doen staan . . .  Donk, dat van oudsher een aparte woonkern vorm
de binnen de gemeente Maldegem, werd als het ware wakker en wou resoluut een zelf
standige parochie worden .  

1 .  ONTWIKKELINGEN D I E  DE WOONKERN HIELPEN VORMEN 

A. Donk: bodemkundig 

I n  de context van de word ingsgeschieden is van het gehucht Donk l i jkt het ons n iet over
bodig een paar karakteristieken van landschappel ijke aard even te belichten . Zij heb
ben ontegensprekelijk in dit landel ijke mi l ieu het doen en laten van de lokale mens, als 
boetseerder van de natuur, steeds sterk beïnvloed . j 95 



Ruim 25 eeuwen geleden vestigden zich in het noordel ijke deel van Gal l ië ,  ook Oud
België genoemd , een aantal Germaanse volksstammen . Het gebied ten noordwesten 
van de Schelde met Zeeland en de Noordzee als grens, waartoe ook onze contreien 
behoorden, werd bezet door de Menapiërs. 
Omstreeks het jaar 57 vóór Ch ristus kwamen de Romeinse legers , met Ju l ius Caesar 
aan het hoofd , z ich van België meester maken . 
De Romeinen verdeelden het veroverde grondgebied in landstreken, die ze met elkaar 
verbonden met de zogenaamde hei rbanen . 

Handelend over de Romeinse versterkte site van Maldegem-Vake verstrekt professor dr. 
Hugo Thoen van de R .U .G .  daaromtrent zeer interessante gegevens en wijst op bepaal
de fenomenen waardoor we een dieper inzicht krijgen in de algemene evolutie die onze 
streek heeft ondergaan . Hij schrijft o .a .  dat de site Maldegem-Vake, die zeer dicht bij 
Donk gelegen is, zich bevindt in  de opvu l l ingsvlakte van de Vlaamse val le i ,  overwegend 
opgevu ld en gen ivel leerd gedurende de laatste ijstijd (Weichsel g laciaal ) .  Hierop heb
ben zich kleine dekzandruggetjes ontwikkeld door windwerking .  Op één van deze 
hogere en drogere ruggetjes kan h ier en daar een - zij het beperkte - bewoning zijn ont
staan. Verder zegt dr. Thoen dat de lagere gedeelten veel vochtiger waren, met zelfs 
veenvorming.  In de Romeinse tijd was de podzolvorming inderdaad reeds aanwezig ,  dit 
wil zeggen een du idel ijke zwarte humuslaag , een bijna witte u itgeloogde laag en een 
u igesproken humus op ijzer-aanrijkingshorizont. Door allerlei egalisatiewerken en vooral 
door de landbouw tijdens de laatste eeuwen is het oorspronkelijke bodemprofiel nog 
slechts sporadisch bewaard gebleven. 
Het l ijdt niet de minste twijfel dat de oorsprong van Donk reeds in de Frankische tijd 
moet gezocht worden. De naam zelf, zoals h ij zelfs op veel plaatsen in Vlaanderen voor
komt, du idt daarop: een "donk" is een zandige landschapsrug binnen drassig gebied . 
De bewoning in onze streken kreeg een defin itief karakter omtrent het jaar 400, na de 
verdringing van de Romeinen door de Franken , die in hoofdzaak landbouwers waren. 
Dat het gehucht doorkru ist werd door een van de oudste verbindingswegen in het 
Meetjesland ,  de zogenaamde Antwerpse Heirweg , werkte de aangroei van de bevolking 
in  de hand. 
De kern van Donk ontwikkelde zich op het knooppunt van de Hei rweg en de 
Brezendedreef, in  de nabijheid van de Zi lt- en de Brezendewatergang .  Trouwens, meer
dere sporen van inp lanting wijzen er tot op heden op dat ook Brezende oorspronkelijk 
een Frankische nederzetting is geweest. 
Ongeveer halfweg tussen de zuid- en de noordgrens vormt de Heirweg,  gelegen op 
gemiddeld 1 0  à 1 1  m boven de zeespiegel , van west naar oost de scheidingsl ijn tussen 
het noordel ijke en het zuidel ijke deel van het dorp en is een niveauverschi l  du idel ijk 
merkbaar. 
Ten noorden van de Heirweg beginnen de meer vruchtbare, lagergelegen landerijen, d ie 
zich verder u itstrekken naar Damme en het poldergebied . 
Ten zuiden van de . Heirweg treffen wij dan de hogergelegen armere zandgronden aan. 
Deze zuidel ijke helft, waartoe Krone en Veldhoek (het vroegere "Zuiddonck") behoren,  
maakte eertijds deel uit van het "Maldeghemvelt" dat eeuwen geleden een woest en u it
gestrekt heidegebied was. De ondergrond bestaat u it een bijna ondoordringbare klei
laag - bedekt met zand , vermengd met wat leem - die een langgestrekte strook vormt 
en zich over het grondgebied van Maldegem, Adegem, Zomergem, Ursel , Knesselare 
en Oedelem u itstrekt. Zij behoort tot de heuvelrug die de Cuèsta van het Meetjesland 
wordt genoemd. Pas vanaf de 1 7e eeuw zijn systematische ontginningen begonnen om 
de gronden in cultuur te brengen. 
Ruim een halve ki lometer ten noorden van Zoetendale loopt de grens tussen de zand-



en de polderstreek. Het was vooral de Augustijnerabdij van Zoetendale, die vanaf de 
1 3e-1 4e eeuw veel heeft bijgedragen tot het cu ltiveren en saneren van de - typisch voor 
de regio - lage en waterzieke gronden. 

B. Vanuit hydrografisch oogpunt 

Er zijn in de geschiedenis perioden waarin het water van de Noordzee herhaaldel i jk en 
vaak met geweld steeds verder landinwaarts drong.  De Duinkerker transgressies waar
mee men van de Se tot en met de 1 2e eeuw had af te rekenen, zul len daar ook niet 
vreemd aan geweest zijn. Na verloop van tijd gaf de zee haar beddingen prijs in ru i l  voor 
grijze klei , zandafzettingen en kreken .  Het aardoppervlak , bedekt met deze marine sed i
menten, bleef Glan nog een tijdlang aan erosie blootgesteld vooraleer deze gronden in 
cultuur konden worden gebracht. Dat het grondgebied van Donk iets met de Noordzee 
heeft gehad ,  getuigen de resten van zeeschelpen en deeltjes van verkalkte visgeraam
ten die aan de oppervlakte komen wanneer in het wei land - vooral in de omgeving van 
de Passiedreef en in de noordel ijker l iggende gebieden - naar water geboord wordt. 
De landschappelijke toestand werd ingrijpend gewijzigd door het graven in 1 25 1 - 1 269 
van de Lieve, de verbinding van de stad Gent met Damme aan het Zwin .  De Lieve l iep 
in de onmiddell ijk� .nabijheid van Zoetendale, op de plaats waar nu  het Leopold kanaal 
loopt. Vroeger werd het water uit de omgeving via de Lammersvliet (ex-Lapscheurse 
Gat) geloosd. Omstreeks het jaar 1 277 werd ten gevolge van deze gewijzigde omstan
digheden een nieuwe watergang gegraven n l .  het Vakeleed of de Vakeleie ( later u itge
breid naar het Sappaertsvaardeken) .  Die Vakewater ing, ten dele gelegen op de gron
den van Zoetendale, had vooral tot taak het teveel aan water dat uit de Donksebeek en 
de Ziltwatergang in de Vakeleie vloeide, af te voeren naar de Lieve. Deze regel ing werd 
getroffen ten overstaan van de Maldegemse vierschaar, d ie destijds nog in het kasteel 
van Reesinghe zetelde. Aldus professor dr. E. Van Mingroot in zijn boek "De abdij van 
Zoetendale te Maldegem . Een kroniek ( 1 2 1 5- 1 584)" . Momenteel wordt een groot deel 
van het Donkse oppervlaktewater nog steeds ,  via Z i lte- en Donksebeek of 
Sappaertsvaardeken (W.58) en bij middel van een sifonsysteem onder het kanaal van 
Schipdonk, naar het Leopoldkanaal afgevoerd . 
Over de waterproblematiek is er in de loop van de eeuwen veel te doen geweest. I n  de 
1 4e en 1 5e eeuw traden de Ziltwatergang en de Vakeleie, die het water van de hoger
gelegen heidegronden afvoerden ,  bu iten hun oevers. Dat zorgde telkens voor ernstige 
moeil ijkheden van al lerlei aard en bracht herhaaldel ijk  betwistingen teweeg waarin het 
bestuur  van de watering,  de gemeentemagistraat, de abdij van Zoetendale, maar ook 
de Donkenaars voortdurend verwikkeld raakten .  
Op het grondgebied van Donk bevinden z ich een zestiental waterlopen (of gedeelten 
ervan) ,  reeds opgetekend in de "Atlas van de onbevaarbare en onvlotbare waterlopen " 
van 1 877. Behalve de Valkaertbeek, die zich in het stroomgebied van de Ede bevindt, 
behoren de andere tot het stroomgebied van de Paddepoele- en Moerassenpolder en 
de Polder Moerkerke-Zu id-over-de-Lieve (de huidige Damse Polder). 

C. Maatschappelijke en stoffelijke constellatie 

Bij het ingaan van het laatste kwartaal van de vorige eeuw en omtrent de tijd dat de 
Donkenaars eraan dachten een kerk te bouwen en van een hechte parochiegemeen
schap droomden, vertoonde het maatschappelijk en stoffe l ijk landschap van Donk een 
eerder desolate aanbl ik .  Een typisch agrarisch en nog sterk geïsoleerd gehucht, waar 
de tijd omzeggens was bl ijven stilstaan. Ook zijn bewoners - zowat 780 - waren van elke 
evolutie, zelfs de meest primaire, gespeend gebleven.  j 97 
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Op de bekende kaart van graaf de Ferraris ( 1 772-1 779) zien we dat het gehucht Donk in de 1 8e eeuw nog 
heel veel bos heeft, aan de oostkant van het Noortommestraatje (Brezendedreef) is het één loofbos. Ten 
zuiden en ten zuidwesten liggen vooral meersen, zoals nu nog het geval is. De ontginning is volop aan de 
gang, daarop wijzen de smalle repelvormige percelen langs wegen en dreven. De bewoning is geconcen
treerd aan de Antwerpse Heirweg. 

De landbouw was de voornaamste en vrijwel enige bron van inkomen en moest aan 
méér dan driekwart van de bevolking werk en bestaansmogelijkheid verzekeren. Enkele 
grote landbouwbedrijven naast meerdere kleine hoevetjes, de zogenaamde "koehou
derpostjes" en de aanzienl ijke schare landarbeiders , aangevuld met ambachtslu i  voor 
de agrarisch-aanverwante d iensten, vormden het Donkse bewonersbestand. Van n ijver
heid en koophandel was er in dit godvergeten hoekje uiteraard geen sprake; alles 
beperkte zich tot het getrouw nakomen van wat door het normale plattelandsleven dage
l ijks werd opgelegd.  Sol idariteit en wederzijdse hu lp in nood waren de kenmerken die 
de Donkenaars zeer terecht sierden. 
Het harde en nooit aflatende labeur op veelal zeer weerbarstige zandgronden moest 
steevast een voldoende oogst aan rogge, haver, paardenbonen, voederbieten en aard
appelen op leveren.  Naast de zorg voor deze hoofdteelten d iende aandacht te worden 
besteed aan het wei land, gehooid gras en klaver, bestemd voor het hoornvee, zonder 
de nateelten zoals rapen, wortelen en spurrie uit het oog te verl iezen. In die tijd werd het 
gebruik van grondverbeteringsmiddelen en scheikundige meststoffen ingeluid. Het 
sodanitraat van Chi l i ,  salpeterzure kalk, guano, superfosfaat, thomasslakken, ch loorpo
tas, kaïniet en sylvin iet en nog zoveel andere handelsmeststoffen voerden de opbrengst 
van landbouwproducten zeer snel op. 



Het leven 'op de buiten' had niet het romantische tintje zoals het wel eens poëtisch wordt 
voorgesteld. Op stoffel ijk  en maatschappelijk vlak heerste, vooral onder de landarbei
dersbevolking van Donk, een armoede die moei l ijk onder woorden is te brengen. Zonder 
van u itzonderlijke dramatische omstandigheden te gewagen, is het n iet overdreven te 
beweren dat hier een ongeloofl i jk grote achterstand diende te worden ingelopen. De 
werkel ijk precaire situatie waarin Donk zich op sommige ogenbl ikken bevond en het ont
moedigend gevoel dat het steeds achterop geraakte, g ingen op termijn ook het moreel 
van zijn inwoners aantasten.  Het leidde bij de Donkse bevolking tot een ware zelfonder
schatt ing, een minderwaardigheidscomplex ten overstaan van overheid en medebur
gers, dat zich zeer lang , tot zelfs enkele tientallen jaren geleden , bleef manifesteren.  
Het is trouwens niet zonder reden dat men in  Donk, op een bepaald tijdstip ,  de bena
ming "Kloefke Donk" als eretitel heeft aangenomen, nadat h ij eertijds door bu itenstaan
ders wel eens in pejoratieve zin werd gehanteerd . 

Voor W.O. 1 bestond in Donk geen enkele cu lturele vereniging noch standenorganisatie.  
Enkel een kermiscomité bracht wat leven in  de brouwerij door op de eerste zondag na 
Allerzielen de jaarlijkse kermis te organiseren.  

Een beknopte situatieschets rond de aankomst van de eerste pastoor ( 1 873) kan , ter i l lu
stratie ,  wat meer verheldering brengen. I n  d ie tijd was er in Donk geen enkel hu is met 
een verdieping. De hu izen waren meestal met in stro gelegde dakpannen gedekt. Er 
waren h ier ook nog woningen waarvan de wanden bestonden uit palen met houten lat
werk doorvlochten en bestreken met potaarde (klei)  en kalk .  Zo was ook de voorlopige 
kerk opgetrokken. Er waren behalve de rijksweg die in 1 783 door keizerin Maria
Theresia van Oostenrijk werd aangelegd op de Krone , geen kasseiwegen . Niets dan 
stofferige zandwegen die 's winters herschapen werden in echte modderpoelen. Als 
later de kerk zal worden gebouwd , werden de bakstenen voor de buitenmuren per schip 
naar Balgerhoeke gebracht en via de Staats baan tot aan de Krone gevoerd . Daar moes
ten paarden voor de wagens worden "bijgelegd" om de zware vrachten tot aan de 
bouwwerf te trekken. De trein maakte in Donk nog geen halt. 

Bij de landbouwers verd ienden de werklieden 's winters 1 1  stuivers (0,99 fr. ) per dag : 
's zomers kon dit oplopen tot 1 4  stuivers. De maaltijden moest men thuis nemen en n iet 
bij de boer. Gekwalificeerde voedingswaren en producten afkomstig van cultuurplanten 
zoals koffie kon men zich maar zeer sporad isch aanschaffen:  karnemelk vormde veelal 
het hoofdbestanddeel van het menu.  De hoogste pacht die de landbouwers in die tijd 
aan hun "heer" dienden te betalen , bedroeg 30 fr. per gemet. Zwarte armoede vierde 
vooral bij de talrijke kroostrijke gezinnen uit de arbeidersklasse hoogtij . 

D. Overwegingen van ethische en religieuze aard moesten uitkomst brengen 

Ook op godsdienstig gebied was het in Donk armoedig gesteld.  Sedert de beelden
stormers in de 1 6e eeuw de abdij van Zoetendale hadden verwoest en de rel ig ieuzen 
verjaagd ,  g ingen de enkele bewoners uit de onmiddel l ijke omgeving hun christel i jke 
pl ichten vervullen in Middelburg . De gelovigen van de andere wijken gingen desnoods 
naar Maldegem, Moerkerke, Sijsele of Oedelem . Door de slechte staat van het wegen
net moest de bevolking zich in die tijd tevredenstellen met enkel het bijwonen van de 
zondagsmis. Oude, zieke en gebrekkige personen moesten zich vergenoegen met het 
thuis verrichten van enkele godvruchtige oefeningen. Vanzelfsprekend begonnen de 
bewoners van de meest afgelegen Donkse wijken op termijn over die el lendige toestand 
te morren. Vooral wanneer er zich een geval voordeed van een haastige en onvoorzie- 1 99 
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ne dood en de ingeroepen bijstand ,  door de grote afstand en de moei l ijk  te begane 
wegen, te laat kwam. 
Het bleef echter niet al leen bij verzuchtingen en protesten ;  men pleegde nu ook con
structief overleg en begon met het smeden van concrete plannen . Maar tussen de plan
nen smeden en deze ook ten u itvoer brengen wist men niet altijd een onderscheid te 
maken. 
Een anekdote : Ter gelegenheid van de aloude Donkse kermis, die toen - zoals nu nog -
op de eerste zondag na Allerzielen werd gevierd , hadden enkele jongeren de koppen 
bij elkaar gestoken en voor de pret opmetingen u itgevoerd en de plaats afgepaald waar 
de kerk moest komen. Het was u iteraard symbolisch bedoeld en jol ijt was er wel 
geweest, maar jaren nadien was er nog geen kerk! 

Men vroeg zich meermaals af vanwaar de redding zou kunnen komen . Geleerden en 
mensen met ervaring op dat vlak woonden hier n iet. Van het toenmalige gemeentebe
stuur van Maldegem was weinig te verwachten.  De gemeenteli jke mandatarissen dach
ten bij voorkeur aan hun kiezers-neringdoeners en niet aan de bewoners van de bu iten
wijken. 

E. En toch zou er redding komen 

Bij ernstige problemen en wanneer men in bepaalde gevallen geen u itkomst meer zag , 
durfden de Donkenaars wel eens hun toevlucht nemen tot Pieter Bernard Coene. Als 
pachter van de Schipstalhoeve kon h ij b ij zijn "propriétarissen" ,  de fami l ie della Fai l le 
d 'Huysse, met wie h ij op goede, vertrouwel ijke voet stond, misschien wel een duit in het 
zakje doen . Tevens vertegenwoord igde hij vanaf 1 858 (en dit tot aan zijn overlijden in 
1 872) de Donkse leefgemeenschap in de Maldegemse gemeenteraad en was in de 
streek gekend als een achtenswaard ig en invloedrijk man. 
U iteindel i jk kwam er toch schot in de zaak. Meerdere invloedrijke personen ondernamen 
stappen bij de bisschoppelijke overheid ,  het gouvernement en het min isterie van Justitie 
om tot de gewenste oplossing te geraken. Als klap op de vuurpij l werd ook bekend dat 
de adel l ijke fami l ie del la Fai l le d'Huysse voornemens was de gronden voor kerk, kerk
beluik en pastorie met tuin onvoorwaardel ijk en gratis ter bersch ikking te stel len. Groot 
waren de verwachtingen bij de Donkse bevolking, maar administratief was men nog ner
gens. 

1 1 .  VOX POPULI VOX DEI 

A. De eerste, nog schuchtere pogingen 

Op 1 0  apri l 1 87 1  richtten de inwoners van het gehucht Donk, met zijn wijken Krone, 
Veldhoek en Eibey, een schrijven aan het gemeentebestuur van Maldegem met de u it
drukkelijke vraag machtiging en medewerking te bekomen om in Donk een kerk, een 
pastorie, een school en een woonhuis voor de koster te bouwen. Als verantwoording 
voor hun aanvraag gebru ikten zi j  d iverse argumenten. Ten eerste was er de grote 
afstand van hun woonkern tot het centrum van Maldegem, die het kwijten van hun chris
telijke pl ichten - vooral het bijwonen van de zondagsmis - erg bemoeil ijkte. Ten tweede: 
de dwingende nood aan geregeld onderwijs voor hun kinderen dat ter plaatse moest 
kunnen worden georganiseerd . Ten derde: de u itzonderl ijke gelegenheid die geboden 
werd door de adel l ijke fam il ie della Fail le d 'Huysse, die de nodige materiêle en finan-



De grote afstand tot de St.-Barbarakerk die het de Donkenaars moeilijk maakt om hunne Christelijke plig
ten te kwijten en aan hunne kinderen het noodlg onderwijs te verschaffen, wordt als hoofdreden aange-
voerd om een eigen kerk te bekomen (brief van 1 0.04. 1 871 ). l 101 
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ciële m iddelen ter beschikking wilde stel len. De brief droeg de handtekening van twin
tig Donkse ingezetenen. Daarnaast werd ook een ontwerp van parochiebegrenzing 
voorgelegd .  
I n  de gemeenteraad van 18  apri l  1 87 1 , waar de vraag van de inwoners van Donk werd 
behandeld,  gaf de raad met eenparigheid van stemmen, "na een langdurige woorden
wisseling zijn gevoelens te kennen hierop niet te kunnen beslissen''. Vooraleer tot de 
stemming over te gaan, had het Donkse raadsl id Pieter Coene de vergadering verlaten 
om reden dat h ij de aanvraag van de Donkenaars medeondertekend had en dus betrok
ken partij was. 

Méér dan een jaar nadien en wel op 8 november 1 872, vertrok opnieuw een brief vanuit 
Donk, maar nu aan het bisdom Gent gericht. Met aandrang werd aan Z. Exc . de bis
schop van Gent gevraagd om op zijn beurt de zaak van Donk aanhangig te maken bij 
het provinciaal bestuur  van Oost-Vlaanderen en te willen bemiddelen bij de gouverneur 
met het oog op het bekomen van de goedkeuring om in Donk een parochie te stichten 
en er een kerk en een pastorie te bouwen. Naast de reeds vroeger aangewende moti
vatie wilden de Donkenaars hun vraag nog wat meer kracht bijzetten door te vermelden 
dat er reeds 20.000 fr. beschikbaar was om de kosten te helpen dekken. 

B. De administratieve molen aangezwengeld 

De vraag van de Donkenaars moet de aandacht van de bisschop getrokken hebben, 
want reeds op 2 december 1 872 richtte h ij een schrijven aan de minister van Justitie in 
Brussel om de goedkeuring te vragen in Donk, een wijk van de gemeente Maldegem, 
een n ieuwe parochie op te richten . De brief was vergezeld van een situatieplan en een 
gedetai l leerde geografische beschrijving met aanduiding van de eventuele paroch ie
grenzen. De admin istratieve molen ging aan het draaien!  

Op 16 december 1 872 ontving het kerkbestuur van Maldegem een schrijven van de pro
vinciegouverneur van Oost-Vlaanderen met het verzoek advies uit te brengen omtrent 
de op te richten parochie op het gehucht Donk. De gouverneur vroeg het kerkbestuur 
ook een omstandig rapport te wi l len opstel len met de exacte gegevens in verband met 
de u itgestrektheid en het aantal inwoners van de huid ige parochie Maldegem, alsook 
deze van de toekomstige parochie Donk. Tevens wees h ij erop dat er rekening moest 
worden gehouden met het advies van het gemeentebestuur van Maldegem. U iteindelijk 
vroeg de gouverneur of er ook een lokaal kon worden voorzien waarin de eredienst tij
del ijk kon plaatsvinden. Ook het gemeentebestuur van Maldegem zond op 1 8  decem
ber 1 872 een schrijven naar de kerkfabriek met het verzoek advies te wi l len verlenen op 
de vraag van de Donkenaars. 

C. Er kwam tegenwind 

Het in itiatief om in  Donk een parochie op te richten had inmiddels in de gemeente 
Maldegem en vooral in enkele van haar buitenwijken heel wat stof doen opwaaien . Dat 
men in Donk om een kerk had gevraagd,  kon men nog enigszins aanvaarden, maar de 
consequenties van deze structuurwijziging lagen vooral maatschappelijk en econo
misch heel wat moei l ijker. 
Immers, de voorgestelde begrenzing van de toekomstige parbchie Donk dreigde voor 
ernstige moei l ijkheden te zorgen. N iet al leen de Donkse dorpskern met de wijken Krone, 
Veldhoek en Eibey waren begrepen binnen die nieuwe structuur. Ook een belangrijk 
deel van de wijken Burkel , Vossenhol, Bogaarde, Butswerve en Vake zouden afge-



De inwoners van Burkel, Bogaerde, Vossenhol , Veldhoek en Vake wensen niet te behoren tot de nieuwe 
parochie; de afstand tot de nieuwe parochiekerk zou voor velen onder hen langer worden dan naar de St.
Barbarakerk. 

scheiden worden van de parochie Maldegem en voortaan tot de parochie Donk beho
ren .  
Het ontwerp van de afbakening van de op te  richten parochie Donk zag er  aanvankelijk 
uit als volgt: 
"De in te richten parochie op den wijk Donk, gelegen aan den westkant op de gemeen
te Maldegem onder de sectiën 1, H en F zal met dezelfde gemeente Maldegem afge
grensd en bepaald worden op de volgende wijs: 
1 e Ten zuiden met het middenpunt der Schautenstraat aan de sectie F (Burke/) met een 
gemengde lijn van A tot B. 
2e Ten oosten met het middenpunt der straat van het Gatje naar het Galgenveld aan den 
wijk Vossenhol, met gemengde lijn van B tot B'. 
1. Verders met het middenpunt der Veldstraat aan den wijk Bogaarde met gemengde lijn 
van B' tot C. 
ll. Verders met het middenpunt des Antwerpschen Heirweg aan den Spieringsbosch 
met rechte lijn van C tot D. 
111. Verders met het middenpunt der Butswervestraat met gemengde en gebrokke lijn 
van D tot E. 
IV Verders volgende het Sappaertsvaardeken aan het geweste Paddepoele met gebro
ken lijn van E tot F 
3e Ten noorden met de scheidingslijn aan de gemeente Middelburg van F tot G. 
Verders met de scheidingslijn aan de gemeente Moerkerke (West-Vlaanderen) van / tot 
A. l 1 03 

1 
1 



Een brief, ondertekend door vijfenzeventig inwoners van de wijken Burkel , Butswerve, 
Bogaarde,  Vossenhol , Veldhoek en Vake werd naar de bestendige deputatie te Gent 
gezonden om te vragen dat hun onderscheiden wijken bu iten de grenzen van de nieuw 
op te richten parochie Donk zouden worden gehouden . A fortiori , op 26 december 1 872 
ontving het gemeentebestuur van Maldegem van 1 62 ingezetenen van Maldegem-cen
trum een schrijven waarin zij zich sol idair verklaarden met de bewoners van Burkel ,  
Butswerve, Vake en Vossenhol .  Dat er  bij hun overmatige bezorgdheid en  hun protest 
tegen de samenvoeging van deze wijken bij de n ieuwe parochie Donk ook economische 
en commerciële motieven een rol speelden , staken de centrumbewoners n iet onder 
stoelen of banken . 

Eigenaard ig genoeg mocht de bisschop van Gent eind december 1 872 een betoog van
' < 

de inwoners van de wijken Burkel en Veldhoek in ontvangst nemen dat weer een heel 
andere klok lu idde.  In dit schrijven,  dat niet minder dan 83 handtekeningen bevatte, 
gaven de inwoners van Burkel en Veldhoek bl ijk van hun enthousiasme met het geno
men initiatief toch in Donk een kerk te bouwen. Bovendien schenen zij het allergrootste 
belang te hechten aan de gunstige invloed die deze kerk zou u itoefenen op het toe
komstige welzijn van de nieuwe parochie .  Verder deden zij nog het voorstel de kerk te 
laten optrekken aan de rijksweg Gent-Eeklo-Brugge, op de Krone, waarvoor ze de recht
streekse en degelijk gekasseide verbinding met Maldegem-centrum, de nabijheid van 
de " ijzeren weg" ,  de centrale l igging (Eibey-Burkel) en het vermijden van onverharde 
toegangswegen als redenen opgaven . 

D. De visie van de kerkfabriek van Maldegem 

Op 26 december 1 872 had er in Maldegem een bu itengewone zitt ing plaats van de 
kerkraad . I n  d ie vergadering brachten de raadsleden - op aandringen van het bisdom 
Gent - unaniem gunstig advies uit ten aanzien van de op te richten succursale kerk in 
Donk voor de inwoners van de aanvragende gehuchten Donk, Eibey, Krone en 
Veldhoek, maar met u itdrukkelijke u itsluit ing van de wijken Burke l ,  Butswerve, Vossenhol 
en Vake. 

Aangezien de kerkfabriek van de parochie St.-Barbara Maldegem erin toegestemd had 
dat Donk als parochie voortaan zelfstandig zou zijn en dus niet meer afhankelijk van 
Maldegem-centrum,  werd door de raad van de kerkfabriek van Maldegem dan ook tot 
de afscheiding besloten en werden aldus de grenzen van de parochie vastgesteld.  
Hier volgt dan de integrale en authentieke tekst waarbij de besl issing van de kerkraad 
een feit werd : 

Aanwijzing van de Scheiding des grondgebieds voor de op te richten Kerk op den wijk 
Oonck met de parochie van Maldegem, volgens het hierbij gevoegd plan. 
Te beginnen aan de scheiding van de gemeenten van Maldegem en Oedelem, tusschen 
de perceelen land Sectie F n°  1928 en 20 15, vandaar langs de dreef zelfde Sectie 
n °  20 13 tot aan den weg n °  67, dezen volgende tot aan de dreef zelfde Sectie n°1657, 
1658 en 1628 tot op den weg n° 59 genaamd 'Bieseveldstraat', deze straat volgende in 
de richting ten westen tot aan dengenen genaamd Sinte Barbaraweg n°  58, welken zal 
gevolgd worden zich ten noorden richtende tot aan den ijzeren weg, dezen ten oosten 
volgende tot aan de dreef gekend n° 886a Sectie F van het lf�daster, dezelve dreef vol
gende tot op den steenweg van Gent naar Brugge, dezen steenweg volgende in de rich
ting van Gent tot aan den weg genaamd Pispotstraat n° 60, deze straat volgende tot aan 
de verbinden der wegen n° 48 genaamd Butswervestraat en n° 49 genaamd 



De familie Pieter-Bernard Coene-Rosalie Roelof van de Schipstalhoeve (toen eigendom van de adellijke 
familie della Faille-d'Huysse en even later van de familie de Ghellinck d'Elseghem-Vaernewyck) heeft veel 
bijgedragen tot het ontstaan van de parochie Donk. De tweede persoon van links, Edmond Coene, zoon 
van Pieter-Bernard, was de vader van bakker René Coene, die Donk van 1 947 tot 1 976 in de gemeente
raad van Maldegem heeft vertegenwoordigd. 

In 1 922 werd na de missie, gepredikt door de redemptorist pater Bloete, aan de noordzijde van de kerk een 
Mariagrot opgericht. Hoogstwaarschijnlijk is in deze periode dit fraaie en nu gezochte bedevaartvaantje ont
staan. Het werd gedrukt bij J.8.0. Heme/soet, bij St. Baafs Gent. In de top Maria met een dubbele nimbus: 
stralen die naar haar gekeerd zijn en stralen die van haar wegschieten. De kerk is met veel detail getekend. / Op de voorgrond bomen, een drietal kapellen en bedevaarders. Uiterst rechts de grot. 1 05 



Donckschen heirweg, dezen laatsten volgende tot aan den landweg genaamd 
Vleysensvelddreve, deze dreef volgende tot aan het perceel land Kadaster Sectie H n°  
554 vandaar door de landen tusschen de perceelen zelfde Sectie ns0 554, 559, 558, 
555, 557, 599, 473a, 472a, 556, 471a, 600, 470a, 469a, 605, 467a, 606, 465, 607, 457, 
456, 608, 468, 446, 467, 449b, 450b, 45 1b, 452, 3 1 7bis, 3 16  en 3 1 7  tot op den weg n°  
5 genaamd de Vaekestraat en Oostdreve, deze dreef volgende tot aan den eersten elle
boog van het Vaekelijken of Sappaertsvaerdeken, van dit laatste punt dit vaerdeken vol
gende tot aan den derden elleboog van voorgenoemd vaerdeken, van dezen laatstge
noemden elleboog langs de dreve Kadastraal gekend Sectie I ns0 510  & 5 1 1 op het 
einde dezer dreve tusschen de perceelen zelfde Sectie ns0 392, 393, 405 & 404 tot op 
de scheiding met de gemeente Middelburg. 
Aldus vastgesteld door den raad der kerkfabriek van Maldegem, om gevoegd te wor
den bij zijn besluit van 26 december 1872. 
De Secretaris-Tresorier. De voorzitter. 

E. Een hele geruststelling 

Na herhaaldel ijk aandringen bij het gemeentebestuur en de bisschoppelijke overheid 
bekwamen de Donkenaars u iteindel ijk toch dat zowel door de burgerl ijke als geestelijke 
hogere instanties van staat en provincie, tot de oprichting van de 'Parochie Donk' werd 
besloten.  

I n  een gedenkschrift van de hand van meester C.  De Sutter, die in 1 885 h ier in  Donk 
aankwam om de heer R .  Schietse als onderwijzer op te volgen, lezen we: "U it geestelij
ke nood en godsdienstijver is de parochie Donk ontstaan ! " . En inderdaad, uit hetgeen 
volgt zal du idel i jk bl ij ken wat de godsdienstzin en de onderl inge samenwerking - in een 
lange trad itie - wel vermogen. 

1 1 1 .  D E  WEG STI LAAN G EËFFEND 

A. De aarzelende houding bij het gemeentebestuur 

Het ontwerp omtrent de n ieuwe parochie kwam nu herhaaldel ijk en in versneld tempo 
aan bod tijdens de Maldegemse gemeenteraadszitt ingen . In de vergaderingen van 7 en 
1 4  januari 1 873 werden het reeds eerder vermeld ,  op 8 november 1 872 gedateerd 
schrijven van de Donkenaars aan de bisschop van Gent en diens antwoord daarop, en 
de brief van de arrond issementscommissaris ,  respectievel i jk op 2 en 1 6  december 1 872 
gedateerd en gericht aan het Maldegemse gemeentebestuur, u itvoerig besproken. 
Zowel door het bisdom als door het provinciaal gouvernement werd daarin aan het 
gemeentebestuur om advies gevraagd betreffende de op te richten parochie. Telkens 
werd . . .  "na een langdurige discussie deze zaak uitgesteld om die eerst rijpelijk te onder

zoeken . . .  " 

B. De Donkenaars bleven aandringen 

Omtrent dezelfde tijd richtten de Donkse in itiatiefnemers zich andermaal tot het 
gemeentebestuur van Maldegem met een nieuwe aanvraag waarin alleen nog sprake 
was van een te bouwen kerk met pastorie. H ierbij werd nog vermeld dat het· gehucht 
Donk een u itgestrektheid had van 1 . 500 ha en een bevolking van 1 .000 à 1 .200 zielen 
telde. 



De kerkfabriek van Maldegem stemt in met de oprichting van de parochie Donk en legt in overleg met het 
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen op 26 december 1 872 de grenzen van de parochie vast. 

Het college van burgemeester en schepenen l iet deze cijfers natrekken en kwam na een 
nauwkeurig onderzoek tot de constatatie dat Donk in werkel ijkheid slechts een opper
vlakte had van 1 .047 ha met een bevolking van 705 inwoners. 
Op grond van de volgens het gemeentebestuur foutieve opgave en om reden dat het 
zich voor de opdracht geplaatst wist een gemeenteschool te bouwen met de onvermij
delijke f inanciêle consequenties vandien , werd tijdens de raadszitting van 22 januari 
1 873 voorgesteld ongunstig advies te geven over de vraag van de Donkenaars . Dit werd 
met zeven stemmen voor en één stem tegen bevestigd. I n  dat raadsbesluit werd verder 
nog gestipuleerd dat, in geval de kerk er toch zou komen , "" . de gemeente niet kan tus
schenkomen in de geldelijke middelen tot oprichten eener nieuwe kerk op den wijk 
Donck om reden dat er nog andere gehuchten zijn die in hetzelfde geval verkeeren en 
dat de raad reeds vastgesteld heeft om aldaar een schoollokaal met onderwijzerswoo
ning te bouwen tot we/kers oprichting de gemeente groote onkosten zal te betalen heb" 
ben". l 1 07 
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Wat de vraag betreft voor het bouwen van een pastorie, zal het gemeentebestuur u iter
aard dezelfde gedragslijn volgen. Als antwoord op de vraag van de arrond issements
commissaris van 2 1  augustus 1 873 en gesteld op u itnodiging van de min ister van 
Justitie om de wijk Donk een " pastoreele woning" te verschaffen,  werd in de gemeente
raad van 26 augustus 1 873 volgend besluit getroffen :  "" . Overwegende dat de raad de 
noodzakelijkheid niet erkent van het bouwen eener kerk op dien wijk. Overwegende dat 
de gemeente niets bijgedragen heeft in het oprichten der parochie van Cleyt noch in het 
opbouwen der kerk of van de pastorij zal de gemeente niet de kosten op zich nemen 
voor het verschaffen van eene pastoreele wooning op den wijk Oonck. . .  " 

IV. DE VOORLOPIGE KERK 

A. Donk kreeg een parochiaal beheerder ad hoc toegewezen 

I nmiddels echter was de vraag naar een paroch iale structuur vanwege de Donkenaars 
steeds maar bl ijven doorwerken. Ook de admin istratie was haar gang gegaan en u it
eindel i jk kreeg men van de hogere instanties het principieel akkoord om in de wijk Donk 
een parochie op te richten . Er zou dus wel degelijk een kerk met de nodige accomoda
tie worden gebouwd . 

Het operationele stad ium werd ingelu id met de komst van een voorlopig paroch iaal 
beheerder die,  als afgevaard igde van het bisdom Gent en zelfs als eventueel titularis 
van de n ieuwe parochie ,  door de bisschoppelijke overheid was aangewezen om de 
voorbereidende werkzaamheden te coördineren.  Het was E .H .  Reynekinck, een gebo
ren Eeklonaar en toen onderpastoor in Lokeren,  die het bevel van aanvang had gekre
gen om de niet te onderschatten opdracht tot een goed einde te brengen. 

In een schrijven van 2 januari 1 873 wendde burgemeester Desi ré Van Mul lem zich reeds 
tot onderpastoor Reynekinck. Daarin stelde h ij dat het gemeentebestuur alsook de kerk
fabriek van Maldegem in het bezit waren van de vraag een succursale kerk in het 
gehucht Donk op te richten . Aangezien E .H .  Reynekinck door de bisschop van Gent 
werd aangeduid als eventueel titularis van de n ieuwe kerk en pastorie, wenste de bur
gemeester te worden ingelicht over de bron van inkomsten die de beheerder zou aan
wenden om de kosten te dekken voor de constructie van kerk, pastorie en lokaal waar
in de l iturgische d iensten voorlopig zouden plaatsvinden . 

Reeds op 5 januari 1 873 deelde E .H .  Reynekinck het schepencollege van Maldegem 
mee dat het terrein waar de pastorie en de nieuwe kerk zouden worden opgebouwd 
door een - niet nadergenoemd - grondeigenaar van Donk gratis zou worden ter besch ik
king gesteld .  Wat de reusachtige reeks van u itgaven betreft die het bouwen van de kerk, 
de pastorie en de voorlopige kerk ontegensprekel ijk met zich zou meebrengen, wist E .H .  
Reynekinck te  melden dat "Ie local provisoire pour / 'exercice du Culte, sera construit au 
moyen de fonds déja souscrits et on compte pourvoir aux frais de construction du pres
bytère et de la nouvelle église au moyen de dons charitab/es et des subsides ordinai
res de la Province et de l'Etat". 

Uit het antwoord van E .H .  Reynekinck aan het gemeentebestuur van Maldegem mag 
bl ijken dat de eminente "gezondene" de toekomst hoopvol tegemoet zag. 
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Het antwoord van E.H.  C. Reynekinck op de vraag van burgemeester van Mullem hoe de bouw van de kerk / 109 zal gefinancierd worden (d.d. 5.01 . 1 873). 
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Reynekinck Carolus Franciscus 
0 Eeklo,  1 1  /0 1 / 1 8 3 5  
2 9/0 5 / 1 8 5 8 :  p riesterwijding 

2 9 / 1 1 /1 86 1 : onderpastoor Moerbeke (Geraard sberge n )  

1 5/ 1 2 / 1 8 6 2 :  ontslag 

1 5/ 1 2 / 1 862 :  onderp astoor Middel burg 

2 8/08 / 1 8 6 8 :  habituant M id d el burg 

24/05 / 1 8 6 9 :  ond erpastoor ' Lokere n  

2 7  / 1 1 / 1 8 7 8 :  p astoor Melsen 

1 5/03 / 1 8 8 1 : pastoor Overm e re 

+ O verme re , 27 /04/ 1 904 

Curriculum vitae van E .H .  Carolus Reynekinck die in 1 873 door de bisschop van Gent werd afgevaardigd 
om in Donk een kerk en pastorie te bouwen. 
Het weekblad, de Gazette van Eecloo, van 20 oktober 1 872, berichtte het volgende: "Donck gaat tot eene 
geestelijke gemeente verheven worden, dank der edelmoedigheid van twee zo rijke als godsvruchtige eige
naars die ter plaatse veel eigendommen bezitten. Eerstdaags wordt overgegaan tot het bouwen van eene 
voorlopige bidplaats. De pastoor is reeds benoemd: Karel Reynekinck van Eecloo, onderpastoor te 
Lokeren, was vroeger onderpastoor te Middelburg". 

B. Een voorlopige constructie 

De eerste concrete stap in de goede richting was vooralsnog de constructie van een 
voorlopig kerkje. En hier verd ient wel eens onderstreept te worden wat godsdienstz in ,  
waarachtige beziel ing en eensgezindheid vermogen. Nog steeds kijken we met ver
wondering en bewondering op naar wat onze voorouders wisten tot stand te brengen. 
Met de beperkte middelen werd de hand aan de ploeg geslagen; zowel de eenvoudige 
dagloner als de boer beschouwde het als een pl icht solidair mee te werken aan het edel 
opzet waaraan men vol enthousiasme was begonnen. 

De grond waarop de kerk en pastorie zouden komen, situeerde z ich aan de westkant 
van de Brezendedreef (toen nog Noortommestraatje geheten) en was geschonken door 
de adel l ijke fami l ie del la Fai l le d'Huysse. Op dat perceel grond (Sectie H nr.57 van het 
kadasterplan Popp) ,  dat zich uitstrekte vanaf het erf met de hu idige herberg 't Pleintje 
tot aan het kerkhof (aan de eerste bocht van de weg) zouden de kerk en de pastorie 
worden opgetrokken en verder aansluiten met een respectabele tuin. Maar vooraleer dit 
kon worden gerealiseerd , moest nog de eerste spadesteek worden gegeven voor de 
inplanting van de "noodkerk" .  Het noodkerkje kreeg een plaats (nr. 57b) naast de in aan
bouw zijnde pastoorswoning (nr. 57c) waar zich nu ( l inks van de pastorie) het bijgebouw 
bevindt dat tijdens Wereldoorlog I l  nog als klaslokaal heeft gefungeerd . 

I n  de jaren zeventig van de vorige eeuw was een groot deel van onze streek nog beplant 
met sparren. De Burgerlijke Godshu izen van Brugge en tal van andere grootgrondeige
naars stelden dan ook graag een deel van hun bossen beschikbaar voor het kappen van 
bomen en leveren van het nodige hout voor de opbouw van het voorlopige bidplaatsje. 
Het waren vooral dunne staken, de zogenaamde "persen" ,  van allerlei vorm en afmetin
gen die de Donkse werkers van het eerste uur best konden gebruiken. De muren van 
het voorlopige kerkje bestonden uit palen gehouwen uit zware sparren , doorvlochten 
met latwerk en rijshout. en binnen en bu iten bestreken met potaarde of klei. De klei werd 



ter plaatse gedolven in de Zilt , de laaggelegen brakke landerijen ten westen van de 
Brezendedreef en ook op de hofstede van Boer Coene. Ook het dak werd vervaard igd 
uit grof dennen- of grenenhout en gedekt met stro. 
Wat de meubi lering en de noodzakelijke accommodatie betreft, diende u iteraard al ler
eerst gezorgd voor een altaar. Primitiever kon het n iet: een afgedankte, hoogpotige gam
mele tafel kreeg die functie toegewezen. In het midden van d it meubelstuk was een 
rechthoekige open ing u itgespaard waarin de altaarsteen met de rel ikwieën zou rusten . 
De voorlopig aangestelde titularis zou voorts voor al het andere zelf moeten zorgen 
wilde h ij de l iturgische diensten op een waard ige manier laten plaatshebben. Van ander 
kerkmeubi lair was geen sprake. De gelovigen moesten zelf hun zitstoel aanbrengen wil
den ze de zondagsmis op een comfortabele manier bijwonen .  En te lkens opnieuw droe
gen de Donkenaars, ondanks hun vrij benarde levensstandaard als gevolg van de voor 
die periode gekende "slechte boeren jaren" , toch hun steentje bij om alles wat ze een
maal en niet zonder moeite waren begonnen, kans op slagen te geven.  

V. DE PASTORIE IN AANBOUW 

A. Naar een definitieve situatie 

Op 1 0  september 1 873 bracht het gemeentebestuur  de arrondissementscommissaris te 
Gent ter kennis dat de gemeente Maldegem, ingevolge de raadsbesl issing van 26 
augustus voord ien , in geen geval financieel zou tegemoetkomen in de bouwkosten van 
een pastorie op het gehucht Donk. 

Wat betreft de precieze omstandigheden waarin die pastorie werd opgericht, tasten wij 
tot nu toe enigszins in het duister. De procedure inzake de constructie en de opvolg ing 
van dit bouwdossier, die ongetwijfeld onder de le id ing van E.H.  Reynekinck verl iep, l iet 
inderdaad weinig of geen sporen na. Zelfs de kadasterboeken brengen daaromtrent 
weinig aan het l icht. 
Uiteraard geeft het zogenaamde Popp-plan van 1 856-60 nog geen enkele aanduid ing.  
Wel treffen we reeds de kadasternummers en de bijhorende kadastrale legger aan , d ie 
ons inl ichten over de herkomst, de toenmalige eigenaar of eigenaars en de grootte van 
de strook grond waar de ker}< en pastorie zouden komen . Meer bepaald gaat het hier 
over de Sectie H nr. 57 die samen met verschi l lende andere percelen vermeld staat 
onder artikel 287 van de legger en die toebehoorden aan baron Hypol ite Ludovicus 
Theodorus Ghislenus della Fai l le d 'Huysse , gehuwd met Pélagie de Kerchove 
d'Ousselghem. Bedoeld nummer 57 van de Sectie H was een stuk (onbebouwd) land 
met een grootte van 30 a 50 ca en geklasseerd in klasse 4 met een belastbaar inkomen 
van 4, 1 8  frank. 
Vanaf het begin van de 1 9e eeuw was deze grond ,  samen met de perce len Sectie H nr. 
58 en 59, eigendom van de fami l ie Cornelis Matthys-Judoca Verbiest. Zij bewoonde de 
percelen 58 en 59 en dreef er (op de plaats waar nu de herberg 't Pleintje is gevestigd) 
naast een boerderijtje ook een dorpsherberg. Cornelis Matthys stierf omstreeks 1 830 en 
kort nadien werd het erf met bijbehorende grond door zi jn nabestaanden door middel 
van "vente" verkocht aan baron François-Maximi l ien della Fai l le d 'Huysse (2e l ijn van de 
adellijke famil ie del la Fai l le d'Huysse) ,  gehuwd met barones Marie-Ju l ie van Rocholfing 
de Nazareth. 
De weduwe van Cornelis, Judoca Verbiest, mocht met haar kroost, drie zonen en twee 
dochters, als pachteres de taverne met aanhorigheden b l ijven bewonen. l 1 1 1  



Beperken wij ons echter tot de strook grond die op een gegeven ogenbl ik voorbestemd 
werd voor de kerk, pastorie en tuin en aangeduid met het nummer 57 onder de Sectie 
H. In de "Tableau ind icatif supplémentaire" ,  deel 2 van 1 880 vinden we de opeenvol
gende sectienummers terug d ie aan hetzelfde perceel (H 57) werden toegekend vanaf 
1 877 tot 1 907 met verwijzing naar de desbetreffende artikels i n  de kadastrale legger. In  
deel 1 b daarvan vinden we op fol io 6 en volgende onder artikel 287 de opeenvolgende 
eigenaars terug (na de bezitswissel van ca. 1 830): 

1 .  Baron del la Fai l le d 'Huysse (2e l i jn van die fami l ie) ,  eigenaar te Gent "door partage" 
in 1 848. 

2 .  Baron Hypol ite Ludovicus Theodorus Ghislenus del la Fai l le d'Huysse (2e l i jn) ,  
gehuwd met barones Pélag ie de Kerchove d 'Ousselghem "door partage" in 1 876. 

3 .  Barones Hortense Marie Albine Adelaïde Colette Ghislaine en baron Adolphe 
l desbalde Marie Edouard , k inderen van Edouard Théophi le lsidore del la Fail le 
d 'Huysse (4e tak) en barones Albine van der Gracht d 'Eeghem. 

4.  Barones Hortense Marie Albine Adelaïde Colette Gh islaine del la Fai l le d'Huysse, 
eigenares te Deurle "door partage" in 1 880. 

5 .  Ridder René Ernest Cami l le de Ghel l inck d 'Elseghem-Vaernewyck (2e tak van de 
adel l ijke fami l ie de Ghel l inck d 'Elseghem-Vaernewyck),  echtgenoot van barones 
Hortense del la Fai l le d'Huysse ( reeds bovenvermeld) .  

(Voor de opeenvolgende generaties van de fami l ie del la Fai l le d'Huysse verwijzen we 
naar de bij lage op het einde van dit artikel )  

B. Een loopje met de tijd 

Terwijl wij nu toch het terrein prospecteren dat door de adel l ijke fami l ie gratis voor de 
kerk en pastorie ter beschikking werd gesteld,  veroorloven we ons even vooruit te lopen 
in de tijd .  
Pas interessant wordt het vanaf fol io 7 4 van de kadastrale legger (deel 1 art. 229-450). 
Onder volgnummer 26 1 vinden wij het volgende: 
1 .  Donck: S .  H nr. 57 ,  land, in  1 877, d ivisé entre 57a et 57b, "nouvel le construction" .  
2 .  Op de volgende fol io staat nog , onder de volgende nummers, vermeld :  
285: Donck H57b, land, in 1 880, partage "nouvelle construction, changement de  l im ite 
avec 57b" .  
286:  Donck H57b,  kerk, i n  1 880, partage "agrandissement, changement de l imite avec 
57a et 57c et de destination" .  
287: Donck H57c, huis ,  in 1 880, partage "agrandissement, changement d e  l imite avec 
57b" .  
293: Donck H57e, kerk, in 1 88 1 , "devenu imposable" .  
294: Donck H57f, zondagsschool ,  in 1 88 1 , "devenu imposable"·. 
295: Donck H57g , hu is ,  in 1 88 1 , "devenu imposable". 
Op fol io 3 1 8  en steeds onder hetzelfde artikel vinden wij verder: 
301 : Donck H57e, kerk, in 1 892, "succession" .  
302: Donck H57f, bijzondere school ,  in 1 892, "succession" .  
303: Donck H57g, hu is ,  in 1 892, "succession" .  
Genoemde percelen werden overgebracht naar een nieuw artikel , n l .  37 1 5  van de 
kadastrale legger, deel 2 fol io 1 88 .  
B i j  d i t  artikel vinden wij a ls  opeenvolgende eigenaars: 
1 .  Ridder Christian Amaury ldesbalde de Ghel l inck d'Elseghem (naakte eigenaar), 
Swynaerde. 
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Eerste bouwfase (bovenste plan): op de sectie H n r. 57 worden eerst de noodkerk 57b en de pastorie 57c 
opgetrokken. 

Tweede bouwfase (onderste plan): op de sectie H 57e wordt de kerk gebouwd, de pastorie 57c-g en kla-
slokaal 57f; de houten noodkerk . is gedeeltelijk afgebroken en vergroot tot aan de straat om 2 klassen 

1 1 13 mogelijk te  maken (Bron: kadaster, Gent). 



Ridder René Ernest Cami l le de Ghel l inck d'Elseghem (vruchtgebru iker), Swynaerde, in  
1 9 1 9  "cessation d 'usefru it" . 
2 .  Ridder Christian Amaury ldesbalde de Ghel l inck d'Elseghem, Swynaerde. 
Als interessante gegevens noteren wij nog: 
3. Donck H57e, kerk. 
4. Donck H57f, school , in  1 907, "démol ition partiel le, réun ie avec 57g sous 57h".  
5 .  Donck H57g, huis ,  in  1 907, " réunie avec 57f sous 57h" .  

C. Nabeschouwing 

Bij de interpretatie van de kadastergegevens zou het er op het eerste gezicht op neer
komen dat de hu id ige vorm van de pastorie pas in 1 907 of omstreeks die tijd is bepaald 
en dat er voord ien sprake zou zijn geweest van twee aparte gebouwen - al dan n iet los
staand of met elkaar verbonden - n l .  een gebouw dat dienst deed als school en een 
ander dat b l ijkbaar fungeerde als pastorie. Dit laatste is echter niet specifiek vermeld in 
de geraadpleegde documenten.  

Nauwkeuriger bekeken en samenvattend kunnen wij ons,  volgens de exacte gegevens 
van het kadastrale 'Croquis d'arpentages', daar echter het volgende bij voorstel len: 
Nog vóór het jaar 1 877 was men reeds begonnen met het perceel grond, kadastraal 
gekend onder Sectie H nr. 57, eigendom van barones Hortense en haar broer baron 
Adolphe del la Fai l le d'Huysse en door deze adel l ijke fami l ie voorbestemd als schenking 
voor de vestiging van kerk en pastorie, te verdelen in  een aantal kavels. Het perceel 
kreeg nu een nieuwe samenstel l ing en werd aangeduid met de nummers H 57a tot en 
met H 57d. Het perceel H 57a bleef voorlopig akkerland .  Op het perceel H 57c werd 
begonnen met het bouwen van een hu is (de pastorie) en daarbij aanslu itend ,  op het per
ceel H 57b, zou weldra het in hout opgetrokken voorlopige kerkje komen . Het perceel H 
57d kreeg een moestuin  als bestemming.  

Eind de jaren zeventig ,  begin tachtig van vorige eeuw kreeg perceel H 57 alweer een 
nieuwe indel ing en werden de binnengrenzen gewijz igd.  Zo werd er een lot H 57e 
gecreëerd waarop de nieuwe kerk (nu in baksteen) zou worden opgetrokken. I ntussen 
was barones Hortense del la Fai l le d 'Huysse al leen eigenares van het goed geworden. 
De bestemming van de kavels zag er dan uit als volgt: H 57a werd voor een deel H 57e 
waarop de kerk werd gebouwd , H 57b bevatte nog steeds de noodkerk, H 57c waar het 
hu is (pastorie) zich bevond werd H 57g, terwijl H 57d als tuin bleef fungeren.  
Perceelsonderdeel H 57f kreeg als bestemming het eerste klaslokaal waarvan de voor
gevel samenviel met de rooi l i jn .  

Toen de n ieuwe kerk gaandeweg haar voltooi ing naderde en reeds gedeeltel ijk  in 
gebru ik  kon worden genomen, werd het voorlopige houten kerkje deels gesloopt. Een 
restant van de noodkerk dat aanleunde bij de nieuwe school van de latere pastoor De 
Swaef, moest voorlopig als tweede klaslokaal ter besch ikking b l ijven. 
Wanneer de Zusters Maricolen zich op 5 mei 1 885 in Donk kwamen vestigen en er het 
hu is met aanhorigheden - ook een schenking van de fami l ie della Fai l le d'Huysse - van 
meester R. Schietse (die inmiddels Donk had verlaten) betrokken om hier ter p laatse het 
basisonderwijs voor meisjes verder te organ iseren,  vertrokken uiteraard die meisjes naar 
de nieuwe lokalen aan de (hu idige) Donkstraat. 

Toen bij besl issing van de gemeenteraad van 2 1  januari 1 885 de 'gemeentelijke 
gemengde lagere school '  werd afgeschaft en de heer Theofiel Cools op 27 februari van 



datzelfde jaar ontslag moest nemen als schoolhoofd , konden de jongens uit de vrije 
basisschool nu ook verhuizen en de lokalen betrekken van de 'gemeenteschool ' .  

Rond de eeuwwissel ing werden de klaslokalen binnen het  kerkbelu ik dan ook maar 
afgebroken. In p laats daarvan kreeg de pastorie aan weerszijden , gel ijklopend met de 
voorgevel ,  een nieuw bijgebouw. Links van de pastorie werd het een polyvalente ruim
te, terwijl rechts een bergplaats werd aangebouwd . Die bergplaats zal in mei 1 987 t .g .v. 
de restauratie van de pastorie voorgoed verdwijnen. De achterl iggende 'stal l ingen ' ,  
behorende b i j  de pastoorswoning, b leven behalve kleine wijzig ingen bestaan. 

Wat enigszins eigenaard ig overkomt, is het feit  dat, volgens de kadastrale omschrijving,  
de fami l ie del la Fail le d 'Huysse en later de fami l ie de Ghel l inck d 'Elseghem zeker nog 
tot 1 9 1 9  eigenaar is gebleven van de percelen en het pas een hele tijd nadien is dat de 
kerkfabriek van Donk in de kadasterboeken vermeld staat als zijnde eigenares van de 
grond waarop de kerk en pastorie zich bevinden. Heden ten dage zijn deze percelen bij 
het kadaster gekend als Sectie H nr. 57k (kerk) en Sectie H nr. 571 (pastorie) .  

Om deze eeráer droge, maar toch niet onbelangrijke opsomming af te ronden, kunnen 
wij daar nog het volgende aan toevoegen: 
Het is overduideli jk dat de grote stoot die er nodig was om tot de oprichting van de 
parochie Donk over te gaan, gegeven werd door de adel l ijke fami l ie della Fai l le 
d'Huysse. Ze stelde immers, onvergolden, de gronden ter besch ikking om er een kerk, 
een pastorie en een hu is voor de koster te bouwen. Kerk en pastorie zouden op het per
ceel (Plan Popp) Sectie H nr. 57 komen, terwijl een deel van het perceel Sectie H nr. 
1 97 4 (waar zich nu het secretariaat van de school bevindt) bestemd werd als kosters
woning.  Bl ijkbaar had , als gevolg van de genomen opties, vooral voor het perceel H 57, 
een opdeling plaats die herhaaldeli jk werd gewijzigd. Wanneer wij  ons beperken tot een 
reconstructie van de inplanting van kerk en pastorie stel len wij vast dat de fami l ie del la 
Fai l le d'Huysse de strook grond had afgestaan als een soort cijnsgrond, maar die eigen
dom bleef zonder cijnspacht van de schenker. Nog zeker tot het jaar 1 9 1 9  bleef die 
grond naakte eigendom van ridder René de Ghel l inck d 'Elseghem-Vaernewyck, echt
genoot van barones Hortense del la Fai l le d'Huysse ( reeds overleden op 8 maart 1 89 1  ) .  

Reeds in  1 922 had ridder René de  Ghel l inck d 'Elseghem, eigenaar van de  cijnsgrond 
waarop de kerk en pastorie waren gebouwd , de intentie deze, met de gebouwen, in 
volle eigendom te schenken aan de kerkfabriek van Maldegem-Donk. Het kerkgebouw 
zou met de grond worden overgeschreven naar de kerkfabriek, doch wat de pastorie 
betrof, werd er nog getwijfe ld .  Deze zou mogel i jk kunnen overgaan naar het 
"Maldegems Welzijn" ,  een maatschappij zonder winstoogmerk. Na onderhandelingen 
met het bisdom Gent werd de knoop doorgehakt en kwam alles in vol le eigendom aan 
de kerkfabriek van Donk. Na de nodige administratieve formaliteiten ten aanzien van het 
gemeentebestuur en de bestendige deputatie van de provincie te hebben in orde 
gebracht, werd de eigendom bij akte verleden ten overstaan van notaris H. Vermast op 
29 september 1 926. In de vergadering van de kerkraad van 6 april 1 930 werd geakteerd 
dat de vergoeding van de gemeente, voor de pacht van de pastorie, werd vastgesteld 
op 3 . 1 00 fr. 

Vermoedelijk werd reeds in 1 87 4 begonnen met het bouwen van de pastorie. Door het 
feit dat niet kon worden gerekend op enige overheidssubsidie was men genoodzaakt op 
zoek te gaan naar andere financiële middelen . I n  geen enkel archief van de geconsul-
teerde openbare diensten,  noch bij particu l ieren is in dit verband enig spoor van reke- / ns 





ningen te vinden . Méér dan waarschijn l ijk  zal men andermaal een beroep hebben 
gedaan op de vrijgevigheid van de gekende Donkse beschermheren en zal barones 
Hortense della Fai l le d 'Huysse de ganse constructie hebben bekostigd.  Wie anders . . .  ? 
Ogenschijn l ijk is de hypothese dat de pastorie in twee fasen zou gebouwd zijn niet 
houdbaar. De overlevering en ook het architectonische en fysische exterieur van het 
gebouw laten sterk vermoeden dat het u itzicht van de pastorie - wel iswaar de periodie
ke herstel l ingen in  acht genomen - reeds van bij het beg in ongewijzigd is gebleven . Ze 
werd opgetrokken in Scheldesteen en kreeg van meet af aan een verdieping.  Al leen het 
huidige bijgebouw, l inks van de pastorie - dat van 1 936 tot 1 946 als klaslokaal d ienst 
deed - was er oorspronkelijk niet. Het is vrijwel zeker dat als h ierboven sprake is van 
twee afzonderl ijke gebouwen, het ging over enerzijds de pastorie en anderzijds de 
school .  Ongeveer op die plaats zal pastoor J .T.  De Swaef inderdaad het eerste klaslo
kaal voor zijn Vrije School bouwen, dat ook zou dienst doen als vergaderplaats voor de 
pas opgerichte Mariacongregatie. Het zal worden gebouwd met de voorgevel tot bij de 
rooi l ijn (straat) en pas op 6 juni 1 877 worden afgewerkt. Maar laten we de draad van het 
verhaal weer opnemen . . .  

Vl. HET KERKGEBOUW AAN D E  ORDE 

A. Het bouwdossier 

Niettegenstaande het Maldegemse gemeentebestuur op 1 7  januari 1 876 de provincie
gouverneur had gemeld dat er niets werd gewijzigd aan het raadsbesluit van 26 augus
tus 1 873 inzake het optrekken van een pastorie in het gehucht Donk en dat de gemeen
te Maldegem u i teraard n iet zou tegemoetkomen in de kosten ,  d raaide de 
administratieve molen verder. 
Het op te richten kerkgebouw zelf was nu herhaaldeli jk aan de orde. Er werden achter
eenvolgens twee verschi l lende bouwplannen voorgelegd, zowel aan de kerkfabriek als 
aan het gemeentebestuur van Maldegem. Na een ernstig onderzoek moest een keuze 
worden gemaakt en het resultaat aan de bisschoppelijke ove

.
rheid en aan het provin

ciebestuur ter goedkeuring worden aangeboden. U iteindel i jk werd het tweede plan 
weerhouden en door het gemeentebestuur, bij brief van 1 4  augustus 1 876, aan de gou
verneur meegedeeld .  

B. Andermaal werd een titularis aangesteld 

Waarom E .H .  Reynekinck, die hier het pionierswerk had verricht en voor een voorlopig 
kerkje en pastoorswoning had gezorgd ,  te Donk geen vaste stek kreeg,  wordt in niet één 
archiefstuk vermeld .  
Heel in het kort samengevat weten wij over Carolus Reynekinck enkel dat h ij op 1 1  janu
ari 1 835 te Eeklo geboren werd . Hij was op 1 5  december 1 862 onderpastoor in 
Middelburg en op 24 mei 1 869 werd h ij als onderpastoor in Lokeren aangesteld .  Tijdens 
deze ambtsperiode kreeg E .H .  Reynekinck het opstarten van de parochie Donk als 
opdracht. Later werd h ij nog pastoor in Melsen en u iteindel ijk in Overmeire .  E .H .  
Reynekinck verwisselde het tijdel ijke voor het eeuwige op  27  april 1 904. 

Foto links: toen E.H. Karel Maenhout op 8 februari 1 987 aangesteld werd tot pastoor van Donk, werd ein
delijk komaf gemaakt met de restauratie en de renovatie van de pastorie. Sedert de oprichting in 1 873 was 
er weinig of niets aan gewijzigd. 
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Pastoor Petrus Teurrekens. 

In een brief van 1 3  september 1 876 gericht aan de Maldegemse burgemeester Désiré 
Van Mul lem, behandelde Mgr. Bracq, bisschop van Gent, u itvoerig de oprichting van de 
parochie Donk. Daarin deelde h ij o .a .  mee dat er reeds een pastorie en een houten 
kapel gebouwd en ter besch ikking waren. Tezelfdertijd prees h ij zich gelukkig te kunnen 
aankondigen dat één van zijn priesters bereid gevonden was zich een en al ten dienste 
te stel len van de inwoners van Donk. Het was E .H .  de Sinsano, tot dan toe onderpastoor 
van de Sint-Walburgaparochie in Oudenaarde. Het bericht specificeerde wel dat deze 
priester zich eerst nog ter plekke zou begeven om de situatie van nabij in ogenschouw 
te nemen . 
Nu  b l ijkt wel dat E .H .  de Sinsano, na zich van de toestand te Donk te hebben vergewist, 
om ons onbekende redenen (maar waarsch ijn l ijk  de enorme opgave waarvoor h ij zich 
geplaatst zag) di t  herdersambt heeft afgewezen. 

C. Een derde kandidatuur 

Aangezien de voorbereidende werkzaamheden voltooid waren en de administratie klaar 
stond om de voornaamste fase, het bouwen van een kerk aan te vatten , moest er drin
gend worden overgegaan tot het aanstel len van een titelvoerend pastoor. Hij zou van
wege het bisdom gemandateerd worden om de bouw van de kerk te starten en op te 
volgen, en tegel ijkertijd een paroch iale structuur op gang te brengen , zonder echter de 
zielzorg voor de hem toevertrouwde parochianen uit het oog te verliezen . Een zware 
opgave voorwaar, die in handen moest gegeven worden van een onderlegd, gemoti
veerd en door godsdienstijver gedreven priester. Met bekwame spoed diende er dus 
vanu it het bisdom te worden gehandeld. 

En inderdaad, op 20 september 1 876 werd E.H. Joannes Theoàorus De Swaef door Mgr. 
Bracq een eerste maal naar Donk gezonden. Het doel van de reis was het vacante werk
terrein te verkennen en kennis te maken met de mensen die aan zijn apostolaat zouden 
worden toevertrouwd . 



I n  de namiddag voord ien had E .H .  De Swaef van Mgr. Bracq een kort eigenhandig 
schrijven ontvangen, waarbij h ij werd verzocht zich 's anderendaags om 9.30 u .  op het 
bisdom aan te bieden. Op het gestelde uur werd E .H .  De Swaef dan persoonl i jk door de 
bisschop ontvangen . Hij sprak hem over de n ieuw op te richten parochie op de wijk 
Maldegem-Donk, er onmiddell i jk aan toevoegend dat h ij het ten zeerste op prijs zou stel
len mocht onderpastoor De Swaef zich wil len belasten met de bouw van een kerk. Een 
pastorie en een houten noodkerkje waren reeds klaar om in gebruik te nemen. 

D. Wie was E.H. De Swaef ? 

Joannes Theodorus De Swaef werd geboren te Lede op 6 januari 1 836. Zijn ouders 
waren Victor en Maria-Magdalena Van der Eecken. Joannes deed zijn humaniorastudiën 
in Dendermonde en trad in 1 859 binnen in het seminarie. Hij werd op 1 9  december 1 862 
in Gent priester gewijd door Mgr. Delebecq. In maart 1 863 werd hij zondagonderpas
toor in Wetteren-ten-Eede en in ju l i  van datzelfde jaar werd h ij aangesteld als coadjutor 
van pastoor De Beul in Klein-Sinaai . In jun i  1 864 werd E .H .  De Swaef benoemd als 
onderpastoor in Aalter om reeds op 1 5  december 1 865 in dezelfde functie te worden 
aangesteld in Machelen bij Deinze. Zijn hu ishoudster was Math i lde H i l lewaert. 

E. Het antwoord van E.H. De Swaef 

Vooraleer deze gewichtige zending te aanvaarden ,  besloot E .H .  De Swaef toch eerst zijn 
toekomstig werkgbied te gaan verkennen. We laten hem even zelf aan het woord , zoals 
h ij het neerschreef in  het Liber Memorial is van de parochie Donk: 

Ik was onderpastoor sedert 15 december 1865, toen ik op 19 september het volgend 
briefje kreeg, ten jare 1867, om 6 u. in den namiddag; "Velit, quaeso R. D. De Swaef, 
vicepastor in Machelen, me accedere cras ad 9 1/2 vel ad 3iam vel die sequenti. - 19 
Sept 1867, geteek. H. Ep. G. " 
Ik vertrok op de gestelde dag naar Gent en ten 9 1/2 uren was ik in samenspraak met 
Zijne Hoogweerdigheid den Bisschop van Gent. Z. H. sprak van de wijk Donck onder 
Maldegem. Z. Exc. zegde dat eene pastorij reeds gebouwd was en daarnevens eene 
houten kerk opgetimmerd. Zijne Hoogweerdigheid vraagde of ik mij zoude willen gelas
ten met het bouwen eener kerk op gezegden wijk. Zekerlijk kon ik aan onzen Heiligen 
Bisschop niets weigeren, maar vooraleer mijne toestemming te aanveerden verzocht 
Zijne Hoogweerdigheid mij naar dien wijk Donck te gaan zien en hem in mijne weder
komst te gaan spreken. Ik begaf mij aanstonds naar de statie. Maar he/as, ik moest 
wachten tot ten 1 uur in den namiddag, en kon niet meer naar Machelen op denzelfden 
dag wederkeeren, tenzij ik van Maldegem wederkwam met den express van 4 uur 25 in 
den namiddag. Ik kwam om 2 uur en 5 minuten te Maldegem toe en vraagde aan den 
Eerw. Heer Pastor dier parochie den weg naar Donck. De goede Heer zond met mij zij
nen Heer Onderpastor Mr. Van der Naillen, en deze toonde mij den weg. Helaas, den 
wijk Donck is eene uur verre van den ijzeren weg. Ik ging dan zoo snel als mijne veer
tigjarige beenen zich konden verzetten, bezocht zeer haastig de kapel of baraque en 
het pastoree/ huis. Gelukkig voor mij, er woonde hier op Donk eene we/gekende familie, 
Coene genaamd. Men had mij der huis aanbevolen, zeggende dat ik voorzeker indien 
het mogelijk was, eene goede rijtuig zoude gevonden hebben. Hetgeen ik ondervond 
bevestigde hetgeen men mij gezegd had. Geheel den wijk Donck was in afwachting van 
de benoeming van eenen pastoor voor hem. Ik ga hier niet zeggen bijgevolg hoe goed 
ik wierd ontvangen bij de Wed. Pieter Coene wanneer ik haar verzekerde dat ik hunnen 
pastor was. Na een potje koffie gedronken te hebben, hetwelk me het allermeest goed l 1 19 
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deed want ik zweette uitermate van het ras gaan te midden van het zand en onder eene 
brandende zon, spande men het peerd aan en op 25 minuten reed men naar de statie, 
waar ik juist op tijd toekwam. August Coene had zijn beste gedaan en zijn kloek paard 
niet min. 
Wanneer ik bij Zijne Hoogwaardigheid terugkwam wierd ik zeer wel ontvangen en na 
eenige inlichtingen gegeven te hebben over hetgeen ik gezien had vroeg Zijne 
Hoogwaardigheid nog eens mijne toestemming. Ik gaf dezelve met liefde omdat ik 
gezien had wat groot goed te doen was op dien verafgelegen wijk. Na mijne toestem
ming aanveerd te hebben zegde Z. H. den Bisschop mij dat hij nog niet wist of ik van den 
beginne af als Pastor ofwel als Proost zoude gekend worden. In de 'Godsdienstige 
Week' van 22 7ber 1876 las men: "Is genoemd op den wijk Donck den E.H. J. T De 
Swaef als pastor of proost". Maar na veel onderhandelingen kreeg ik den Zondag 24 
7ber den volgenden brief: 
"Eerw. Heer De Swaef te Machelen, 
Na gisteren gehoord te hebben den Eerw. Heer Pastor van Maldegem en leden mijner 
prosynodalen Raad, heb ik besloten den wijk Donck en den bijliggenden volgens de 
scheiding door mij aangeduid in 1872 tot kerkelijke pastorij op te rechten, 't is te zeggen 
van alle parochiale functiën en rechten op dien wijk af te scheiden van de moederkerk 
en aan eenen geestelijken toe te vertrouwen, dezen Heer de naam van Pastoor geven
de. Bij dit besluit noemen wij U Pastoor van Oonck, met alle plichten en voorrechten en 
inkomen aan deze bediening eigen. Gij zult onderrichten, doopen, trouwen en begra
ven. Nochtans zoolang er geen kerkhof bestaat in den wijk, moeten de lijken op het kerk
hof van Maldegem begraven worden. 
Vooraleer gij U tot uwe pastorij begeeft, wensch ik U eenige inlichtingen te geven. Uw 
opvolger is de Eerw. Heer N. . .  enz. - Gent, 23 September 1876. geteek. + Henri, Bis. 
v. Gent". 
Na veel gehoord te hebben over mijne nieuwe bediening wierd er besloten mij in stilte 
te installeeren, maar den 26 September kreeg ik van Zijne Hoogweerdigheid den vol
genden brief: 
"Mr. Ie Curé de Oonck, 
Il va ut mieux que Mr. Ie Doyen vous insta/Ie comme vos lettres /'indiquent . . .  J 'ai ici Ie 
decret d'érection de la paroisse en double qu'on doit lire dimanche au Tronc à 
Maldegem et à Donck . . .  

geteek. + H. Ev. de G. " 

F. De aanstelling van pastoor De Swaef 

En E .H .  De Swaef gaat verder: 
Ik ontving dan bovengemelde stukken den dag voor mijn vertrekken van Machelen en 
ik schreef, in het bisdom zelfs, naar den Z. E. H. Oeken om te voldoen gelijk in den brief 
hierboven staat. 
Ongelukkiglijk was op donderdag mijner installatie, 28 7bre de Kerkvisiet gesteld van 

Maldegem en Middelburg, bijgevolg onmogelijk voor de Heer Oeken ons te vergezellen 

naar Oonck. In dit geval moest de installatie in stilte gedaan worden te Maldegem. De 

getuigen waren den Eerw. Heer Pastor Teurrekens en den Eerw. Heer Gevaert, alsdan 

onderpastoor te Maldegem. Te Maldegem komende vernam ik met verwondering dat 

men mij plechtiglijk ging inhalen. En inderdaad om drij uren van den namiddag op 28 

7bre, gedurende eene schrikkelijke dondervlaag en eenen geweldigen stortregen kwa

men er drij en vijftig ruiters en drij voituren mij afhalen te Maldegem in de pastorij. Onder 

den weg wierden wij nog eens gegroet door eene gezonde dondervlaag en onze stoet 

kwam wel gedoopt te Oonck toe. Geheel de nieuwe parochie was in feest, geen hui 



E.H.  Jan Theodoor De Swaef 
(01 836 - t 1 898) 

Stichter van de parochie Donk 
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zonder teekens van blijdschap, arken met hoopen,geen boom zonder vlag, ja tot de 
inwooners van Sijsseele-Donck hadden hun beste gedaan. Wij traden op verzoek van 
August Coene uit onze rijtuigen. De Heeren Pastor van Maldegem met twee zijner onder
pastoors Gevaert en Van der Nail/en gingen met mij het pastoreel huis binnen, na een 
teugje wijn gedronken te hebben ons aangeboden door den bovengemelden heer 
August Coene. Maar wat hier gedaan? In huis was nog niets en nog minder in de kerk. 
Welke was mijn verwondering niet! De kerk allerschoonst versierd, drij schoone quin
quets, geschenk van den heer Van Damme, bakker te Maldegem. Op den autaar zes 
schoone kandelaars en nog eenige andere schoone versierselen waren reeds bezorgd 
door de Donckenaren. Wat gedaan: geen orgel, geen keersje en geen priestergewaad. 
De heer Pastor van Maldegem begon het 'Veni Creator' waarop wij antwoordden. 
Daarna sprak Pastor Teurrekens mijne parochianen aan, hen voor oogen leggende het 
geluk hetwelk zij heden bekwamen van eenen pastor op hun gehucht te hebben. Ik 
bedankte op mijn beurt om de liefdebetuigingen welke men mij getoond had en wekte 
mijne nieuwe parochianen op om Jezus-Christus te loven en te danken. Daarmede was 
de eeremonie gedaan en voor mijn eerste onthaling in de pastorij kon ik de geestelijken 
en degenen die mij vergezeld hadden eene flesch bier laten drinken in 'wijnroomers '. 
Mijne meubelen kwamen na vele ongemakken te Donck aan, den vrijdagavond tus
schen zes en zeven uren. Nochtans ik beklaagde mij niet; ik was getroost door de gul
hartige onthaling welke ik ontving in het huis der Wed. Coene. Daar vond ik gedurende 
drie dagen alles wat ik van noode had. Dank aan deze goede menschen. 
Ik bracht de nacht over in het pastoreel huis op eene geleende matras en te 12 uren van 
den nacht klopte men mij wakker. Het was een voerman van Maldegem met mijnen 
coffre-fort waarin geslooten was den Steen voor den autaar. De Confrerie der Arme 
Kerken had gezorgd voor de eerste noodzakelijkheden. Ik kon van den eersten morgen 
Mis lezen. De keersen had ik doen bezorgen door den koster van Maldegem. De wijn 
en misbrood had ikzelf meegebragt. Door eene bijzondere magt, mij door Zijne 
Hoogweerdigheid verleend wijdde ik de houten barak en de Mis begon om zeven uur 
en half. l 121 



G. De eerste zondagsmis - de 'geloofsbrieven' 

Pastoor De Swaef vervolgt: 
De Zondag waren er twee Missen. Mijne broeders Arthur, priester en Camille, subdia
ken, beide professors in de Normale School te Sint-Nicolaes waren mij komen bezoe
ken; en de Hoogmis wierd solemneel gezongen. Onder die hoogmis wierd door mijnen 
broeder Arthur het volgende afgelezen: 

'Henricus Franciscus Bracq, 
Door de bermhertigheid Gods & de genade van den H. Apostolijken Stoel, Bisschop van 
Gent. 
Aan allen die deze zullen lezen zaligheid en zegen in den Heer. De Bisschoppen zijn 
somtijds gepraamd door de noodwendigheden der geloovigen die zeer ver verwijderd 
zijn van hunne kerk, nieuwe parochiën in te richten, en wel bijzonderlijk als de geloovi
gen door den grooten afstand op zekere tijden hunne plichten niet kunnen kwijten. 
Dergelijk geval is ons door de inwooners van den wijk Donck en eenen aanpalenden 
onder de parochie Maldegem aangeduid met ootmoedig verzoek van hun ter hulp 
komen. Wij hebben dan de zaak nauwkeurig onderzocht en door den heer Pastoor van 
Maldegem vernomen dat het verhaal zeer echt is, bij zoover dat die Eerwaarde Heer ons 
verzocht aan die parochianen die eene uur, ja zeven kwartuurs van zijne pastorij woonen 
eenen verblijvenden geestelijken of pastoor te verleenen. 
Na onzen prosynodalen Raad gehoord te hebben; 
Tot meerdere eer Gods; 
Gebruik makende van de macht ons door het Concilie van Trente verleend; 
Stellen wij vast: 
De wijk Donck met den aanpalenden rechten wij op tot succursale kerk voorloopig voor 
palen aanwijzende degene die wij in 1872 bepaalden. 
De inwooners van de nieuwe parochie, die wij aan den H. Joseph, bruidegom van Maria 
en voedstervader van Jezus toewijden, zullen dan den eerwaarden heer Joannes
Theodorus De Swaef als hunnen waren pastor aanzien, eerbiedigen en gehoorzamen. 
In de nieuwe parochiale kerk zullen de kinderen gedoopt worden, in hunne plichten 
onderwezen en tot de eerste communie aangenomen worden. Daar ook zullen de huwe
lijken volgens het H. Concilie van Trente plaats hebben; daar zullen de lijkdiensten en 
alle andere kerkelijke plechtigheden gedaan worden. Voorloopig zullen de dooden vol
gens gewoonte op Maldegem begraven worden, tot dat er een wettelijk kerkhof 
ingericht is. 
Deze scheiding zal wettelijk beginnen den Zondag 1 sten October van het loopende jaar, 
na het afkondigen in beide kerken van dit besluit, afkondiging die op gezegden dag 
gedurende de Hoogmis zal plaats hebben. 
Gegeven te Gent, onder ons handteeken, onzen zegel & de tegenteekening van onzen 
secretaris, den vijf en twintigsten September 1876. 
Henricus Episc. Gand. 
Op bevel van Zijne Doorluchtige Hoogweerdigheid - L. Lambrecht secretaris '. 

Nadat dit herderlijk schrijven, dat ook de begrenzing tusschen de parochies Maldegem 
en Donck aangaf, was afgelezen sprak ik voor de eerste maal, als pastoor. mijn 
parochianen toe. Bij het beëindigen van de Mis gaf ik eene milde brooddeeling aan den 
armen der parochie. 

• 

Tot zover de woorden van E .H .  J .  De Swaef, eerste pastoor van de parochie Donk. 



VII. H ET BELEID VAN PASTOOR DE SWAEF 

A. Gekomen om te dienen 

Toen E .H .  De Swaef, bezield met buitengewone godsdienstijver en onuitputtel i jke werk
kracht hier aankwam, vond hij inderdaad naast de pastorie een houten noodkerkje.  I n  
d it voorlopige hei l igdom, zelfs niet eens geplaveid ,  schikte hi j wat al lernoodzakelijkst 
was voor de uitoefening van de eredienst. Te midden van het altaar stond een draaibaar 
tabernakel ,  afkomstig uit een klooster. Daarnaast waren twee langhalzige flessen 
geplaatst als geïmproviseerde kandelaars met daarin twee kaarsen .  Voor het oplu iste
ren van de goddelijke diensten installeerde h ij zijn eigen klein harmonium, terwijl in een 
minimum van tijd ook twee misdienaars een opleiding kregen. Het registerloos harmoni
um werd voorlopig bespeeld door l sidoor Gheeraert, zoon van de koster van 
Middelburg . 

's Zondags in de hoogmis begon E. H .  De Swaef zijn homil ie met de 'werkregel ing '  voor 
de komende week. De nieuwe kerk zou er immers slechts kunnen komen door de bun
del ing van al de beschikbare werkkrachten onder impuls van de zopas aangestelde her
der. Een l ijst met de verschi l lende activiteiten die van de parochianen werden gevraagd ,  
werd afgelezen. Het betrof telkens een werkschema dat aanduidde welke landbouwers 
stenen en andere bouwmaterialen met paard en wagen moesten afhalen, wie klei en 
zand moest delven,  wie de bomen zou vellen , enz . . .  En zó zou het steeds d ienen verder 
te gaan . I n  de volksmond heette dit het ' levend jaargebed' .  

Toen E .H .  De Swaef in Donk aankwam, werd hem door de kerkfabriek van Maldegem, 
zij het op bevel van het bisdom , een "tijdel i jk hu lpgeld" van 200 fr. toegezegd.  Dit werd 
in twee schijven vereffend.  Een eerste mandaat, gedateerd 27 maart 1 877, bedroeg de 
som van 1 50 fr" terwijl de rest op 30 mei nadien "aan de pastor van Donck" werd u itbe
taald .  

I ntussen achtte Pastoor De Swaef z ich niet te hooggeplaatst om ook de bedelstaf op te 
nemen en niet al leen bij eigen mensen, maar eveneens bij vermogende personen uit 
omliggende en andere parochies collectes te houden om zo de nodige hu lpfondsen 
voor de kerk bijeen te brengen. In deze context vonden wij in het bisschoppelijk arch ief 
in Gent brieven waarin pastoor De Swaef bij Monseigneur meer dan eens zijn beklag 
deed over de zogezegde 'vrijgevigheid' van sommigen. Doch zijn rotsvast geloof in de 
Goddelijke Voorzienigheid hielp hem telkens weer de ontgoochel ingen en ogenbl ikken 
van ontmoediging te overwinnen. 

B. Ook de liturgie kreeg haar rechten 

Nadat de afbakening van de parochiegrenzen defin itief was betekend,  bleek dat de 
parochie Donk, eind 1 876, een oppervlakte besloeg van 1 .0 1 7  ha en bewoond was door 
744 mensen. 

Tegemoetkomend aan zijn verzoek kreeg E .H .  De Swaef vanwege E .H .  S. Boddaert, 
secretaris van het bisdom, op 30 november 1 876 bericht dat het feest van de 'Gedurige 
Aanbidding' voortaan elk jaar in Donk mocht plaatshebben op 4 december, naamdag 
van de H. Barbara. Op 2 december van hetzelfde jaar richtte E .H .  De Swaef de 
Congregatie van de Dochters van Maria en de H.  Agnes op. l 1 23 



Als een lange smalle grondstrook vormt de parochie Donk het westelijke uiteinde van de gemeente 
Maldegem. Ze strekt zich uit vanaf de aloude, thans verdwenen abdij van Zoetendale in het noorden, naar 
het grenspunt in het zuidwesten, waar de grenzen van Maldegem, Oedelem en Sijsele samenkomen. 

Die dag stichtte h ij ook de Confrerie van St.-Barbara, patrones van de goede dood. Hij 
verwierf zes hei l igenrel ikwieën , namel ijk van de H.  Cornel ius,  de H. Barbara, de H. 
Antonius van Padua, de H.  Maria, de H. Jozef en het H. Kruis, die h ij met de goedkeu
ring van de bisschoppel ijke overheid in de kerk l iet vereren . Voortaan zou er 's zondags 
worden gezegend met de rel ikwie van één van deze hei l igen. Relikwieën zijn voor de 
rooms-kathol ieke Kerk vereerde overbl ijfselen van heil igen, van gelukzaligen of van 
voorwerpen die met Christus of de heil igen in aanraking zijn geweest. Later kwamen 
daar nog tien rel i kwieën bij . Het waren deze van de H. Hubertus,  de H. Donatus, de H.  
Blas ius ,  de H .  Anton ius Abt, de H .  Godel ieve, de H.  Gerardus Majel la, de H.  Franciscus 
Xaverius, de H. Rochus, de H. Theresia van het Kind Jezus en de H. N icolaas van 
Tolentijn .  

Met strikte inachtneming van de algemene kerkelijke voorschrtften inzake l iturgie, begon 
pastoor De Swaef met het rubriceren van de goddel ijke diensten. Ook de tarieven voor 
bijzondere gelegenheden zoals begrafenissen, huwelijken en dopen werden vastge
steld.  



VIII. DE VERDERE GROEI NAAR EEN H ECHTE PAROCHIESTRU CTUU R  

A.  Kerk en kerkbestuur 
, 

Naar aan leiding van een schrijven van de gouverneur van 9 november 1 876, vergezeld 
van een kopie van een bisschoppelijke brief gedagtekend 25 oktober voord ien, werd op 
1 2  december 1 876 de kwestie van de oprichting van de nieuwe parochie andermaal op 
de dagorde van de gemeenteraad geplaatst. Mededel ing werd gedaan van het akkoord 
van de voogdijoverheid met het plan van de scheiding van de parochiën Maldegem en 
Donk. Daarmee werd de begrenzing van beide parochies, zoals in  1 872 voorgesteld en 
goedgekeurd door het gemeentebestuur, definitief. Verder zou Maldegem zich houden 
aan de besl issing genomen op 22 januari 1 873 met als gevolg dat de gemeente n iet zou 
instaan voor eventuele f inanciële consequenties. Men zou hier kunnen spreken van een 
zekere controverse . . .  
iedere kerk heeft haar kerkbestuur of kerkfabriek krachtens art. 7 6  van d e  Wet van 1 0  
Germinal , jaar X van de Franse tijdrekening.  Kerkfabrieken zijn een erfenis van de Code 
Napoléon (burgerl i jk wetboek, in 1 804 door Napoleon in zijn staten ingevoerd - keizer
lijk decreet van 30. 1 2. 1 809- art. 9) .  
De kerkfabriek bestaat u it een kerkraad en u i t  een bureau van kerkmeesters. De kerk
raad van de parochie Donk is samengesteld uit vijf leden. De pastoor en de burge
meester zijn er van rechtswege lid van. De leden van de kerkraad worden voor zes jaar 
benoemd . Om de drie jaar wordt de helft van de raad hern ieuwd (vervangen of herbe
noemd). Het bureau van de kerkmeesters bestaat uit de pastoor en drie leden van de 
kerkraad. De leden van het bureau worden gekozen en benoemd voor een termijn van 
drie jaar. De functies van voorzitter, secretaris en schatbewaarder gelden voor een ter
mijn van één jaar. 

De eerste kerkraad, op 24 mei 1 877 door de bisschop van Gent samengesteld ,  bestond 
uit volgende leden: August Coene, Jacobus De Deyne, Frederik De Taeye, Antoon 
Herpel inck en Joannes-Baptiste Onderdonck en daarbij pastoor Joannes De Swaef en 
burgemeester Désiré Van Mul lem als leden van rechtswege of ambtshalve. Op 26 mei 
1 877 werd door de gouverneur van Oost-Vlaanderen goedkeuring gehecht aan de 
samenstel l ing van de kerkfabriek van Maldegem-Donk. 
I n  de kerkraadsvergadering van 3 juni 1 877 werden de mandaten door verkiezing aan
geduid.  J . -B. Onderdonck werd de voorzitter, pastoor J. De Swaef en A. Coene werden 
respectievelijk secretaris en schatbewaarder. F. De Taeye, J. De Deyne, A. Herpel inck 
en burgemeester Van Mul lem waren de leden. A .  Herpel inck, A. Coene en J .-B.  
Onderdonck en uiteraard pastoor De Swaef maakten deel uit  van het bureau. 
I n  dezelfde bijeenkomst werd besloten een aanvraag tot het gemeentebestuur te rich
ten met het oog op het verkrijgen van een begraafplaats te Donk. Zelfs een voorstel 
m.b.t . de l igging ervan werd reeds geformuleerd .  Een verzoek om dit project te steunen 
zou worden worden gezonden naar de 'Hospices de la vi l le de Bruges'. 

B. Een parochieschool 

Eén van de eerste zorgen voor een priester die de opdracht had gekregen een parochie 
of missiepost te stichten,  was te voorzien in een professionele opvang van de jeugd met 
het oog op het verstrekken van degelijk onderwijs gepaard met een christel ijke opvoe
ding. Voor pastoor De Swaef was dit zeker niet anders en dat zou dan ook onvoorwaar-
delijk prioriteit krijgen . l 1 25 



Niettegenstaande het gemeentebestuur op 23 maart 1 877 een principebeslissing had 
getroffen om in  Donk een gemeentel i jke school te bouwen, beschouwde de pastoor het 
als z ijn  pl icht ook op dit vlak n iet langer te talmen en met vrij katholiek onderwijs te 
beginnen en van meet af aan daarvoor de nodige accommodatie te voorzien. 

Weldra bleek de noodkerk te klein om ook de omwonenden van Sijsele en Moerkerke -
vooral 's zondags - een plaats te kunnen bieden . Die voorlopige houten kerk vergroten, 
nu de bouw van de nieuwe kerk in het vooruitzicht was gesteld en het bevel van aan
vang zelfs ieder ogenbl ik kon worden verwacht, leek in de ogen van pastoor De Swaef 
een onverantwoorde u itgave. Daarom besloot h ij een lokaal te bouwen dat zou aanslu i
ten bij het bestaande noodkerkje en dat ook zou kunnen dienen als leslokaal en verga: 
derplaats voor de leden van de Congregatie van de Dochters van Maria. 
Aanstonds boden verschi l lende paroch ianen zich aan om met vereende krachten en 
onvergolden het schoolgebouw, nu in  baksteen ,  op te trekken. Eind mei 1 877 was het 
werk voltooid .  Zoals h ierboven vermeld maakte het nieuwe klaslokaal (nr. 57f) nu ook 
deel uit van het bestaande voorlopige houten kerkje (nr. 57b) en de pastoorswoning (nr. 
57c-g) waarmee het één geheel vormde. Het klaslokaal reikte met zijn voorgevel tot aan 
de weg en maakte zo met de pastorie een wel iswaar onesthetische 'u itsprong'. 

Op 5 juni daaropvolgend kon Richard Sch ietse, d ie hier een week tevoren als koster
organist was benoemd, het school lokaal betrekken om er als onderwijzer, les te geven 
aan de Donkse kinderen .  De heer Sch ietse kwam van Munkzwalm waar h ij gedurende 
méér dan een jaar hu lponderwijzer was geweest. De eerste schooldag telde h ij in Donk 
28 leerl ingen en op 1 november 1 877 waren er 70 leerl ingen ingeschreven. Het jaar 
daarop zou de paroch ieschool 1 1 0 leerl ingen in de dagschool en 40 leerl ingen in  de 
avondschool tel len.  Eind 1 879, wanneer de noodkerk gedeeltelijk zal worden afgebro
ken , zal in een tweede voorlopig klaslokaal worden voorzien. Meester Sch ietse kreeg 
dan Victor De Li l le als hu lponderwijzer toegewezen. 

Nog in  het jaar 1 879 werd Donk voor de eerste keer geconfronteerd met een noodlotti
ge schoolstrijd .  Het conf l ict ontstond na de zegepraal van de Liberale Partij in de wet
gevende verkiezingen van 1 1  jun i  1 878. Door het oprichten van de van staatswege ver
pl ichte gemeenteschool naast de bestaande vrije katholieke school van pastoor De 
Swaef, ondervond ook onze parochie de gevolgen van de schooloorlog . 

C. 'En de boer, hij ploegde voort' 

Ondertussen waren reeds de plans en het lastenkohier-Devis voor de te bouwen kerk 
klaargekomen. De kostprijs werd geraamd op 74.404,46 frank. Er was dus onmiddel l ijk  
werk aan de winkel voor de zopas opgerichte kerkfabriek. Naast de vele andere mate
riële beslommeringen waarvoor het kersverse kerkbestuur zich geplaatst wist, moest er 
nu dringend vers geld gezocht worden om die grote onderneming te financieren. 
Daarom kwam de kerkraad in bu itengewone zitt ing, toegestaan door de bisschoppelij
ke overheid , op 21  juni 1 877 bijeen om deze gans bijzondere aangelegenheid aan de 
hand van plans en lastenboek grondig te bespreken. 

Na de goedkeuring van het project moest ook zo haast als mogelijk werk worden 
gemaakt van het opstel len van een soort begroting ,  die de middelen en de wijze van 
financieren op een du idelijke manier zou weergeven. In dezelfde zitting werd volgend 
voorstel geformuleerd , dat zo vlug mogelijk aan de bevoegde instanties zou worden 
voorgelegd:  



a) Gelden door de pastoor in te zamelen 
b) Subsidie vanwege het gemeentebestuur van Maldegem 
c) Gift van het kerkbestuur van Maldegem 
d) Subsidie van de staat 
e) Subsidie van de provincie 
f) Medewerking van de inwoners van Donk 
Totaal 

1 5 .000 fr. 
5 .000 fr. 

20.000 fr. 
1 5 .000 fr. 
1 5. 000 fr. 

5 .000 fr. 
75.000 fr. 

Architect Hoste uit Gent was u iteraard reeds volop bezig met het samenstel len van het 
bouwdossier. 

Aangezien het plan om in Donk een kerk te bouwen steeds vastere vormen aannam , 
werd zowel door de provinciale voogdijoverheid als door de eigen kerkfabriek aan het 
gemeentebestuur van Maldegem gevraagd advies te wi l len u itbrengen over het bouw
plan alsmede over de staat van kostenbegrot ing. Reeds op 23 jun i  1 877 kwam de 
gemeenteraad bijeen met als eerste punt op de dagorde de 'opbouwing der kerk van 
Donck'. Na een vrij geanimeerde gedachtewissel ing stelde burgemeester Van Mu l lem 
voor "het proces-verba/ der beraadslaging vanden raad der kerkfabriek van Oonck te 
viseeren". Hij verduidel ijkte : "dat dit alleenelijk eene enkele formaliteit is, dat dit geene 
goed, noch geene afkeuring medebrengt vanden begrotingsstaat en de plannen betrek
kelijk de opbouwing der kerk van Donck". Maar raadsl id F. Van Kerschaver was een heel 
andere mening toegedaan. Hij repl iceerde "" . dat indien de raad de voorgelegde stuk
ken viseert hij in de meening verkeert dat dit eene goedkeuring medebrengt en vreest 
dat daardoor de gemeente inde verplichting zal komen gebragt worden bij te dragen in 
de kosten van opbouwing der kerk bovengenoemd". 
Uiteindelijk lu idde de besl issing van de vergadering als volgt: "Gezien de processen
verbal onzer beraadslagingen van den 22 januari 1873 en vanden 26 Augustus daar
opvolgende waarbij wij niet toegestemd hebben inde inrichting der nieuwe parochie 
Donck, noch inhet bijdragen inde kosten voor de opbouwing der pastorij aldaar. 
Overwegende dat wij niets bijgedragen hebben inde kosten vande inrichting vande 
nieuwe parochie van Cleyt, noch inde kosten van opbouw der pastorij, vande kerk noch 
toren aldaar. Heeft met acht stemmen tegen eene besloten dat de visa vanraad ophet 
proces-verba/ van het kerkbestuur van Donck niet zal gegeven worden". 
Zoals duidelijk b l ijkt kon er vooralsnog , wat betreft het vervu l len van de rechtmatige en 
verantwoorde verlangens van de Donkse bevolking, n iet op het gemeentebestuur wor
den gerekend en bleef elke vorm van daadwerkel ijke steun uit . 

D.Eerste communie anno 1877 

I n  weerwil van de materiële kopzorgen waarvan men zich nauwelijks een gedacht kan 
vormen, verloor pastoor De Swaef zijn eerste en voornaamste opdracht, de zie lzorg van 
de hem toevertrouwde paroch ianen, n iet uit het oog .  Reeds in 1 876- 1 877 was hij begon
nen met de voorbereiding van de eerste communie. De eerste jongens en meisjes die 
in paroch ieverband in Donk hun eerste communie konden doen , waren: Paulus 
Hutsebout, Camil lus Cromheecke, Leopoldus Teir l inck, Petrus Lammens, Edmond 
Ballegeer, René Diet, Cami l lus Henneman , Cami l lus Herrebout, Edmond Van Hecke, 
Johannes Van Loo, Camil lus De Poortere (jongens), Valerie Boerjan , Barbara Laureyns, 
Nathalie De Prest, Leonie Vlaeminck, Eugenie Sabot, Sylvie Savat (meisjes). 
I n  de prijskamp die E .H .  De Swaef onder zijn eerste communicanten u itschreef, behaal
den Petrus Lammens bij de jongens en Valerie Boerjan en Leonie Vlaeminck bij de meis-
jes de eerste prijs. l 1 27 
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E. De vraag naar een kerkhof 

Het verzoek van het Donkse kerkbestuur om in een kerkhof te voorzien, dat als derde 
agendapunt in de gemeenteraad van 23 jun i  1 877 werd behandeld, kreeg van het 
gemeentebestuu r  eens te meer een afwijzend antwoord. Toen er op 1 ju l i  1 877 door de 
Donkse kerkfabriek nogmaals op aangedrongen werd dat er door het gemeentebestuur 
een plaats voor een kerkhof zou aangewezen worden waarop de afgestorvenen van de 
paroch ie Donk zouden kunnen worden teraardebesteld en een bijkomende vraag werd 
geformuleerd ook een gemeentel i jke subsidie ( reeds op de begrotingsstaat vermeld) 
van 5 .000 fr. te wi l len voorzien voor het bouwen van de kerk, kwam er van het gemeen
tebestuur een niet mis te verstaan negatief antwoord . I nderdaad , tijdens de gemeente� 
raad van 23 augustus 1 877 waren de gemeentebestuurders van oordeel dat: 
a) het onnodig was een begraafplaats te Donk aan te leggen; 
b)  geen gevolg moest worden gegeven aan de vraag naar een subsidie van 5 .000 fr. 
aangezien hun besl issing van 23 juni  en 1 8  augustus waarin overeengekomen werd 
geen advies te moeten u itbrengen over de begrotingsstaat van de kerkfabriek van Donk; 
verder meende men als reden te moeten aanvoeren dat "de kerkfabriek van Maldeghem 
door haar besluit vanden 14 augustus 1870, goedgekeurd door zijne hoogweerdigheid 
den Bisschop van Gent den 19den derzelve maand, zich niet heeft willen onderwerpen 
aanden Wet vanden 04 Maarte 1870 " .  ". 
Even voordien en wel op 1 8  augustus 1 877 had het gemeentebestuur ook al besloten 
geen advies te geven op de begrotingsstaat 1 878, zich beroepende op het feit dat de 
kerkfabriek van Maldegem zich n iet had wi l len onderwerpen aan Art. 1 5  van de Wet van 
4 maart 1 870. 

Voor al le du idel ijkheid geven wij h ier de tekst van het Kon inkl i jk Bes lu it weer waarop het 
gemeentebestuur  van Maldegem zich telkens zal beroepen: 

WET OP HET TIJDELIJKE DER EEREDIENSTEN. 
Leopold Il, Koning der Belgen, 
Aan alle tegenwoordigen en toekomenden, Salut. 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgene volgt: 

Eerste hoofdstuk. 
Van begrootingen en de rekeningen der besturen van parochiale- en hulpkerken. 

//Ie Afdeeling - Bepalingen tegelijk betrekking hebbende tot de begrootingen en tot de 
rekeningen. 

Art. 15. Indien de begrooting of de rekening niet overhandigd is op de bij de artikelen 1 
en 6 bepaé;ilde tijdstippen, of indien het kerkbestuur weigert de bewijsstukken of uitleg
gingen te geven, welke door de bestendige afvaardiging worden gevraagd, zendt de 
gouverneur het bij aanbevolen brief eene uitnoodiging en verwittigt den bisschop daar
van. 
Het kerkbestuur dat, binnen de tien dagen van de ontvangst van den brief, zijne 
begrooting of zijne rekening niet overhandigd heeft, of dat binnen denze/fden termijn de 
stukken of uitleggingen niet heeft geleverd, of wiens begrooting of rekening door de 
afvaardiging ongoedgekeurd teruggezonden wordt kan vo

0
ortaan geene hulpgelden 

meer bekomen noch van de gemeente, noch van de provincie, noch van den staat. 
De gouverneur bestatigt het verval door een besluit, dat bekend gemaakt wordt aan den 
bisschop, aan het kerkbestuur en aan de belanghebbende besturen. 



Het toegangshek tot het kerkhof, met aan beide zijden een pijlerkapel. I n  de l inkse pijlerkapel staat een 
Onze-Lieve-Vrouwbeeld, geschonken door de familie Versluys. Rechts een H. Hartbeeld, geschonken door 
de familie Van Meenen. 

Het kerkbestuur of den bisschop kan binnen den tijd van tien dagen na de aanzegging 
er van, in beroep gaan bij den Koning tegen dit besluit. Indien het niet vernietigd wordt 
binnen de dertig dagen, die op het beroep volgen, wordt het besluit van den gouver
neur onwederroepelijk. 

Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel bekleed en bij
middel van den Moniteur bekend gemaakt warde. 
Gegeven te Brussel, den 4e Maart 18 70, Leopold. 

Van ' Koningswege: 
De Minister van Justitie, Julius Bara. 
(U it de "Verzamel ing der Wetten en Kon inkl ijke Beslu iten van België") 

F. Staat en provincie zorgden voor een gunstige wending 

Op 1 6  augustus 1 877 werd door de gouverneur aan het gemeentebestuur van 
Maldegem meegedeeld dat de provincieraad besloten had een provinciale subsidie van 
1 2.000 fr. toe te kennen aan de kerkfabriek van het gehucht Donk voor het bouwen van 
een kerk. Daarbij werd u itdrukkel i jk verzocht zo spoedig mogelijk de plans en het las
tenkohier aan het provinciaal bestuur over te maken. 
Het uitgewerkte ontwerp van het op te trekken bouwwerk werd naderhand door de tech
nische dienst van de provincie grondig onderzocht en beoordeeld .  
Hoofdingenieur J .  H .  Broekhans keurde de plans, het lastenboek en de bestekken goed 
en gaf een gunstig advies met dien verstande echter dat er zou worden rekening gehou
den met zijn voorstel een paar wijzigingen aan te brengen. De opmaak van het lasten
kohier gaf inderdaad een eerder slordige indruk; de vensters en de deur van sacristie 
en bergplaats weken af van de stij l van het kerkgebouw en vloeren en pl inten waren ook 
niet of onvoldoende beschreven.  
Later, meer bepaald op 19 april 1 878, was er dan het Koninkl ijk Besluit ,  houdende 
machtiging om in Maldegem-Donk een kerk op te richten.  Via het ministerie van Justitie 
en het provinciaal bestuur werd in een schrijven van 9 mei 1 878 aan het gemeentebe
stuur van Maldegem meegedeeld dat de plans en het lastenkohier door de Kon inkl ijke 
Commissie van de Monumenten was goedgekeurd en dat er bovendien ook door de 
staat een subsidie van 1 2.000 fr. zou toegekend worden. l 1 29 
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IX. DE KERK IN AANBOUW 

A. De eerstesteenlegging - zomerkermis 

Toen de wijk Donk officieel als parochie werd opgericht en als dusdanig erkend ,  bestond 
er reeds een wijkkermis.  Deze vond telkens plaats de eerste zondag na het feest van 
Al lerzielen.  Die kermis werd - volgens de kron ieken - zeer intens gevierd en duurde n iet 
minder dan drie dagen . Aangezien de term 'kermis' afgeleid is van de woorden 'kerk' en 
'mis' ,  wist E .H .  De Swaef de bevolking te bewegen om het kermisgebeuren te verplaat
sen en te laten samenvallen met het leggen van de eerste steen van de kerk, een plech·
t igheid die dan jaarlijks ter gelegenheid van de kermis zou herdacht worden. De over
grote meerderheid van de Donkse bevolking vond het voorstel zeer zinvol en verheugde 
zich met het vooruitz icht dat met deze 'eerstesteenlegging' als symbool ,  het parochiaal 
leven waarnaar ze hadden verlangd ,  nu eindel i jk van start kon gaan. 

Op 4 september 1 877 werd met de hulp van de Donkse inwoners de grond voor de fun
damenten u itgedolven .  Dat er met bekwame spoed werd gearbeid, bewijst het feit dat 
daags nadien reeds de eerste steen werd gewijd en gelegd door Z .E .H .  Deken Foubert 
van Eeklo, in tegenwoord igheid van E .H .  De Swaef, eerste pastoor en stichter van de 
parochie. Ook baron Gustaaf del la Fai l le d'Huysse, zijn neef Adolf en zijn n icht Hortense, 
die de grond voor kerk en pastorie hadden geschonken, waren bij deze u itzonderlijke 
plechtigheid aanwezig .  Dit h istorische gebeuren was voorafgegaan door een solemne
le H. Eucharistievier ing, gecelebreerd door E .H .  Arthur De Swaef, broer van de pastoor 
en professor aan de Bisschoppel ijke Normaalschool te Sint-Niklaas, bijgestaan door 
Z .E .H .  deken Foubert en pastoor De Swaef zelf. Nadien was er voor de geestelijkheid 
en de adel l ijke genodigden een lunch in  de pastorie, terwijl de bevolking met vol le teu
gen kon gen ieten van een welverd iende dorpskermis. 

Terloops weze toch vermeld dat twee ingezetenen van de parochie,  met name de wed.  
Blom me en Pieter Rammelaere (van de hoeve op de hoek van de Brezendedreef, waar 
later Henri Tamsyn zich vestigde, die nadien verkaveld werd en waar nu ldès François 
woont) zich echter niet konden verzoenen met de wijziging van de kermisdatum en eis
ten, samen met de herbergiers, dat ook de "oude kermis" in ere zou worden hersteld.  
Eerst na Wereldoorlog 1 i s  men in het opzet geslaagd de trad itionele kermis weer i n  te 
voeren. Vanaf het jaar 1 920 spreken wij in Donk van de 'zomerkermis' (tweede zondag 
van september) en de 'winterkermis' (op de zondag na Allerzielen). 

Met de plechtige eerstesteenlegging had de gigantische onderneming, waaruit het 
neogotische kerkgebouw moest groeien, een aanvang genomen. Het metselwerk was in  
aanbesteding toegewezen aan Pieter Sonnaert uit  Moerkerke en men werkte geduren
de de rest van het jaar 1 877 tot 1 5  december. Na de winterperiode, op 1 2  maart 1 878, 
werden de werkzaamheden hervat. 

B. Een eigen steenbakkerij 

Om de kosten voor fabricage en vervoer van de bakstenen te drukken, legde men ter 
plaatse een veldoven aan. De adel l ijke famil ie della Fai l le d 'HDysse stelde haar gronden 
ter beschikking om er de plastische klei of leem te delven, er stenen van te vormen en 
deze te laten bakken. Grote, d iepe putten werden gegraven in de landerijen van de hof
stede van weduwe Coene in de Brezendedreef en in de Zilt, ten noorden van de 



Donkstraat. Een droogplaats en een soort ringoven maakten de baksteenproductie com
pleet. De eerste bakstenen, 1 03.000 stuks, verlieten reeds in  december 1 876 het geïm
proviseerde bedrijf waarvan E. De Bruycker uit het Eibey aanvankelijk de leiding had. 
Deze zelfgebakken stenen, wel iswaar wat onvolmaakt van vorm en samenste l l ing , kon
den uiteraard slechts worden gebruikt voor de binnenmuren en de pi laren.  De gekende 
Scheldesteen en Duffelse steen en ook grote hoeveelheden ardu in werden aangevoerd 
om in de bu itenmuren verwerkt te worden. 

C. Een reusachtige parochiale bouwwerf 

In de archieven vinden wij nog talrijke namen van landbouwers die gratis hebben inge
staan voor het transport van bakstenen , ardu in ,  kalk ,  hout en andere bouwmaterialen . 
Alhoewel we slechts beschikken over zeer onvol ledige l ijsten citeren wij toch enkele van 
onze voorouders die belangeloos het leeuwenaandeel van de arbeid verrichtten.  Ook 
mensen uit de aangrenzende parochies l ieten zich n iet onbetu igd en wilden in de mate 
van het haalbare hun bijdrage leveren.  Volgende landbouwers voerden versgebakken 
stenen aan , vanaf de veldoven in  de Brezendedreef naar het kerkple in :  B .  Onderdonck, 
wed .  Coene, wed .  Blomme, P. Rammelaere, F. De Taeye, J. De Brabander, J. Van Loo 
(Sijsele) , M. Van Kerschaver, wed. Roelof (Sijsele), C. Van de Walle (Sijsele), B. D'Hont, 
A. Herpelinck (Moerkerke) ,  wed .  Jonckheere, J. Dalle (Moerkerke) ,  J .  De Craemer 
(Moerkerke) ,  A. Van Belleghem (Moerkerke) ,  B .  Broekaert (M iddelburg) ,  E. Tanghe 
(Moerkerke), A.  Van Herzeele (Moerkerke) ,  S. Van Damme (Moerkerke) ,  wed. Herman 
(Moerkerke) ,  C .  Van Ouickelberghe (Moerkerke) ,  P. Coene (Moerkerke) en C . 
Dombrecht (Moerkerke) .  

De Scheldesteen werd van het sch ip in Balgerhoeke afgehaald door: E .  Tanghe,  wed .  
Coene, wed.  De Brabander (uit de  "Muffel "), J .  De  Brabander, J .  De  Bruycker, P. 
Messiaen, A. De Taeye, B. Onderdonck, J .  Martens (Sijsele), F. De Taeye, C. Boerjan, 
wed .  Blomme, P. Rammelaere, wed . Roelof, M. Van Kerschaver, A. De Deyne, J .  De 
Deyne, J .  Van Loo, C .  Van de Wal le, A. D'hoore, E. Van Rie, A. Wittoeck, wed . Lannoye, 
B .  D'Hont, P. De Brabander, wed . Huyghe, P. Coene (Vake), wed . Braet (Vossenhol) ,  L. 
Gail liaert, B .  Van de Casteele, F. Thys (Maldegem),  P. De Li l le (Maldegem), K. De Clerck 
(Maldegem) ,  K .  Verbeeke, J. De Brabander en H. Ceulenaere. 

Met het overbrengen van het arduin werden volgende landbouwers belast: wed .  Coene, 
P. Rammelaere, F. De Taeye, B. D'Hont, J. De Bruycker, A.  Van Praet ( Maldegem) ,  F. De 
Rycke (Maldegem) ,  C. Perqui (Maldegem), E. Tanghe, G. Lambert, A. De Deyne, A. 
Herpel inck, F. Onderdonck, F. De Lil le, F. De Clerck, J .  Martens, A. De Taeye, wed . De 
Brabander en J. De Deyne. 

De kalk en de nodige cement werden aangevoerd door : wed.  Coene, L .  Coene, A. De 
Deyne, J. Van Loo, F. De Taeye, J. De Deyne, P. Rammelaere, wed . Lannoye, B. D'Hont 
en J. De Bruycker. 

Voor het vervoer van de schaliën zorgden : wed .  Huyghe (Vake) ,  F. Onderdonck, P. 
Coene (Vake), wed .  Coene, J .  Messiaen, A. De Taeye, G .  Lambert, E .  Tanghe, J .  De 
Deyne, wed . De Brabander en F. De Taeye. 

Allerlei andere materialen, zoals metalen constructies werden aangebracht door: F. De 
Taeye, J. De Deyne, B. Onderdonck, wed.  Blomme, J. De Brabander, E. Jonckheere en 
A. Tytgadt (Maldegem) .  l 131  



Ook de steenkolen voor het stoken van de veldoven moesten worden aangevoerd. Dit 
transport werd dan weer door volgende landbouwers verzekerd : wed. Coene, wed . 
B lomme, P. Rammelaere , P. De Bruycker, C. Tanghe, wed.  Roelof, F. De Taeye, B .  
D'Hont, B .  Onderdonck, C .  Van de Wal le ,  J .  Martens, J .  Van Loo, J .  De Brabander, A. De 
Taeye, P. Messiaen, J. Van Herzeele, J .  De Deyne, J .  De Bruycker, F. De Taeye, wed . 
Lannoye en L. Van Wassenhove (Maldegem) .  

Het hout  werd bijgebracht door: wed . Roelof, C .  Tang he, A. Herpelinck, wed.  Braet, wed .  
Huyghe, C .  Tanghe, wed . Coene, L .  Jonckheere,  J .  Martens,  wed . Lannoye, F. De Taeye, 
wed . D'Hont, J .  De Brabander en A. De Deyne. 

Bu iten deze "vrachtvoerders" ,  die hun per�;oneel ,  paarden en voertuigen bereidwil l ig ter 
beschikking stelden, waren de andere parochianen , elk om de beurt, druk in de weer 
om het meestal zware veldwerk ter plekke te verrichten . Om samen met hun geestel ijke 
herder de opbouw van hun kerk tot een goed einde te brengen, waren nog volgende 
mensen - soms met het ganse gezin - steeds weer van de partij: P. Jonckheere, F. 
Verbeeke, J .  Vandenbossche, L. Cabooter, J .  De Mauw, wed.  Sarlet (B .  Overmeire), P. 
Mortier, C .-L. Vandenbossche, J .  De Ruyter, J .  Van Herreweghe, P. De Schepper, L. 
Martelé, J . -B .  Onderdonck, L .  De Coster, B .  De Naeghel ,  J. Paridaen, B .  Ryckaert, L. 
Lammens, L .  Welvaert, wed . Paridaen (M .  Boterberghe), A .  Van Speybroeck, B .  Van de 
Casteele, B .  D'Hont, wed . Coene (R. Roelof) , L. De Clercq, L. Cockhuyt, C . -L. De 
Wandel ,  L. Del iaert, P. Zatnar, P. Cromheecke, C. Bekaert, J. Verstuyf, G. Lambert, A. 
Vermeersch ,  P. Sarlet, wed. Van Loo (B. Corthals) ,  J . -B .  Ballegeer, J .  Houwenhuyse, C. 
Verbeeke, J. Dierkens,  A. Wittoeck, L. Coeman , C. De Muynck, K.-L .  Braet, H .  Diet, C .  
Diet, J .  De Brabander, J .  Cabooter, F. Vermeulen, B .  Vlaeminck, C .  De Brabander, A. 
Lannoye, J .  Wittoeck, F. Jonckheere en L.  Tal loen . 

Dit was een greep uit de talrijke medewerkers op wie pastoor De Swaef telkens weer een 
beroep mocht doen .Vele van die fami l ienamen worden ons met piëteit in herinnering 
gebracht wanneer het jaargebed in de kerk wordt afgelezen .  

I ngevolge het Koninklijk Besluit van 1 7  mei  1 877 en betekend op 1 9.04. 1 878 houdende 
de oprichting van een succursale kerk te Maldegem-Donk, viel het kerkbestuur van 
Donk, zoals al le andere kerkfabrieken, onder de regelgeving van het betrokken advies
gevende gemeentebestuur, in dit geval het gemeentebestuur van Maldegem. 

Op de dagorde van de gemeenteraad van 1 2  apri l 1 878 kwam als tweede punt de reke
ning van de kerkfabriek van Donk ter sprake. De rekening over het dienstjaar 1 877 sloot 
met een batig saldo van 2 ,53 fr. 

De reken ing,  opgemaakt door de raad van de kerkfabriek, gaf volgend beeld: 

Ontvangsten:  
U itgaven: 
Overschot: 

429,63 fr. 
427,10 fr. 

2,53 fr. 

Op 1 9  maart 1 878, feest van Sint-Jozef, was men met het metselwerk aan het kerkge
bouw reeds gevorderd tot boven de pl int en kon het werk aar'l· de zui len worden aange
vat. De sacristie en de bergplaats stonden volgens plan op voldoende hoogte en kon
den nu vol ledig worden afgewerkt. De werkzaamheden kenden over de ganse lijn een 
vlot verloop, zodat reeds op 1 6  augustus. het dak op het koor kon worden gelegd. 
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Ondertussen draaide ook de administratieve molen verder. Op 1 6  augustus 1 878 had 
de gouverneur van Oost-Vlaanderen het gemeentebestuur van Maldegem dringend ver
zocht advies te wi l len geven over de staat van begroting van de kerkfabriek van Donk. 
Prompt besl iste de Maldegemse raad geen advies, noch over de begroting van 1 878, 
noch over deze van 1 879 te zu l len geven .  Men verklaarde telkens te wil len handelen 
overeenkomstig het proces-verbaal van de zitt ing van 1 8  augustus 1 877, waarbij met 
eenparigheid van stemmen besloten werd geen advies over de begroting in kwestie te 
moeten u itbrengen. Ook, maar ten onrechte, riep de gemeenteraad het art. 1 5  van de 
Wet van 4 maart 1 870 in om zich te onttrekken aan het onderzoek van de begroting 
1 879. I mmers, de parochie Donk bestond reeds sedert haar afscheiding van deze van 
Maldegem en had reeds de toezegging voor financiële tegemoetkoming van staat eri 
provincie bekomen .  

D. De zorg voor het nodige personeel - Administratieve perikelen 

I n  de zitt ing van de kerkfabrieksraad van 3 maart 1 878 werd Amandus Van Loo aange
steld tot 'su isse' (kerkpolit ie) tegen een jaarwedde van 25 fr. 
Omtrent een beslissing van de kerkfabriek van Maldegem, genomen op u itdrukkelijk ver
zoek van de bisschoppelijke overheid (brief van 5 ju l i  1 877), om aan de kerkfabriek van 
Donk een schenking van 20.000 fr. te doen ,  meende het gemeentebestuur van 
Maldegem andermaal geen enkel advies te moeten u itbrengen. De kerkfabriek van 
Maldegem had immers reeds een voorstel gedaan om op volgende wijze tot betal ing 
over te gaan : " . . .  1e Drieduizend francs dadelijk; 2e Tweeduizend francs met het sluiten 
der rekening 1878; 3e Vijfduizend francs inde loop der twee volgende jaren; 4e De laat
ste tienduizend francs opden tijd van vijf jaren, ieder jaar tweeduizend francs, dit op 
voorwaarde dat de kerkfabriek van Donck een ontlastingsbrief zal geven aan die der 
gemeente en zal verklaren van alle verdere eischen af te zien" . 

E. Het werk aan het kerkgebouw evolueerde verder ... 

Onder de bekwame leiding van architect M .  Hoste en onder het waakzaam oog van de 
pastoor ging de opbouw van de kerk steeds maar vooruit. 
De eerste twee stenen vouten of gewelven werden geplaatst op respectievelijk 13 en 1 9  
november van het jaar 1 878. De schal iedekkers echter dienden hun werk op 8 decem
ber voortijd ig neer te leggen wegens de fel le winterse koude en de sneeuwbuien die 
kwamen opzetten . 
Begin mei van het jaar 1 879 waren alle gewelven klaar. Ook het plaatsen van vloeren en 
pleisterwerk in koor, midden- en zijbeuken naderde zijn voltooi ing. 
En zo ging het verder . . .  
Voor een eerder klein bedrag van 5 0  fr. mocht E . H .  D e  Swaef in december 1 878 een 
nieuw tabernakel in ontvangst nemen, geschonken door de heer Paterson u it Brugge. 
Een monstrans werd hem ter hand gesteld door E .H .  Foubert, deken van Eeklo. 
Nadat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen op voorstel van E .H .  De 
Swaef zich op 3 mei 1 877 reeds akkoord had verklaard om in Donk een voorlopige sta
tionshalte in te richten, gaf min ister Bernaert op 2 jun i  1 878 de toestemming hier een 
speciale aanslu iting voor het laden en lossen van goederentreinen mogelijk te maken. 
Van dit ogenblik af kon de Duffelse baksteen voor de kerk en het huis van de koster per 
trein naar Donk worden gebracht. Het aanvul lende vrachtvervoer (vanaf het station) 
werd met paarden en blokwagens verzekerd door de landbouwers: J .  Martens, A. De 
Deyne, A. De Taeye, J .  De Brabander, wed. Blomme, L. Coene, P. Messiaen, wed. 
Coene, J .  De Bruycker, wed. Lannoye, C. Tanghe en P. Coene. 



De neogotiek was de overheersende stijl van de parochiekerken die in de tweede helft van de 1 9de eeuw 
gebouwd werden. De kerk van Donk is niet rijk aangekleed, maar heeft toch een zeer stemmig en verzorgd 

1 1 35 interieur. 



Op 2 februari 1 879 vroeg het kerkbestuur van Donk aan het gemeentebestuur van 
Maldegem de machtiging om een tombola te organ iseren met als doel de kosten ver
bonden aan de opbouw van de kerk te helpen dekken. Zoals uit het gemeenteraads
verslag mag b l ijken , werd deze aanvraag gunstig geadviseerd "op voorwaarde dat de 
gemeente daardoor geene verdere verplichting op haar neme betrekkelijk het bouwen 
der kerk". De prijs per lot was vastgesteld op 1 fr. en de trekking zou plaatsvinden op 
9 september 1 879. 
Verder werden ook voor het eerst de rekeningen over het dienstjaar 1 878 in  de gemeen
teraad van 8 mei 1 879 goedgekeurd .  De ontvangsten beliepen de som van 31 .5 1 1 ,0 1  
fr. terwijl de u itgaven 31 . 255,28 fr. bedroegen. Een boni dus  van 255,73 fr. 
I nmiddels had Jacobus De Deyne op 2 maart 1 879 ontslag genomen als l id van de kerk
raad. H ij werd tijdens de zitt ing van de kerkfabriek van 4 apri l 1 879 vervangen door 
Amandus De Deyne, landbouwer op de Krone. 

F. De inzegening van de kerk 

Op 22 mei 1 879 was het bouwwerk zo ver gevorderd dat E .H .  De Swaef toestemming 
kreeg van de bisschop om de kerk in te zegenen. Die dag werd het H. Sacrament van
uit het voorlopige kerkje overgebracht naar zijn nieuwe rustplaats. Donk was volop in 
feeststemming !  
Het was pastoor De Swaef d ie  u itzonderl i jk van de bisschoppelijke overheid de toe
stemming had gekregen om zelf de kerk in te zegenen. Een grote menigte volk, waar
onder ook baron Gustaaf del la Fai l le d 'Huysse, vertegenwoord iger van de adel l ijke 
schenkersfami l ie ,  kwam de plechtige inzegening met zijn tegenwoord igheid vereren. 
Ook uit de omliggende paroch ies waren tal van mensen toegestroomd om de inwijd ing 
van de nieuwe kerk bij te wonen. Nooit was er in Donk zoveel volk !  
Na de middag had er z ich een indrukwekkende processie gevormd met n iet minder dan 
1 5  groepen , die al le ofwel de attributen voor de l iturgische diensten aanbrachten, ofwel 
bijbelse taferelen u itbeeldden. 
Aan het einde van deze kerkel i jke ommegang kwam dan E .H .  De Swaef, geëscorteerd 
door zijn twee broers-priesters, met het Al lerhei l igste Sacrament. In de kerk zegende 
pastoor De Swaef het nieuwe hei l igdom in ,  waarna de Litan ie van 0.-L. -Vrouw door de 
Congreganisten werd gezongen. Deze heugl ijke ceremonie eindigde met het zingen van 
het Te Deum. 

G. Ook 'sterven ' behoort bij het parochie/even 

Eind ju l i  van het jaar 1 879 werd de eerste l ijkdienst in de kerk van Donk gecelebreerd. 
Amelie Blomme, dochter van Victoria Standaert, weduwe van Ambrosius Blomme, werd 
begraven .  Zij was in de Heer onts lapen op 23 ju l i  1 879. 

H. Een nieuwe doopvont 

Aangezien de toediening van het doopsel één van de belangrijkste opdrachten was die 

pastoor De Swaef had gekregen, moest er ook voor de nodige accommodatie worden 

gezorgd .  
De houten voet van de  doopvont voor de  Donkse kerk werd in 1 879 gemaakt door Victor 

De Backer. Deze ambachtsman was gehuwd met Barbara Versluys en oefende in Sijsele 

het beroep van timmerman uit . Het koperen deksel van de doopvont werd gratis ver

vaardigd door Pieter Timmerman , koperslager in Maldegem. Om de totale kosten te hel
pen dekken schonk Joseph De Schepper, grondeigenaar in Eeklo, de som van 300 fr. 



De doopvont uit 1 879 met de houten voet, vervaardigd door Victor De Backer en een koperen deksel 
gemaakt door Pieter Timmerman. 

Op 2 november 1 879 werd het aantal kerkstoelen van 350 naar 400 stuks gebracht. 
Stilaan zag men de voltooi ing van het sierl ijke kerkgebouw naderen.  Tijdens de zitt ing 
van de kerkraad van 7 maart 1 880 werd het p laatsen van de torenspits toevertrouwd aan 
Jozef Vermeersch ,  metselaar in Maldegem . Het timmerwerk van die torenspits werd aan
besteed en aanvaard voor de som van 2 .997 fr. 

1. En het parochiale leven ging zijn gang ... 

De eerste grote Zending of Missie, een achtdaagse prediking ter hernieuwing van het 
christelijk leven en ter bekering van de zondaars, vond plaats van 28 november tot 5 
december 1 880 en werd gepredikt door de paters jezuïeten Dierckx en Vermeulen van 
het klooster in Brugge. Op een bevolking van 780 inwoners werden 700 communies u it
gereikt. 
Afgewisseld met wat personalia geven we, ter i l lustratie, ook een beeld van de opeen
volgende begrotingen die de Donkse kerkraad telkens voor advies aan het gemeente
bestuur van Maldegem voorlegde. Vanaf 1 879 was het gemeentebestuur nu ,  op bevel 
van het provinciaal gouvernement, gehouden bedoeld advies ambtshalve u it te bren-
gen: 1 137 



Op 24 oktober 1 879 l iet de gouverneur  in zijn schrijven onder referentie 1 e afd . nr. 7935, 
het gemeentebestuur van Maldegem weten dat het art . 15 van de Wet van 4 maart 1 870 
n iet van toepassing was op de kerkfabriek van het gehucht Donk en dat er als dusda
nig advies moest worden u itgebracht over de begroting van 1 878. Vanaf dat ogenbl ik 
werden de begrotingen dan ook geadviseerd en al dan niet goedgekeurd .  

Jaar 
1 879 
1 880 
1 88 1  

Datum gemeenteraad 
29 oktober 1 879 
1 2  augustus 1 879 
1 september 1 880 

Ontvangsten 
1 4 .675,60fr. 
1 0.050,00 fr 
1 . 1 34 ,80 fr. 

Uitgaven 
1 4 .675 ,00 fr. 
1 0.045 ,00 fr. 

1 . 1 34,00 fr. 

Saldo 
0,60 fr. 
5 ,00 fr. 
0,80 fr. 

Op 20 ju l i  1 880 stierf Joannes-Baptiste Onderdonck. H ij had tijdens zijn leven veel b ij
gedragen om de opbouw van onze kerk tot een goed einde te brengen en was ook de 
voorzitter van het eerste kerkbestuur van het gehucht Donk. Petrus Onderdonck nam de 
plaats in van z ijn vader. I n  de kerkraadszitt ing van 3 oktober 1 880 werd Antoon 
Herpelinck als n ieuwe voorzitter verkozen in vervanging van J . -B .  Onderdonck. 

Jaar 
1 882 
1 883 
1 884 

Datum gemeenteraad 
2 augustus 1 88 1  
1 september 1 882 
21 augustus 1 883 

Ontvangsten 
1 . 3 1 4, 65 fr. 
1 .065,82 fr. 
3 .066, 1 1  fr. 

U itgaven 
1 .3 1 4,00 fr. 
1 .064,50 fr. 
3 .065,50 fr. 

Saldo 
0,65 fr. 
1 ,32 fr. 
0 ,61 fr. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 januari 1 882 werd aan het kerkbestuur van 
Donk machtig ing verleend een lening aan te gaan van 1 2 .884,24 fr" d .w.z .  een kapitaal 
van 8 .884,24 fr. tegen 4% en 4 .000 fr. tegen 4,5% intrest. De geldschieters waren de 
kinderen Cockhuyt, Math i lde Hel lewaert en pastoor Claerhout van Moerkerke. 
De aflossing van het kapitaal zou als volgt gesch ieden : op 1 januari van elk van de jaren 
1 883, 1 884, 1 885 en 1 886 zou telkens 2.000 fr. worden terugbetaald ,  zodat er na die 4 
jaren nog 4 .884,24 fr. moest worden betaald. Dat bedrag zou afgelost worden op het 
ogenbl ik dat de geldmiddelen van de kerkfabriek het zouden toelaten, met d ien ver
stande dat de geldsch ieters, onder bepaalde voorwaarden, een aflossing van 200 fr. per 
jaar konden eisen. Verder was besl ist dat de gemeente Maldegem financieel niet zou bij
dragen maar dat de kerkfabriek van Maldegem-centrum zou verzocht worden in te staan 
voor de betal ing van de jaarl ijkse intresten.  
Het betalen van de intresten door de kerkfabriek van Maldegem, zoals gevraagd was, 
werd door deze instantie in haar besluitvorming van 2 ju l i  van dat jaar negatief beant
woord en in de gemeenteraad van 4 augustus ook als dusdanig geadviseerd. 

X. INHU LDIGING EN INGEBRUIKNEMING VAN H ET A FGEWERKTE 
N EOGOTISCHE KER KGEBOUW 

A. De plechtige inwijding van de kerk 

Eenmaal afgewerkt werd de kerk op maandag 4 jun i  1 883 door Z .H .  Mgr. de Bisschop 
De Battice, hu lpbisschop van Z .D .H .  Mgr. Bracq, bisschop van Gent, plechtig ingewijd. 
Z .E .H .  Deken Foubert van Eeklo, E.H. Cami l le De Swaef en dê E.H.  Onderpastoor van 
Kleit hadden het op prijs gesteld, naast E .H .  pastoor De Swaef dèze u itzonderlijke 
plechtigheid met hun aanwezigheid te vereren en de l iturgische ceremonie te helpen 
opluisteren. De Donkenaars hadden hun u iterste best gedaan om het dorp de nodige 



Mgr. Gustave De Battice, 
hulpbisschop. 

(0 1 839 - t 1 889) 

Mgr. Hendrik Frans Bracq, 
bisschop van Gent. 

(0 1 804 - t 1 888) 

opsmuk te geven en het ganse gebeuren van een feeste li jk karakter te voorzien. De hui
zen waren smaakvol versierd en bevlagd ,  de straten met sparretjes beplant en de weg 
die door de genod igden en hun gevolg zou worden afgelegd ,  met bloemen bestrooid .  
Vijftig ruiters, hooggezeten op hun geblokte 'werkpaarden' waren Mgr. de bisschop 
tegemoetgereden en begeleidden hem van Maldegem-centrum naar Donk. 
Ter hoogte van het huis van Lou is Tal loen (nu de hoeve van Jaak Vannevel) ,  waar Mgr. 
De Battice zijn bisschoppelijke gewaden had aangetrokken, had zich een stoet 
gevormd om de geestelijkheid en de andere prominenten naar de kerk te vergezel len. 
Na de plechtige inwijd ing van het nieuwe hei l igdom werd nog het hei l ig vormsel aan de 
Donkse kinderen die hun plechtige communie hadden gedaan, door de bisschop toe
gediend. Als vormselmeter trad barones Hortense del la Fai l le d 'Huysse op ,  terwijl de 
heer Antoon Herpel inck als vormselpeter fungeerde. 

B. De verdere groei naar een stevig gebonden parochiegemeenschap 

I n  oktober 1 883 schonk pastoor De Swaef aan de kerk een mooie,  gebeeldhouwde com
muniebank, die in gotische stijl vervaard igd werd in het atel ier van Cesar De Jonghe in 
Brugge. De communiebank met de vier koperen kandelaars kostte 541 fr. In 1 986 werd 
deze communiebank (overeenkomstig de vernieuwingen in de l iturgie) verwijderd en 
verwerkt in een n ieuw altaar. 
Het kerkmeubi lair werd verder aangevuld met een l innenkast voor de sacristie, twee 
draagstoelen voor de l ijken , een lezenaar, twee vergulde kandelaars, een berechtings
lantaarn , twee kerkbellen , zes koperen gotische kandelaars, een godslamp,  een pro
cessiekruis, een klok (geschenk van pastoor De Swaef - kostprijs 1 .069 fr. ) en een kope
ren wijwateremmer met kwispel . 
E .H.  De Swaef schonk onze kerk nog een biechtstoel en instal leerde het bee ld van de 
H .  Cornel ius. Hij werd ook in de gelegenheid gesteld drie gebrandschi lderde glasra
men, vervaardigd door de firma Samuêl Coucke uit Brugge, te laten plaatsen, waarvan 
één het wapenschi ld draagt van de adel l ijke fami l ie del la Fai l le d'Huysse. l 1 39 



Het hoofdaltaar met nieuw tabernakel werd geplaatst door pastoor Edmundus Van den Breen (29.08.1 893). 
Dit gotisch meubel is van de Gentse beeldhouwer Pauwels. Beelden en tombe werden geschilderd door R .  
Goethals, eveneens u i t  Gent. 
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Een deel van de neogotische communiebank van 1 883, met het Lam Gods en korenaren als symbool voor 
de Eucharistie, dient als voetstuk voor het dagelijks gebruikte altaar. De communiebank werd in 1 883 
geschonken door pastoor De Swaef. Hij is afkomstig van het atelier Gesar De Jonghe uit Brugge. 



Het l inkerzijaltaar is toegewijd aan 0.-L.-Vrouw van Zeven Weeën. Samen met het rechterzijaltaar (oor
spronkelijk) toegewijd aan St.-Cornelius, werd het geplaatst in 1 894. De altaren zijn afkomstig van het ate
lier Pauwels uit Gent. 

De neogotische biechtstoel aan de evangeliezijde werd in 1 892 geplaatst. 



XI.  D E  AANLEG VAN EEN KERKHOF 

A. Het voorbereidende werk 

Tot h iertoe waren de stappen die moesten leiden naar de aanleg van een kerkhof en die 
vanaf het jaar 1 877 bij het gemeentebestuur van Maldegem door de kerkfabriek van 
Donk waren ondernomen , vruchteloos gebleven. I n  Maldegem deed men de zaak af met 
de bewering dat het gehucht Donk geen kerkhof nodig had . Nochtans wilde het kerk
bestuur  zelf de grond voor een begraafplaats aankopen en de nodige infrastructuur  
ervan bekost igen. 
Tot dan moesten de overledenen naar Maldegem-centrum worden vervoerd om er ter 
aarde te worden besteld ,  wat vooral 's winters gepaard ging met heel wat moei l ijkheden . 

Na verloop van tijd zag eenieder in dat deze toestand dringend moest veranderen. 
Halsstarrig echter bleef het gemeentebestuur weigeren iets te geven of zelfs maar iets 
te doen om in Donk een kerkhof aan te leggen. 
Ten einde raad opende het kerkbestuur een inschrijvingsl ijst met de bedoeling giften in 
te zamelen om een stuk grond aan te kopen om er een begraafplaats te kunnen aan
leggen. De col lecte werd u iteraard aanvankelijk gehouden op de parochie zelf. Pastoor 
De Swaef en F. De Taeye bezochten de bewoners van Donk-centrum en de Heirweg.  De 
raadsleden F. Blomme en P. Onderdonck g ingen bij de bewoners van Krone en 
Veldhoek en A. Coene en A. Herpel inck h ielden het bij de bewoners van Eibey en 
Zoetendale. 
Verschi l lende grootgrondeigenaars en gegoede burgers van bu iten de parochie kwa
men weldra ook op de inschrijv ingsl ijst te staan. Zo ontving pastoor De Swaef ook gel
del ijke steun van de baronessen del la Fai l le d 'Huysse en de 't Serclaes, van kanunnik 
Andries, de fami l ie Van Damme uit Maldegem en van de fami l ie Van Doorslaer uit Eeklo. 
Eind 1 884 had pastoor De Swaef de som van 1 .280,50 fr. samengebracht. 

B. Tijd van handelen 

Het kerkhof moest z ich,  volgens de wettel ijke voorschriften ,  op het hoogste en droogste 
punt van de parochie bevinden en op voldoende afstand ( 1 60 à 200m) van de dichtst
staande hu izen. 
De grond voor het kerkhof werd door het kerkbestuur afgekocht van de famil ie Pieter 
Roelandts-Rosalie Ergo voor de som van 1 .400 fr. De oppervlakte bedroeg 24,80 are, 
stond kadastraal bekend onder Sectie H. nr. 40 en werd geschat op een waarde van 800 
fr. Om niet nader omschreven redenen zou de grond voor het kerkhof in de koopakte 
worden beschreven als "Gifte aan het kerkbestuur van Donck". De akte werd op 
9 december 1 884 verleden voor notaris Camil le De Weyer. 

Nadat de pastoor de ontbrekende fondsen had verzameld, werd de vereffening maar 
onmiddel l i jk u itgevoerd . Ook de infrastructuurwerken zoals het aanbrengen van het toe
gangshek, het bouwen van de kapel letjes en het inplanten van de omheining kwamen 
spoedig aan de beurt, zodat de begraafplaats in een minimum van tijd operationeel 
werd . Het sparrenhout voor deze werken werd geschonken d

_
oor baron Charles Rotsart 

de Hertaing. 

Op 26 december 1 884 werd het kerkhof plechtig ingewijd door Z.E.H. deken Foubert 
van Eeklo. 



De oprichting van het n ieuwe kerkhof werd in de zitting van de gemeenteraad van 25 
september 1 885 goedgekeurd : " . . .  Gezien het besluit der Bestendige Deputatie der 
Provincie vanden 29 Augustus 1885 waardoor machtiging werd verleend aan de kerk
fabriek van Oonck tot aanvaarden eene gifte onder de levende gedaan, van een perceel 
land, gelegen op dien wijk" . teneinde aldaar een kerkhof te maken. Overwegende dat 
dit perceel land, gelegen op den noordkant der kerk, verafgelegen van alle woningen, 
dat het verheven is en omringd van levende hagen, dus zeer wel geschikt om te dienen 
voor een kerkhof" . Ook de 'Commission Médicale de la Flandre' gaf haar zegen . 

Burgemeester Van Mul lem gaf de toestemming om voortaan op het nieuwe kerkhof te 
begraven. De u iteindel ijke besl issing die in Maldegem moest worden genomen om in 
Donk een begraafplaats aan te leggen , werd gunstig onthaald ,  maar was toch niet van 
een leien dakje gelopen . 
De eerste die op dit kerkhof werd begraven was de op 70-jarige leeftijd overleden Jan 
Van Loo. Hij woonde in bij zijn zuster, de weduwe van Bernard D'Hont, op de hoeve van 
Brezende. 

C. De administratieve consequenties 

Op 1 3  maart 1 886 l iet de gouverneur het gemeentebestuur van Maldegem opmerken 
dat, ingevolge het keizerlijk decreet van 23 prairial van het jaar X I I ,  de gronden van de 
kerkhoven aan de gemeenten dienden toe te behoren,  tenzij de eigenaar van de grond 
erin toestemde zijn eigendom voor een al dan niet onbepaalde ti jd tot de dienst van de 
begravingen ter beschikking te stel len. Het kerkbestuur van Donk werd dus voor de 
keuze gesteld :  het kerkhof aan de gemeente verkopen ofwel verhuren.  

Reeds in z i jn vergadering van 7 maart 1 886 had de kerkfabriek besloten het kerkhof 
voor de dienst van de begrafenissen aan de gemeente te verpachten.  In de gemeente
raadszitting van 1 6  maart 1 886 werd , na ruggespraak met de kerkfabriek van Donk, 
beslist de opbrengst van de vergunn ingen voor grondafstand te verdelen tussen het 
kerk- en het gemeentebestuur naar rato van 3/4 voor het eerstgenoemde en 1 /4 voor het 
laatstgenoemde bestuur. Verder zou het kerkbestuur zich moeten onderwerpen aan de 
gemeentelijke voorschriften die van toepassing waren op de begraafp laatsen . 

Op 4 ju l i  1 886 maakte het kerkbestuur van Donk aan het Maldegemse gemeentebestuur 
bekend dat het inderdaad bereid was de grond van het kerkhof aan de gemeente te ver
pachten voor een periode van 1 5  opeenvolgende jaren te rekenen van 1 januari 1 886. 
Het gemeentebestuur meende te moeten aanmerken dat het hier eigenlijk niet ging om 
'verpachten' maar wel om 'verdelen van de opbrengst' voor afstand van grond en de 
tijdspanne dat deze 'verdel ing' zou duren.  Een terminologische verwarring bl ijkbaar 
waarvoor de kerkfabriek gevraagd werd haar besluit in die zin te wijzigen. 

Naar aanleiding van een schrijven van de gouverneur, gedagtekend op 1 2  oktober 1 886 
waarin h ij meer du idelijkheid vroeg m.b.t .  de overeenkomst tussen het gemeentebestuur 
en de kerkfabriek inzake het kerkhof van Donk, schreef het kerkbestuur in zi jn brief van 
24 oktober 1 886 aan het gemeentebestuur dat de duur van de 'verdel ing'  nu zou 
geschieden voor een periode van 30 jaar, ingaand op 1 januari 1 886 en eind igend op 
31  december 1 9 1 6. Aan deze regel ing werd , zowel door de bestendige deputatie als 
door het gemeentebestuur, goedkeuring gehecht. 
In de loop van november 1 886 werd aan de kerkfabriek van Donk nog een supplemen-
taire provinciale subsidie toegekend. l 143 



XII .  OM TE B ESLUITEN 

De komst van E .H .  J .  De Swaef en zijn tienjarig verbl ijf op onze parochie is voor Donk 
een ware zegen geweest. Dat b l ijkt uit het getu igenis van de heer Victor De Li l le ,  die hier 
ten t i jde van de ambtsvervul l ing van pastoor De Swaef hu lponderwijzer was. We laten 
even dhr. De Li l le zelf aan het woord : 
"Pastoor De Swaet bouwde te Donk een kerk en men mocht hem graag omwille van zijn 
werkdadigheid en zijn vranken omgang met de mensen. Hij heeft veel voor Donk 
gedaan en 't gebeurde menige keer dat men hem bezig zag met stenen te lossen naast 
de gewone werklieden die bij de kerkbouw hielpen. Er was te Donk nog veel nodig en 
een betere advokaat voor de parochie zou verre te zoeken zijn. E.H. De Swaef deed ook 
veel voor het onderwijs want benevens een kerk bouwde hij ook twee klaslokalen. 
Yverde hij voor het zieleheil van zijn parochianen, daarnaast was hij ook begaan met het 
stoffelijk welzijn van de Donkenaren. Zo boorde hij op de hoeve van de weduwe Coene, 
die geen water meer kon krijgen, de eerste artesische put. En gehoord hebbende dat 
'Brezende ' vele jaren vroeger een kasteel was geweest, liet hij aldaar opgravingen doen 
en legde de oude muurresten van dit vroegere kasteel bloot. Toen hij in 1887 als pas
toor te St. -Laureins werd aangesteld deden de Donkenaars hem uitgeleide. Het speet 
hen E. H. Pastoor te zien vertrekken, doch de nieuwe benoeming werd hem van harte 
gegund. . .  ". Tot zover Victor De Li l le ,  geciteerd door Gabriël De Li l le in Maldegem in 
Beeld en Schrift, deel IV p .  1 0. 

Merkwaardig .. .  

Aan het terrein - een eeuw geleden als "Poermolen" bestempeld - (kadasterplan 
P.C .  Popp, nrs. 1 974, 1 975a, b, c, d . ) ,  gelegen aan de Donkstraat tussen de school 
(het vroegere klooster van de Zusters Maricolen) en de Pastoor De Swaeflaan en 
verworven door de fami l ie de Ghel l inck d 'Elseghem-Vaernewyck, werd door deze 
laatste een andere bestemming gegeven .  Omtrent de eeuwwissel ing werden op 
deze plaats drie middelgrote won ingen met inr ijpoort gebouwd . De panden waren 
nagenoeg identiek, behalve dit hetwelk zich bevond op de hoek gevormd door de 
Donkstraat en de Pastoor De Swaeflaan , dat van meet af aan een verdieping kreeg. 
Rond het jaar 1 92 1  werden die hu izen met bijhorend erf door r idder Christiaan de · 

Ghel l inck d 'Elseghem-Vaernewyck verkocht aan , v. l . n . r. ,  de fami l ies Edmond Coene 
(nu de bui ld ing,  eigendom J. Lenoir-De Coster), Frederik De Deyne (nu elektrozaak, 
eigendom P. Snauwaert-Hurtekant) en Henr i  Cockhuyt (woning die in  grote l i jnen 
haar oorspronkel ijk  karakter bleef bewaren) .  Dit laatste pand is eigendom van 
Marcel Cockhuyt-Den ise Van Oost, jongste zoon van Henri Cockhuyt, en is dus 
steeds in de fami l ie gebleven.  
Wat echter zeer merkwaard ig mag heten, is het feit dat, volgens de overlevering, 
deze drie hu izen werden opgetrokken met de rest van de bouwmaterialen van onze 
kerk. Echte bewijsstukken zoals geschreven overeenkomsten ,  reken ingen e.d.m.  
z i jn daaromtrent evenwel n iet voorhanden, alhoewel die l;>ewering toch n iet hele
maal u it  de lucht is gegrepen. Zo hebben wij bij nader onderzoek kunnen vaststel
len dat de muren van het pand toebehorend aan de fami l ie M. Cockhuyt. bestaan 
uit de zelfgebakken stenen afkomstig uit "Coenes hofstee'', verwerkt met Duffelse 
Schelde-Netesteen . Bovendien b l ijken de vloertegels van keuken en voutekamer 
dezelfde te zijn als deze bestemd voor onze Sint-Jozefskerk 1 



De kerk had 78.000 fr. gekost. De staat en de provincie subsid ieerden deze onderne
ming met respectieveli jk 1 2.000 en 1 4 .800 fr" terwijl pastoor Teurrekens van Maldegem 
en zijn kerkfabriek 20.000 fr. schonken . De collectes brachten 1 1 . 748 fr. op en een tom
bola, waarvan de afrekening op 1 1  augustus 1 88 1  werd gemaakt, gaf een bon i van 
2.300 fr. De vrijwi l l ige karweien van de Donkenaars werden geraamd op 4 .000 fr. 

Eerst op 1 0  apri l 1 926 heeft ridder Christiaan de Ghel l inck d 'Elseghem-Vaernewyck, 
wonende te Zwijnaarde, de cijnsgrond waarop de kerk en de pastorie werden gebouwd , 
i n  vol le eigendom afgestaan aan de kerkfabriek van Donk .  De gift u it  1 876 werd bij K .B .  
van 25  april 1 927 goedgekeurd en  dientengevolge ook wettel ijk geregeld .  

E .H.  Joannes-Theodorus De Swaef werd op 27 jun i  1 887 pastoor benoemd in  Sint
Laureins en er plechtig ingehuldigd op 1 0  ju l i  daarna. Hij volgde daar E .H .  De Prez op,  
die evenals h ij in Lede was geboren en van 1 877 tot 1 887 pastoor van St.-Laureins was 
geweest. Pastoor De Prez overleed aldaar op 1 8  jun i  en moet er reeds vóór zijn heen
gaan weet van gehad hebben dat h ij door zijn dorpsgenoot zou worden opgevolgd.  

Ook in  St.-Laureins maakte E .H .  De Swaef z ich bijzonder verd ienstel ijk. Naast het stipt 
volbrengen van zijn specifieke pastorale taak in zijn nieuwe parochie interesseerde h ij 
zich ook voor geschiedenis en heemkunde. Vooral omtrent dit laatste deed hij m . b . t .  zijn 
nieuwe parochie de nodige opzoekingen, raadpleegde de arch ieven en ging zich bij de 
bevolking informeren.  Zo heeft h ij dan tijdens zijn relatief kort verb l ijf i n  St. -Laureins zijn 

Oudheidkunde. 
Doo k ,  onder Maldegem, pas eenige j a reo ontstaan, is dezer 

dagen getu ige geweest •an eene gebe u rtenis,  die opsch uddin� 

teweeg zal brengen . Er was besloten delvinsen te doen op den 

grond en omliggeude plaatsen, waar voo rheen d e  vermaard• 

abdij nn Zoetcnda le oprees, die he�tofid tot in 1 �78. De wer· 

keo, onder'! opzicht •an den eerw. heer Pastoor, om zijne bou w ·  

en oudbcidtu ndc ten reeh le befaamd, hebben cenen uitslag 

ge�even ,' di� aller •crwach ting o•ertreft. liet waren niet de 

puin boopcn der abd ij, manr wel deze va n een oud kaslecl, 

Welke men ontbloo!le : men stond VOOr CCD gebouw, dat Onge· 
twijfeld van de middeleèuwen moel dagteekenen. 

De grond vesten hebben eenen meter 40 centim. breedte en 

loonen dat hel gebouw 27 meters len�te op i 2 meters diepte 

had. Op den hoek •an hel kasteel stond de froui/la&se, op 

rene kleine hoogte . De toren was d riehoekig, iets w•t men ia 

k rijgsk undig•D bou wtrant xeldeo i n  onze gewr.sl•D ootmoet. 

Oe oodcraardfchc gang , waar men httingen en ander ijt<r, 

alsook een bijna •ersletcn geldstuk vond, zal aan de bou w ·  

k undige n menige les, maar ook men ig n u llig onderzoek ople· 

tere n .  

Ui l  Gcnt"rn Bru�ge zijn reeds afgevaardigden gekomen o m  
d i e  wondere ontdekking n a u  ,..keurig te  onderzoeteo. 

Dat pastoor De Swaef zich ook op archeologisch gebied niet onbetuigd liet, vernemen we in een artikel in 
de Vlaamsche Wacht (Jg. VII, 1 884-1 885, p. 202). 
Het is duidelijk dat het hier gaat om de grondvesten van het kasteel van Brezende, dat in de 1 4e eeuw -
hoogstwaarschijnlijk op verzoek van graaf Lodewijk van Male - werd opgericht. l 145 



Zowel in de dorpskerk als in de kathedraal draagt het gotische lijnenspel bij tot rust en ingetogenheid. 

talrijke bevindingen nauwkeurig neergeschreven. Ruim 70 jaar na zijn dood werden door 
E . H .  Robert Bernaert, onderpastoor in St. -Laureins, n iet minder dan twintig schrijfboe
ken gevonden met tal van belangrijke h istorische gegevens van de hand van pastoor 
De Swaef. Het waren oude en door de tijd vergeelde zogenaamde "cahiers" ,  die een 
handschriftelijke "Geschiedenis van Sint-Laureins vanaf de vroegste tijden" bevatten .  
Bl ijkbaar is het de bedoeling geweest van pastoor De Swaef om deze "Geschiedenis" 
later te publ iceren aangezien h ij ook reeds een voorwoord met de aanhef "Aan mijn 
beminde Paroch ianen" had neergeschreven. 

Het pionierswerk van E .H .  De Swaef is in het jaar 1 970 danl<baar verder gezet en met 
grote deskundigheid u itgebreid door onderpastoor R. Bernaert die "zijn Sentenaren'' u it
eindel ijk  een belangrijk werk, bestaande uit twee delen , heeft bezorgd dat de titel 
draagt: 



De kerk na de Tweede Wereldoorlog. Geleidelijk werden restauratiewerken onvermijdelijk. De volledige 
renovatie aan de buitenzijde en de opsmuk van het interieur tijdens de laatste jaren maakten van de kerk 
weer een mooi verzorgd gebedshuis. 

"Uit de kronieken van Sint-Laureins, vóór 1 900" . 
Wij laten dan ook even de auteur aan het woord , die aldus zijn oprechte waardering ten 
aanzien van pastoor De Swaef uitdrukt: " . . .  Liet hij te Donk een onvergetelijk werk na, 
namelijk het oprichten van een kerkgebouw, ook te Sint-Laureins blijft hij niet vergeten 
door zijn nagelaten, waardevolle geschriften en "geschiedenis van Sint-Laureins ", voor 
het geestelijk patrimonium van Sint-Laureins. Mogen Maldegem-Donk en Sint-Laureins, 
hun "bouwer" en "schrijver" eeuwig dankbaar zijn. Zijn werk te St. -Laureins, lezen wij 
nederig tussen de regels door, heeft hem afgemat. Pastoor en priester staan ook bloot 
aan de "onttakeling" van het menselijk en lichamelijk gestel. ". l 147 



Pastoor De Swaef overleed in Sint-Laureins op 1 5  augustus 1 898, 62 jaar oud. Hij had 
omwi l le van de verzengende h itte i n  de voormiddag , de H .  Sacramentsprocessie naar 
de namiddag verplaatst. Toen de processie de kerk weer binnenkwam - zo wi l de over
levering - en men de lofzang Te Deum wilde gaan zingen, viel plots het beeld van de H .  
Aloysius van zijn voetstuk.  Dat moet wat dein ing hebben veroorzaakt. De pastoor zou 
zodanig z ijn geschrokken en bevangen door de broeiende hitte dat h ij onwel werd en 
aan een hartaanval zou zijn overleden .  

I n  Donk werd pastoor D e  Swaef o p  27 jun i  1 887 vervangen door E . H .  Franciscus 
Antonius Van Landeghem, terwijl in St. -Laureins na het schiel ijk overl ijden van pastoor 
De Swaef E . H .  Henricus De la Croix als n ieuwe paroch ieherder werd aangesteld. 

Tot zover het beknopt overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de parochie Donk. 
Wij vonden het belangrijk  dit relaas neer te schrijven,  omdat de ervaring ons vaak heeft 
geleerd dat zó snel zoveel verloren gaat, en heel wat werkel ijkheid zó vl iegensvlug in 
een soort van mythe verweekt. 

I n  Donk herinneren de bouwwerken die hier ter sprake kwamen bl ijvend aan de eigen
l ijke stichter van de parochie ;  de naam van pastoor De Swaef bl ijft er echter ook ver
eeuwigd in de straat die het hart van Donk verbindt met een andere realisatie die onder 
zijn impuls tot stand kwam: het spoorwegstation , dat ondertussen privéwoning gewor
den is. 

Op zaterdag 4 en zondag 5 jun i  1 983 werd onder impuls van de toenmalige pastoor E .H .  
S.  Van Avermaet, het eeuwfeest van de oprichting van de parochie Donk gevierd en de 
inwijd ing van de kerk plechtig herdacht. De feestwijzer (zie pag . 1 55) laat er geen twij
fel over bestaan dat alles goed voorbereid werd en dan ook lu isterrijk en zeer stijlvol is 
verlopen . 

Geraadpleegde bronnen . 

Archief min isterie van Financiën - Administratie van het Kadaster: "Croquis d'arpentages". 
Rijksarchief Gent: Kerkarchief Maldegem (Erve in Donk, blz. 1 38). 
Archief bisdom Gent: kerkarchief van de parochies Maldegem. Maldegem-Donk, Middelburg en Lokeren .  
Gemeentearchief Maldegem: notulen van h e t  schepencollege en de gemeenteraden, nr. 2622, 2635, 
2637, 2769 en 3 1 03. 
Catalogus Oost-Vlaanderen, archeologisch doorgelicht. Bijdragen van prof. dr. Hugo Thoen en Nele 
Vandermoere. 
Kerkarchief Maldegem-Donk: Liber Memorialis. 
Kerkarchief Middelburg. 
Persoonlijk archief van ereburgemeester Jean Rotsart de Hertaing: La Noblesse Beige (A. De Ridder, 
directeur des ordres et de la noblesse au Ministère des Affaires Etrangères). 
G De Li l le:  Maldegem in Beeld en Schrift, deel 1 en IV, 1 872- 1 889. 
E . H .  Robert Bernaert: Uit de Kronieken van Sint-Laureins. 
Prof. Or. Erik Van Mingroot: De abdij van Zoetendale te Maldegem ( 1 2 1 5- 1 584). 
Bijdragen in Vrij Maldegem, door wijlen A. Willems. 

Met dank voor de foto's aan de dames en heren: • 

Kan Ludo Col l in ,  archivaris van het bisdom Gent, I rma De Zwaef, Pia Himschoot, Els De Naegel, Jean
Pierre Oaelman, Walter Notteboom. André Van Loo, Willy De Buck, Armand Hoogerwerf, Luc Warmoes. 
Arseen De Busschere. André Verleye. 



UIT DE BEGINJAREN VAN DE PAROCHIE 

Voor deze opname moeten we terug naar de beginjaren van de parochie. Het "Klein hof van St. -Jan" werd 
bewoond door de gebroeders Blomme. Zij hielden er ook een kudde schapen op na. De hoeve ligt in het 
verlengde van de Pastoor De Swaeflaan en was vroeger door een dreef verbonden met de weg van 
Maldegem naar Brugge. 
Zij is nog steeds eigendom van het Brugse O.C.M .W. (het vroegere St. -Janshospitaal) en wordt nu 
bewoond door de familie Patrick Verleye-Bouché. 
De grootouders van Patrick, met name August Verleye-Sidonie Lateste kwamen - als opvolgers van de 
familie Blomme - de hofstede in oktober 1 904 bewonen. 
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Privé-onderwijs. Alvorens pastoor De Swaef met zijn vrije school begon, had Rosalie De Wandele om
streeks 1 870-1 880 een privé-schooltje in de Heirweg voor de kinderen van Heirweg en Butswerve. Zij gaf 
les in haar huisje nabij de monumentale, helaas verdwenen beukenboom. De laatste bewoner (eigenaar) 
vooraleer de woning werd verbouwd, was Camiel Houwenhuyse. De huidige bewoner is Willy Dhoore. 

Ook aan de Kronekalseide was er een privé-schooltje te vinden. Hier was het Joannes de Boulle die in  
1 860 in zijn woonhuis les gaf aan 33 jongens en 21 meisjes van de Krone. De klas werd gehouden in het 
rechtergedeelte van het gebouw, waar het raam wijst op een gedeeltelijk verdwenen woonhuis. 
De hierboven afgebeelde woning vinden we terug - opnieuw sterk verbouwd - op de hoek van de 1 Kronekalseide met de Barbaraweg. De familie Camiel Van Loo-Irma Lips heeft er lang gewoond. 1 51 



"De molen van Wardje" - De famil ie Daelman sinds 1 920 trouw aan de Donkse kermis. 

In het jaar 1 920 kwam de familie Eduard Daelman voor de eerste keer naar Donk afgezakt om er de win
terkermis te helpen opluisteren. Aanvankelijk met een reuzenschommelwieg en daarna met een fietsen
molen rijk voorzien van glimmend koperwerk, wist deze sympathieke familie op korte tijd de harten - voor
al van de kinderen - te veroveren. Dit laatste kermistuig bestond uit een zwaar rond metalen frame waarop, 
op een bepaalde afstand van elkaar, stalen wielen met vaste trappers waren gemonteerd, die door een 
stoommachine werden aangedreven. Bovenop waren een zadel en een gesimuleerde stuurstang aange
bracht. Eigenlijk konden die dingen slechts met zeer veel verbeelding met echte fietsen worden geïdentifi
ceerd. Dit ''velomanègeke" zoals het in de volksmond werd genoemd, bezat ook nog een met tal van spie
gels bekleed en met taferelen uit de belle époque beschilderd draaiorgel, dat het hele geval met zijn 
muzikaal vermogen wat aantrekkelijker moest maken. 
De eerste keer werd deze kermismolen opgebouwd op het erf van Theofiel Goossens; pas later kreeg hij 
een plaats toegewezen op het Donkse pleintje. De mechanisatie in de ontspanningsvormen had aldus ook 
hier haar intrede gedaan en oogstte uiteraard veel bijval. Het bleef voor de familie Daelman niet bij de intro
ductie van deze weliswaar nog primitieve maar toch vernieuwende kermisstoffering. De uitbatersfamilie van 
de fietsenmolen had te Donk een geïnteresseerd publiek gevonden en stilaan gold "de molen van Wardje" 
als dé jaarlijkse welgekomen attractie. 
De onderneming, die doorheen de jaren nog werd uitgebreid en gemoderniseerd, is tot op heden in de fami
lie Daelman gebleven, en nooit is men afgeweken van de traditie naar Donk te komen. Met de winterker
mis van 1 958 was deze trouwe familie voor de 39ste keer in Donk te gast. Dat wilde het feestcomité niet 
onopgemerkt laten voorbijgaan. De weduwe Daelman werd, omringd door haar familie, door de leden van 
het kermiscomité feestelijk in de bloemetjes gezet. 
Naderhand was het dochter Denise die de familietraditie voortzette en nog steeds is het een Daelman, met 
name Jean-Pierre, kleinzoon van Wardje, die met zijn attractief en tijdsgebonden materiaal ook reeds méér 
dan 25 jaar als zelfstandig foorkramer de kermissen afloopt. De kermis is zijn leven . . .  "net zoals het leven 
wel een echte kermis lijkt", voegt Jean-Pierre eraan toe. 

De schommelwieg was de eerste kermisattractie die Donk over de vloer kreeg. 



Het velomanègeke van Wardje 
Daelman. 

De familie Daelman op weg naar 
een of ander dorp waar ze t .g.v. 
de kermis zou te gast zijn .  

Winterkermis 1 958. Vooraan zit  de gevierde, de weduwe Eduard Daelman; rondom haar, v.l .n . r. Godelieve 
Cromheecke, Alfons Geirnaert, Margriet Dhont, waardin van herberg De Schuttersgilde, nu 't Pleintje, Jean
Pierre Daelman, Paul Vercruysse, Maurits Van Loo, René Coppejans, Robert Van Vlaenderen, Paula Van 
Loo, Antoon Geirnaert, Emiel Cockhuyt, bakker René Coene, voorzitter van het feestcomité, Julien 
Ballegeer, Gustaaf Van Loo, Omer Vercruysse, onbekend, meester Paul De Ceuninck, secretaris van het 

1 1 53 feestcomité, Robert Daelman en Adrienne Daelman. 



Voetbal. 
Na de stichting van de parochie kwam ook het socio-culturele leven op gang. Een feestcomité was er reeds 
vroeger, nl .  rond 1 870; de Boerengilde werd in 1 91 2  opgericht (zie Ambacht Maldegem, jaarboek 2, 1 996). 
Begin de jaren twintig was een vruchtbare periode voor het aankomende Donkse verenigingsleven. Waar 
de toneelbond "Nooit Gedachr' en de folkloristische groep "De Donkse Klopperdans" in 1 92 1 ,  en de 
Boerinnengilde in 1 923 van de grond kwamen, liet sportief Donk zich ook niet onbetuigd. Hoewel reeds in 
wording van in 1 921 , werd op 1 jul i  1 925 voetbalclub Excelsior Donk officieel opgericht. In de periode 1 925-
1 928 bestond het bestuur uit erevoorzitter Henri Lateste, voorzitter Petrus Cabooter, ondervoorzitter André 
Verleye, commissaris Ferdinand De Smet, penningmeester August De Zutter, schrijver Richard Reybrouck, 
de trainers Arthur Claeys en Richard Reybrouck, en het selectiecomité Marcel Verbeke, Michel 
Cromheecke, René De Metsenaere en Arthur Claeys. 

De ploeg: zittend op de eerste rij, v. l .n.r. Henri Timmerman, Achiel Reybrouck en Prudent Verbeke; op de 
tweede rij Richard Cockhuyt, Guillaume De Cock, Marcel Timmerman, Raymond Depickere en Marcel De 
Deyne; staand: Petrus Cabooter, Raymond Reybrouck, René Cromheecke, Cesar Verbeke, Frederik De 
Deyne en Henri Lateste. 

. . 



In 1 965 werd de vernieuwde kantine van voetbalclub Excelsior F.C.  Donk plechtig ingezegend. Op de foto 
v. l .n .r. Marcel Martens, Adelin De Smet, Louis Van Landschoot, Germain Cromheecke, Zulma Fransoo, 
pastoor Serafien van Avermaet, schepen Camiel Rys, onbekend en gemeenteraadslid bakker René Coene. 

ZATERDAG 4 JUNI 1983 te 20 uur : 
Heemkundige Avond - Academ.ische ZittinQ in de Jongensschool.  
1 )  Welkomstwoord door Schepen De Ceuninck _ 

2) Spreekbeurt door de Heer G.A.C. Van Vooren, gemeentesecretaris te 
Aardenburg (Nl.) over : "Het historisch Donk In het kader van de regio
nale geschiedenis". 

3) Filmprojectie-video : "Het leven rond de Donkse kerktoren" door de 
Heer M. Ballegeer. 

4) Trekking van de Tombola. 
5) Slotwoord door E.H. S. Van Averrnaet, pastoor. 
- Muzikale omlijsting door Mejuffer Lea Van Loo. 
- Gezellig samenzijn. 

ZONDAG 5 JUNI 1983 ; 
14.30 u. Samenkomst in de Jongensschool 

- Genodigden 
- Parochiale verenigingen 
- Alle parochianen 
Optocht naar de kerk : 
- Ruiterescorte -: Landelilte Rijvereniging SI-Barbara 
- Muziekmaatschappij "Nut en Vermaak" 

15.00 u. Pontificale Eucharistieviering waarin Mgr. De Kesel, Hulpbis
schop van Gent, voorgaat. 
in celebratie met Hoogeerwaarde Vader Abt van de St.
Pietersabdij te Steenbrugge 
en 

Z.E.H. Vereecke, deken te Maldegem 
E.H. Van Avermaet, pastoor te Maldegem-Donk 
E.H. De Cock, rustend priester 
E.H. De Bleecker, missionaris 

Ceremoniemeester : E.P. Rommel 
Boom planting 

1 6.30 u .  receptle ln de Jongensschool (tot 18 uur) 
Optreden van de Donkse Klopperdans. 

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni 
1 983 werd onder massale 
belangstell ing het eeuwfeest van 
de oprichting van de parochie 
Donk gevierd. De ganse Donkse 
leefgemeenschap was bij de 
voorbereiding betrokken en had 
haar beste beentje voorgezet om 
de honderdjarige herdenking van 
de kerkwijding te doen slagen. 
Het werd dan ook een succesvol
le manifestatie, die voor altijd in 
de annalen van de Donkse 
geschiedenis zal geboekstaafd 
blijven. / 1ss 



IN 1965 VIERDE DONK ZIJN HONDERDJARIGE 

MELANIE DE MEY ( 1865- 1965) 

In  1 898 kwam de toen 33-jarige "Mel leke" De Mey zich te Donk vestigen ; op 29 augus
tus 1 965 vierde ze er haar honderdste verjaardag . 

Mel leke De Mey staat in de burgerl ijke stand ingeschreven als Melanie De Mey, gebo
ren te Sijsele op 27 november 1 865 . Mel leke stamde uit een kloek gezin van vier kinde
ren .  waarvan er drie meer dan 96 jaar oud werden. Haar vader was paardenknecht bij 
de boeren,  terwijl ook moeder en de kinderen meehielpen op de landbouwbedrijven. 
Van school lopen in Sijsele kwam er wein ig in hu is .  Eerst g ing Mel leke naar de breischool 
waar ook wel wat lezen en rekenen kwam bij kijken. Later trok ze naar de grote of de 
"spel lewerkersschool" ,  tot ze twaalf jaar werd en met een eerste paar schoentjes aan de 
voeten haar eerste en plechtige communie mocht doen. Thuis en bij de boeren deed ze 
al le werk tot haar 33ste jaar. Dan huwde ze met Charles-Louis Meire,  een marskramer in 
kruidenierswaren,  die met een ezelskarretje de hete streek afketste. Het echtpaar kwam 
in Donk wonen in een hu isje aan de Heirweg. Het was voorta�n zwaar boerenwerk van 
's morgens vroeg tot 's avonds laat om het karige loon te vergaren waarmee ze de eind
jes aan elkaar moest zien te knopen voor haar gezin ,  dat gezegend werd met acht kin
deren. Naast het huishoudelijk werk en het harde labeur op de hoeve, ontpopte Melleke 



De Mey zich ook nog als vroedvrouw. Niet zelden trok ze van Donk te voet op haar klom
pen naar Kleit en het verre Prinseveld om er te helpen k inderen ter wereld te brengen. 
Mel leke is zeer lang een kran ig vrouwtje gebleven . Op tachtigjarige leeftijd pikte zi j  nog 
zelf de oogst af op haar stukje akkerland. 

I n  haar hu isje aan de Hei rweg werd ze oud en sleet ze haar laatste levensdagen; daar 
ook werd ze als eeuwel inge gevierd . Ten tijde van dat g rand ioze volksfeest, waarvan we 
h ierna een beeld ophangen, waren nog drie van haar dochters en een zoon in leven .  

Die 29ste augustus 1 965 was men in  Donk vroeg op de been om de vlaggen en s l ingers 
uit te hangen. Boven de voordeur werden allerlei hei lwensen vol volkse dichtkunst vast
gespijkerd. In de Heirweg zelf, rond het hu is n r. 27 (nu bewoond door de fami l ie Gi lbert 
De Bruycker) waar de feestel inge woonde, waren de buren nog naarstig bezig een 
triomfboog op te timmeren, toen de eerste fami l ieleden met de armen vol bloemen aan
kwamen. Enkele kopstukken van het eeuwfeestcomité met gemeenteraadsl id bakker 
Coene, de meesters H imschoot en De Ceuninck, respectievel i jk voorzitter en secretaris, 
en een delegatie van de "werkers van het eerste uur" met o.a. Emiel Cockhuyt, Richard 
Vandenbossche, Georges De Deyne en Gustaaf Van Loo, waren de eerste Donkenaars 
die Mel leke De Mey gingen gelukwensen met haar honderdste verjaardag. Zij zou naar 
de kerk worden begeleid door haar dochter Magdalena en haar trouwe verzorgster 
Emma De Rooze, verder nog omringd door dokter R. Boelaert en Eerw. pater De Mey, 
neef van de honderdjarige. In de Brezendedreef werd ze opgewacht door de school
kinderen en hun leerkrachten.  Pastoor Van Avermaet kwam Melleke tot aan de straat 
tegemoet om haar geluk te wensen en haar tot in het hoogkoor te begeleiden. De kerk 
l iep propvol .  Naast de grote fami l ie van de eeuwel inge was ook de Maldegemse 
gemeenteraad aanwezig met burgemeester De Muyt aan het hoofd . 

Als hoofdcelebrant trad E .P. ldesbald De Mey op, terwijl de koor- en gemeenschaps
zang geleid werd door de onderwijzers Paul en Germain De Ceuninck. Het was ook E .P. 
De Mey die het gelegenheidssermoen hield en daarbij vooral het tijdperk bel ichtte waar
in de feestel inge had geleefd : een tijd van eenvoud, werkzaamheid ,  trouwe pl ichtsver
vul l ing ,  d iepe godsdienstzin en rechtvaard igheid.  Waarden waarin een mens zijn ware 
roeping volgt, aldus ldesbald De Mey, en die door zijn tante-eeuwel inge werden 
beleefd , waardoor haar wel l icht lengte van dagen door de Heer werd geschonken.  Ook 
E .H .  Serafien van Avermaet drukte na de eucharistieviering nogmaals zijn gelukwensen 
uit en overhandigde dan als geschenk een paternoster aan de eeuwel inge. 

Na de kerkelijke plechtighe id was er een ontvangst op het gemeentehu is .  
Burgemeester De Muyt met zijn schepenen Storm, Rys en Ballegeer kwamen de hon
derjarige reeds tegemoet, om op de pui van het gemeentehuis hun hei lwensen aan te 
bieden en Melleke vol bezorgdheid naar de raadszaal te begeleiden . Daar wachtte een 
mooie zetel die haar als geschenk zou worden aangeboden. In zijn welkomstwoord 
drukte de burgemeester zijn vreugde uit bij dit heugli jk gebeuren de tolk te mogen zijn 
van de ganse bevolking, die de honderdjarige trouwens nog veel gelukkige dagen toe
wenste. H ij overhandigde haar nog een prachtige zi lveren schaal met daarin het 
gemeentewapen van Maldegem gegraveerd . 
's Namiddags trok een folkloristische stoet door de belangrijkste straten van Donk, waar
in 48 wagens en groepen een kleurrijk en plezierig beeld ophingen van Mellekes tijd .  
Melleke zelf volgde in een ruime zwarte l imousine om dan voor de tribune met de fami
l ie, de personaliteiten en de vele genod igden het geanimeerde gedoe van de 
Donkenaars in ogenschouw te nemen . l 1s7 



Melleke De Mey wordt door een delegatie van het eeuwfeestcomité aan haar huisje afgehaald. V. l .n . r. 
Richard De Brauwer, Emiel Cockhuyt, René Coene, Emma De Roose (gezelschapsjutter), Melleke De Mey, 
Richard Vandenbossche, meester Maurits Himschoot, Georges De Deyne en Gustaaf Van Loo. 

De honderdjarige Melleke De Mey voor de pui van het gemeentehuis, geflankeerd door burgemeester De 
Muyt en gemeenteraadslid bakker Coene van Donk. Verder omringd door leden van het schepencollege. 
het eeuwfeestcomité en talrijke vrienden en kennissen. 



De feestelinge wordt door haar huisarts, dr. Raoul Boelaert, naar de kerk geleid en door haar neef pater 
De Mey en pastoor Serafien Van Avermaet hartelijk verwelkomd. We herkennen ook nog politiecommissa
ris Constant Van Hoof en reporter Albert Willems. 

In de namiddag trok onder een stralende augustuszon een uitgebreide stoet door de straten van Donk. De 
trouwpartij van Melleke De Mey met Louis Meire wordt hier geëvoceerd door Erna De Clerck en Gaston j Vandenbon - een pasgehuwd koppel! - met hun familie en kennissen als protocolair gevolg. 1 59 



Naast vele andere verenigingen ontbrak ook de aloude handboogmaatschappij "Ons Vermaak" niet in de 
stoet. Het stralende weer en de pintjes zorgden voor een vrolijke stemming. We herkennen hier v. l .n . r. :  
Edmond Lameire, Alfons Geirnaert, Georges Geirnaert, Richard D e  Smet, Etienne Geirnaert, als wagen
menner, Jules Henneman, Aimé De Saer, André Claeys en René Coppejans. 

Het sportieve Donk wordt vertegenwoordigd door de voetbalclub Excelsior Donk. V. l .n . r. zien we hier spe
ler Gabriël Diet, keeper André Van Maldegem, bestuursleden Louis Van Landschoot en Adelin De Smet, de 
spelers Erik Fack en Laurent De Roose. 



BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN LEEUWERGEM 

EN KENNISMAKIN G  MET 

MEVR. BARONES FRAN COISE DELLE FAILLE D'HUYSSE

DE MONTPELLIER DE VEDRIN 

Op donderdag 8 ju l i  1 999 bracht de Landel i jke Gilde van Donk t .g .v. haar jaarlijkse 
zomeruitstap een bezoek aan het kasteel van Leeuwergem (Zottegem) .  Dit kasteel in  
Lodewijk XV-stijl is omgeven door een grote vijver en vormt met zijn u itgestrekte g ras
pleinen, zijn merkwaard ig lovertheater met foyer en bos, een prachtig domein .  

Evenzeer hadden we de bedoel ing te kunnen kennismaken met de kasteelbewoners , 
fami l ieleden van het adell ijke geslacht dat i n  de vorige eeuw in Donk etteli jke eigen
dommen - waaronder het hof van Brezende en de Schipstalhoeve - bezat en aan de 
grondslag l igt van de stichting van de parochie. Het betreft de voorname fami l ie del la 
Fai l le d'Huysse en later de fami l ie de Ghel l inck d 'Elseghem-Vaernewyck. 

De vijftig deelnemers werden door barones mevrouw de weduwe Guy del la Fai l le 
d'Huysse-de Montpel l ier de Vedrin - die het kasteel nog bewoont - zeer vriendel i jk ont
vangen en genoten van het rijke interieur en het omgevende park. 

Aansluitend bij dit bezoek en als aanvu l lende informatie voor méér geïnteresseerden 
geven wij h ier - zij het zeer summier - de genealogische verwantschap van de adell ijke 
fami lies in kwestie, die het mogelijk maakten de parochie Donk op te richten . 

Baron Maximil ien J .  Frédéric del la Fai l le d 'Huysse (01 724 - + 1 8 1 0) X barones Théodore 
M. Cathérine de Thiennes (01 744 - + 1 829) . 

• 
Baron François Maximi l ien G .  del la Fai l le d 'Huysse (028.03 . 1 77 1  - + 1 1 .05 . 1 835) X 
(7 .02 . 1 797) barones Marie Ju l ie Géneviève van Rockolfing de Nazareth (020.09 . 1 770 -
+ 1 8.09. 1 844 ) .  

Baron Edouard Théophi le l sidore Constant de l la  Fai l le d 'Huysse (01 5 . 1 2 . 1 8 1 0  - + 
1 3.02. 1 866) X (21 .05. 1 85 1 )  barones Albine Colette M .  G .  van der Gracht d 'Eeghem 
(05. 1 1 . 1 826 - + 27.03. 1 86 1 ) .  

• 
Barones Hortense Albine Adelaide del la 
Fai lle d'Huysse (07 .06. 1 857 - +8.03. 1 89 1 ) 
X r idder René Ernest Cami l le  de 
Ghel l inck d 'Elseghem-Vaernewyck 
(0 1 8.07 . 1 853 -+23. 1 1 . 1 922). 

• 
Ridder Chr istan Amaury ldesbald de 
Ghel l inck d ' Elseghem-Vaernewyck 
(031 .07. 1 886 - +28. 1 0. 1 97 1 ) X barones 
Ghis la ine Clementine de Kerchove 
d'Ousselghem (0 1 1 . 1 1 . 1 888 
+21 .07. 1 974). 

• 
Baron Adolphe ldesbald Edouard del la 
Fai l le  d 'Huysse (06 .07 . 1 858 
+27.07. 1 9 1 3) X barones Marie Clémence 
Victorine van den Hecke de Lembeke 
(02 1 .04 . 1 863 - + 1 6 .02. 1 942) 

ï 
Baron ldesbald Léon del la Fai l le d 'Huysse 
(01 0.04 . 1 885 - + 1 2 .08 . 1 944) X gravin 
Gabriêl le Mathi lde Anne de Beauffort 
(029.04 . 1 888 - + 1 . 1 1 . 1 982). 



Ridder Claude René ldesbald Barbe de 
G he l l i nck  d 'E lseghem-Vaernewyck 
(030 .0 1 . 1 9 1 6  - . . . ) X barones Viviane 
Marguerite Charlotte de Lescure 
(07.05. 1 9 1 8) - . . .  ) .  

Baron Guy Jean ldesbald Christian del la 
Fai l le  d 'Huysse ( 0 1 9 . 1 0 . 1 9 1 7  
+ 1 0 .04. 1 987) X Française Adrienne Anne 
de Montpel l ier de Vedrin (021 . 1 1 . 1 924 ) .  

Barones Hortense de l la  Fai l le d 'Huysse ( 1 857- 1 89 1 ) was de grote weldoenster van de 
parochie Donk.  Van de laatstgenoemde en nog in leven zijnde fami l ieleden, n l .  ridder 
Claude de Ghel l inck d 'Elseghem-Vaernewyck (verbl ijvende te Zwijnaarde) en barones 
de weduwe Française del la Fai l l ie d 'Huysse-de Montpe l l ier de Vedrin (Leeuwergem), is 
zij respectievel ijk de grootmoeder en de groottante. 

Op de foto: v. l .n . r. André Van Kerschaver, Georges Cherlet, Georges Van Kerschaver, Robert De Clerck, 
Lucien Van Poucke, Roger Rogge, barones Française de Montpellier de Vedrin, de weduwe baron Guy 
della Faille d'Huysse, Robert De Naegel, Eric Martens en gildesecretaris Paul De Coninck. 

162 \ De groep verpoost even in de tuinen rond het kasteel van Leeuwergem. 



"STOOMVORST 
MET UW DAMPEN VEDER . . .  " 

GESCHIEDENIS VAN DE SPOORWEG 

IN ADEGEM-MALDEGEM 

Hugo Notteboom 

De eerste spoorwegverbinding in België wordt in 1 835 gereal iseerd tussen Brussel en 
Mechelen . In gesch iedenisboekjes uit de lagere school leest men , n iet zonder enige 
nationale trots, dat dit de eerste spoorwegverbinding is op het vasteland en dat het 
dankzij kon ing Leopold 1 is, dat die spoorweg er gekomen is .  De rol die zaken lu i  en 
industriëlen bij dit project spelen , wordt wel eens vergeten of geminimal iseerd , tenslot
te waren zij het die voor het geld zorgden. Toch bl ijft het een feit dat Leopold 1 de man 
met de visie was, h ij had in Engeland gezien wat voor mogelijkheden spoorwegen voor 
de industriële ontwikkel ing boden. 1 

Nog geen twee jaar later is de spoorwegverbinding tussen Antwerpen en Gent over 
Mechelen en Dendermonde een feit en in 1 842 wordt voor het eerst een spoorweg voor 
openbaar vervoer in concessie gegeven.  Het betreft het Land van Waas ,  een smal
spoorverbinding tussen Antwerpen en Gent over Lokeren en Sint-Niklaas. De privaat
maatschappijen schieten als paddestoelen uit de grond en in enkele decennia ziet de 
spoorwegkaart van België eruit als een spinnenweb.  Veel beleggers zien in de aanleg 
van de spoorwegen een middel om vlug fortuin te vergaren.  In al le bladen verschijnen 
oproepen om in  te schrijven op leningen, n iet al leen voor België,  maar ook voor 
Europese en zelfs exotische landen . In 'De Eecloonaer' van februari 1 849 wordt een 
byzondere gelegenheid om fortuin te maken aangeprezen via inschrijving op een lening 
van meer dan 64 mi ljoen voor de aanleg van den yzeren-weg van Baden. Tegen het eind 
van de eeuw zijn Russische spoorwegaandelen erg in  trek, maar door het uitbreken van 
de oktoberrevolutie in 1 9 1 7  worden de spoorwegen aldaar genationaliseerd en de aan
delen hebben nu nog enkel waarde voor collectioneurs. 
De aanleg van spoorwegen verwekt nogal wat tegenstand bij de plattelandsbevolk ing.  
iedereen herinnert z ich nog wel de verhaaltjes uit z i jn schooltijd over melk die boter 
wordt, over geklutste eieren,  over de gevaren voor zwangere vrouwen ,  enz. Zelfs in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt in die zin geïnterpel leerd door tegenstan
ders. Bij traditioneel katholieke, ultramontaanse geestel ijken ziet men de verschi jn ing 
van het ijzeren monster met lede ogen en bezorgdheid tegemoet. Het gemakkel i jker 
contact met de steden , traditioneel poelen des verderfs, zal de sociale controle in de 
parochie doen afnemen en aldus bijdragen tot de verdere aftakel ing van de trad itione
le, lees: conservatieve, Vlaamse volksaard . 
Onder andere Guido Gezelle ziet dit met lede ogen aan . I n  zijn In 't Jaer 30, politieke 
wegwyzer voor treffelijke lieden, steekt h ij zijn wantrouwen niet onder stoelen of banken.  
Volgens journalist Gezelle maakt men van heel België een yzeren rooster, met al die 
yzerwegen.2 Eertyds, ten tyde van wagens en koetsen, kosten de boozen menschen 
moeyelyk aan malkaar; nu, dat er yzerwegen en telegraphs zyn, drukkeryen, boek- en 
gazethandel, is de byeenkruipende macht van 't kwaad wel tien keer verdobbeld. De 
wereld is nu wel tien keers meer wereld als te vooren.3 Al de 1 9de-eeuwse uitvindingen 
gaven den gewonen man een te groot gedacht van de menselijke macht.• Maar, zowel l 1 63 



de vapeur als de drukkunst heeft God op tyd en stond laten gevonden worden van de 
blindzoekende mensen, het is alles werk van Zijn Voorzienigheid.5 Gezel le is wel ver
standig genoeg om in te zien dat aan de techn ische vooruitgang tenslotte toch n iets te 
doen is, best dan maar er de hand van de Goddelijke Voorzienigheid in te zien. 

De eerste Engelse treinen ontworpen door George Stephenson, reden hun maidentrip op 15 september 
1 830. De afstand van 35 mijl werd in iets minder dan twee uur afgelegd. 

In heel wat volksl iedjes die in die tijd worden gezongen, wordt de vliegende machine op 
gemengde gevoelens onthaald ,  onder andere wordt er gevreesd voor werkloosheid . 

Liedeken op de Vliegende Machine tot lof van de Engelschman, à la Vapeur 

Nu is in ons land alles uyt gevonden, 
Het is g 'heel charmant, want ten allen stonden 
Heeft men den vapeur by d'hand, het welk dat de kroone spant. 
Eerst het ligt der gaz, en dan d'yzere-wegen, 
en een helsch machin heeft men daer by gekregen 
het welk nu nog boven dat een koets doet ryden op de straet 

Zonder peird gespan van Brussel naer Halle, 
Over en were gaen zonder eens te faelen. 
Den Engelschman is een fraeye vent, die machines in ons landen zend. 
Waer door duyzend man, niet meer moeten werken, 
Als het zoo blyft gaen, vrienden wilt bemerken, 
Al d'ambagten reyen mé, met den vapeur naer vremde sté. 

Den Engelschman is bereyd nog een nieuwe machine 
Te vinden tot spyt, om de dood te overwinnen, 
Hy in 't korte toonen zal, den dood brengen tot den val. 
Die niet meer leven kan door 't schuld van de machine, 
Gaet by den Engelschman en beklaegt uwe ruwine, 
Het is een eerlyk man, die uw schaede erstellen kan.6 



Een typisch convooi uit de beginjaren van de spoorwegen: locomotief met tender, een open char-à-bancs, 
een gesloten berline en een goederenwagon. 

Postwagendiensten 

Het spreekt vanzelf dat mensen zich ook voor de aanleg van de spoorwegen interesse
ren ,  voornamelijk om op markten te kopen en te verkopen,  om handel te drijven,  om 
hooggeplaatste personen te spreken,  advocaten en dokters uit de stad te raadplegen ,  
enz. U itsluitend voor het plezier worden n iet zoveel u itstapjes gemaakt. I n  Vlaanderen 
bestaat reeds tijdens het Ancien Regime een goed u itgebouwd net van d i l igences of 
messageriediensten .  Alle grote steden zijn min of meer klokvast met elkaar verbonden. 
Vanuit Eeklo kan men ook de bargie of het marktsch ip  naar Gent nemen.  

De di l igencediensten worden meestal u itgebaat door dezelfde fami l ies: Robert, Van 
Acker, Claeys, enz. Particul ieren beg innen er zelden aan, enkel gespecial iseerde fi rma's 
kunnen di l igencediensten exploiteren.  

I n  1 84 1  baat Benoit Van Acker een wekelijkse dienst uit tussen Eeklo en Maldegem. In 
Maldegem wachten de reizigers i n  het Hof van Commerce b i j  Augustijn Lambrechts, in  
Eeklo stappen ze af  aan de Vier Emmers. De aankomst in Maldegem is zo geregeld dat 
reizigers niet lang hoeven te wachten op de postkoets naar Oostburg of naar Brugge en 
dus nog een boodschap kunnen doen in Maldegem. Gezien het succes, wordt weldra 
tweemaal per week gereden , op maandag en donderdag , respectievel i jk marktdagen in  
Maldegem en Eeklo. De rit duurt ongeveer anderhalf uur, e r  worden onderweg ook nog 
mensen opgepikt. Reizigers betalen 75 centimes, voor 1 00 kg goederen wordt een halve 
frank gerekend en voor het transport van geld wordt per 1 000 frank 2 ,50 frank betaald.  
I n  1 850 baat Ferd inand Claeys de l i jn uit , in  1 85 1  gebeurt dat door Serafien Robert, d ie 
nog heel wat andere verbindingen verzorgt. 1  

Op 10 oktober 1 842 wordt een tweede verbind ing tussen Eeklo en Maldegem in gebru ik  
genomen. Jan Francies Claeys u i t  Maldegem vertrekt op donderdag om 8 uur  in 
Maldegem en is reeds om 9 uur in Eeklo. Vanuit Eeklo vertrekt de koets om halféén.  Bij 
Claeys wordt slechts een halve frank per rit gerekend .  Zijn borgsom wordt door het pro
vinciebestuur bepaald op 800 frank. Desiré De Mol , schoenmaker én slager, en Jozef 
Osteyn, klompenmaker, staan borg voor Claeys. Dezelfde Claeys rijdt op d insdag ook 
naar Brugge. De afstand wordt in anderhalf uur afgelegd.  In Maldegem vertrekt de koets 
om 7 uur, om 1 5  uur verlaat ze Brugge.0 

Frederik Van Acker rijdt in 1 843 op d insdag tussen Brugge en Eeklo en vice versa , de 
tocht neemt 3 uur en 50 minuten in beslag en kost 2 ,  50 frank. Ook deze l ijn komt later 
in handen van Robert.9 S. Robert, ondernemer van Rytuigen te Eec/oo, legt in 1 863 nog l 1 65 



1 66 \ 

Drie rijtuigen uit 1 835: een berline, een char-à-bancs tweedeklas, 

een speciale vrachtwagen in die elke zaterdag om 1 1  uur 's avonds naar Brugge ver
trekt . 10 I n  februari 1 863 opent hi j ook nog een nieuwen dagelykschen Diligentie-Dienst 
van Maldegem naer Brugge in verband met de spoorbaen Eecloo-Gent. Vanuit 
Maldegem vertekt dagelijks een postkoets om 7.30 u .  naar Brugge, na de aankomst van 
de eerste tre in .  I n  Brugge vertrekt de d i l igence omstreeks 3 uur, om aansluit ing te heb
ben met de laatste tre in naar Gent. Gegadigden kunnen opstappen in het Hotel de 
Flandre bij de k inderen Storme en in  Brugge in De Gouden Beer in de Korte 
Zi lverstraat ." 

D i l igence-uitbaters z i jn aan strikte reg lementen gehouden . Ze moeten een vast bureau 
hebben, de d ienst moet stipt op dag en uur verlopen ,  in de voiture moeten de reizigers 
beschut zijn tegen regen en wind,  het moet een besloten en op veren hangend rijtuig 
zijn met glazen, reizigers die de hele rit afleggen, hebben recht op de beste plaats, er 
moeten minstens twee paarden worden ingespannen, enz" enz. Het klokje van het sche
penhuis geeft in Maldegem het vertreksein ,  tussen twee vertrekkende postkoetsen moet 
minstens een interval van een halfuur zijn .  1 2  

Het reizen met een di l igence is besl ist geen pretje. I n  kranten doen reizigers dikwij ls hun 
beklag over de conducteurs die een brutale bek opzetten, over dronken reizigers, over 
de h itte of de kou ,  over de duur van de rit, kortom, over alles en nog wat: Men moet niet 
al te vrijgevig zijn door bv. de diligences te laten vertrekken en aankomen naar believen 
der Heeren ondernemers of conducteurs. Wie onzer, die van die vervoermiddelen meer
malen heeft gebruik gemaakt kan zeggen dat hij slechts éénmaal de overtocht in die 

tijdruimte heeft gemaakt? Wie, onder de reizende dames vooral, is soms niet vies 

geweest zich in het rijtuig neder te zetten of bevreesd om door de gebroken ruiten een 

koutje te vatten of eene valling op te doen, zooals velen zich uitdrukken? Wie is niet bang 

dat de overbeladen kap op zijn hoofd zou instorten? Wie was· somwijlen niet verlegen in 

aanraking te zullen komen met het onaangename vocht van het vee dat op den kap 

geladen werd? Wie heeft niet getranspireerd als hij ingeladen was op de wijze zooal 

men gewoon is zulks te doen. 13 



en . . .  een wagon derdeklas. 

Een spoorlijn in het Meetjesland? 

Maldegem komt in november 1 836 voor het eerst in contact met de spoorwegen via een 
brief van arrondissementscommissaris ad interim Karel Lodewijk Ledeganck. Voor de 
aanleg van de spoorweg Gent-Brugge zijn tiendu izenden biels nodig ,  tondation neces
saire à la construction du chemin de ter. Maldegem staat bekend voor zijn uitgebreid 
bosareaal en er wordt dan ook gevraagd de affiches voor de aanbesteding op de geijk
te plaatsen uit te hangen. 1• 
Het gemeentebestuur van Adegem komt op een geheel andere manier in aanraking met 
de spoorweg. Op 30 november 1 839 ontvangt het schepencollege een brief van het 
gemeentebestuur van Aalter in verband met het traject van de lijn Gent-Brugge. De stad 
Tielt is namelijk aan het lobbyen en probeert de spoorweg over haar grondgebied te krij
gen . Tielt stuurt zelfs een Projet de déplacement aan de Kamer van 
Volksvertegenwoord igers , maar, schrijft Aalter, het boekje staat bol van de leugens en 
slaat nergens op, het is un tissu de mensonges et d'absurdité. Aalter doet een beroep 
op Adegem om hun protest tegen de wijziging van het traject te steunen daar votre com
mune est également interessée au maintien de la ligne du chemin de ter de Gand à 
Bruges. Er wordt gevraagd dat de Adegemse bestuurders , dans la vue d'uniformité, de 
bijgaande protestbrief d irect naar de volksvertegenwoord igers zouden sturen.  Bl i jkbaar 
is men in Adegem maar matig geïnteresseerd in spoorwegen , want de protestbrief wordt 
gewoon geklasseerd. 1 5  

Pas 20 jaar later, op 1 ju l i  1 86 1 , wordt de spoorweg Gent-Eeklo zonder veel pl ichtple
gingen in gebrui k  genomen en raakt het Meetjesland u it zijn isolement. 16 

Promotor van deze concessiel i jn is de Eeklose ingenieur l sidor Neelemans ,  broer van 
burgemeester bankier-geschiedschrijver Eduard Neelemans. 1 7  Reeds van in  1 840 wordt 
er in de Eeklose gemeenteraad gesproken over een spoorwegverbinding voor Eeklo. 
Vanzelfsprekend krijgt daarbij een verbinding met de steden Gent en Brugge de voor
keur, zowel voor handel en industrie als voor reizigersvervoer kan men zich geen bete-
re lijn indenken. Het bl ijft echter bij praten.  In 1 857 vraagt Neelemans een concessie aan l 167 



voor de l i jn Gent-Eeklo waarvan h ij i n  zijn 'Notice sur Ie chemin de fer d'Eecloo à Gand' 
de belangrijkste voordelen opsomt: de spoorl ij n loopt door een rijk landbouw- en indus
triegebied dat dichtbevolkt is  en ook de centrale l igging van Eeklo, bijvoorbeeld ten aan
zien van Zeeuws-Vlaanderen ,  wordt erg benadrukt. Neelemans zelf schat dat de spoor
weg jaarlijks ongeveer een half mi ljoen frank winst zal opleveren.  Dit vlugschrift is 
vanzelfsprekend bedoeld om toekomstige aandeelhouders warm te maken voor het pro
ject. Neelemans slaagt erin ongeveer één mi ljoen frank bij elkaar te krijgen via de 
'Maatschappij des Yzerenwegs van Eecloo naer Gent' . 18 

Nagenoeg onmiddel l ij k  nadat de plannen van Neelemans bekend raken,  ontstaat i n  
Eeklo in de lokale weekbladen een controverse d ie  maandenlang aansleept en  d ie  voor
namelij k over de inplanting van het n ieuwe station gaat. August Van Acker bijvoorbeeld 
pleit voor het bouwen van het station op de Eeklose Markt. Gelukkig bl ijft Neelemans 
halsstarrig en wordt h ij hier in gevolgd door de Eeklose gemeenteraad , die op 31 augus
tus 1 859 beslist dat het station aan de rand van de stad zal worden gebouwd waar 
expansiemogelijkheden te over zi jn .  De l i jn zelf loopt ten noorden van de stad. 

Gij zult niet ongaerne vernemen .. .  

In Maldegem zien zowel het schepencollege als de belangrijkste handelaars met lede 
ogen aan dat de spoorweg niet verder komt dan Eeklo. Slechte wegen,  geen scheep
vaart, geen spoorweg : Maldegem l i jkt wel verdoemd om een geïsoleerd plattelandsdorp 
te bl ijven.  Er wordt dan ook bij Neelemans op aangedrongen om de spoorl i jn door te 
trekken ,  minstens tot in  Maldegem. Het is echter altijd de bedoel ing geweest de spoor
weg door te trekken tot in Brugge, het l i jntje Gent-Eeklo biedt op zichzelf inderdaad nau
welijks economische voordelen. Neelemans bl ijft dan ook n iet bij de pakken zitten en op 
1 9  december 1 860 wordt met minster Vanderstichelen een overeenkomst ondertekend 
voor de aanleg van de lijn Eeklo-Brugge. In deze overeenkomst staat dat Neelemans 
volledig  verantwoordel ijk is om de spoorweg aan te leggen volgens het ingediende las
tenkohier. Er moet daarbij een som van 1 00.000 frank worden gestort als borg. De minis
ter verbindt er zich toe om nog tijdens de lopende zitting een wetsvoorstel in te dienen 
om de aanleg van de l i jn goed te keuren.  

De Maldegemse magistraat is  in  de wolken bi j  het vernemen van dit nieuws en schrijft 
een dankbrief aan Neelemans. Op 1 0  januari 1 86 1  krijgt men een lovende brief terug 
van de Eeklose ingenieur: 

Wel Edele Heeren, 
Uw vereerd aenschrijven van den 27sten der verloopen maend heb ik met het hoogste 
genoegen ontvangen. 
Het openbare bewijs uwer deelneming in het welslagen eens ontwerps, waervan Gij het 
belang voor uwe schoone gemeente naer waerde weet te schatten, kon niet anders dan 
mij ten aengenaemste treffen. lnderdaed, het daerstellen van een spoorbaen sleept 
door zich zelven bezwaren genoeg na zich; de onaengenaemheden verdobbelen wan
neer men bij de belanghebbende bevolkingen enkel onverschilligheid tegenkomt. De 
taek wordt ligter als men bij publiek en openbaer bestuur welwillendheid en behulpza
emheid ontmoet. 
Om die redenen, Mijnheeren, was uw brief mij zoo welkom; de al te vleijende bewoor-
dingen er van waren echter van mijnen ·kant onverdiend. 

• 

Ik denk, Mijnheeren, dat gij niet ongaerne zult vernemen dat ingevolge de overeenkomst 
die ik de eer had den negentienden December met den Heer minister van 's lands wer
ken te sluiten, die hooge ambtenaer de verbintenis heeft aengegaen in den loop van den 



tegenwoordigen zittijd aen de wetgevende Kamers het ontwerp van wet voor te leggen 
ten doel hebbende het Goevernement magt te geven tot vergunning der concessie van 
den ijzeren weg van Eecloo naer Brugge, met eventuele vertakking op Holland. Dus 
mag verhopen worden dat de wet in tijds genoeg zal gestemd worden om het aensta
ende saizoen te benuttigen voor het aenvangen en voortzetten der werken. 
Aenvaerdt, Mijnheeren, de verzekering mijner hoogachting, 
Ued. 0. Oienaer, 
lsodor Neelemans. 19 

BY DE OPEXING DES \ZEREN WEGS 
\'AS' 

E E C L O O - G E N T .  
A.!'K DEl'I' HECRE ?\EELEM . .\...?\S·AER."\.o\.L" , !TlCHT&R \'AX Ct:lllELDE SPOOl\BAAX. 

ooruil ! • zoo sprak de geest der ceuwe krachlig, 
En alles scheen gehoorzaam aan dat woord ; 

··En nijverheid en kuoslen streefden maglig 
En hand aan hand naar bcelre tijden voort. 

De sloomkracht kwam de volkeren verkonden 
Dal ruimte en tijd en afstand was venwonden , 
Dal er een wonder�uw was opgesla.an ; 

Haar stemme juichte langs de spoorwegbanen 

En o�er de eindloosbeid der oceanen : 
• \'ooruil ! \'ooruil ! hel lichl is opgegaan ! 

Aanhef van het gedicht dat Herman Bogaerd schreef ter gelegenheid van de opening van de spoorweg 
Gent-Eeklo. Let op het treintje! 

Neelemans geniet bl ijkbaar vertrouwen in Brussel .  Op 1 9  december 1 860 wordt het las
tenboek besproken en goedgekeurd en bij Kon inkl i jk Besluit van 1 4  jun i  1 86 1  verkrijgt 
hij definitief de concessie om de lijn van Eeklo door te trekken naar Brugge.20 

Op 13 februari 1 862 wordt de akte van de 'Société Anonyme du Chemin de ter d 'Eecloo 
à Bruges' verleden voor notaris Fraeys uit Brugge. Het bestuur van de maatschappij is 
samengesteld als volgt: 
Voorzitter: 
Beheerders: 

Commissaris van de regering:  
Commissarissen: 

Francies Lefebvre, burgemeester van Izegem 
Domin icus Neelemans ,  fabrikant uit Eeklo 
August Daele, bankier uit Gent 
Eduard Neelemans ,  bankier uit Eeklo 
lsidor Neelemans,  fabrikant uit Eeklo 
M .L.G .  Thiry, d irecteur van de schatkist te Brugge 
Celestin Verstraete , advocaat uit Brugge 
Louis Sproelants, grondeigenaar uit Sint-Truiden 
Francies Lefebvre, fabrikant uit lzegem.21 

Het bestuur van de Société Anonyme is een fami l iezaak. Dominicus,  Eduard en lsidor 
Neelemans zijn drie broers. Dominicus, fabrikant en handelaar, huwt met Melanie 
Sproelants uit Sint-Truiden. Lou is ,  nog student, is een broer van Melanie. Eduard l 169 
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Neelemans,  textielfabrikant, burgemeester en l id van zowat alles wat belangrijk is i n  
Eeklo, huwt met Marie Lefebvre, dochter van Francies. lsodor Neelemans ten slotte huwt 
met Ludwina Aernout. H ij over l ijdt enkele maanden voor zijn vijftigste verjaardag, op 7 
apri l  1 872 te Mechelen , maar wordt wel in Eeklo begraven.22 August Daele, Gents ban
kier, behoort tot de intimi van de fami l ie Neelemans. In feite behoren enkel Thiry en 
Verstraete n iet tot de clan Neelemans. 

Het Kon inklijk Besluit van 24 februari 1 862 keurt de oprichting van de maatschappij 
goed;  ze mag n iet al leen een spoorweg aan leggen tussen Eeklo en Brugge, maar mag 
ook andere l ijnen en aftakkingen exploiteren,  zelfs naar Nederlan d !  Het kapitaal is als 
volgt samengeste ld :  
400 aandelen van 500 frank of  2 .  700.000 frank 
6000 aandelen van 300 frank of 1 .800.000 frank. 
In totaal dus 4 .500.000 frank.  De aandelen van 300 frank brengen 1 5  frank croos op en 
worden u itbetaald tegen 500 frank.  Per ki lometer wordt gerekend op een uitgave van 
1 60.000 frank,  de 28 ki lometer naar Brugge kosten dus 4 .480.000 frank. 

August Daele, bankier u i t  Gent en vennoot van Neelemans, is de f inanciële promotor van 
de nieuwe l i jn .  I n  een brief van 1 6  augustus 1 862 aan eventuele aandeelhouders spie
gelt h ij hen alle mogelijke voordelen op én een mooie winst, hoef ik u te zeggen dat er, 
door den aenleg der spoorbaen van Eecloo naer Brugge, U eene schoone toekomst 
beschoren is. Veel reizigers uit Nederland,  Antwerpen,  Sint-Niklaas en Lokeren zu l len 
zich via de nieuwe spoorlijn naar Brugge, Oostende en Engeland begeven.  U iteraard 
geldt dit ook voor het goederenvervoer. Daele belooft ook betere verbindingen, de trei
nen vertrekkende naer Brugge, Oostende, enz" langs Eecloo met die van 't Land van 
Waes zullen op gepaster uer korresponderen, dan met die des yzerenwegs van de Staet 
langs Aeltre. Kortom , n iets dan voordelen. En Daele bes lu it :  De bovenstaende inlichtin
gen, waeraen gy misschien nog niet gedacht hebt, zullen u, ik ben ervan verzekerd, een 
voordeelig gedacht doen opvatten van de Obligatiën welke ik aenbeveel, en u aenpor
ren om er ééné of meer aan te koopen.23 

Maar ook l sidor Neelemans heeft goede argumenten om de lijn door te trekken: 
Deze spoorbaen zal eene voortzetting zyn van die van Gent naer Eecloo waervan de 
werken reeds zeer ver gevorderd zyn en zal tot uitslag hebben de doelstelling van een 
nieuw gemeenschapsmiddel tusschen Gent en Brugge langs Eecloo, de meest regt
streekse en gemakkelykste weg zyn tusschen Antwerpen, Sint-Nikolaes, Lookeren, enz. , 
en de steden van West-Vlaenderen; zy zal om zoo te zeggen het verenigingspunt zyn 
tusschen twee groote lynen van ons land: de spoorbaen van Antwerpen naer Gent, en 
die van West-Vlaenderen. Haer belang zal niet minder groot zyn voor ons betrekkingen 
met het Koningkryk der Nederlanden, vermits zy het vertrekpunt zal zyn eener yzerba
en zich rigtende naer den mond der Schelde en bestemd om de handelsbetrekkingen 
van Vlaenderen met de Zeeuwsche gewesten te heropenen. 

Onteigeningen en tracé 

De klachtencommissie 

Een moei l ijk  punt bij de aanleg van de spoorlijn zijn de onteig'èningen. I n  Adegem wor
den meer dan 40 eigenaars aangeschreven, in Maldegem d ienen er 1 29 eigenaars ont
eigend te worden. Eind maart 1 862 is landmeter Charles Van Wassenhove klaar met zijn 
opmetingen en op 1 4  april kan Neelemans het voorlopige tracé van de l ijn tussen Eeklo 



Ik heb de eer Ly deze t'uwer kennis Le brengen dal de onderzocks

komm issic benoemd tot vervulling der plee1;rnrmcn voorgeschreven by 

de wel van 8 Macrl 1 8 1 0 ,  Leo opzigle der byzoodere eigendommen , 

i;elcgen op bet grondGcbied der stad Eccloo en op de gemeenten Adegem 

en MaldPgem , dewelke zullen moeten aengckochl worden mor de daer
stclling van den r;cre1< weg van Eeci-Ou 11oer Brngge , zal zi tting houden 

op 1S dezer, om 11 nre voormiddag , te Gen t , in het Provin tiacl 

Gou vernemcnts-llolcl. 

l aclien dus UEcl . ,  - als met uwe cicenclommen in den tracé van 

gemelde weg vallende , - Legen de toepassing van hrt plan opmer

kingen te doen i;elden haddc naervolgcns art. 8 rn n  bovengemelde wet, 

zullen dezelve alsdan acn de onderzoeks-kommissie moeten voorgelegd 

worden. 

Ik heb bet ook niet ongepast geacht UEd. Le doen aenmerken dat 

cle kommissie allcenlyk en uitsluilelyk gelast is met de opmerkingen 

wcskwestie Le on tvangen , en dal de scbadcloosstelling Yoor den a fstand 

van uwen eigendom later 7.al r;eregeld worden. 

DE DURGEllEESTER , 

Burgemeester Deweêrt roept 
alle eigenaars op om eventu
ele klachten voor te leggen 
aan de onderzoekscommis-
sie. 

en Maldegem aan de min ister van Openbare Werken voorleggen. Al naar gelang de 
kwaliteit van de onteigende grond, verschi lt de prijs die men ervoor krijgt. Gemiddeld 
wordt tussen de 4000 en 4500 frank per hectare u itbetaald ,  exc lusief eventuele kosten 
voor prijs- en pachtersrechten en voor de bomen. Voor 1 3  are 36 centiare ontvangt de 
Adegemse kerkfabriek 66 1 ,80 frank plus nog eens 60 frank voor drie bomen. 

Het plan met het tracé en de ind icatieve aanwijzer van de te onteigenen gronden l iggen 
vanaf 23 mei 1 862 acht dagen ter inzage in de gemeentehu izen van Eeklo, Adegem en 
Maldegem. Over de te onteigenen gronden an sich komen er slechts twee reclamatieën 
uit Eeklo binnen, ze worden in  der minne geregeld .  Verschi l lende eigenaars echter, voor
al rijke boeren en grootgrondbezitters, vinden wel dat ze te wein ig worden vergoed . 

Voor diegenen die n iet akkoord gaan,  wordt een bijzondere onderzoekscommissie aan
gesteld die de klachten behandelt. Deze commissie, die op 6 mei 1 862 door de gou
verneur wordt gevormd , is samengesteld uit volgende personen: 

drie leden van de bestendige deputatie: Joannes Groverman , voorzitter van de pro
vincieraad , Theodor de Pelichy en Léo Beyaert2• 
de burgemeesters van Eeklo,  Adegem en Maldegem ; 
ingenieur Tielemans, die de commissie bijstaat. l 1 71 



De Adegerr;ise burgemeester Desiré Deweêrt schrijft op 5 jun i  1 862 alle belanghebben
de eigenaars aan om hen op de hoogte te brengen dat de commissie voor de daerstel
ling van den Yzeren weg van Eecloo naer Brugge op 1 3  jun i  1 862, om 1 1  uur in de voor
middag, zal samenkomen in het provinciehuis te Gent om er al le grieven te aanhoren in 
verband met het aan te leggen spoor. Burgemeester De Buck uit Maldegem doet het
zelfde op 8 jun i  en ook in Eeklo worden al le belanghebbenden tijd ig geïnformeerd . Voor 
klachten in verband met de onteigen ingsvergoeding moet men zich tot de rechtbank 
wenden.  

Tijdens haar vergadering neemt de commissie eerst kennis van enkele belangrijke en 
noodzakel ijke documenten : 
1 .  Het Kon inkl i jk Besluit van 1 4  jun i  1 86 1  waarbij de aan leg van de l ijn Eeklo-Brugge 

wordt goedgekeurd (Staatsblad van 23 jun i ) ;  
2 .  Het f iguratief plan met de aangeduide percelen dat door de minister op 30 april 1 862 

werd goedgekeurd ;  
3 .  Het proces-verbaal waarin staat dat de  aanplakking van de  affiches conform de  wet 

is geschied;  
4 .  Het klachtendossier25. 

Geen enkele eigenaar daagt op, de onteigen ingen zijn dus in orde en n iets staat de aan
leg van de spoorlijn nog in  de weg . Om kwart voor twaalf wordt de vergadering geslo
ten en de heren gaan d ineren in een gerenommeerd hotel . 26 
Toch richten enkele eigenaars zich tot de rechtbank van eerste aanleg in Gent omdat ze 
hun onteigeningsvergoeding te laag vinden, o.a.  de kerkfabriek van Hansbeke, groot
grondbezitter Phi l ippe Ferd inand Wil lems uit Adegem en Charles Louis Van den Broecke 
uit Middelburg. Gezien de hoogdringendheid van de werken en het publ ieke belang 
ervan, worden alle klachten op 28 ju l i  1 862 via kortgeding en op een identieke stereo
tiepe manier behandeld .  Slechts enkelen slepen een hogere vergoeding uit de brand .21 
I n  Maldegem ziet landbouwer De Brabander tot zijn grote schrik dat de spoorweg wel 
heel dicht bij zijn schuur  en stal l ingen komt, waarbij het gevaar voor brand n iet denk
beeldig is .  H ij schrijft op 1 0  jun i  1 862 een brief aan de gouverneur waarin hi j  vraagt het 
tracé van de spoorweg vooralsnog te wijzigen. De gouverneur laat de klacht onderzoe
ken .  I ngenieur De Perre gaat een kijkje nemen en vindt dat De Brabander gelijk heeft. 
Schuur en stal l ing zijn immers bedekt met stro, en chaume. Maar ja, daer den rekwest
rant intijds geen opmerkingen heeft gemaekt bij de commissie kan er aen zijn request 
geen gevolg worden gegeven. De Brabander zal zélf vei l igheidsmaatregelen moeten 
treffen ,  door bijvoorbeeld zijn gebouwen met pannen te dekken. In de marge van de 
brief van hoofdingenieur Caron,  die het verslag van De Perre controleert, staat: On a 
consulté Ie gouverneur. Il se dit qu 'il pensait qu 'il y avait lieu d'aviser en ce sens.28 

Een nog del icater punt is het te volgen tracé. I n  Maldegem wil len sommigen de l ijn op 
het Molentje, dat dichter bij het centrum l igt. Daar dit de 'nationale vei l igheid' in het 
gedrang zou brengen - Nederland l igt op een boogscheut - wordt van dit plan afgezien. 
De ware reden is heel wat prozaïscher: de maatschappij zoekt gewoon de goedkoopste 
gronden uit. Net als in Eeklo wordt ook in Maldegem geprotesteerd tegen de inplanting 
van het station. Ook hier wi l  men dit dichter bij het centrum. Zoals eerder gezegd, wor
den stations evenwel bu iten de centra gebouwd omwi lle van de gunstiger expansiemo
gel ijkheden. I n  Brugge, Gent en in veel andere steden en gem·eenten is men, nadat men 
de stations ondanks de hoge onteigeningskosten te dicht of zelfs in het centrum had 
gebouwd, moeten overgaan tot het bouwen van nieuwe stations aan de rand van de 
bebouwde kom.  



PAT R I A Uîtg. De PaJ- \ an den .\ bede 

De zuidkant van het Adegemse stationnetje gebouwd in de typische stijl d ie door de maatschappij langs de 
hele lijn wordt aangewend: goedkoop maar stevig. 

De Moerwege contra burgemeester Huyghe 

I ngenieur Tielemans is reeds sedert ju l i  1 86 1  klaar met zijn plan: De linie zou uitgaen van 
de standplaets Eecloo-Gent en regtlynig de Oostveldstraat doorsnyden om de 
Kerkstraet door te trekken achter de huizen van vrouw wed. F Van Hoorebeke op het 
punt genaemd de Leegte. De linie zou langs de zuydzyde van de brug te Balgerhoeke 
het grondgebied Eecloo uitloopen naer Adeghem en verder naer Brugge. Als burge
meester Frans Huyghe u it Sint-Laureins daar weet van krijgt, stuurt h ij onmiddel l ijk een 
brief aan de gouverneur waarin h ij zijn ongerustheid uit over het feit dat cette voie de 
communication ferré ten zuiden van de brug en de barrage van Balgerhoeke zal wor
den aangelegd .  Alhoewel zijn gemeente n iet rechtstreeks bij de aanleg van het spoor is 
betrokken ,  zul len de inwoners van Sint-Laureins en andere gemeenten daarvan grote 
hinder ondervinden , dangers de toute nature zul len hen bedreigen: het oversteken van 
de spoorweg , het verkeer op de weg van Eeklo naar Maldegem , enz. Ook de inplanting 
van het station , de losplaats der goederen en de te bouwen draaibrug worden door 
Huyghe op de korrel genomen.  Het zou volgens hem veel logischer zijn ,  mocht de 
spoorweg voorbij de slu isbrug worden aangelegd, ergens tussen Balgerhoeke en de 
Boterhoek. De scheepvaart zal dan geen h inder ondervinden van het spoor, in de plaats 
van een draaibrug kan een vaste brug geconstrueerd worden, er is geen verkeersh in
der en ten slotte zal het laden en lossen van goederen n iet de minste h inder ondervin
den , want er is plaats zat. Huyghe besluit zijn brief als volgt: Je vous conjure, Monsieur 
Ie Gouverneur, de vouloir appuyer ma requête pour que Ie chemin de ter en question 
traverse la canal de Schipdonck au bas du barrage de Balgerhoeke et que Ie pont tour-
nant soit reamplacé par un pont fixe. l 1 73 



Hetzelfde station na een verbouwing van omstreeks 1 930. Een nieuwe wachtkamer en kantoor zorgen voor 
meer comfort voor de reizigers. Stationschef Van Dyck gebruikt de rest van het gebouw. 

De gouverneur geeft opdracht het voorstel van Huyghe te onderzoeken. Een ingenieur 
van de provincie begeeft zich ter plaatse en schrijft een positief rapport, waarop aan 
Neelemans wordt gevraagd het nieuwe tracé te bestuderen en zo nodig bij te stu ren. 
Burgemeester Huyghe l i jkt z i jn slag thuis te halen , maar hi j is n iet vrij te pleiten van enig 
eigenbelang.  I n  1 855 had h ij immers een n ieuwe weg aangelegd tussen Balgerhoeke 
en de Boterhoek, hoe dichter het spoor bij Sint-Laureins, hoe beter hem dat u itkwam, 
bijvoorbeeld in verband met de inn ing van bareelrechten.  

Een tiental inwoners uit de Moerwege, met aan het hoofd brouwer Tytgadt, krijgen weet 
van het gewijzigde tracé en ook zij richten zich tot de gouverneur om te voorkomen dat 
hun een allergrootste nadeel warde toegebracht. Ze wil len gouverneur De Jaegher spre
ken van -een ontwerp dat men zegt te bestaen om den yzeren weg van Eecloo naer 
Brugge te brengen stroom afwaerts de Barrage van Balgerhoeke, op de vaert van 
Schipdonck, in plaets van opwaerts zoo als het schijnt eerst geschikt geweest te zijn. 
I ndien dit ju ist is ,  schrikken de ondergeteekende op de gedachte van het onherstelba
er verlies dat daeruit voor hun zou ontstaen. En ze leggen het de gouverneur eens haar
fijn uit . 

De spoorweg zou achter hun boerderijen in de Moerwege komen, dweers door hunne 
boomgaerden en moeshoven, en hen afsnijden, 't geen het ergst van alles is, van hunne 
landen die zich agter hunnen gebouwen uitstrekken. De gèvaren voor hun kinderen, 
knechten,  meiden en voor hun vee zal hen in eene gestadige bezorgdheid doen ver
keeren. Voeg daarbij nog de omwegen die gemaakt moeten worden , want uiteraard zal 
niet voor iedereen een overweg worden aangelegd. N iet minder dan acht boeren zou-



den door het onheil worden getroffen.  En fijntjes merken zij op:  Van den anderen kant 
zou het statie gebouw ver verwijderd zijn van de Kom van den wijk, 't geen zekerlijk geen 
reden is om deze lijn te verkiezen. Kortom: het plan van burgemeester Huyghe dient het 
algemeen belang n iet. Dat men de l i jn aanlegt zoals het oorspronkelijk was voorzien: het 
station midden de wijk Balgerhoeke en het spoor rechtdoor naar Adegem, dan zal er 
slechts één persoon h inder van ondervinden. Overigens, tegen dees ontwerp zijn geene 
gegronde klagten gedaen, integendeel, de doelmatige en we/gekozene rigting der lijn 
zijn door elkeen toegejuicht. 
Zowel bij de gouverneur als bij het bestuur van de maatschappij zegeviert het gezond 
verstand en wordt het oorspronkelijke tracé behouden.29 

Afwateringsproblemen 

Een ander probleem waarmee de ingenieurs Wil lems en Tielemans worden geconfron
teerd , is de afwatering. Elke eigenaar waarvan een partij land in twee wordt gesneden , 
wil wel een duiker of buis onder de spoorl i jn .  I n  september 1 862, tientallen werklu i  zijn 
dan met de aan leg van de l ijn bezig en de werken vorderen bijzonder goed , wandelt 
ingenieur Willems, samen met de schepencolleges van Adegem en Maldegem , het hele 
traject af en met de Atlas van de Waterlopen in de hand wordt aangeduid waar eventu
eel een du iker zal worden gemetseld .  Het is echter een droge zomer geweest en de 
schepencolleges zijn een beetje voorzichtig met het al of n iet aanduiden van afwate
ringsbuizen . Burgemeester Deweêrt uit  Adegem wordt door enkele eigenaars aange
pord om toch nog enkele bijkomende buses et aqueducs te eisen . Na une inspection 
très détaillée du tracé meent Deweêrt dat er minstens drie duikers moeten bijkomen . 
Misschien zul len er nog meer nod ig zijn ,  car il est difficile dans la présente saison d'en 
juger avec certitude, ce ne sera que plus tard, dans la saison des pluies dat men pre
cies zal kunnen aandu iden waar nog duikers moeten komen. De ingenieurs stel len 
iedereen gerust: tijdens de winter van 1 862- 1 863 zal men de waterafvoer in het oog hou
den en de passende maatregelen treffen.30 

Ondanks het feit dat er nog heel wat administratieve moei l ijkheden moeten worden 
opgelost, wordt op 1 mei 1 862 met de werken gestart aan de brug van Balgerhoeke, 
waarvan op maandag 9 juni 1 862, tweede pinksterdag , de eerste steen wordt gelegd .  
De dammen die de bouwput bevei l igen, kunnen reeds op 20 jun i  worden verwijderd , 
overigens tot groot genoegen van de Bruggel ingen, want het vervui lde Leiewater wordt 
tijdens de werken via hun stad omgeleid .  Ondertussen wordt u iteraard ook gewerkt aan 
de bedding van de spoorl i jn tot in Maldegem. 
De werken vorderen bijzonder vlug. De brug van Balgerhoeke wordt midden september 
1 862 getest en goed bevonden en enkele dagen later stoomt een eerste locomotief met 
enkele goederenwagons van Eeklo naar Balgerhoeke. Nog enkele weken,  en de sectie 
Eeklo-Maldegem is af. 

Feest 

I n  tegenstel l ing tot Eeklo, besluit de Maldegemse gemeenteraad van de ingebru ikne
ming van de spoorweg een feestel ijke dag te maken. Op 8 oktober 1 862 komen een 
groep Maldegemse notabelen samen in het gemeentehuis om de aanstaande open ing 
van de spoorweg te bespreken. Een commissie ad hoc staat in  voor de versieringen, 
evenementen, banket voor de genodigden, enz. De heren Haelewyck, Van Kerschaever 
en Wallyn krijgen carte blanche én een budget van 900 frank om de feestel ijkheden te 
organiseren. l 175 



Zowat de hele Maldegemse middenstand wordt bij de feestel ijkheden betrokken. 
Boswachter Van Dierendonck uit Kleit. levert sparren en parreermasten en de echtgeno
te van P. Potvl iege snijdt 1 70 bonden brom; sparren en brem maken de basis uit van de 
versiering van het dorp . Er worden niet minder dan vier zegebogen, praalbogen of arken 
in elkaar getimmerd ,  geschi lderd en geplaatst door: 
F. Coel is :  drie dagen werk, hout en plaatsen van twee praalbogen 
J. Van Ouathem: plaatsen van een praalboog 
P.J .  Vincke : p laatsen en sch i lderen van de praalboog aan het gemeentehuis 
R .  Van Moffaert: sch i lderen van twee praalbogen 
J. Van Wassenhove: leveren van hout 
Kinderen Van den Berghe: nagels, ijzerdraad e.a.  
L. Verstrynghe: perssen 
J .  Verstrynghe: koorden en nagels 
Bernard Maeyens: kasseien van een deel van de markt 
Jozef De Meyere: arbeidsloon . 
P. De Meyere en zoon, hu issch i lder en timmerman : 6 dagen letters geschi lderd 

Aan het gemeentehuis wordt een theater gebouwd door Van Quathem, die er met vier 
werk lu i  twee dagen mee bezig is. De zinnebeelden en digten op de arken aan het sta
tion en het theater worden op ba/katoen geschi lderd dat wordt geleverd door Serafien 
De Pau , die ook de klederen voor het mastkl immen levert. 

De sparretjes, de praalbogen en het theater worden verder opgesmukt met het 
Maldegemse wapensch i ld ,  waarvan er 1 56 exemplaren worden gedrukt bij l ithograaf 
Heins uit Gent. In de belangrijkste straten worden ook nog 2000 lampions opgehangen, 
geleverd door Pieter Dhondt en Raymond De Vuysdere, al lebei schilders uit Eeklo. De 
Vuysdere levert daarbij ook nog eens 20 pektonnen en 1 2  fakkels, die het avond l ijke 
vuurwerk van Vincent Lefebvre nog wat feeërieker moeten maken. De ol ie voor de lam
pions wordt geleverd door ol ieslager De Vos .  Voor de bevlagging van het station, het 
gemeentehuis en de gemeenteschool worden vlaggen en wimpels gehuurd bij Verpoot 
in Brugge. Aan de vooravond van het feest zijn er al enkele vlaggen verdwenen. Ook J .  
Jacques, kanonnier, komt u i t  Brugge. H i j  versch iet niet minder dan zes kilogram kanon
poer. 

Mevrouw Courtmans wordt gevraagd een hu ldegedicht te schrijven; ze ontvangt er 50 
frank voor. l .S. Van Doosselaere uit Gent drukt er 1 80 exemplaren van in plans met kader 
en nog eens 1 8  stuks op porceleinpapier die aan de belangrijkste genodigden worden 
geschonken. Van Dooselaere drukt eveneens 1 50 vrij grote affiches in rood en blauw en 
75 u itnodigingen voor het banket. De affiches worden Verspreid over heel de streek, ook 
Zeeuws-Vlaanderen wordt daarbij niet vergeten. De luxueus gedrukte menu's - er wor
den er 1 20 gedrukt bij Heins - kosten een halve frank per stuk,  voor die tijd vrij veel .3' 

De gemeenteschool ,  waar het banket plaatsvindt, krijgt een opknapbeurt en wordt even
eens mooi versierd ,  onder andere de gang en de lokalen waar het banket plaatsheeft 
worden in een fris kleurtje gestoken door J. Van Wassenhove. Verder wordt de zaal ver
sierd met roodblauwe gui rlandes en vlaggetjes. Bl ijkbaar zijn rood en blauw de kleuren 
van de spoorwegmaatschappij. Meester Wallemacq zorgt voor twee manden steenko
len, haalt een boekweitzeil bij Lou is De Bruyckere om een en·ander droog te houden en 
houdt grote schoonmaak in de keuken, de achterkeuken, de achterklasse, enz. Voor het 
banket wordt 'traiteur' Cerneau uit Gent gecontacteerd . De wijn wordt geleverd door Jan 
Baptiste Herpel inck die tien flessen maderawijn levert tegen 4,50 frank de fles, en door 
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de kinderen Storme die 1 7  flessen bordeauxwijn leveren die 1 ,  70 frank per fles kost. Er 
worden ook nog eens 59 flacons bordeauxwijn en evenveel flessen Saint-Jul ien aange
rekend ;  er moet 262,55 frank voor betaald worden. Naderhand wordt de levering van de 
wijn beknibbeld .  Deelnemers aan het banket dienen vooraf in te schrijven en vijf frank te 
betalen.32 

Natuurl i jk wordt ook de Societeit voor Muzljk u itgenodigd;  ze moet de hoge gasten ver
welkomen aan het station , enkele pitt ige marsen spelen in de stoet en ten slotte wordt 
aan enkele spelers gevraagd om tijdens het banket ook enkele deuntjes te spelen . 

Op zaterdag 1 5  november is Maldegem klaar voor een van de belangrijkste dagen u it 
zi jn geschiedenis. Het defin itieve feestprogramma ziet eruit als volgt: 

zaterdag 1 5  november: de feeste l ijkheden worden ingezet met het l uiden van de 
klokken en het schieten met het kanon. 
zondag 1 6  november: 
5 uur: lu iden van de klokken , kanongeschut 
na de missen: u itdel ing van brood aan de armen 
1 5  uur :  ontvangst van de genodigden , stoet door de belangrijkste straten 
banket in de gemeenteschool 
concert op het theater 
mastkl immen en andere volksspelen 
vuurwerk aan het station 
algemene verl ichting van het centrum.  

I n  de Gazette van Gent wordt een artikeltje gewijd aan deze belangrijke plechtigheid, 
het overgroote prachtige gedrukte plakkaet aen de hoeken der straten belooft al veel 
goeds. Dat Maldegem in een aenzienlljke som voor de plechtigheden heeft voorzien , 
wordt als normaal beschouwd, gezien de gewigtige voordelen van allen aert die de 
gemeente eruit trekken zal, de kleine financiële opoffering zal duizendmaal vergoed 
worden. De Gentschen Mercur ius kondigt het luisterrijke feest gewoon aan ,  in andere 
gazetten wordt met geen woord over de feestel ijke opening gerept.33 

De toestemming om de spoorlijn tussen Eeklo en Maldegem te mogen exploiteren komt 
er pas bij m inisterieel besluit van 1 4  november 1 862. Min ister Vanderstichelen laat de 
maatschappij weten dat de toestemming slechts voorwaardel ijk is, en dat deze kan 
gesuspendeerd worden ind ien de l ijn n iet conform de regels wordt afgewerkt.34 

De eerste trein: 16 november 1862 

We vergeten het bijna, maar ook voor Adegem wordt die zestiende november een 
belangrijke dag. Van een grootse p lechtigheid in het dorp bu iten de wereld is geen spra
ke, toch wi l  het schepencollege de eerste tre in n iet zomaar laten voorbijstomen. Er wordt 
besloten om de opening der sektie van Eeklo naer Maldegem van den yzeren weg van 
Eeklo naer Brugge luister/ijk te vieren. Dat lu isterrijk moet wel met een korreltje zout wor
den genomen: aan het station wordt de Belgische tricolore gehesen, krijgt den heer 
Concessionaris en zijn gevolg de erewijn aangeboden en wordt de aankomst en het ver
trek van de eerste tre in met kanonschoten aangekondigd. Burgemeester Desiré 
Deweêrt en schepen dokter Gu ido Herrebout stappen in en rijden mee naar Maldegem. 
Daarmee is de kous af. 35 



Het Maldegemse station kreeg een ietwat luxueuzer uitzicht dan dat van Adegem. Helemaal rechts bemerkt 
men de gebouwen van de trammaatschappij en links, in de verte, is men bezig met het lossen van vlas. 

In Maldegem verlopen de zaken enigszins anders. Als het eere-konvooi, getrokken door 
een mooie, met vlaggen en wimpels versierde locomotief (is het de Eeklo, de Brugge, 
de Meetjeslander of misschien de Neelemans?) ,  sissend en dampend het station bin
nenstoomt, stijgt er een gejuich op uit de menigte en de uitbundige hoezees zijn n iet van 
de lucht. De deuren van de eersteklas wagens slaan open en de voorname gasten stap
pen plechtig naar de wachtkamer, ook al in rood en blauw versierd :  senator 't Kint-De 
Naeyer, volksvertegenwoord igers Kervyn de Lettenhove, De Baets, enz. Na de u itvoe
ring van de Brabançonne vuren de douan iers een driemaal herhaald eresalvo af. 
Burgemeester De Buck verwelkomt zijn gasten en biedt hen de erewijn aan . 

Via het aarden stationsplein en de Eelveldestraat, nu omgedoopt tot Stationsstraat, gaat 
het dan stoetsgewijs naar het gemeentehuis :  de muziekmaatschappij voorop, gevolgd 
door een peloton douaniers, de gendarmes, meester Wal lemacq met de leerl ingen van 
de gemeenteschoo l ,  versch i l lende andere maatschappijen en ten slotte al le notabelen.  
In  het gemeentehuis wordt een bijzondere openbare zitt ing gehouden.  I n  het verslag 
ervan lezen we dat deze lang gewenschte spoorbaen een onschatbare bron zal wezen 
van welzijn en voorspoed zoo voor koophandel als voor nijverheid en landbouw, dat 
door de gemakkelijke gemeenschap, die onze gemeente met de andere steden en 
gemeenten des lands en met den vremde verbindt, de beschaving en verbroedering zal 
uitbreiden. Verder geeft de burgemeester te kennen, in eigen naem en in naem van al 
de ingezetenen zyne uiterlijke te vredenheid instelt aen voornoemde edele achtbare 
heeren, zijne vurige bedankingen over de overgroote en uitmuntende weldaed waer
mede zij de gemeente van Maldeghem komt te beladen. En hebben de heeren raeds
leden, leden der besturingsraed van de spoorbaen van Eecloo naer Brugge en verdere 
uitgenoodigden met ons geteekend, waarna ongeveer 50 handtekeningen volgen.36 l 1 79 
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AANGEBODEN. 

't l\anon barst los in fccslgcdondcr, 

En '1 i\IEETJESLA�o schiet uil zijn'  droom ; 
Daar snell het aan , het wereld-wonder, 
Op vle_ugelt•n Yan vuur en s!oom ; 
Daar kliert het sparrcn bosch en akker, 
En schudt  den geest van Vlaan ren wak k er 

lu de zoo lang vergelen streek , 
Die op de blamlren der historie 

Omkranst is met een kroon rnn glorie 
Die wel verdoofde , maar n iet week . 

Uaar rnnkclt z ij wcèr om cle slapen , 
0 rlaanÜrl'n : '"a n uw' grooten zoon ; 

Ue Genius , hrm ingeschapen , 
Sticht weèr een' nieuwen glorie-troon : 
0 ;\rELEll 1�s ! clie aan de streken , 

\\"aar kunst en handel was bezweken 

En waa r de nijrcrhcicl haar schat 
Yoor al ler oogen hichl verhorgen , 

Een' bron rnn w el vaart w il t bezorgen -

Ook 11Ialt!egh1 m is op U prat. 

Snel t a a n ! snelt aan u i t  Oost en Noorden ! 
Stoomt toe , komt op , u i t  \\.est en Zuid ! 
De stoom koets naakt de i\lclda-boorden ;  

Komt ,  stort u w  heil , uw'  blijdschap uit. 

l\omt Nrr.LE-�Hs door jubelklankeu 
\·erbcerelij kcn en hcclanken 
\·oor 't edel 1·aderlamlsch gedach t ,  
Dat H ij met zielskrachl en met s1outbeid , 
:'iog g rooter dan een hdd der oudheid , 

Door arheiü heeft tot stand gcbragt . . . . . .  . 

Daar laagt gij , 1llaldeghem , 1·ergeteo 
Bij 't slu i ten 1·an den spoorweg-band ; 
l;w welz ij n werd vaneen gereten , 

Trots vroeger hecrscha ppij Pn stand ; 
Yun 1·er zaagt gij de vu urkoets stoomeo , 
Die uwe nijverheid kwa m toornen , 

D�n handel wegnam u i t  uw' schoot ; 
(;1•rn postiljon liet me�r den horen 

Op de eeuwenoude landbaan hooren : 

Gij , Maldeghem , waart koud eu dood. 

En iha-ns zijl ge uir d1en slaap gesehote-n ,  
Dien slaap , dien men , den doodslaap noemt. 
Thans deelt ge , als-;aodre tijdgeoooten , 
Jo 't heil  waarop dt, .. :wereld roemt.  
De wagens die :beschaving voeren , 
Op handen d ie · de volken snoeren , 
Die roll en t' uwaarts. Vlaandreo juicht ; 
De feestdag-vlag is �(les token , 

De stoomreus heeft -uw' boei verbroken : 
Die Reus 1�aarvoor de wereld bu igt ! 

Daar is Hij ! Zie,  Z!lll dampen-1•ecler 
Zwaait ju ichend door de blauwe luch t ;  
De \·taggcn v l iegeo .. oP.-- eJ neder 
En 't buskruid dondert feestgeruch t ;  

E n  Vlaandreo's l iefdr!Jke gemoedren 
Z ijn diep ontroerd bl) het vcrbrocdren 
!'tiet zonen 1·nn een peerod · gewest ; 
Maar grooter oog .'is :l>unne ontroering 
Als jJa.'deghem in geestvervoering , 
O i'ÏEELEJIA�s ! uw' hl!lden prest. 

Aanhef van het gedicht dat mevrouw Courtmans-Berchmans in opdracht schreef ter gelegenheid van de 
plechtige opening van de spoorweg. 



Daarna stapt het gezelschap naar de gemeenteschool om er aan te zitten aan het ban
ket. Niet minder dan honderd man had ervoor ingeschreven .  Onder de genodigden 
waren het voltal l ige bestuur van de spoorwegmaatschappij , afgevaard igden van ver
schil lende ministeries, stationschefs, burgemeesters en schepenen uit Adegem, Sint
Laureins, Eeklo, Waarschoot en elders, senatoren,  volksvertegenwoord igers en andere 
belangrijke personen. Opval lend is de aanwezigheid van de delegatie uit Zeeuws
Vlaanderen:  de burgemeesters van Aardenburg en Oostburg , archivaris Roos en nota
ris Van Doorn .  

Aan d e  eretafel hebben 1 3  notabelen plaatsgenomen, in het midden zit Bidaut, secre
taris-generaal van het ministerie van Openbare Werken.  Rechts van hem zit de burge
meester van Maldegem, senator 't Kint de Naeyer, ls idor Neelemans, douane-inspecteur 
De Thiery, Grenon , d i recteur bi j  het min isterie van Openbare Werken en ingenieur Van 
Moere, provinciaal ingenieur. Links zit de burgemeester van Izegem , senator Kervyn de 
Lettenhove, Th iry, commissaris van de regering ,  ingenieur De Perre, volksvertegen
woord iger De Baets en Rosendahl ,  d ivisiechef van het min isterie van Openbare 
Werken.37 

Heel wat notabelen laten zich verontschuldigen.  Kanunn ik  Andries antwoordt dat het 
hem bijzonder spijt n iet op het feest aanwezig te kunnen zijn ,  je souffre d'une f/uxion à 
la joue qui me dit de rester chez moi.38 Ook Ju les Vanderstichelen, min ister van 
Openbare Werken ,  kan n iet naar Maldegem komen .  Het spijt hem /'ouverture d'un che
min de fer destiné sans aucun doute à contribuer puissamment à la prosperité d'une 
partie si intéressante de nos provinces flamandes niet te kunnen bijwonen . Hij hoopt dat 
de spoorl i jn b innen de kortste keren vooru itgang en welvaart pour votre importante /oca
lité zal brengen . Ook vergeet de min ister n iet de in itiatiefnemers te bedanken.  Op het 
banket laat Vanderstichelen zich vertegenwoord igen door secretaris-generaal Bidaut.39 

Tussen de gerechten door worden een vijftal toasten u itgebracht. Burgemeester De 
Buck toast op de kon ing ,  zoals het past i n  het Frans: 

Messieurs et honorables convives, 
Nous nous estimons heureux dans cette circonstance si solemnelle d'avoir / 'honneur de 
Vous proposer un toast A sa Majesté Leopold / notre bien aimé et très veneré Rai tout 
en Ie félicitant du rétablissement de sa précieuse santé, pour /aque//e tant de voeux 
ardents et sincères ont été adressés au Ciel, non seu/ement par toute la nation beige, 
mais encore par un grand nombre de nations étrangères. Vive Ie Rai! 

Naar goede gewoonte wordt de toast van de burgemeester beantwoordt door De Thiery, 
inspecteur van de douane. 

lsidor Neelemans brengt een toast uit op de min ister van Openbare Werken waarop 
geantwoord wordt door Grenou, d irecteur van hetzelfde min isterie. Vervolgens komt 
schepen Cuelenaere aan de beurt, d ie de leden van de spoorwegmaatschappij bedankt 
en waarop geantwoord wordt door voorzitter Lefebvre. Arch ivaris Roos uit Aardenburg 
leest een gedicht voor en ten slotte brengt advocaat Verstraete een laatste dronk uit op 
de Maldegemse feestcommissie. Geheel onverwacht draagt Emiel Courtmans het 
gedicht voor dat zijn moeder voor deze gelegenheid schreef, h ij wordt warm toegeju icht 
en ontroerd bedankt door lsidor Neelemans. Volksvertegenwoord iger De Baets veert 
ook nog recht en brengt in het V/aemsch een dronk uit op de verbroedering tusschen 
Noord- en Zuid Nederland. Ook hij wordt geestdriftig toegeju icht.•0 l 1s1 



Niet al leen de notabelen gen ieten van het feest. De Maldegemse dorpskom krioelt van 
het volk ,  aan de volksspelen wordt massaal deelgenomen. iedereen vergaapt zich aan 
de mooie versieringen en de jaarschriften en gedichten zijn niet te tellen . Alleen al op de 
triomfboog op de markt zijn er vier aangebracht: 

Een krans van eeuwig Laurieren 
Blijft Neelemans versieren 

Haest steekt de spoorweg van het zuid 
Zyn ijzeren arm naer Breskens uit 

Neen, nimmer deert U gloriekrans 
Onsterfelijken Neelemans 

Bestuerkorps van de spoorweg/ijn 
Uwen naem zal hier verheerlijkt zijn 

Op het theater aan het stadhuis kan men lezen: 

Vorsten heeft dit grijs gebouw 
In zijn schoot begroet 
Maar geen enkel deed ons 't goed 
Dat de Spoorweg doet 

Aan de sparretjes hangen niet minder dan twintig versjes, waarin niet al leen Neelemans 
wordt geloofd , maar ook de welvaart wordt bezongen die de spoorweg brengen zal :  

Wy groeten u o wonderwagen 
Die weder de gouden eeuw doet dagen 

Welkom op den spoorwegband 
Broeders uit Noord-Nederland 

Stoomvorst met uw dampen veder 
Glijdt de spoorweg op en neder 
Alle eeuwen door 
Breng op uw metalen radren 
Ons de grootheid onzer vadren 
Terug in nieuwen levensgloor 

Gisteren was hier alles doodsch 
En heden 
Is 't al levendige en grootsch 
Zoo ver wij langs den spoorweg treden 

Neelemans wien V/aemsche bloed 
Onverbasterd stroomt door d'aderen 
Eeuwig klinkt langs d'ijzren raedren 
't Blij gejuich dat u begroet 

De stoomreus met zijn toverstaf 
Roept den handel uit het graf 

De stoom brengt langs de raderbaen 
Welvaert en beschaving aen. 

De welvaert in dit oord verloren 
Keert weder langs de sporen 

Het Getrouwe Maldeghem 
Blij van hart en één van stem 
Heet door juichend klokgebom 
Nee/emans u wellekom 

Nee/emans 
De gloriekrans 
Aan uw genie geschonken 
Blijft eeuwig/ijk 
In V/aendren pronken 
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D e  overweg aan de Statiestraat i n  Maldegem. D e  bareelwachter blaast o p  zijn hoorn: een trein i s  in aan
tocht. Straks draait hij de rolbarelen dicht. Links ziet men de onvermijdelijke staminee. In het midden, waar 
jaren terug de rijkswacht was gehuisvest, de handel in bouwstoffen en kolen van Van Kerschaever. 

Bakker Coene zorgt voor n iet minder dan drie gedichten ,  we laten er ééntje van vo lgen, 
een enigszins visionair vers, want wat de bakker schreef, werd nog geen eeuw later 
bewaarheid: 

Geen grens heeft hier uw faam 
Onsterfelijkheid is uw naam, 
Ook, nadat zelfs de tijd 
Het werkstuk van uw vlijt 
Zou hebben omgehaald 
En al tot stof gemaakt 

De hoofdvogel wordt afgeschoten door ol ijkerd Heintje Care met volgend vers: 

Mijn vrouw sprak met fatsoen 
Heintje om te pareeren daer is geen groen, 
maer maekt geen droefheid 
wij zullen het met ons halm doen. 
Ik nam dezen raad te baet 
En ik hing heel mijn boel op straet! 

's Avonds biedt de dorpskom een feeërieke aanbl ik .  N iet al leen zijn er de tweeduizend 
lampions van het gemeentebestuur, ook hebben nagenoeg alle particul ieren hun gevels 
om het mooist verlicht. Wanneer dan de pektonnen en de fakkels worden aangestoken 
en de vuurpijlen , donderbollen en sterren de lucht in worden geschoten ,  betekent dat 
het g lorieus einde van een h istorische dag .41 l 1 sJ 



Een detail dat wel eens uit het oog wordt verloren ,  is dat Ie prolongement de la ligne télé
graphique de Gand à Eecloo samen met de spoorweg tot in Maldegem wordt doorge
trokken ,  waardoor de gemeente ook nog op een andere manier met 'de wereld' is ver
bonden.42 De telegrafische dienst langs den spoorweg Gent-Eecloo en Maldegem is op 
1 februari 1 863 een feit. Het eerste teleg ram dat wordt verzonden is bestemd voor de 
Eeklonaar Polidoor Lippens, u itvinder van een telegrafisch systeem voor spoorwegen , 
dat u iteraard wordt toegepast langs de l i jn van Gent naar Maldegem en later naar 
Brugge.43 

Een kater 

Ondanks de prachtige dag , waarover in de pers met lof wordt geschreven, begint men 
zich in Maldegem toch vragen te stel len over de kostprijs van het feest. Die bl ijkt i nder
daad de raming van 900 frank ver te overschrijden.  Enkele Maldegemse gemeente
raadsleden , die de burgemeester en z ijn  vrienden van nepotisme verdenken , maken 
daarover hun  beklag bij de arrond issementscommissaris en die vraagt aan de burge
meester hoe dat nu precies zit met die kosten.  

Ondertussen komen er op het gemeentehuis brieven toe van ontevreden handelaars , 
die maanden na het feest, nog geen frank hebben gezien. Onder andere de Eeklose 
lampionverkopers maken hun beklag. De Vuysdere begeeft zich tot vijf keer toe naar 
Maldegem , zijn rekening is al maanden ingediend ,  toch ziet h ij geen cent. " I k  ben maar 
een gewone werkman en heb een kroostrijk gezin ,  straks kom ik nog in moei l ijkheden" ,  
aldus De Vuysdere, d ie nog maar eens een zoveelste brief naar Maldegem schrijft. Ook 
Dhondt is ontevreden,  zijn dochter is wel al drie keer naar Maldegem geweest, maar 
kwam telkens met lege handen terug ,  en dat voor 54 frank.44 

Tijdens de zitt ing van de gemeenteraad van 1 3  februari 1 863 wordt er een duchtig 
woordje gesproken over de voorbije feestel ijkheden . In de zitt ing van 29 oktober 1 862 
keurt de raad een som van 850 frank goed , terwijl de werkel ijk gedane uitgaven 1 648,56 
frank bedragen. Er is dus een tekort van 798,56 frank,  b ijna zoveel als de oorspronkelijk 
toegestane u itgave. Na eene langdurige discussie over de goedkeuring van dezen 
Staet en over de betaling van de rekeningen daerbij gevoegd, stelt de heer 
Burgemeester voor te Stemmen, als men de notas van leveringen en gedanen aerbeid, 
welke al te samen bedragen de som van 1648,56 frank zoo als hierboven is gemeld ja 
of neen zal betalen.45 

Het schepencollege zorgt inderdaad voor een slu itende staat van alle gedane kosten 
waarmee het gras van voor de voeten van de oppositie wordt weggemaaid. Als het tot 
de stemming komt, ontstaat er tumult in de gemeenteraad. Jozef Van Nieuwenhuyse en 
Pieter Coene verlaten op staande voet de raadszaal. Toch worden de u itgaven met vijf 
stemmen tegen twee goedgekeurd. De mensen zul len dus worden betaald, en om te 
bewijzen dat er hoegenaamd geen fraude in het spel is, zal een afschrift van de onkos
ten aan de Bestendige Deputatie worden gestuurd .  Hebben overigens niet heel wat 
notabelen laten verstaan dat er op geen frank diende gekeken te worden? Na de stem
ming verlaten Amandus Coene en Jan Bernard Verstrynghe eveneens de zitting. Nog 
verwonderl i jk dat Paterson bl ijft zitten.46 

. .  



Een convooi stoomt, afgeladen vol in de richting van Maldegem, met reizigers die terugkeren van de 
H. Bloedprocessie. Zelfs op de locomotief zitten mensen. In die tijd is het voorbijrijden van een trein nog 
een curiosum, vandaar de vele belangstellenden. De trein kruist hier waarschijnlijk de N9 bij Sijsele-Donk. 

Naar Brugge 

Ondertussen wordt onverpoosd voortgewerkt in de richting van Brugge. Begin 1 863 is 
men op twee plaatsen tegelijk bezig :  tussen Maldegem en Sijsele zijn 80 arbeiders aan 
het werk, en tussen het kanaal Brugge-Gent en de spoorweg van de Staat zijn er 50 aan 
de slag . Alles laat voorzien dat de verbinding in mei 1 863 een feit zal zijn .  Tussen 
Maldegem en Sijsele is  in  maart 1 863 het aardewerk voltooid .  Edoch ,  het zogenaemde 
Konijnen-veld van een n iet nader genoemde baron ,  l igt er nog bij als een kruidje-roer
me-niet. Op het stuk land ,  waar nog geen spar wi l  groeien, wil de baron eene bloem
kool-teelt aenleggen, kwestie van meer te kunnen vragen bij de onteigening.  Iemand uit 
de omgeving ziet het als volgt: De heer van het kasteel met de vier torentjes is diplomaet 
geweest, en de diplomaeten verkopen wel eens landen, doch altyd tegen verbazende 
pryzen. Is er kwestie van steenwegen of spoorbanen leggen, van vaerten delven, om 
handel, nyverheid en landbouw te verlevendigen, dan verkrygt eensklaps den grond al 
de deugden van een aerdsch paradys.47 Door de tegendraadse baron worden de wer
ken erg vertraagd .  Eind maart is de l i jn klaar tot aan de Krone op het gehucht Donk. 

Op zondag 3 mei 1 863 rijdt de tre in tot Sijsele. Men doet er speciale moeite voor, want 
's anderendaags is het H. Bloedprocessie in Brugge. Er worden vier speciale treinen 
ingelegd vanuit Gent, ze zitten bomvol .  In Sijsele wordt een bijzondere di l igencedienst l 1 ss 



georganiseerd naar Brugge. Door het vele volk geven heel wat reizigers er de voorkeur 
aan te voet verder te gaan . Sedert d insdag 5 mei rijden er dagelijks twee treinen vanuit 
Gent naar Sijsele. De eerste vertrekt om 1 0  uur 's  morgens en keert om halftwaalf terug, 
de tweede vertrekt om halfzes. Voor de zaterdagse markt in Brugge worden er drie trei
nen ingelegd. Vanaf Sijsele is in een omnibusdienst naar Brugge voorzien.48 

In Maldegem ondertussen bekoelt de l iefde voor Neelemans een beetje. Heel wat i nwo
ners zijn ontevreden over de overwegen . Bijvoorbeeld Lou is Van Poucke en consorten 
die reclameren over de gevaarlijke passage à niveau du chemin Barbaraweg, anderen 
hebben het dan weer over wateroverlast, de wateren van onzen eigendom zijn gestremd 
en brengen veel schade toe. Aan de overweg op de openbare straet, zijnde die van het 
Rad lopende naer Adegem al over de Zandakkers, genaemd den Ouden Gentweg, is 
een barrière geplaatst d ie dag en nacht vermaekt is. Landbouwers die er langs moeten ,  
kunnen ze n iet openen ,  daar er geen wachter aanwezig i s ;  400 meter verder is de bar
rière altijd bewaakt, dus moet er steeds een omweg worden gemaakt. En ook aan die 
overweg loopt het d ikwij ls mis. Hij wordt namelijk een halfuur  voor de aankomst van een 
trein reeds gesloten.  Als men daar dan toeval l ig met een kudde koeien,  met paarden of 
andere d ieren staat te wachten, kan men ze moei l ijk in  bedwang houden: ze lopen op 
de sporen, brengen schade toe aan veldvruchten,  lopen weg ,  enz. 

Het Maldegemse gemeentebestuur verzamelt al le klachten en maakt ze op 2 juni 1 863 
via een deurwaarder over aan Neelemans: 

1 .  Aan de Sint-Barbaraweg en de Oude Kasteeldreef zijn geen overwegwachters; 
2 .  Bij veel overwegen bevinden de  staken d ie  de  barrièren sluiten ,  zich veel te dicht bij 

elkaar. waardoor de doortocht belemmerd wordt: Poskensstraatje, Sint-Barbaraweg, 
Oude Gentweg, Brieldreef, Bogaardestraat, Kasteeldreef, Kleine Bogaardestraat, 
Velddreef en Veldhoekstraat; 

3 .  De rampen aan de meeste overwegen z i jn  veel te stei l ,  te  smal, ze zijn n iet verhard 
en daardoor kan men er nauwelijks over met een kar; 

4 .  De Oude Gentweg en de Brieldreef zijn gedeeltel i jk verplaatst zonder dat daarvoor 
toestemming is gevraagd .  
Neelemans wordt aangemaand al les zo  vlug mogelijk in  orde te brengen.•9 

De moei l ijkheden met de overweg aan de Brieldreef raken maar niet opgelost. I n  sep
tember 1 864 schrijft ingenieur Tielemans aan het gemeentebestuur een brief over la 
détournement du chemin à l 'extrémité de la station de Maldeghem, op 5 december 
vraagt h ij toestemming om de deplacer une partie du chemin dit Brieldreve. Dit voorstel 
brengt verh itte discussies teweeg . 

Ondertussen komt Brugge alsmaar dichterbij . De overweg te Steenbrugge op de steen
weg van Brugge naar Kortrijk wordt tussen 1 2  en 1 9  mei 1 863 afgewerkt. 
Onderhandelingen tussen ingenieur Tielemans en de minister van Openbare Werken 
over hoe de trein van de l i jn Eeklo-Brugge zou binnenkomen, verlopen bijzonder vlot. 
Het oorspronkelijke plan voorziet dat de maatschappij in Brugge een aparte l ijn en een 
apart station zou bouwen ! De minister ziet echter in dat dit tegen alle logica indru ist en 
laat voorlopig toe de l ijn van de staat te gebru.iken. Kort daarna wordt een defin itieve 
overeenkomst afgesloten: tegen betal ing van 200 000 frank actn de staat mag de maat
schappij van Neelemans defin itief gebru ik  maken van de reeds bestaande infrastruc
tuur. Daardoor komt de l ijn Gent-Brugge heel wat vroeger klaar dan verwacht. De ope
ning gebeurt, een beetje in mineur, op 2 1  juni  1 863 . 
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Publiciteit voor d e  lijn Gent-Eeklo-Brugge: vlug e n  goedkoop. D e  maatschappij moest opboksen tegen de 
staatsspoorweg Gent-Brugge-Oostende. Op het kaartje te zien, is het veel voordeliger reizen via Eeklo. 

Voortaan kan men vanuit Brugge in twee uur naar Antwerpen reizen , wat n iet al leen aan
genaam is voor reizigers, maar ook nog bijzonder voordel ig voor handelaars. De maat
schappij wordt dan ook een schoone toekomst voorspeld .  Vooreerst is de verbinding 
met Gent over Eeklo niet veel langer dan over Aalter. Verder loopt de spoorweg naar 
Eeklo en Gent door een dichtbewoond gebied : van Gent tot Eecloo rust het oog gesta
dig op heerlijke landzigten en golvende oogstvelden. Op half weg treft men Eecloo, de 
nijverachtigste van Belgi�'s kleine steden, waer het vertier, om zoo te zeggen, verdub
beld is in twee jaren tijds sedert het openen van de lijn Eecloo-Gent. Wat verder komt 
men dan in Maldegem dat de sleutel van Zeeland wordt genoemd.50 l 1 87 
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Op reis met de trein 

I n  nagenoeg alle Gentse en Brugse kranten uit d ie tijd wordt de opening van de spoor
weg naar Maldegem aangekondigd en wordt er een eerste uurrooster gepubl iceerd , in 
Franse kranten zelfs in  het Nederlands.51 

In de maanden na de open ing arriveren dagelijks vijf treinen en vertrekken er vier: 

Aankomst Maldegem: 6.30 1 0 .00 1 3 .00 1 6 .00 20.00 
Vertrek Maldegem : 7.30 1 2 .00 1 7 .00 2 1 .30 

Begin 1 863 ziet het uurrooster er als volgt uit :  

Aankomst in Maldegem: 7 .25 1 1 .00 1 6.55 
Vertrek van Maldegem: 7 .30 1 2.00 1 7 .00 52 

Over de eerste treinen die Maldegem binnenstoomden, is er tot nu toe slechts één getui
genis bekend.  Een jonge kerel maakt de gebeurten is mee van op het erf van klompen
maker Van Overberghe, die op de hoek van de Statiestraat met hef Stationsplein woon
de : "  Op dit moment was ik een loteling van 19 jaar. En bij deze en zelfs nog tientallen 
jaren nadien noemden de mensen de trein "het Convooi". Het opwekkende nieuws ging 
van mond tot mond: "Morgennoen komt het eerste Convooi! " Het was een schone 
zomerdag en omzeggens gans de bevolking van de gemeente wast te been. Men had 
de ijzeren riggels reeds gelegd tot aan de Melingstraat , die toen alover de sporen tot 
aan de Brie/straat kwam. Op de middag kwam "het Convooi" toe met twee lichte wagon
netjes met riggels erop. En van zohaast het Convooi in het zicht kwam, sprongen de 
mensen op de bomen van Van Overberghe die op zijn hof langs het statieplein lagen en 
waaruit kloefen werden gekapt om toch maar niets te missen van het doen en het laten 
van de stoommachien op ijzeren rigge/s. Bij de aankomst ging een geweldig geroep op 
door de massa en aan het zwaaien naar de machinist kwam bijna geen einde" . 

I n  de beginjaren spreken de mensen inderdaad niet over een 'trein' ,  maar over een con
vooi. De taal waarvan de spoorwegen tot diep in de 20ste eeuw gebruik maken was u it
s lu itend het Frans .  Een convoi is een transport de voyageurs, de marchandise au che
min de fer.53 

Binnen de kortste keren raakt de trein goed ingeburgerd , honderden mensen maken er 
gebru ik  van . Tussen 1 en 1 5  ju l i  1 863 bijvoorbeeld worden tussen Eeklo en Gent 1 1 . 526 
reizigers vervoerd , gemiddeld 768 per dag .54 

Na de vol ledige ingebruikstel l ing van de Spoorweg van Gent naer Brugge langs Eecloo 
vetrekken er vanuit Maldegem dagel ijks 5 treinen naar zowel Brugge als Gent. Een rit 
naar het Gentse Zuidstation met de sneltrein duurt 55 minuten, naar Brugge doet men 
er 25 minuten over. Deze sneltrein ,  die men twee keer per dag kan nemen, is enkel voor 
eerste- en tweedeklasreizigers. Een spoorkaartje naar Gent kost respectievelijk 2,30 en 
1 ,  75 frank, naar Brugge 1 ,50 en 1 ,  1 5  frank. Men kan ook de gewone reizigerstrein 
nemen voor alle klassen en aan de koopwarentrein is ook een reizigerswagon gekop
peld. Als men neemt moet men wel over tijd en geduld beschrl<ken : men moet een half
uur op voorhand in of aan het station aanwezig zijn en de rit van Brugge naar Maldegem 
duurt 45 minuten.  Maar al bij al was het toch comfortabeler reizen dan met de di l igen
ce.55 
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Een dienstregeling, mét prijzen, uit 1 868, vier jaar na de opening. Vanuit Maldegem rijden dagelijks 6 trei
nen naar Gent en evenveel naar Brugge. 

Sommige treinen krijgen een bijzondere naam: 't Yperlingske is het treintje dat 's mor
gens vroeg van Eeklo over Brugge-Lichtervelde-Roeselare en vandaar weer met een 
draai over Lichtervelde, Kortemark, naar Yper rijdt. En 's avonds van Yper aldaar weer 
naar Eeklo.56 

Van een heel ander kaliber is de koninkl ijke tre in .  Als op 28 augustus 1 864 H.H. K.K. 
hoogheden de hertog en de hertogin van Brabant vanu it Oostende via Maldegem naar 
Eeklo rijden voor een officieel bezoek aan de Meetjeslandse hoofdstad, wordt het sta
tion op kosten van het Maldegemse gemeentebestuur versierd met sparretjes, gu i rlan
des, driekleurige kokardes, enz. 's  Middags begeeft Ie tout Maldegem zich naar het sta
tion waar men wacht op den aenkomst van den trein die de Kroonvorsten naer Eecloo 
voerde. Vanaf het ogenbl ik dat de samengestroomde menigte de trein in de verte te zien 
krijgt, stijgt er een gejuich op, wordt er geapplaud isseerd en muziek gespeeld.  

Burgemeester De Buck nadert eerb iedig de vorstel ijke berline en houdt een toespraak, 
in het Frans natuurl ijk. Hij zegt weinig meer dan dat Maldegem nog steeds het getrou
we is, getrouw aen zijne instellingen, aen zijnen Vorsten verkleefd aen het Koninklijk 
Stamhuis en dat dit in de toekomst zo zal bl ijven. Als de burgemeester zijn toespraak 
nogal pathetisch eindigt met een Leve de Koning! Leve de Hertog van Brabant! Leve 
de Hertogin! wordt de kreet door duizenden monden herhaald en het weergalmde 
zoodanig dat men het gehoord heeft tot op Sijsseele en Ede. De pastoor spreekt de rei- / 139 
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zigers ook nog eventjes toe, waarna het dochtertje van de burgemeester de hertogin 
eenen schoonen bloemruiker aenbood. Stationschef Aimé Van Dyck d ient naderhand 
een onkostennota van 56 frank in bij het gemeentebestuur die zonder morren wordt 
betaald .57 Ook in Adegem wordt het hoge gezelschap op gejuich onthaald en in loven
de bewoordingen toegesproken door burgemeester Desiré Deweêrt. In Balgerhoeke 
worden de honneurs waargenomen door burgemeester Huyghe uit Sint-Laureins.58 

Aan het station van Eeklo kan de reiziger overstappen in een di l igence die hem naar 
Lembeke, Kaprijke, Watervl iet, I Jzend ijke en verder in Zeeland brengt. In Balgerhoeke 
staat bij e lke aankomst een rijtuig naar Sint-Laureins klaar. In het station van Brugge 
heeft men verbindingen naar Oostende, Blankenberge, Roeselare, Kortrijk, enz. Vanuit 
Gent kan men naar om het even welke stad in België sporen.  I n  enkele jaren tijds is de 
mens ongeloofl i jk mobiel geworden. Overal te lande worden er daarenboven ook nog 
buurtspoorwegen of traml ijnen aangelegd. I n  mei 1 887 wordt de traml ijn  van Maldegem 
naar Breskens in gebruik genomen, het tramstation wordt vlakbij het treinstation 
gebouwd. 

's Zomers kan men op zon- en feestdagen de p leziertrein naar Oostende of de expres
tre in naar Blankenberge en Heist nemen . In Maldegem neemt men de trein van 9. 1 0  u .  
d ie  om 10  uu r  arriveert in Oostende. Een kaartje tweedeklas" heen en  terug kost 2,50 
frank,  in  derdeklas 1 ,80 frank.  Per trein kunnen 600 reizigers mee, wie zijn kaartje op 
voorhand koopt, krijgt tien procent kort ing. Ook naar Blankenberge is het slechts een 
uurtje sporen.  De trein vertrekt in Gent en rijdt zonder stilstand in de tusschenstatien en 
zonder verandering van rijtuigen direct naar de populaire badstad , enkel in Eeklo en 
Maldegem wordt even halt gehouden . Er worden ook bijzondere treinen ingelegd naar 
de Gentsche Foore, naar bedevaartplaatsen en later ook naar de IJzerbedevaart.59 

Bouwen zonder vergunning 

Wie aan of dichtbij de spoorweg een hu is of ander bouwsel wi l  optrekken, dient daar
voor in de eerste plaats toestemming te vragen aan de spoorwegmaatschappij en ook 
aan de Oost-Vlaamse gouverneur. In maart 1 865 krijgen Benoit Gimberc ie en De Ruyter 
een bouwvergunning om dichtbij het station van Balgerhoeke een huis op te trekken ,  en 
briques, zo wordt er nog aan toegevoegd. 

H ippol iet Bonne, die aan het Adegemse station woont, meent echter dat h ij boven de 
wet staat. Tijdens de aanleg van het spoor wordt zijn schuurtje afgebroken, waarvoor h ij 
ruimschoots wordt vergoed, largement indemnisé. I n  1 864 trekt Hippol iet zijn schuur 
opnieuw op, nagenoeg op dezelfde plek. Conducteurs en controleurs van de spoor
wegmaatschappij verwittigen Bonne dat dit n iet kan en niet mag, ze verbieden hem zelfs 
verder te bouwen, maar de schrijnwerker lapt alle waarschuwingen aan zijn laars. Hij 
wordt dan ook op 21 december 1 864 door de pol itierechtbank van Eeklo veroordeeld tot 
het betalen van een boete van 1 6  frank en tot de afbraak van zijn nieuw atelier. 

H ippol iet wendt zich tot burgmeester Deweêrt en er wordt een verzoekschrift opgesteld 
waarbij om kwijtschelding van de boete wordt gesmeekt. De man heeft immers een 
groot gezin,  een vrouw en zes kinderen, en leeft u itsluitend van de vruchten van zijn 
arbeid. De gouverneur zendt het verzoekschrift, met gunstig a·dvies, door naar de minis
ter van Justitie, die op zijn beurt inl ichtingen vraagt aan de directie van de spoorweg
maatschappij . Daaruit bl ijkt dat sieur Bonne n iet zo'n gemakkelijk man is. H ij had op 21  
januari 1 865 beloofd zijn schuur af te breken, maar alles bleef zoals ' t  was. Zijn enige 



bedoeling is gewoon tijd te winnen dans l 'espoir qu 'il interviendrait une décision favora
ble, aldus d i recteur-generaal Aernout. Bonne had ook de beambten van de spoorweg 
u itgescholden en bleef moedwi l l ig de wet overtreden. Als men daarbij bedenkt dat 
Hippol iet hout mocht leveren voor / 'établissement d 'une partie du clóture de la ligne, dan 
kan er van enige kwijtschelding geen sprake zijn .  
De minister toont zich evenwel grootmoedig: het gebouw dat H ippol iet nodig heeft voor 
zijn werk, mag bl ijven staan hoewel het in de zone reservée staat. De boete echter bl ijft 
gehandhaafd , sa conduite dans cette circonstance a été très repréhensible et il serait 
d'une mauvaise exemple si elle restait tout à fait impunie. Hippol iet zou te veel p lezier 
hebben.60 

Verwachtingen niet ingelost 

De spoorweg schept in Maldegem hoge verwachtingen, dit was reeds te lezen op de 
vele opschriften bij de plechtige opening.  Ook in het gelegenheidsgedicht van mevrouw 
Courtmans wordt de hoop op een economische herleving van Maldegem gekoesterd : 

Wat toekomst schept gij voor mijn ogen 
Verbeelding? 'k Zie ginds in 't verschiet 
Werktuigen door den stoom bewogen 
Op 't Maldegems grondgebied 
' k Zie menigvuldige fabrijken 
Ver boven schuur en huizen prijken 
De stoom doet Maldegem herleven 
Het spoortuig heeft het sein gegeven 
En 't sluimerende volk bezield. 

Van die fabrieken komt helaas niet veel terecht. I ntegendeel : de spoorweg zuigt de 
werkmensen weg uit Maldegem. In meestal povere wagons worden ze 's morgens vroeg 
als vee naar de Eeklose en Gentse fabrieken getransporteerd om 's avonds laat terug te 
keren.61 Om de haverklap wordt die toestand aangeklaagd in bijvoorbeeld 't Getrouwe 
Maldeghem, waarin gepleit wordt voor werk in eigen streek. Maar, nergens in 
Vlaanderen worden timmerlu i  en werklui  zo weinig betaald als in Maldegem. N iet te ver
wonderen dat tientallen mensen elders hun hei l  zoeken. 
Van de zo geprezen voorvaderl i jke deugdzaamheid bl ijft na een tijdje niet veel meer 
over. Het komt zover dat begin 1 902 de werkmensen, wegens het slechte gedrag, in 
aparte wagons moeten reizen. De dametjes die de markten en bazars i n  Eeklo, Gent of 
Brugge bezoeken kunnen niet tegen de slechte klap van hun minder fortu in l ijke mede
burgers. Een wijziging van het uurrooster van de werkmanstreinen bracht steeds onge
noegen met zich mee en lokte daarom ook bijna altijd protest uit vanwege het gemeen
tebestuur. 

Wel ontstaat in  Maldegem door het spoor een aparte seizoenarbeid: tijdens de winter
maanden worden honderden varkens en konijnen geslacht, d ie d i rect naar Londen wor
den getransporteerd. Heel wat middenstanders profiteren van deze lucratieve handel ,  
er worden verschi l lende export-slachterijen opgericht, d ikwij ls een gewone achterplaats 
van een herberg, waar de lopers of Engelsmannetjes aan de lopende band worden 
gekeeld . Net voor de Eerste Wereldoorlog verbiedt de regering - om gezondheidsrede
nen? - deze bezigheid, alle dieren worden voortaan in Oostende geslacht. Verschi l lende 
Maldegemse slagers volgen dan ook hun varkentjes naar Oostende.62 



Het Statieplein 

De plaats waar het station zal worden gebouwd is niet u itslu itend voor de concessiona
ris, maar nog veel meer voor de Maldegemse handelaars, het gemeentebestuur én de 
bevolk ing ,  van het al lergrootste belang .  Nagenoeg iedereen gaat u iteindel ijk akkoord 
met de door de ingenieurs voorgestelde plek: een paar honderd meter ten zuiden van 
het centrum waar u itbreid ingsmogelijkheden te over zijn .  Scherp omlijnd is deze inplan
t ing niet en als de exacte plaats bekend raakt, komt er protest vanwege het gemeente
bestuur, dat enige pressie ondervindt van enkele ' ingezetenen' .  Op 1 2  ju l i  1 862 wordt de 
voorgestelde locatie ter p lekke bezocht door ingenieur Tielemans en het schepencol le
ge. Van de verhoopte publ ieke weg aan de zuidkant van het station in de richting van 
de baan Maldegem-Aalter staat niets op het plan , evenmin is er iets te zien van een 
openbare weg aan de noordkant. Nochtans is het gemeentebestuur van zins een n ieu
we straat aan te leggen vanuit het centrum naar de spoorweg (bedoeld wordt de later 
aangelegde N ieuwstraat). Als het stationsgebouw een tiental meter zuidel ijker werd 
opgetrokken zou dat beaucoup plus convenable zijn ,  et nous obtiendrons avec plus de 
facilité et à mains de frais nos voies de communication projetées dans /'interêt de notre 
commune.63 

Van al d ie goede voornemens komt voorlopig n iets terecht. Het station is gedurende 
enkele decennia slechts te bereiken vanuit de hu id ige Stationsstraat waar een hek de 
toegang afs lu it .  Pas tien minuten voor het vertrek van een trein wordt het hek geopend, 
bi j  regenweer worden de wachtende reizigers kletsnat. Van een echt stationsplein is 
geen sprake. Een echte stationsbuurt heeft Maldegem dan ook n iet gekend,  enkele 
bloeiende herbergen niet te na gesproken. Pas in 1 908- 1 909 wordt het plein heraange
legd en wordt het station zelf ook onder handen genomen. De vroegere woning van de 
stationschef wordt een ruime bergplaats , er komen nieuwe loskaaien en ook de verl ich
t ing wordt aangepast. Een lu ifel voor wachtende reizigers op het perron is er echter n iet 
bi j .  

Een minpunt is dan weer dat de overweg aan de Brieldreef zal worden afgeschaft. Dat 
was vroeger ook al eens gebeurd, maar onder een vloed van protesten werd de over
weg rap heropend.  Ook deze keer protesteert het gemeentebestuur, onder druk van 
landbouwers en herbergiers zo b l ijkt: de eerste moeten een omweg van 200 meter langs 
de Statiestraat maken, de tweede zien hun omzet dalen : het sluiten dier bareel zou de 
er omtrent wonende handeldrijvende personen allen hunne nering ontnemen, doordien 
de reizigers die nu van den tram afstappen en op den trein wachten, meest allen zich in 
die gebuurte eens gaan verfrisschen. De tramhalte bevindt zich inderdaad ongeveer 
rechtover het station . En aangezien de meeste vee- en varkenskooplui  via deze overweg 
hun goederen laden en andere hun koopwaar lossen, zou dat nu al lemaal via de 
Statiestraat moeten gebeuren en dan zou er eene stemming gebeuren en den eenen 
zou den anderen niet voorbij kunnen doordien hier dagelijks een overgroot getal koop
warenwagons toekomen die met gerij geladen en gelost worden.64 

Ondanks de materiële verbeteringen bl ijft alles bij het oude en de toegang tot het sta
tion bl ijft voor problemen zorgen ondanks verschi l lende pogingen om h ierin verbeterin
gen aan te brengen. Reeds in  1 880 stelt burgemeester Desiré De Meyer voor de markt 
met het station te verbinden, de gemeenteraad vindt dat n iet nodig. In 1 902 komt Victor 
De Lil le met zijn plan 'N ieuw Maldegem' voor de dag, waarop ook de Nieuwstraat is 
geprojecteerd , er wordt nauwel ijks naar gekeken. Pas in 1 9 1 0  wordt het ontwerp tijdens 
de gemeenteraadszitting van 23 november, na de verbeteringen die door de spoor 
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Maldeghem - .Ultgnng der Stniie met de Duimpjesvllla. 

Tot in 1 9 1 1  was het Stationsplein eigendom van de spoorwegmaatschappij. enkel reizigers mochten er 
gebruik van maken. Later werd het in 'bruikleen' gegeven aan de gemeente Maldegem en wanneer het pre
cies 'eigendom' werd van de gemeente is niet duidelijk. Wie naar de Duimpjesvil la wou, moest het wegge
tje achter de haag nemen. Tien minuten voor de aankomst van een trein werd het houten hek geopend en 
konden de reizigers naar het station. 

wegmaatschappij werden gerealiseerd en omwi l le van het nieuwe stadhuis en de aan te 
leggen markt, goedgekeurd maar niet u itgevoerd . Zoiets komt wel meer voor in 
Maldegem , maar ja, de nieuwe verbindingsstraat is dan ook een voorstel van de min
derheid dat dankzij de stem van Bernard Roels,  l id van de meerderheid ,  door de raad 
wordt geslu isd. De bezettende Duitsers maken er korte metten mee en in 1 9 1 6  wordt de 
straat in enkele weken aangelegd. Na de oorlog wordt geprotesteerd tegen al les wat van 
den Duits komt, dus wordt ook wat gereclameerd over de N ieuwstraat. Het duurt nog tot 
in 1 924 eer deze straat een officiële status krijgt. 

Door het toenemende handelsverkeer, onder andere via de N ieuwstraat, en het steeds 
maar stijgende aantal reizigers, wordt de toestand aan het Maldegemse station onhoud
baar. I n  de gemeenteraad van 25 juni 1 923 wordt de overname van het plein door de 
gemeente goedgekeurd ,  maar pas in  1 925 wordt de overeenkomst afgesloten tussen 
het ministerie van Spoorwegen , Zeewezen ,  Posterijen en Telegrafen en het gemeente
bestuur waarbij de Statieplaats en den toegangsweg worden overgegeven in den staat 
waarin zij zich bevinden. De goederenloods en de stelplaats van de tram Breskens
Maldegem worden afgebroken en vadertje Staat zorgt voor een n ieuw wegdek. In feite 
krijgt de gemeente Maldegem het Stationsplein enkel ten titel van benut en bl ijft het 
eigendom van de staat.05 

Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de overweg aan de Brieldreef defini
tief af te schaffen. Ter vervanging wordt omstreeks 1 930 aan de zuidkant van het sta
tionsemplacement een nieuw eind Briel dreef aangelegd. De toestand zoals die in 1 930 
werd gecreêerd is vandaag slechts in detail gewijzigd. l 1 93 



Reclame voor de spoorweg? Of is het een voerman die reizigers en goederen van de Eeklose Markt naar 
het station vervoert? Links op de hoek staat het huis De Dry Koningen en rechts ziet men de pomp op de 
Spriet. Nu staat Ledeganck er. 

Verdere uitbating 

I n  zijn honderdjarig bestaan ondergaat de u itbating van de spoorlijn enkele grondige 
wijzig ingen waarvan we hier slechts de belangrijkste toel ichten. 

In 1 867 wordt de Société générale d 'Exploitation des Chemins de fer opgericht, die de 
exploitatie van de vroegere maatschappij overneemt. Tien jaar later gaat deze maat
schappij op de fles. Paniek bij de aandeelhouders natuurl i jk, want ook de uitbating van 
Eeklo-Brugge dreigt in het gedrang te komen . Na wat financieel over en weer geschuif 
en met een vrij g root verlies voor de aandeelhouders, wordt de exploitatie van de lijn 
voortgezet door Eeklo-Gent. Alles l i jkt erop dat er sprake is van financieel gesjoemel en 
wanbeleid waarbij onder andere de Maatschappij de Kolenbassins van Henegouwen is 
betrokken. Deze maatschappij exploiteert in Vlaanderen verschi l lende spoorl ijnen waar
van zij al leen beter wordt. Eens de u itbating niet meer loont, worden de l ijnen afgesto
ten en l ijden de aandeelhouders fors verl ies. Vanaf 1 876 is de spoorwegkwestie een hot 
item in de pers. De obl igaties dalen spectaculair in waarde, ze slaan af. In 1 873 is een 
obl igatie van Eeklo-Brugge met een nominale waarde van 300 frank er nog 222 waard, 
in 1 87 4: 256 frank,  in 1 875: 258,50 frank,  in 1 876: 250 frank, in 1 877: 202 frank. Er wor
den ernstige vragen gesteld over de verdere exploitatie. Een geluk dat de rai ls er l ig
gen, schrijft een reporter. De oplossing zou zijn dat Gent-Eeklc1-Brugge samen met Gent
Terneuzen, Eeklo-Zelzate en Brugge-Blankenberge zouden fusioneren. Gent-Terneuzen 
en Brugge-Blankenberge zijn immers verreweg de beste Belgische spoorlijnen, en dus 
kunnen de andere l ijnen daarvan profiteren. Een ander voorstel is dat al le lijnen worden 



In Gent hadden reizigers het niet gemakkelijk. Wie afstapte in het station d'Eecloo bevond zich slechts op 
enkele stappen van het station d'Anvers. Wie echter naar Brussel wou, moest van de Dampoort te voet 
verder naar het Zuidstation. Om dit euvel te verhelpen werden verschillende nieuwe stations en spoorlijnen 

1 ontworpen. 1 95 
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overgenomen door de staat, net zoals de l i jn Eeklo-Zelzate. Het begint overigens sti laan 
de pol itiek van de regering te worden om zoveel mogelijk l ijnen over te nemen. "Als we 
den helft van ons geld krijgen zal 't al wel zijn" , meent een ongeruste aandeelhouder van 
Eeklo-Brugge. Naast het slechte beleid wordt voor de schreeuwende waardeverminde
ring der obligatiën ook nog het feit aangevoerd dat de l i jn Eeklo-Antwerpen, die reeds 
in 1 870 moest klaar zijn ,  in 1 876 nog maar tot aan Sint-G i l l is komt. De Kolenbassijns bl ij
ven geviseerd en verantwoordel ijk  geacht voor het financiële debacle: We zullen op tijd 
en stond den uitslag doen kennen en eens alles verklappen wat wij van den poespas 
der Kolenbassijns weten, aldus de Gazette van Eecloo.66 

Het is natuurl i jk n iet altijd kommer en kwel .  De miraculeuze genezing op 7 april 1 875 van 
Pieter De Rudder te Oostakker zorgde weken lang voor talrijke karavanen bedevaarders 
uit Brugge en omgeving. N iet al leen de bedevaarders, ook de spoorwegmaatschappij 
vaart er wel bi j .  Deze bedevaarten b l ijven een jaarlijks terugkerend fenomeen: in de mei
maand naar het H . B loed , 's zomers naar Oostakker.67 

De u itbating van de lijn Gent-Eeklo-Brugge verloopt na al le financiële trubbels vrij posi
tief. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan wordt er dan ook feest gevierd . Alle sta
tions zijn versierd, aan het Eeklose station geven de Verenigde Vrienden een concert, 
veel bedienden kri jgen een belon ing en anderen verhoging van wedde: men mag 
trotsch zijn, den spoorweg gaat er immer op vooruit, zo wordt geschreven. De obl igaties 
d ie indertijd werden u itgegeven tegen 300 frank,  zijn nu 4 1 7,50 frank waard ! Ter gele
genheid van dit jubi leum wordt een medail le geslagen als postume hulde aan lsidor 
Neelemans.68 

De particu l iere concessionarissen krijgen het hoe langer hoe moei l ijker met de u itbating 
van hun spoorwegen. De exploitatie van een l i jn is erg arbeidsintensief, de aankoop van 
rol lend materiaal en het onderhoud ervan slokken enorme bedragen op. I n  1 897 wordt 
de l ijn Gent-Eeklo-Brugge voorlopig geëxploiteerd door de staat en in 1 904 wordt ze 
defin itief overgenomen. Op 26 februari 1 904 wordt de overname-overeenkomst gete
kend tussen Jan Baptist Alfred Neelemans en Armand Lepère, respectievelijk voorzitter 
en l id  van de Raad van Beheer van de Société Anonyme du chemin de fer d 'Eecloo à 
Bruges en door de ministers Liebaert en graaf de Smet de Naeyer. 69 Het gevolg is dat 
efficiënter wordt gewerkt. Verschi l lende overwegen bl ijven voortaan onbewaakt. Ze wor
den voorzien van de nodige signal isatie en de burgemeester wordt gevraagd de bevol
king op de hoogte te brengen van de maatregel . Tijdens de wintermaanden wordt de 
spaarzame dienst ingevoerd waarbij de slagbomen op kleinere wegen vanaf 6 uur  
gesloten bl ijven en enkel door voetgangers kunnen gebruikt worden. A ls  er  toch een 
gespan wil passeren moet de geleider de bareelwachter verwittigen door middel van 
een bel, die aan weerskanten van de overweg hangt. Na de Eerste Wereldoorlog wordt 
de bewaking van nog eens een hele reeks overwegen afgeschaft. Via aanplakbi ljetten 
wordt de bevolking aangemaand tot voorzichtigheid, het publiek is dus verzocht bijzon
der op te letten en, vooraleer over het spoor te gaan, zich te verzekeren dat er geen trein 
in aantocht is.70 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog wordt door de Du itsers druk gebruik gemaakt van 
de spoorweg, zowel soldaten als ammunitie en andere legermateriaal worden massaal 
aangevoerd . Speciale opslagplaatsen worden daarvoor aangelegd, alsook brede en 
lange opritten, waardoor bijvoorbeeld een vrachtwagen rechtstreeks op of af een wagon 
kan rijden. Tijdens hun aftocht blazen Du itse soldaten de spoorweg op, maar Belgische 
genietroepen herstel len hem in in minder dan geen tijd .  
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Prijzen der kaarten voor gaan en keeren met de gewone treinen. 
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Ter gelegenheid van het badseizoen werden elk jaar bijzondere treinen ingelegd die een eclatant succes 
kenden. Dienstregelingen, prijzen en verbindingen werden in de stations aan de reizigers uitgedeeld. 

In 1 930 komt de spoorwegmaatschappij met iets geheel n ieuws voor de dag : de motor
trein. De concurrentie met particu l iere autobusu itbaters wordt almaar ernstiger. Ook van
uit Maldegem vertrekt sedert 1 924 dagelijks een bus naar Gent. Jozef De Li l le bericht in 
't Getrouwe Maldeghem u itvoerig over de NMBS-nieuwigheid.  H ij wordt geïnviteerd naar 
de officiële ingebru ikneming,  maar dat wil niet zeggen dat wij daarvoor onzen mond 
laten stoppen. Jozef heeft inderdaad een en ander aan te merken op het beleid van de 
NMBS: Dat geen enkele der motorwagens tot Maldegem doorrijdt is een tergende 
onrechtvaardigheid. Luister: Voor den oorlog hadden we 7 treinen naar Gent en 7 naar 
Brugge. Nu, tien jaar na den oorlog hebben we nog maar 5 treinen naar Gent en 5 naar 
Brugge. 's Morgens tusschen 7 uur en 10.40 uur hebben we geen enkele trein naar 
Gent. 's Namiddags tusschen 1 .30 uur en 5.20 uur ook geen enkele trein naar Brugge. 
Het is een spot met de gansche gemeente dat we minder bediend worden dan voor de 
oorlog. Waarbij de verstooting van onze werkmenschen, die met hun werkabonnement 
uit Wondelgem na 4 uur niet meer terug kunnen komen uit Gent en moeten wachten tot 
9 uur 's avonds. Ze komen twintig minuten na 1 O uur thuis om 's morgens om 7 uur terug 
te vertrekken. Dat is vijf uren in den vollen avond zonder trein. l 197 
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Spoorweg Gent-Eecloo-Brugge, 
Ove1�-wegenbew-aking. 

l id Scht�pcm:ollc�c ili·r gc1 11ecnle M:1lûcgcm. 

Gezien de •ansehriiving van d-.1 Lcchnischcn opziener der S(lQOrwegcn, Le Drugge ; 

Laal zijne ingezetenen kennen : 

Ual bel lloogcr Desluur bcsloli'n l1Cl!rL rle navermelde overwegen van de spoorlijn Genl-&cloo-llrugge, niel meer slandvasl1g .�c 
.
doen br." -.�t.·11 van !\ lol 2 1  1111r t.·n dal do uren waarop zij nog wllen L>cwaakl Olijven a�ngcduit1 zijn ,  ma:1r 

kunnen gPw1p.1gd wordt•11 11:wrr11;llr. Jo uren van doorriL der treinen vemuclcrcn . 
_ lluile11 de ureu "I' d�wd�c <Ic ovcn1·ege11 l>ewaakl zij n ,  zullen de Lareclen openslaa11 en den doorg:ing vrij zijn.  liet puhlwk 1s 1lus vrrlOchl IHJZ011dcr 011 Ic lellen en , vooraleer over bel spoor ll· gaa11, zich Le verzekeren dal er gcc11 lrein i n  

aantochl is. 
new mnalrcgelen komen in voege len laalslo op 30 dezen m:rJnd en hehbcn bclrek op de volgende IJ<ircclen dezer 

gemeente : 

Overweg n• 02 : [(elrgen langs den Darb.1rawng, bewaakt voorloopig van 6 lol 8 en van 1 1 ,30 lol IQ .30 uren. 

Overweg n• 81 : :,:ell!gen lani;s 1lc llog:wrdeslrnal, l>ewaakl voorloopig van ö lol 8 on """ 1 1 ,30 lol 19 ,30 uren. 

Overweg n• 84 : gelegen Vel11'lraal, bcwaakl vool'loopig, van G tol 8 en van 1 1 ,30 tol rn,30 uren. 

Overweg n• GO : gctciir.n l'opkc1Ó<lraal. IJewaakl voorloopig van 6 lol 8 en van 11 lol 10  uur. 

Op Devel : 
.Dr ,\i'ccrcturis, 

A .  VERMl�lmSCH. 

Te Ainlckgem, de11 23 ÀJlril 192 l .  

Uruk Vandcnbroucko-Cabuy, Maldescm. 

Brtrgemr.c61er Cl1 &hepc11cn, 
CHs HOTSAHT or. IIEHTAlNG. 

Jozef schrijft heel u itgebreid en erg techn isch over de eerste rit met de motorwagen. Na 
de copieuze maaltijd in hotel Terminus aan het Sint-Pietersstation vraagt De Lille aan een 
van de beheerders van de maatschappij om toch een paar motortreinen te laten door
lopen tot in Maldegem. Maar er zijn hier 50 heeren en ze vragen elk een motorwagen, 
l u idt het antwoord waarop Jozef schrijft: Dat is een zware schuldbekentenis in den mond 
van de Maatschappij, dat zij werkelijk het publiek niet dient lijk het zou kunnen gediend 
worden. Veel is er op dat gebied b l ijkbaar n iet veranderd. 

Dat Jozef De Li l le er af en toe eens naast zit, bl ijkt uit het volgende. Reeds voor de oor
log is er sprake van geheel het Belgische net te elektrificeren, wat Jozef het volgende 
commentaar ontlokt: Hoeveel bevoegde lieden hebben voor en na den oorlog verkon
digd, dat het gansche Belgische spoorwegnet moet geëlectrificeerd worden. Het zal er 
nooit meer van komen! 
De motortrein rijdt praktisch van bij het begin onder de naam 'Kamielken' ;  het zou de 
naam geweest zijn van een der eerste bestuurders. 11 

I n  1 933 probeert het bestuur van de spoorwegen het aantal overwegen op lijn 58 dras
tisch te beperken. Het te grote aantal bewaakte en onbewaakte overwegen verhindert 
dat de trein snel ler rijdt, en het aantal overwegbewakers of bêwaaksters wordt te duur. 
Heel wat overwegen die u itslu itend worden gebruikt door landbouwers, bl ijven voortaan 
onbewaakt, ofwel krijgen de belanghebbenden een sleutel om zelf de spoorbomen te 
openen .  De signal isatie wordt aangepast. 



Ml\LDEGEM - De Stalle - La 

Het Maldegemse station begroeid met klimop. Op de achtergrond de indrukwekkende Duimpjesvilla. 
Merkwaardig is dat op geen enkele prentkaart een trein te zien is. 

In Adegem wi l het bestuur de overweg aan de Moerwege afschaffen .  Op de noordkant 
van de spoorweg zou ,  vanaf het station tot aan de oude pastorij Tardoes, een nieuwe 
weg worden aangelegd .  Er komt zoveel protest tegen dit onreal istische project dat de 
maatschappij moet inbinden . I n  Maldegem wil men hetzelfde doen ,  daar wi l  men over
weg nummer 70, aan de Oude Gentweg,  bu iten gebru ik ste l len. Het Maldegemse 
gemeentebestuur gaat akkoord om een zijweg aan te leggen vanaf het station naar de 
overweg.  Ook hier komt er niets van terecht.72 

Oorlog 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog verloopt het treinverkeer nagenoeg normaal .  Om 
eventuele sabotagedaden te voorkomen wordt de hele l i jn streng bewaakt. De spoor
weg is namelijk een basisaanvoerl i jn voor het vl iegveld .  E lke gemeente is verantwoor
delijk voor haar deel van de spoorl i jn ;  als er iets misloopt, wordt het gemeentebestuur 
verantwoordelijk gesteld. De Maldegemse bewakingsdienst langs de spoorweg ziet er 
in 1 94 1  als volgt u it :  

- zes man bewaken het viaduct: René Lammens, Constant Van Parijs ,  Marcel Bonte, 
André De Li l le, Cyriel Roete en Théophiel De Li l le ;  
- twee ploegen van elk zes man lopen wacht langs de spoorweg:  
Kleine Bogaarde - Adegem: Gerard Van den Neste , Albert Verstringe , Eduard Van 
Landschoot, Prosper de Bree, Frans Dul laert en Camiel Van Maldegem; 
Kleine Bogaarde - Sijsele: Daniël Claeys, Maurits De Pover, Jerome Claeys, Fél icien De 
Baets. Maurice de Baere en Hippoliet De Clerck. 

In Adegem wordt de spoorweg slechts door vier man bewaakt, aan de drie bruggen in 
Balgerhoeke wordt de wacht verzekerd door acht man . Al leen al aan de spoorwegbrug 
staan 's nachts vier wachters op de u itkijk: René Matth ijs, Jozef Moeraert, Louis Vern iest 
en Theophiel Verstuyf. Ze worden er streng van ingelicht ten opzichte hunner verant
woordelijkheid in geval van sabotage. Al deze mensen zijn in het bezit van een Schein 
afgeleverd door de Kommandantur. [ 199 
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Oscar Lateste, goedgemutst als altijd, was de laatste 'chef' van het Adegemse station. Wegens perso
neelsinkrimping was hij voor alles en nog wat verantwoordelijk, ook voor het dichtdraaien van de rolbare
len en de wipbarelen aan de Moerwege. 

Regelmatig worden door de Du itse polit ie 'steekproeven' gedaan om te controleren of 
de wachters wel op hun post zijn .  Op 1 6  augustus 1 943 wordt dergel ijke controle uitge
voerd in Balgerhoeke. Henri Van Kerrebroeck en Jozef Moeraert bevinden zich in een 
nabijgelegen herberg, wat bij Hauptmann Grosch in het verkeerde keelgat sch iet. Hij 
laat burgemeester De Prest weten dat de bruggen steeds van alle kanten moeten kun
nen gezien worden, jeder Verusch einer Sabotage muss verhindert werden. I ndien het 
nog eens gebeurt dat wachters zich zitten te bedrinken, zul len n iet al leen zij, maar de 
ganse gemeente zwaar worden gestraft. De burgemeester moet beide mannen een ver
klaring doen tekenen en deze aan Grosch terugsturen. Van Kerrebroeck en Moeraert 
hebben geluk,  want reeds midden 1 942 laat de Oberfeldkommandantur 570 aan het 
gemeentebestuur  weten dat iedere burger, belast met bewakingsdiensten, met den 
dood kan gestraft worden in het geval hij de hem toevertrouwde opdracht niet of onvol
doende vervult. Bij nalatigheid kan hij met tuchthuis of gevangenisstraf bestraft worden. 

Vanaf begin apri l 1 943 gebeurt de bewaking van mi l itair belangrijke doelwitten als de 
spoorweg voortaan door leden van de Vlaamsche Wacht. Het zijn Vlamingen, opgeleid 
door de Du itsers, die in hun kenmerkende un iform wacht lopen en meestal zeer streng 
optreden als ze bijvoorbeeld iemand langs de spoorweg zien lopen. 

Naarmate het einde van de oorlog nadert, worden het station en de spoorweg herhaal
delijk gebombardeerd . In apri l ,  mei en juni  1 944 bijvoorbeeld loeien de sirenes in 
Maldegem om de haverklap. Geall ieerde toestel len, die terugkeren van een raid uit 
Duitsland, droppen soms hun resterende bommen op het vl iegveld of het station. Enkele 
aanvallen hebben speciaal het vl iegveld en het station tot doelwit. Veel van die bommen 
missen hun doel en komen op woningen of andere gebouwen terecht, waarbij de scha
de dikwijls niet te overzien is .73 



Op 1 juni 1 957 rijdt de laatste trein het Adegemse station binnen. De treinwachter wordt door enkele buurt
bewoners bloemen aangeboden. Odile Savat heeft de eer de ruiker te overhandigen. Verder zien we nog: 
Erik en Jackie Pauwels, Yvonne De Lobel, Emiel Fevery, Christiane en Marie-Thérèse Pauwels, Germaine 
De Lobel, Jenny Geirnaert en Raymond Pauwels. 

Het einde 

Na de oorlog wint het busvervoer meer en meer aan belang .  Er rijden bussen naar 
Brugge, Breskens en Gent. Grote bedrijven beginnen zelf bussen in te leggen om hun 
'werkvolk' te vervoeren .  Zo zijn er in de jaren vijftig nog heel wat mannen die ,  met de 
bus, de dagel ijkse trip maken naar de kolenmijnen in Wal lonië. 's Winters zien ze nau
welijks het daglicht. Een ander versch ijnsel waardoor treinreizigers in aantal verminde
ren ,  is de brommer. Met duizenden tegel i jk rol len ze van de band in de fabriek van 
Claeys uit Zedelgem. Het zijn degelijke, betrouwbare en stevige rijtuigen, met op het 
stuur een doorzichtig plastieken windscherm. Arbeiders verp laatsen er zich mee naar 
Eeklo, Waarschoot, Wondelgem, Brugge en elders. De fabriek betaalt hen een deel van 
het treinabonnement terug ,  anders moest dat toch worden betaald.  En dan versch ijnt 
aan de horizon koning Auto: eerst weggelegd voor de rijkere burger, wordt het door 
massaproductie meer en meer een democratisch transportmiddel .  

Op 1 5  december 1 950 wordt de u itbating van de autobusdienst Gent-Eeklo-Brugge 
door de NMBS verpacht aan de firma's Dauwe (Wondelgem) ,  Ferry Cars (Eeklo) en Van 
Hoorebeke (Maldegem) .  

Door dit alles daalt het aantal treinreizigers spectaculair, met a ls  gevolg dat de NMBS in 
1 957 op l ijn nummer 58 verschi l lende haltes en stations afschaft. Op 1 ju l i  1 957 stopt de 
laatste trein aan het Adegemse station , enkele buren nemen afscheid van de 'kaartjes-
knipper' en de machinist. l 201 



Het einde van de spoorweg: omstreeks de jaren zestig worden de wachtershuisjes afgebroken, de rolba

relen en de telefoonpalen weggehaald: de spoorlijn wordt ontmanteld en dient enkel nog voor goederen
verkeer. 

1 n 1 958 passeren er nog 1 7  treinen per dag, maar in apri l  van datzelfde jaar worden 
opnieuw enkele treinen afgeschaft, de dieseltreinen die nog rijden zijn semi-d i recte trei
nen met haltes in Maldegem , Eeklo en Wondelgem. In Maldegem worden nog meer dan 
500 weekabonnementen u itgeschreven. Stationschef Wil lems laat weten dat vanaf 23 
november 1 958 al le treinen op zon- en weekdagen tussen Brugge en Maldegem wor
den geschrapt, een strop voor de bezoekers aan het sanatorium in Donk, die verwezen 
worden naar vervangingsautobussen . 

Op 2 februari 1 962 wordt het reizigersverkeer tussen Eeklo en Maldegem vol ledig afge
schaft, enkel twee goederentreinen zorgen nog voor wat beweging, het Maldegemse 
station wordt gedegradeerd tot een goederenstation . De enkele honderden arbeiders en 
studenten die in Maldegem de bus moeten nemen, zijn al lesbehalve tevreden: ze zitten 
meestal opeengepakt, ze moeten overstappen in Eeklo en, belangrijkst van al, dagelijks 
moeten ze vroeger vertrekken en komen ze later thu is . 1• 

I n  een commentaar bij dit bericht lezen we dat het hoog tijd wordt om wakker te schie
ten opdat de schone gemeente Maldegem niet volledig wordt afgesneden van haar ver
bindingen, opdat niet gezegd zou kunnen worden: Maldegem ligt buiten de wereld.15 
Reeds in januari 1 959 vraagt senator Claeys uit Gent aan de min ister van Verkeerswezen 
of het toch n iet mogelijk zou zijn dat de terminus in plaats van Eeklo, Maldegem kon wor
den, desnoods voor enkele volle werkliedentreinen, 's morgens en 's avonds ware dit 
voldoende, de gebruikers van de abonnementen zijn bereid tot zeer veel om van het 
onmenselljk busreizen verlost te zijn. De min ister belooft de zaak, in overleg met de 
NMBS, grondig te onderzoeken. 76 Ten slotte is de enige reizigerstrein die nog tot in 
Maldegem rijdt, de jaarlijkse bedevaarttrein naar Sint-Jozef in Leuven. 



Het trieste einde van het Adegemse stationnetje: het kolenhok en de koer zijn afgebroken .  Straks moet ook 
de rest eraan geloven. Emiel Fevery huurt nog een tijdje de wachtkamer en het kantoor, maar ook die wor
den na enkele jaren met de grond gelijkgemaakt. 

Overweg nummer 50 aan de Adegemse Stationsstraat (nu Canadezenlaan) wordt voor
taan nog slechts een uurtje in de voor- en namiddag bewaakt. Het station zelf wordt een 
wegwachterskeet die op afbraak staat te wachten. Nadat de signal isatie aan de over
weg is aangepast, wordt het station in 1 964 afgebroken door de firma Dhaese. Eind 
augustus is  het hele terrein ontmanteld en l iggen er enkel nog de twee sporen.  De typi
sche wachtershu isjes bij de belangrijkste overwegen worden eveneens gesloopt. 

Een gevolg van het afschaffen van het reizigersverkeer is dat op de l i jn een industrieel 
regime wordt ingevoerd , wat betekent dat alle bewaakte overwegen verdwijnen en dat 
een zo goedkoop mogelijke exploitatie moet worden verzekerd. Blokseinen worden 
overbodig en de bovengrondse telefoon l ijn wordt u itgebroken . Bij belangrijke overwe
gen stapt de machinist u it om deze te sluiten . Enkele jaren terug werd aan elke belang
rijke overweg een installatie geplaatst bestaande uit automatisch werkende l ichten en 
een belsignaal ,  treinen moeten er 'stapvoets' over. 

Particul ieren die verder gebruik wil len maken van een overweg, moeten daarvoor beta
len : een voorschot van 800 frank en jaarlijks 1 000 frank huur. Ze dienen zelf in te staan 
voor het onderhoud en eventuele vervanging van de signal isatie, en dat kan aard ig oplo
pen. Zo krijgt een inwoner uit Adegem een rekening van 1 3 .500 frank gepresenteerd 
voor de vervanging van verouderde sint-andrieskruisen . 

Verschi llende eigenaars beweren het recht van overgang te bezitten en weigeren ook 
maar een cent af te dokken. Maar, als zelfs een notaris zijn gelijk n iet kan halen , weet 
men dat er weinig te beginnen valt tegen de NMBS. Toch kan het OCMW van Brugge, 
met brieven van Neelemans en andere documenten,  aantonen dat het overal waar hun l 203 



Café De Weegbrug. 
Het Adegemse stationsleven, voor zover we daar mogen van spreken, speelde zich hoofdzakelijk af om, 
rond en nog meer in het café De Weegbrug, laatst uitgebaat door Edward Savat: klompenmaker, herber
gier en dorpsfilosoof. 

De zusjes Savat (Cécile, 
Odile, Hilda en Rosette) 
zorgden voor veel volk 
in het café. Vader Ward 
hield echter steeds een 
oogje in het zeil. 

De Adegemse 
Statiestraat lag er lange 
tijd onbebouwd bij. In de 
verte café De Weegbrug 
en het station, op de 
voorgrond de gezusters 
Sa vat. 



Stations en afscheid nemen horen bij elkaar. We zien een groep piotten die straks met de trein naar hun 
kazerne zullen vertrekken. Zo te zien gaat het er nog vrolijk aan toe. Straks, als de portieren dichtklappen, 
wordt dat misschien wel even anders. Helemaal rechts zien we een nog heel jonge Leon Van de Velde. 

Bareelwachter en chef Gerard de 
Vliegher, hier samen gekiekt met Alice 
Van Coppenolle, echtgenote van Gust 
Savat, zoon van Edward. 

Hilda Savat poserend op de treden 
van een wagon derdeklas. Andere rei-
zigers zijn in de verste verte niet te 

1 bespeuren. 205 
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eigendom wordt doorsneden, recht van passage heeft afgedwongen, het staat u itdruk
kelijk gestipu leerd in de verkoopakte. Ook douairière Del imon mag de overschietende 
delen van haer land gebruiken. 77 
Tussen Brugge en Sijsele worden de sporen u itgebroken en er rijden nog enkele goe
derentreinen naar Sijsele om er de kazerne te bevoorraden . Die sporen worden in 1 960 
u itgebroken en het goederentreintje heeft nu Maldegem als eindstation . 
I n  1 988 wordt de spoorlijn 58 definitief bu iten dienst gesteld.  Een rentabil iteitsstudie 
nopens het verder behoud van het baanvak Eeklo-Maldegem wijst uit dat de l ijn abso
luut onrendabel is .  Dat de sporen niet worden u itgebroken is gewoon te danken aan het 
feit dat de bedding van de lijn dient behouden te blijven voor de ontsluiting van de 
haven van Zeebrugge.76 Het Maldegemse stationsgebouw wordt op 1 6  november 1 990 
verkocht aan de BVBA Steraco. De overeenkomst om een museumlijn met toeristisch 
karakter te exploiteren,  wordt op 1 5  november 1 989 ondertekend door vertegenwoord i
gers van het Stoomcentrum en de grote baas van de NMBS, Etienne Schouppe. Minister 
van Verkeerswezen Jean Luc Dehaene keurt de overeenkomst goed. 

De n ieuwe exploitanten moeten alle kunstwerken en overwegen goed onderhouden , ze 
moeten een degelijke verzekering afs lu iten , de hefbrug van Balgerhoeke regelmatig 
schi lderen en de vei l igheidsmaatregelen in het Eeklose station stipt toepassen. Het con
tract geldt voor 9 jaar.79 Het bloeiende Stoomcentrum lokt van overal toeristen , die met 
genoegen een nostalgisch treinritje naar Eeklo maken. In de buurt van het centrum is 
men echter niet zo opgezet met het opstoken van de locomotieven die voor gelu ids
overlast, reukhinder en vervu i l ing zorgen. Onlangs nog werd een petitie ingediend bij 
het gemeentebestuur van Maldegem waarin buurtbewoners die overlast aanklagen. 
Voorzitter De Gruyter reageerde aangeslagen : "Overleg heeft geen zin meer, waarom 
zouden we vergaderen met mensen die geen nostalgie van egoïsme kunnen scheiden?" 
Hopelijk komt er toch nog een vergel ijk uit de bus. 

Het station van Donk wordt op 1 9  mei 1 992 verkocht aan Patrick De Grande, d ie er 
samen met Els Goethals Quatre Mains u itbaat, een bloeiend grafisch ontwerpbureau.  Ze 
slagen erin de 'stationssfeer' zoveel mogelijk te behouden .80 
Voor dit n ieuwe station gebeurden in 1 926 de nodige onteigeningen, maar niet zonder 
slag of stoot. Pas in 1 93 1  lagen de plannen ter inzage van het publ iek. Het station kwam 
er, om de reizigers die het nabijgelegen sanatorium bezochten, een goede indruk te 
geven, want het gebouw dat er stond, was de naam station n iet waard ig .81 
Het oude vertrouwde l ijntje nummer 58 behoort al enkele decennia tot het verleden. Veel 
mensen z ijn vergeten dat de spoorwegen aan de basis lagen van de industriële ontwik
kel ing die onze welvaart, met voor- en nadelen, mogelijk heeft gemaakt. De grotere 
mobi l ite it maakte de mensen zelfstandiger en weekte ze los uit de vei l ige, maar soms 
verstikkende parochiale cocon waarin ze tot nu toe leefden. Werklu i  werden in Gentse 
fabrieken geconfronteerd met n ieuwe politieke en maatschappel ijke ideeën. De socia
l isten hebben hun opgang deels te danken aan de spoorwegen. 'De trein' zorgde niet 
al leen voor een techn ische en industriële revolutie, maar ook voor een maatschappelij
ke en zelfs morele ommekeer. 
Het Stoomcentrum in Maldegem is een bl ijvende herinnering aan het verleden van de 
spoorweg. Ook de straatnamen Stationsplein en de Stationsstraat zijn nog rel icten van 
de opening in 1 862. In Adegem werd de Stationsstraat omgedoopt tot Canadezenlaan, 
gelukkig is er nog het Spoorwegstraatje. De mensen die kunnèn vertel len dat ze nog met 
de stoomtrein naar Brugge of Gent reden, worden met de dag zeldzamer. Terwijl elders 
de TGV over de sporen raast, hoort men in Maldegem en Adegem in de verte nog af en 
toe de schr i l le tonen van de stoomflu it .  . .  



Voor documentatie, in l ichtingen, afdrukken van plannen en raadplegen van archiefstuk
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structuur- Werken, Gent. 
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WAT WAS ER VAN DE 
BOERENKRIJG IN MALDEGEM ? 

Paul De Coninck 

"Veel l iever als te staen onder hun geweld,  
laeten wij ons doodsch ieten op het veld . " "  

Deze regels uit een Kempisch volksl ied1 uit d e  tijd van d e  boerenkrijg typeren wel iets 
van de geestesgesteldheid van de toenmalige d ienstpl ichtigen of de zogenaamde 
conscrits, die geen gevolg gaven aan de verpl ichting om dienst te doen in het Franse 
"sansculotten-leger", in u itvoering van de Conscriptiewet van 1 9  Fructidor 6 (5/9/1 798). 

Hiervoor kwamen al le jongelingen van 20 tot 25 jaar in aanmerking,  behalve d iegenen 
die voor 1 2  januari 1 798 gehuwd waren en de weduwnaars met kinderen ten laste . 
Zekere ziekten of gebreken gaven vrijste l l ing .  Men moest ook een bepaalde gestalte 
hebben. Bij de invoering van de wet was dat 1 ,62 m, toen de behoefte aan soldaten gro
ter werd 1 ,54 m en in 1 809 was het vereiste minimum teruggebracht tot 1 ,50 m. Vanaf 
1 8 1 3  was een te kleine gestalte geen reden meer om vrijgesteld te worden .  De dienst
pl icht duurde vijf jaar, in oorlogstijd was de duur onbepaald; voor sommigen die aan 
veldtochten deelnamen , kwamen er bijgevolg nog enkele jaren bij . De conscrits werden 
ieder jaar ingedeeld in vijf klassen, bv in 1 798 behoorden tot de 1 ste klas de 20-jarigen, 
geboren tussen 22/9/1 777 en 2 1 /9/1 778, tot de 2e klas de 21 -jarigen, geboren tussen 
22/9/1 776 en 21 /9/1 777 enzovoort tot de 24-jarigen. 

Niet alle geschikte kandidaten moesten soldaat gaan spelen : de contingenten werden 
bepaald volgens de behoeften voor de oorlogvoering en die namen met de jaren toe. 
Jaarlijks moest de kantonnale overheid een loting organiseren.  Wie een klein nummer 
trok, was er zeker van dat h ij z ich ingeloot had en dat h ij moest marcheren. Alhoewel het 
n iet wettel i jk voorzien was - de leuze "Egalité - Fraternité" indachtig - iedereen gel ijk voor 
de wet - l iet men toch vervangingen tegen betal ing toe , soms bij middel van een nota
riële akte. In de periode 1 800- 1 8 1 2  schommelden de prijzen voor een remplaçant tus
sen 1 000 en 4500 fr2• Op de duur waren er personen die handel dreven in vervangers 
en zelfs fraudeerden met geboorteakten van overledenen , zodat het bestuur genood
zaakt was maatregelen te treffen .  In ieder geval , wie over de nodige fondsen beschikte, 
kon zich vrijwaren van de soldatendienst. 
Soldaat gaan spelen voor de Fransen ,  die nog steeds oorlog voerden, was geen aan
trekkelijk vooruitzicht voor onze jongens. Men kan het zich wel voorstel len: weg te moe
ten gaan uit zijn geboortestreek - de meesten waren nog nooit ver van huis weggeweest 
- en toegesproken te worden in een taal waarvan men geen woord begreep. Het leek 
allemaal zo vreemd, zo afschrikwekkend . Dit afgrijzen zat er bij de bevolking nog diep 
in :  de inval van de Fransen had zich gekenmerkt door diefstal len , plunderingen, op
eisingen en zelfs gewelddaden. Ik herinner mij nog het volgende gezegde van mijn 
bejaarde tante: "Zet dat goed weg, want moesten de Fransen komen" . " .  Pas veel later 
beseft� ik dat deze u itdrukking vast en zeker een overlevering was uit de Franse tijd .  [ 209 
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Dan doken de jongel ingen nog l iever onder in hun vertrouwde omgeving,  in de volgens 
hen vei l ige bossen in  en rond Maldegem . En het waren niet enkel boerenzonen en jon
gens van den buiten die onderdoken,  maar ook dorpel ingen en vooral veel ambachtslu i  
en loonwerkers . Er  zouden minder ondergedoken stedel ingen geweest z i jn :  in de ste
den vond men immers de meeste franskiljons. 

De talrijke ongunstige maatregelen en verordeningen die de Franse overheden getrof
fen hadden, vormden een bron van ergernis. De levenswijze van de gewone man werd 
in erge mate verstoord door onder meer de vervolging van priesters, de confiscatie van 
kerkelijke goederen ,  de s lu it ing van kerken, het verbod om nog processies te laten u it
gaan, het wegvallen van de kermissen, de invoering van de republ ikeinse kalender met 
de decades of de weken van tien dagen , waardoor de trad itionele zon- en feestdagen 
zomaar afgeschaft werden,  gel ijke maanden van dertig dagen, waardoor men op het 
einde van het jaar (ongeveer half september) vijf of zes complementaire dagen moest 
toevoegen , ook wel de sansculotte dagen genoemd . 

N iettegenstaande dat de godsdienst op een verdoken manier moest worden beoefend ,  
waren de  kerkelijke vieringen en  de  soms daarmee gepaard gaande folklore na  drie jaar 
Franse overheersing en vernieuwing nog levendig bij de bevolking. Dat getu igt een 
samenkomst op de vooravond van Sint-Pietersdag (29 juni  1 798), voor de trad itionele 
vreugdevuren. Alhoewel er een verbod tot samenkomst was afgekondigd en er een 
mobiele colonne was gelegerd in  het kanton,  had de agent van Maldegem, Joseph 
Claudon, deze rassemblement fanatique et des feux de joie des époques consacrés par 
/ 'ancien calendrier toegelaten,  zodat de ordediensten in feite n iet konden optreden . 
Commissaris Vander Donck stuurde prompt een afschrift van het proces-verbaal ,  opge
steld door de wachtmeester van de mobiele colonne, naar het departement en stelde 
voor agent Claudon onmiddel l i jk te schorsen. H ij werd op 1 7  ju l i  1 798 uit zijn functie ont
heven3. 

De verfransing van onze instel l ingen l iet de bu itenmens vrij onverschi l l ig :  de meesten 
konden toch niet lezen of schrijven en met de administratieve diensten hadden zij wei
n ig contact. Het waren vooral de opeisingen van paarden, voeders, stro, enz . ,  en een 
belastingdruk die men n iet gewend was, die de plattelandsbevolking beroerde. Tot grote 
openl ijke contestaties was het nog niet gekomen , daarvoor was er te weinig samenhang 
en traden de Franse ordediensten te drastisch op. Toen de conscriptiewet echter van 
kracht werd en de eerste oproepingen werden aangekondigd, keerde het tij . Het was als 
het ware de druppel die de emmer deed overlopen. Het kwam al vlug tot demonstratie
ve acties en op sommige plaatsen zelfs tot oproer. De jongel ingen, slachtoffer van deze 
nieuwe maatregel , verenigden zich : in groep voelden zij zich sterk en durfden zij open
l i jk de confrontatie aangaan met de ordediensten.  Ze werden hiertoe soms aangezet 
door benadeelden uit kerkel ijke en adel l ijke middens, die hun macht en inkomen verlo
ren hadden zien gaan . Ook ronselaars, die criminele doeleinden voor ogen hadden, 

trachtten met die dienstweigeraars benden te vormen en zo door middel van diefstal en 

roverij te overleven. Maar er was vast en zeker ook een groot aantal ideal isten,  die de 

vreemde overheersing meer dan beu waren en die daarom de strijd aangingen tegen 

de Fransen. 

Het aantal jongeren dat z ich niet aanbood op de verp l ichte inschrijving voor de mil itie 
en het aantal deserteurs moet talrijk geweest zijn. Dat getuigen onder meer de omzend
brieven van het departement aan de gemeentebesturen, waarvan we hieronder een 
paar paragrafen citeren.  



"De deserties waren zo talrijk bij de oproepingen van het jaar 9 en 10 dat er weinig 
gemeenten waren zonder deserteurs. " 
"Op 730 conscrits die het departement moest leveren voor het jaar 8, zijn er slechts 260 
vertrokken. Bevelen werden gegeven om het contingent aan te vullen door nieuwe 
oproepingen. " 

Op een nominatieve l ijst van het 1 e trimester 1 806 van door de gendarmerie aange
houden deserteurs en conscrits in het Scheldedepartement komen maar eventjes 200 
namen voor4. 

E X T R A I T  
Uyt den Register der Besluyten va11 

den Prefect van het departement 

van de SCHELDE. 
DEN PREFF CT , Lid van he.t _ Legioen va� eere -. 

Gezien de We ·an den 24 B ruma:ire jaer 6 ,  wegens de :uytvoering 
van d e  gene nopens de Deserteurs en Requi�i tionnarissen ; · · . . 

Gezien het Besluyt van het Goüvernernént·, ifi-dà-Ye\'� 'V endemiaire _ 
jaer l 2 , tot het zelve voorwerp bet;.g]dtely � ;  

. . . -

Overwegende dat deze Wet en B'esluyt a�qm zyn uytgekondigt ,  en 
dat nogtans het geta l der Deserteurs en d�r ,l;lgterblyvende Conscrits '· 
verre van te vermmdere1J , nog dagelyks áerigroeyt ; 

· · 

, \  

Overwegende dat dit kwaed voordkom t  uy t het g��1.ak nrnt welk 
de Wegloopers en A gterblyvers eerle verschuylplaétsè1 vjn9e'ri f· kwaed 
welkers gevolgen niet alleen schaedélyk zyn' aén"de s'a'fr!enstelling der 
fransche Legers , maer ook aen de. Ouders <!er. a en. de Wet ·ongehoot-: 
zaeme Conscrits , verm its deze Ol,l.der.s . vérv�lgt , wor�èn , ::al& civ·�l� 
verantwoordely k ,  tot het betaelen der qo.e��n t�gen hun uy tgespro-. 
ken ' en dat het niet m in hinderlyk . is a.eri . ae jonge ;Ll_eden . d.ie het 
lot , toen der aenwyzing . had de gespäett �' doordien z'j' 'v erpligt zyn' op te trekken in plaets der ongehobrzaenië ·die geroepèr1 waeren i 

' ' ·  ! 

Kopie van een gedeelte van een besluit waarbij de ouders verantwoordelijk worden gesteld voor de deser-
tie van hun zoon (GAM 229 1 ) .  l 21 1 



Nochtans waren de door de krijgsraad u itgesproken straffen en maatregelen n iet mals: 
men verloor zijn pol itieke en sociale rechten, men werd zijn erfrecht ontnomen, enz. Op 
het verbergen van een deserteur stonden boeten van 300 tot 3000 fr. en gevangenis
straffen van één jaar. Artikel IV van de wet van 24 Brumaire 6 voorzag zelfs in vervolging 
van de ouders en verbeurdverklaring van hun goederen.  Op 23 november 1 808 waren 
er 46 personen opgesloten in het bewaringshuis van het dépot Eecloo als ouder van een 
gedeserteerde zoon of dienstweigeraar. 

De burgemeesters werden aangespoord om alles in het werk te stel len om de dienst
pl ichtigen te overhalen zich aan te bieden op de keuring·. Zo richtte de burgemeester 
van Maldegem op 9 november 1 800 de h iernavolgende proclamatie aan de inwoners: 

"Den Myer der Commune van Maldeghem verwittigt voor de laetste wijle alle jongelin
gen die deel maeken van de 1ste Classe van 't jaer 9 der militaire conscriptie en die zig 
voor alle uytstel ter Mijerije niet zullen hebben inschrijven binnen derden daege zullen 
geplaetst worden aen het hoofd der lijste en alsoo gehouden zullen zijn de eerste te mar
cheren en cas dat er troupen zouden worden gevraegt. 
Van dezelve waarschauwd hij alle inwoondende die eenige vremdelinge in zijnen dienst 
hebbend ofte logerende en deel maekende van de conscriptie, zonder dat de zelve ins
gelijks ingeschreven zijn, mogen verzekert zijn dat de strenghijd der wet te hunnen 
opzigte zullen werkstellig worden gemaekt en alsoo voor het Tribunal Correctionneel zul
len worden vervolgt"". 

De verpl icht ing om zich aan te bieden bij de keuringsraad (conseil de milice}, om zich 
te laten inschrijven voor de mi l itiep l icht, was nog van toepassing kort na de Tweede 
Wereldoorlog . Wie herinnert zich nog dat men als 1 9-jarige naar het "konzuf' in Brugge 
moest gaan? 

Kopie van een bewijs van betaling voor een vervanger. 

Oen onderschreven bekend ontfangen te hebben van Bernard Van Moffaert de somme 
van negen fransche Kroonen en alf in specien ter rekeninge van eene meerdere somme 
de welke mij is geaccordeert voor mijn engagement van op te gaen als ramplacant van 
eenen conscrit van de reserve die gevraegt is als wagemaeker voor de haven van brest 
dezen 26 prairial jaer 1 1  ( 15 juni 1803} pieter de jaeger - GAM 229 1.  



Veiligheidsmaatregelen 

De Franse overheid had zich wel voorbereid op eventueel verzet tegen haar beleid .  I n  
de opbouw van de overheidsdiensten had ze daarmee rekening gehouden, onder meer 
bij de inp lanting van de brigades van de gendarmerie, die op een bepaalde min imum
en maximumafstand van elkaar gelegen moesten zijn, waardoor ze gemakkel ijk  op 
regelmatige tijdstippen met elkaar in verb inding konden komen om gegevens uit te wis
selen en daarenboven om hen toe te laten op een vlugge manier een aantal machten op 
een bepaald rendez-vous te concentreren.  
Aan iedere departementale en kantonnale administratie was een door de overheid 
benoemde commissaire du directoire exécutif toegevoegd . (In de tekst noemen we die 
gewoon commissaris). Men zorgde ervoor dat op deze vertrouwenspositie een persoon 
zat die n iet van de gemeente zelf afkomstig was en in veel geval len was het een Franse 
onderdaan , zeker bij de departementen. Deze commissaris speelde een grote rol in de 
ordehandhaving. Voor het doorzenden van zijn vertrouwel i jke verslagen was h ij n iet 
gebonden aan de hiërarchische weg . Hij kon deze rechtstreeks sturen naar de min ister 
de la Police Générale de la République, zodat Parijs zeer vlug op de hoogte was van 
wat er zich in de verste uithoek afspeelde. 

In bijlage A wordt grosso modo de organisatie van de bestuursorganen weergegeven, 
zoals die op lokaal vlak was in de periode 1 795- 1 799. 

De commissarissen hechtten veel belang aan informanten.  Hoewel het n iet gemakkelijk 
was betrouwbare medewerkers te vinden onder de plattelandsbevolking ,  wisten ze toch 
hun mannetjes te vinden om bepaalde zaken te laten bespieden. Dat bl ijkt trouwens uit 
d iverse vertrouwelijke verslagen die aan een beteugelend optreden voorafg ingen. 

Onder de stadsbevolking en ook onder de dorpel ingen vond men meer mensen die de 
Franse zaak genegen waren: zij bekleedden de meeste posten in  de administratie en de 
overheidsdiensten en waren vaak de Franse taal machtig .  Zo zien we dat er in het çen
trum van Maldegem omzeggens geen open l ijke contestatie heeft plaatsgehad , eerder 
collaboratie met het Franse reg ime. In de episode van de Boerenkrijg valt het op dat er 
in de ene gemeente veel beroering was, terwijl men zich in de andere,  soms aangren
zende, niet roerde, vermoedelijk omdat daar meer Franse aanhang was. 

I n  de briefwissel ing uit die periode vonden we een brief van een informant die een beeld 
schetst van hoe in l ichtingen ingewonnen werden. Een notaris ,  aangesteld in  het 
Leiedepartement en woonachtig in Beernem, schrijft aan de commissaris van het depar
tement dat twee van zijn bedienden, die dagelijks op pad zijn voor diverse taken, alles 
in de gaten zul len houden in de gemeenten van het kanton en dat hi j ze zal belonen als 
ze interessante informatie binnenbrengen. Hij schrijft ook dat mensen die trouw zijn aan 
de staat zeer zeldzaam zijn in het kanton, maar dat h ij zich zal inzetten om alles te ont
dekken wat verkeerd loopt met de openbare vei l igheid en dat vlug zal signaleren. Dan 
schildert hij in geuren en kleuren een zekere Messiaen af, landmeter en voordien baljuw, 
als een zeer gevaarlijk individu,  een eersteklas konkelaar en onruststoker. Omdat zijn 
brief een staaltje is van kal l igrafie hebben we van het briefhoofd een afdruk genomen. 

Frankrijk leefde ook op voet van oorlog met Engeland.  Uit vrees voor een invasie van 
over zee waren langs de kust legermachten gestationeerd , die ook een rol speelden in  
de onderdrukking van het oproer in 1 798. De verhoopte en beloofde wapenleveringen 
en versterkingen van de Engelsen aan de brigandS3 bleven uit . J 213 



Hoofding van de brief van de informant (notaris) Beaucourt uit Beernem, gericht aan de commissaris van 
het district (RAB, Frans Fonds 1 80). 

Ze beperkten zich tot enkele schuchtere pogingen in Oostende, Blankenberge en enke
le plaatsen langs de Nederlandse kust en de Zeeuwse binnenwateren. In West
Vlaanderen zorgde de Franse strategie ervoor dat de opstandelingen de kust niet kon
den bereiken en hun acties zich beperkten tot midden West-Vlaanderen . 

Het oproer in het Vlaamse land 

Na de opstootjes die zich hadden voorgedaan in Overmeire, zond de commissaris van 
het Scheldedepartement op 13 oktober 1 798 een waarschuwingsbrief aan alle kanton
nale commissarissen. Daarin somde hij de maatregelen op die de centrale overheid had 
getroffen tegen deze oproerige gemeente . Die zouden worden toegepast in andere 
gemeenten als ze dergel ijke gebeurtenissen op hun grondgebied zouden tolereren. De 
voornaamste besl issing was de oprichting van de colonnes mobiles, die onmiddell ijk en 
op kosten van de gemeente ter plaatse zouden gestuurd worden. Deze eenheden te 
paard bestonden uit een tiental gendarmen en konden versterkt worden met legerdeta
chementen1. 

Als we een marsbevel van een mobiele colonne ontleden, komen we tot de vaststel l ing 
dat de manschappen en de paarden toch heel wat ki lometers moesten afleggen. We 
citeren enkele gegevens u it een Ordre de Marche: 



"Verzameling 's avonds in Ronse, voor de gendarmes uit de brigades Ronse, 
Oudenaarde, Aalter, Deinze, Sluis en IJzendijke, alsook voor een aantal Dragons van het 
5e Regiment en infanteristen (De getalsterkte is niet opgegeven) .  Het vertrek 's ander
daags was bepaald om 5 uur (dus vroeg uit de veren,  als men er reken ing mee houdt 
dat de paarden zeker een uur op voorhand moesten gevoederd worden) .  Dan patrouil
leren in het kanton Ronse, in de richting Avelgem, naar Oudenaarde, waar de Schelde 
werd overgestoken, vervolgens met de Schelde aan de rechterkant naar Nazareth, het 
rechtse deel van de colonne naar Gavere en het linkse naar Sint-Eloois-Vijve om er de 
nacht door te brengen. De commandant verbleef in Kruishoutem. 
De volgende dag opnieuw vertrekken om 5 uur, richting Gent, naar Mariakerke, Nevele, 
om in de omgeving van de gendarmeriekazerne in Aalter te overnachten. De comman
dant verbleef aan de brug in Bellem. (De officier kreeg b l ijkbaar een rustiger en ver
moedelijk een comfortabeler logement toegewezen, een beetje uit het rumoer van zijn 
troepen . )  

's Anderdaags vanaf 5 uur een gedeelte van de colonne naar Waarschoot, Zomergem, 
Eeklo naar Sint-Laureins en het andere via Maldegem naar Sluis. De commandant over
nachtte in Aardenburg. 
De volgende dag doorzoeken van de rest van Sluis, het eiland Cadzand (L'lsle de 
Cadzand) en vervolgens naar Oostburg. De commandant naar IJzendijke, alwaar hij 
verdere orders moest afwachten 'fl. 

Begrijpelijk dat de gemeentebesturen en zeker de inwoners zo'n troep mi l itairen met hun 
paarden , aan wie ze kost en inkwartiering moesten verschaffen ,  niet graag in hun dorp 
zagen neerstrijken. 

I n  de tweede helft van 1 798 ging het er zeer bewogen aan toe. De waarschuwingsbrief 
van de commissaris had de gemoederen niet kunnen bedaren. I n  de nacht van 1 0  op 
1 1  oktober 1 798 braken onlusten uit in Overmeire na de bekendmaking van de mi l it ie
l ijsten. Een vaker voorkomend geval van inbeslagname op 1 2  oktober bij een onwi l l ige 
belastingbetaler in  dit kanton, was de aanleiding tot een gewelddadig oproer in het 
Waasland .  De gendarmen die de deurwaarder bijstonden , moesten vluchten voor de 
opgehitste menigte. Na deze schermutsel ing barstte in gans de streek een massale 
opstand uit, voorafgegaan door het openbreken van de kerken en het lu iden van de 
klokken. Bij een treffen in Haasdonk op 1 8  oktober vonden 1 2  opstandelingen de dood. 
De Fransen zetten de grote middelen in met versterkingen van gendarmen en mi l itairen. 
Na enkele malen slag geleverd te hebben, werd het rebel lenleger nabij Antwerpen u it
eengedreven Ze verspreidden zich her en der, hetzij om elders de strijd verder te zet
ten ,  hetzij om onder te duiken en soms om een uitval te wagen. Zo bestormde op 22 
oktober een groep brigands het gemeentehuis te Eeklo en vern ielden er de inboedel en 
administratieve documenten. 
Tijdens de laatste veertien dagen van oktober kwam het in het ganse Vlaamse land op 
diverse plaatsen tot rel len en zelfs tot hevige gevechten,  waarbij veel jongeren sneuvel
den. Dichter bij ons, in West-Vlaanderen, konden de Fransen de bewegingen van de 
opstandelingen vlug aan banden leggen. Daardoor slaagden ze er n iet in de kust te 
bereiken, waar men tevergeefs een Engelse i nterventiemacht verwachtte . 
I n  de nacht van 21  op 22 ju l i  1 798 hadden de Fransen reeds een algemene klopjacht 
gehouden. Met verschi l lende colonnes bestaande uit gendarmen , dragonders en infan
teristen hadde� ze een cordon aangelegd langs de grens van het Scheldedepartement 
vanaf Cadzand tot tegen Kortr i jk ,  om zodoende al le v luchtwegen u i t  het 
Leiedepartement af te slu iten.  l 215 



I n  Maldegem bleef al les relatief rust ig. Dat bevestigt prof. Luc François: "Het kanton 
Maldegem bleef bijna integraal van de opstand bewaard. In dit kanton deden de bri
gandages zich pas op het einde van het jaar VII voor. Enkel in de gemeente Sint
Laureins kwam het tot een samenscholing van de inwoners uit het dorp zelf, en in 
Knesselare vielen brigands uit de gemeente Aalter het kanton Nevele binnen ''9. 

De eigenl ij ke Boerenkrijg duurde in West-Vlaanderen slechts een 1 0-tal dagen. In Oost
Vlaanderen zou h ij geduurd hebben tot 3 november 1 798. I n. Wal lonië kwam het n iet tot 
oproer, enkele opstootjes niet te na gesproken. Zou het kunnen dat de taal van de over
heersers een grote rol heeft gespeeld ,  waardoor er meer onbegrip was voor de Franse 
doelste l l ingen in Vlaanderen dan in Wal lonië? 

Eind november hadden de Fransen de toestand opnieuw onder controle, maar het 
oproer bleef hier en daar smeulen. Vooral in Brabant en Limburg hadden nog erge 
schermutsel ingen plaats, waarbij veel doden vielen. 

Acties van brigands en conscrits in de omgeving van Maldegem in 1 799 

Tijdens het eigen l ijke Boerenkrijgjaar was het in Maldegem en omgeving dus rustig 
geweest. Nochtans waren de bossen in  die contreien ideale schui lplaatsen voor dienst
weigeraars , deserteurs en zogenaamde brigands. Vanuit die schu i loorden konden ze op 
onverwachte tijdstippen in de omgeving toeslaan. Het is opmerkel ijk dat de schermut
sel ingen zich s lechts in 1 799 voordeden en zich concentreerden in het zuidwesten van 
Maldegem, in de driehoek Maldegem, Oedelem, Sijsele. We vonden geen sporen van 
activiteiten in het noorden en evenmin in het oosten. I n  Kleit leek alles kalm:  de 
Kleitenaars waren al l icht meer op hun hoede. Van nature waren ze al wantrouwig en 
zochten ze wein ig contact met vreemdel ingen. De Franse ordediensten z ijn ook niet 
begonnen d it u itgestrekte bosgebied uit te kammen . 

- Mei 1 799 - Zoetendaele 

Commissaris De Baene van het kanton Damme stuurde op 1 0  mei een verslag naar de 
commissaris van het Leiedepartement over het samentroepen en het onderduiken van 
conscrits i n  de omgeving van Maldegem. Op 8 mei ,  rond 6 uur 's avonds, was h ij geïn
formeerd dat er in het bos van Zoetendaele zeven d ienstpl ichtigen aangetroffen waren, 
waarvan twee afkomstig van St.-Laureins, één van Vaeke, twee van Ruiselede, één van 
Beernem en één van Oedelem. Ze waren niet gewapend, maar ze verklaarden dat er 
verder in het bos een groot aantal conscrits zaten die dat wel waren. Een werkman, met 
de naam Pierre Roeien, vertelde dat h ij de avond voordien een groot aantal personen 
met pakken in het bos had zien gaan. Verder vermeldde de commissaris dat de vrede
rechter van Damme in de herberg "Het Vl iegend Paard" vernomen had dat er tussen 
Sint-Joris en Aalter, langs de vaart naar Gent en op het grondgebied van de jezuïeten,  
ongeveer 500 personen bijeen waren en verschi l lende onder hen brood en vlees van de 
boeren meegenomen hadden, maar dat ze de waarde ervan betaald hadden. 

Dezelfde dag nog stuurde de commissaris onderstaande brief door die h ij ontving van 
zijn vriend,  Livinus Carton, uit Oedelem: 

. . 

"Lieven vrient, 
Op de afspraeke die ik gisteren gehadt hebbe met den burger Busschaert, vrederech
ter, hebben mij van desen morgen begeven in het soa genaemt Swarte Velt en de Boer. 



Wel geïnformeert dat er in dat geweste tot aen Maldeghem geene gewapende noghte 
angaserende burgers en verkeeren, niet anders dan de jonge lieden van de 23 tot 5e 

classe die hun niet en hebben doen inschrijven volgens de wet, dien hier uyt vreese van 
lightijnghe aldaer versteken. Wat belanght het soo genaemt jezuïten goet tot Aelter, daer 
op en ben ik nogh niet gelnformeert, 'k zal er in cas van saemen swerijnghe de selve 
soo haest mogelijk de selve kenbaer maeken. Verhope van u desaengaende het selve 
wensche en heyl en gesontheyt. " 

De commissaris voegde eraan toe dat zijn émissaires (gezanten) de omgeving van het 
bos van Zoetendaele aan het verkennen waren en dat ze zich de volgende dag om 
zeven uur bij de commissaris van het departement zouden aanbieden. Zij zouden als 
gidsen d ienen voor de ingezette troepen , maar ze moesten mi l itaire kledij aantrekken , 
de ene te paard en de andere te voet. Verder was h ij van mening dat 25 ruiters en 30 
voetgangers zouden volstaan om de chasse te doen en om de toegangswegen te bewa
ken '0. 

- Augustus 1 799 - Oedelem (centrum) 

Op vrijdag 9 augustus stuurden agent Victor Bonte en Adjoint Jacobus Blom me van de 
gemeente Oedelem een verslag aan de commissaris van Oostkamp over het optreden 
van vijf jongel ieden op de markt van Oedelem. Hierin meldden ze dat het vermoedel ijk 
conscrits de la première classe waren, voorzien van blanke wapens en pistolen, d ie er 
drie of vier herbergen bezocht hadden . Ze hadden er wel hun drank betaald, maar zi j 
hadden bedreigingen geuit tegen citoyen Livinus Carton en waren rond vijf uur vertrok
ken langs de weg naar Maldegem. 

De commissaris van Oostkamp zond het verslag 's anderdaags naar het departement 
en voegde er het volgende aan toe : "Nog een bewijs dat er bijeenkomsten zijn van cons
crits. Het verslag dat ik u toestuur, opgesteld door de agent van Oedelem, toont genoeg
zaam hun intenties aan: de oud-president van dit kanton, verwerver van nationale goe
deren, is bedreigd geweest door een bende van vijf goed bewapenden. Ik ga, zoals u 
het wenst, het deel van het bos doorzoeken dat het meest wordt gebruikt. Ik zal de veld
wachters bij de acht gendarmen voegen, die u mij ter beschikking heeft gesteld en mor
gen rond negen uur 's avonds zal ik de operatie starten. Indien er nieuwe machten nodig 
zijn, zal ik het u mededelen. Dienovereenkomstig vraag ik u de plaatscommandant te 
verzoeken de sleutels op de Kruispoort te laten"" .  

Wat de  juiste bedoel ing was van de  commissaris van Oostkamp met zijn vraag , om de 
sleutels op de Kruispoort te laten, hebben we niet kunnen achterhalen . Een feit is dat de 
stadspoorten toen nog konden afgesloten worden. Het was ook een vaste regel dat bij 
opsporings- of zoekacties in  en rond een stad de poorten moesten gesloten worden. 
" Les partes seront fermées dans toutes les vil/es c/oses. " 

J .  Vandeweghe, president van de gemeentelijke administratie van het kanton Oostkamp 
en woonachtig in Beernem, deed zijn beklag bij zijn commissaris over een beslu it van 
de centrale administratie waardoor de vergunningen voor het dragen van wapens inge
trokken werden. Hierna een vrije vertal ing van enkele paragrafen uit zijn brief: 

" " .  die gezien hun achting en hun moraliteit de vergunning hadden om wapens te dra
gen, zowel voor de veiligheid van hun persoon, de bescherming van hun goederen, als
ook om overeenkomstig hun autoriteit de goede orde te helpen bewaren. Maar wat 
betreft zij die zich niet in overeenstemming met de wet van wapens hebben voorzien, l 217 
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die zou ik aanklagen, want het is een onvoorzichtigheid in deze omstandigheden. 
De ontwapening van de anderen zou onredelijk zijn en zelfs onvoorzichtig. Het zijn 
immers personen die zich in de tijd van de brigands onderscheiden hebben, dag en 
nacht in de achtervolging waren om de goede orde te bewaren en zij zullen het nog zijn 
bij mijn eerste opvordering. Ik overweeg, ik nodig u uit, citoyen commissaris, om de 
bepalingen van uw omzendbrief bij te werken. Wij zijn er namelijk ten zeerste van over
tuigd om ons te wapenen en te overwinnen of te sterven. 

U heeft de absurditeit gezien in Oedelem op 8 augustus laatstleden en waarvan u onge
twijfeld een verslag heeft ontvangen van de agent. Vijf brigands gewapend met sabels 
en pistolen zijn binnengedrongen bij mijn voorganger citoyen Carton, vragend aan de 
bewoners waar deze Carton was, zeggende dat ze zijn hoofd moesten hebben, dat zijn 
oogkleppen konden beginnen trillen, dat hij geen nationale domeinen meer zou kunnen 
aankopen en dat zij alle republikeinen op een lijst hadden, dat zij op een eerste teken 
driehonderd mannen achter zich hadden. 

Zodoende ontwapend zijnde, wat te doen met deze bende, wij kunnen ze niet verslaan 
met onze vuisten en lopen het gevaar om te worden vermoord in onze haardsteden. Ik 
bid u, citoyen commissaris, de passende maatregelen te treffen met de macht die in uw 
handen ligt. Tenslotte deze dreiging te doen ophouden die ons ongelukkig zou kunnen 
maken. 

Deze bende verblijft tussen Maldeghem, Sijsseele en Oedelem en hebben duidelijke 
kentekens, namelijk: goudbloemen, in 't dialect: goudblomme. "  

Commissaris Soul ie van Oostkamp zond deze brief op maandag 1 2  augustus naar het 
departement, met de toevoeging: "Ik heb vernomen dat de bende zich zou terugge
trokken hebben in de streek van Maldeghem. De colonne die uit Maldeghem vertrokken 
was heeft vier brigands opgepakt. Wij hebben de ganse nacht gezocht, doch niemand 
ontmoet. Ik heb dan de opsporingsgroep in Oedelem verzameld om zich te verfrissen 
op kosten van de agent van de gemeente: het is een uitgave die de gemeente zich moet 
getroosten voor de bescherming van haar bevolking" 12• 

Met het oog op de opsporingen naar de desbetreffende brigands en in overleg met zijn 
collega in  Oostkamp, had commissaris Vander Donck van Maldegem in de nacht van 1 1  
op 1 2  augustus een h inderlaag opgesteld in  de bossen nabij Oedelem, met enkele gen
darmen en infanteristen uit Eeklo. Het waren zij die de vier voormelde zogenaamde bri
gands hadden opgepakt. Eén ervan, de genaamde Joseph Jonckeere, moest voor de 
rechter in  Eeklo versch ijnen krachtens het aanhoudingsbevel u itgaande van de vrede
rechter, omdat h ij het antirevolutionair kenteken had gedragen. (Er wordt geen beschrij
ving gegeven van het bedoelde kenteken). De andere drie werden 's anderdaags vrij
gelaten, omdat ze herkend werden als inwoners van Maldegem en hen niets ten laste 
kon worden gelegd13• 

Aan de min ister van de Police générale de la république in Parijs was door het 
Leiedepartement gesignaleerd dat het vier brigands waren die men aangehouden had, 
met het gevolg dat h ij de opdracht gaf de daders onmiddell�k voor de krijgsraad te 
brengen en hem de uitslag van het vonnis mede te delen . Na wat geschrijf tussen de 
departementen werd de juiste toedracht medegedeeld aan de minister. 



In verband met de " GoudbÎomme" schrijft A. Lowyck in een boekje over de Boerenkrijg 
het volgende: 

"De voorbereiding geschiedde door geheime genootschappen. Er waren in West
Vlaanderen vier groepen. De Brugse groep noemde zich De Goudblomme en was vol
ledig in Engelse handen voor wat kapitaal en bevelen betreft. Ze is zeer Vlaendersch 
onder Engelsche invloed. Brugge, Oostkamp, St. Kruis, St.Michiels, Oedelem, Sluis, 
Westcapelle en Brugge St. Annaparochie hadden een afdeling. Als kenteken droegen 
ze een goudblomme, de oppercommandant een zwarte pluim. Uniformen waren niet in 
gebruik. Deze groep had geen gewapend aandeel in de boerenkrijg omdat dit door de 
Engelsen werd verboden. Men gebruikte ze later om de landingen voor te bereiden en 
ontsnapte krijgsgevangenen en spionnen in te schepen "'4. We hebben echter over deze 
groepering geen arch ival ische documenten aangetroffen .  

- September 1 799 - Oedelem (Zeldonck) 

Gewapende mannen vielen op zondagavond 1 september de woning binnen van veld
wachter Laurent Landuyt op Zeldonck. Zijn vrouw, die al leen thuis was met de kinderen ,  
werd geslagen. De overval lers zochten het hu is  af  naar wapens. Toen zijn vrouw ze i  dat 
de veldwachter er geen meer had omdat ze op een andere keer reeds waren af geno
men, vernielden ze met hun sabels een deel van het hu israad . Ten slotte zijn ze al vloe
kend en dreigend vertrokken in de richting van de Waelestraete, roepend dat ze zouden 
terugkomen. 

Dezelfde avond is de veldwachter met zijn schoonvader Pierre Poelvoorde aangifte 
gaan doen bij agent Pierre Bonte en adjoint Jacques Blomme van Oedelem, die het pro
ces-verbaal opstelden. Veldwachter Landuyt heeft daarna uit schrik de nacht doorge
bracht in het gemeentehuis van Oedelem. 

's Anderdaags l ichtte de commissaris van Oostkamp het departement in over de feiten 
en vroeg om geen maatregelen te treffen tegen de gemeente Oedelem, temeer omdat 
hij i n  overleg met zijn col lega's van Damme en Maldegem een ronde zou doen in de hui
zen waar brigands zich konden verschu i len15. 

- September 1 799 - Oedelem (Waelestraete) en Maldegem (Vossenhol) 

De commissaris van het Leiedepartement had zijn collega in Gent ingel icht over de peri
kelen in de grensstreek met Maldegem. Deze laatste antwoordde hem op 6 september 
het volgende: 

"De situatie in Maldegem had reeds mijn aandacht opgewekt. Reeds vanaf 30 augus
tus heb ik onderhandeld met de commandant van het departement om er gewapende 
troepen te sturen. Die zouden op dit moment ter plaatse moeten zijn. Ik hoop op een 
positief resultaat. Aan commissaris Vander Donck van het kanton Maldegem, die een 
toegewijd en voorzichtig man blijkt te zijn, heb ik de opdracht gegeven overleg te ple
gen met zijn collega's in Damme en Oostkamp. 

Was de kern van de nieuwe samenkomsten oproerig, het schijnt dat deze keer het 
hoofddoel van de brigands diefstal is en het verwekken van oproer slechts een bijkom-
stigheid"18. l 219 
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Op 8 september schreef commissaris Vander Donck aan het departement dat er af en 
toe groepen van 6 à 8 personen werden gesignaleerd in het kanton, waarvan sommigen 
gewapend waren en een un iform droegen, maar dat de u itgestuurde patroui l les ze ech
ter nog n iet hadden kunnen contacteren.  

U it de informatie van een navolgend verslag vernemen we dat Vander Donck op zon
dagavond 1 5  september werd ingel icht dat er zich brigands ophielden in Burkel ,  nabij 
Oedelem . Hij l iet die bespieden tot de ordediensten ter plaatse waren. 
De ordediensten hielden immers die zondag een grootscheepse zoekactie. Vijf mobiele 
colonnes, aangevuld met soldaten,  kregen de opdracht al le bosjes, herbergen , verlaten 
woningen, kortom al le plaatsen waar zich brigands konden verschui len, te doorzoeken 
in de streek van Damme, Sijsele, Oedelem, St. -Joris, Beernem, Maldegem en Adegem. 
De colonnes vertrokken respectievel ijk u it  Slu is ,  Oostkamp, Damme, Maldegem en 
Eeklo. De eindbestemming voor alle machten was een trefpunt in  Sijsele. 

De colonne uit Maldegem, waarbij de gemeentel ijke bode Joseph Dobbelaere optrad 
als g ids,  kwam tussen 1 0  en 1 1  's avonds aan de grens met Oedelem. Daar hadden ze 
contact met de bespieder(s) ,  want de troepen richtten zich onmiddel l ijk naar een klein 
hu isje in  het gehucht Waelestraete en vandaar naar een veld met boekweit, waar zich 
een tragedie afspeelde. 

Volgens het verslag van kapitein-commandant Sabre, compagniecommandant van de 
gendarmerie van het Leiedepartement, gebeurden de feiten als volgt :  
"De colonne van Maldeghem, vertrokken zijnde rond elf uur 's avonds op het grondge
bied Oedelem, was zo goed ingelicht dat zij gericht werden naar een boekweitveld 
waarin zich drie chefs van de brigands verstopt hadden. Alle schikkingen waren getrof
fen om ze te vatten. Een van hen, het marcheren gehoord hebbende, richtte zich op, in 
aller ijl een geweer in de hand hebbende, richtte hij op een vrijwilliger. Deze laatste 
waarschuwde zijn tegenstander, die hij met een geweerschot doodde. Een tweede, 
Stoop genoemd, die te voorschijn kwam gewapend met een geweer waarmee hij zich 
ook wou bedienen, onderging het zelfde lot als de eerste, alsook een derde die even
eens gewapend was "17• 

I n  het proces-verbaal van de vrederechter Pierre Jacques De Smet van het kanton 
Maldegem lezen we desbetreffend het volgende: 

"Heden 30 Fructidor An 7 voor ons Pierre Jacques De Smet, vrederechter en officier van 
gerechtelijke politie van het canton Maldeghem, Scheldedepartement, zijn voor hem 
verschenen Etienne Coupez, sergeant van de 5 Cie/1e Bat van de 5 1e demie brigade 
infanterie en Joseph Dobbelaere, bode van de gemeentelijke administratie, die verkla
ren dat ze de vorige nacht bevel gekregen hadden van de bataljonscommandant 
Hernan en van de speciale commissaris Stroes om een patrouille uit te voeren met een 
afdeling infanterie, teneinde brigands te ontdekken. 

Gekomen in de gemeente Oedelem, kanton Oostcamp, voorbij de plek Grooten Burkel, 
zijn ze een klein huisje binnengegaan, dat zich nabij een boekweitveld bevindt. Daarin 
hebben ze niets gevonden, maar in het nabijgelegen boekweitveld hadden ze sporen 
aangetroffen die ze gevolgd hebben en er drie gewapende inäividus aangetroffen. Hun 
bewapening bestond uit twee geweren, twee pistolen en twèe sabels. Een van hen was 
getooid met een pluim. Ze hebben onmiddellijk op hen gevuurd, waarna ze dood ble
ven liggen "18. 



MALDEGEM 

. . . 

• GEMEENTEGRENS 
= OPENBARE WEGEJ 

====::::::= PRIVAATWEGEN 

Op de kaart Ferraris 1 771 is dit gehucht aangeduid tussen De Bokke, De Antwerpse Heirweg en de 
Tinhoutstraat als "Hameau Waelestraete". Waelestraete is eveneens voor die omgeving vermeld in de 
registers van de burgerlijke stand Oedelem van rond 1 800 (Gegevens verstrekt door Henri Zutterman van 
de Heemkundige Kring Bos en Beverveld). 
De herberg "Het Kruiske" bevond zich op de hoek Ruwe Schuurstraat met Tinhoutstraat. Deze herberg 
staat op die plaats aangeduid op de kaart Vandermaelen, circa 1 850 als "La Croix Cabaret". Later was dat 
de herberg en smisse van smid D'Hoore. 

Het is een feit dat de bespieders hun werk goed gedaan hadden , want de mi l itairen wer
den rechtstreeks naar de verdachten geleid. In tegenstel l ing met wat de gendarmerie
commandant verklaarde, zal er wel meer dan "d 'un coup de fusil" aan te pas gekomen 
zijn ,  in aanmerking genomen dat het tussen 1 0  en 1 1  uur 's avonds in de maand sep
tember was, zodat de doelen zeker niet duidel ijk te onderscheiden waren. Twee van de 
lijken waren overigens zodanig verminkt dat ze onherkenbaar waren en één ervan 
slechts kon worden geîdentificeerd aan de hand van de documenten die h ij bij zich l 221 



d roeg .  I n  zijn beschrijving over het u itschakelen van de drie brigands betitelt Henri 
Zutterman het als een brutale moord : "Ze zijn gedood zonder dat ze enige kans hebben 
gehad om ook maar 't minste verzet te bieden, laat staan zich over te geven"'9. Het valt 
trouwens op dat de commandant zijn verslag tamel ijk subjectief opstelt: hij tracht voor
al de wettige verdediging te laten u itsch ijnen in het optreden van zijn soldaten. 
Bovendien versch i lt het relaas van de feiten nogal met het proces-verbaal van de vre
derechter. Spijt ig genoeg waren er geen bronnen van de zijde van de brigands die we 
konden raadplegen. De h iernavolgende getuigenverklaringen van bewoners u it de 
omgeving ,  opgenomen in het proces-verbaal d .d .  1 9  september 1 79920 van de vrede
rechter van Maldegem, zijn evenmin relevant. Ze werden door zijn griffier Cuelenaere in 
het Frans genoteerd en zul len wel meer een formal iteit geweest z ijn  dan real istische en 
ware verklaringen.  De getuigen werden, zoals dat soms nog gebeurt, naar de mond 
gepraat. 

- Pierre Hosseel ,  zoon van Gu i l l iaume, 36 jaar oud, herbergier, geboren in Knesselare en 
wonende in  Oedelem , in  de Waelestraete, verklaart " dat hij gedurende de nacht van 29 
op 30 Fructidor laatst, rond elf uur, voor zijn deur een militair detachement heeft gezien 
vergezeld door de bode Dobbelaere, welke op een kar drie lijken meevoerden, die de 
militairen gedood hadden op 200 roeden van zijn huis. Verklaart niet te weten wie deze 
drie gedode personen waren, door het feit dat ze gans verminkt waren, maar vermoedt 
dat de individuen volgens hem zijn: Joseph De Vogelaere, afkomstig uit Maldeghem, 
François Timmerman, afkomstig uit Sijssele en een Stoop. Verklaart tenslotte dat de drie 
geciteerde individuen gedurende de dag van de 29e Fructidor in de omgeving van zijn 
huis gereden hebben en verschillende personen hebben bedreigd en dat de individu
en gewapend waren met pistolen, geweren en sabels. Na lezing van een getrouwe ver
taling in de Vlaamse taal, heeft gezegd dat het de waarheid is en ondertekend P 
Hossee/. " 

- Pierre Vande Wal le,  zoon van Joseph, 52 jaar oud, wever, geboren in Knesselare en 
wonende in Oedelem in de Waelestraete, verklaart "rond zeven uur 's avonds in het huis 
en de herberg van Jeanne Roose, weduwe van Pierre Bringman, in voornoemde straat, 
drie individuen gezien te hebben, gewapend met twee geweren, pistolen en sabels, 
waarvan een Joseph De Vage/are was, afkomstig uit Maldeghem, dat de andere twee 
hem niet bekend zijn, maar heeft horen zeggen dat het een zekere François Temmerman 
en Stoop was. Verklaart ook dat hij heeft horen zeggen dat drie gewapende individuen 
gedood werden op een kleine afstand van de genoemde herberg in een boekweitveld 
en er zeker van te zijn dat de drie individuen diegenen zijn die hierboven genoemd zijn. " 

- Joachim Coolman, zoon van Charles, 29 jaar oud, werkman , geboren in Oedelem en 
er wonende in de Waelestraete, verklaart " dat hij zich op 29 Fructidor rond zeven uur 
's avonds bevond in het huis en herberg het Kruysken in de Waelstraete, bewoond door 
Jeanne Cornil Roose, weduwe van Pierre Brickman, in dewelke zich ook drie gewapen
de individuen en vermaarde brigands bevonden, van dewelke hij herkende een 
genaamde Joseph De Vogelaere, . . . . Verklaart ook dat de drie individuen rond acht uur 
's avonds uit het voornoemde huis zijn vertrokken en dat hij rond tien uur op korte 
afstand van zijn woning een schietpartij heeft gehoord. " 

- Jeanne Corn i l  Roose, dochter van Antoine, 3 1  jaar oud, weduwe van Pierre Brickman, 
herberg ierster, geboren te Oedelem en er wonende in de Waelestraete, verklaart "dat op 
de 29ste Fructidor laatst, om acht uur 's avonds, zich drie gewapende individuen in de 



herberg bevonden, waaronder de genaamde Joseph De Vogelaere, kapitein van de bri
gands en horen zeggen heeft dat een andere François Temmerman heet en de derde 
haar onbekend is. Op dat ogenblik bevonden zich ook in haar woning Joachim 
Cao/man, haar buurman. Verklaart ook dat deze drie individuen aangezien werden als 
brigands. Verklaart daarenboven rond tien uur 's avonds een schietpartij gehoord te 
hebben op een kleine afstand van haar huis en een kwartier nadien heeft horen zeggen 
van de genaamde Pierre Landuyt, haar oom, dat de drie bovengenoemde individuen 
werden gedood door de militairen. " 

Lu itenant Livremans van de gendarmerie Eeklo, die de le iding had over de gendarmen 
en de soldaten die in Maldegem opereerden , gaf het bevel de l ijken op een kar te laden 
en ze naar het Maldegemse gemeentehuis te voeren, om ze daar aan het publ iek te 
laten zien. 

· 

's Anderdaags werden enkele inwoners uit de omgeving van het Vossenhol opgeroepen 
om de l i jken te komen identificeren, waaronder ook de moeder van De Vogelaere, d ie 
verklaarde haar zoon niet te herkennen. Heel zeker had Petronel la haar zoon wel her
kend, maar ze wou dat n iet laten bl ijken.  Mogelijkerwijze omdat ze te zeer verbitterd was 
door al les wat met het Franse bestuur te maken had . Het kon ook zijn dat zij zodanig 
gehard was door de vele beproevingen en trag ische gebeurtenissen in haar huwelijks
leven dat het haar u iterlijk onverschi l l ig l iet. Haar eerste man was haar ontvallen na 
amper 1 9  jaar huweli jk. Van de 1 2  kinderen uit haar eerste huwelijk stierven er zes voor 
hun eerste levensjaar, één zoontje op tweejarige leeftijd en een dochtertje verdronk toen 
het 2,5 jaar was en nu was haar 24-jarige zoon Jozef doodgeschoten21 . 

H ierna volgen de verklaringen van de mensen die opgeroepen waren. Deze werden 
opgenomen in het proces-verbaal van 1 9  september 1 79922, opgesteld door de vrede
rechter van het kanton Maldegem: 

- Petronella Dhaenens, dochter van Phi l ippe, 77 jaar oud, echtgenote van Albert 
Cromheecke, geboren in Moerkerke en wonende in Maldegem , verklaart "een zoon te 
hebben in de derde klas van de militaire omschrijving, Joseph De Vogelaere genoemd, 
welke sedert de laatste maand mei van huis is vertrokken zonder dat zij zijn verblijfplaats 
kende. Na haar de lijken te hebben getoond die zich in het gemeentehuis bevinden, 
zegt ze na ze goed bekeken te hebben, er geen enkele van te kennen. Na haar lezing 
gedaan te hebben van de trouwe vertaling in het Vlaams van haar verklaring, zegt ze 
dat het de waarheid is en dat ze niet kan schrijven. " 

- Pierre De Baere , · zoon van Laurent, 54 jaar oud, strodekker, verklaart nadat men hem 
de lijken getoond had in  het gemeentehuis, "te veronderstellen onder hen de genaam
de Joseph De Voge/aere te herkennen, die zoals hij heeft horen zeggen, behoort tot de 
derde of de vierde klas van de militaire omschrijving en dat hij ook heeft horen zeggen 
dat hij deel uitmaakt van de brigands die sedert enige tijd de streek onveilig maken en 
dat hij bovenvermelde De Voge/aere twee decades tevoren in zijn woning heeft gezien 
gewapend met twee pistolen, zonder dat hij een gewelddaad heeft gepleegd. 
Uiteindelijk verklaart hij geen enkele kennis te hebben van de anderen. Na hem lezing 
gegeven te hebben van de trouwe vertaling van zijn verklaring in het Vlaams, heeft hij 
gezegd dat het de waarheid is en heeft ondertekend Pieter De Baere. " 
N.B.  Pieter De Baere werd geboren in Maldegem op 1 9  mei 1 7  46, als zoon van Laurent 
en Anna Veretsele. Hij was gehuwd met Catharina Pintelon en hadden negen kinderen. 
Hij was herbergier op het Vossenhol . l 223 



- Catharina Pintelon, dochter van Antoine, 40 jaar oud, echtgenote van Pierre De Baere, 
strodekker, geboren te Brugge en wonende in Maldegem, verklaart na haar de l i jken 
getoond te hebben, " onder hen Joseph De Vogelaere te herkennen, geboortig 

·
van 

Maldeghem, die van horen zeggen behoort tot de vierde klas van de militaire omschrij
ving en te weten dat de genoemde De Vogelaere deel uitmaakte van de brigands, 
omdat hij 10 dagen geleden met drie andere onbekende individuen in haar woning is 
geweest, gewapend met twee geweerpistolen en elk een sabel. Verklaart van de ande
re lijken niets af te weten. Na haar lezing te hebben gegeven, zegt ze dat ze niet kan 
schrijven. "  

- Pierre Melens, zoon van Pierre, 40 jaar oud,  werkman , geboren in Oedelem en wonen
de in Maldegem, verklaart nadat hem de l i jken zijn vertoond, "Dat hij deze De Vogelaere 
achttien dagen geleden heeft zien gaan in het Vossenhol in Maldeghem, vergezeld door 
vijf andere individuen, waarvan er twee gewapend waren met een sabel. Hij geeft als 
reden van zijn herkenning dat hij De Vogelaere goed gekend heeft omdat hij verschil
lende jaren in dezelfde omgeving heeft gewoond en dat de andere twee lijken geen 
bekenden zijn . .  " "  
N . B .  Pieter Melens, geboren in  Oedelem in 1 759, was gehuwd met Jeanne De Roo. H ij 
was geboren in Oedelem in 1 768 en woonde in het Vossenhol .  

- Joseph Bleyaert, zoon van Pierre, 39 jaar oud, werkman , verklaart "dat hij de genoem
de De Vogelaere enige tijd geleden heeft zien voorbijgaan met brigands die gewapend 
waren en hij een tweede heeft herkend aan de klederen, die dezelfde waren van diege
ne die hem veertien dagen geleden had geslagen, samen met twee andere onbekende 
individuen en dat het derde lijk hem niet bekend voorkomt. Als reden van de herkenning 
van De Vogelaere zegt hij dat deze enige jaren in dezelfde omgeving heeft gewoond"" " 

N . B .  Jozef Bleyaert, geboren in Maldegem op 31  december 1 769, zoon van Pieter (0 in 
Oedelem 1 732) en Jeanne Dhaenens (0 in Moerkerke in 1 745), was knecht bij Jozef 
Heyneman. 

Joseph Bleyaert werd in  opdracht van de commissaris van het Scheldedepartement op 
d iezelfde dag aangehouden, als verdacht van brigandage. Commissaris Vander Donck 
wees er echter op in  zijn verslag aan het departement dat men verkeerd was ingelicht, 
dat Bleyaert hem reeds veel diensten had bewezen en dat hij enkele dagen geleden ter
nauwernood aan de dood was ontsnapt, toen h ij in de handen van brigands.was geval
len. 

- Pierre Cuelenaere, zoon van Gui l iaume, 47 jaar oud, boswachter, verklaart "onder hen 
er twee te herkennen die hem acht dagen geleden met geweld de deur van zijn woning 
hebben doen openen en die buiten zijn woning ongeveer twee kronen in verschillende 
munten, twee jachtgeweren, twee pistolen, poeder en kogels hebben gestolen, zonder 
hun naam te kennen en van het derde lijk niets af te weten . . .  

,
; 

N . B. Pieter Cuelenaere, geboren in Maldegem op 1 8  apri l 1 753 als zoon van Gui l ielmus 
(0 in Oedelem 1 722) en I sabella Moens (0 in Sijsele 1 727), was woonachtig in de 
Veld hoek. 

- Joseph Heyneman, zoon van Joseph, 72 jaar oud, landbouwer, geboren in Beernem, 
wonende in Maldegem, verklaart, nadat de bovenvermelde l ijk"en hem werden vertoond, 
"onder hen Joseph De Vogelaere te herkennen, van wie hij heeft horen zeggen dat hij' 
tot de brigands behoort en anderzijds dat hij niets afweet van de andere twee l1j'ken, als 
reden opgevend De Vogelaere goed te hebben gekend, omdat hij verschil/ende jaren in 



zijn omgeving heeft gewoond. Na hem lezing te hebben gegeven van de getrouwe 
Vlaamse vertaling, zegt hij dat het de waarheid is en dat hij niet kan schrijven. "  
N.B .  Jozef Heyneman was gehuwd met Petronella De Deyne en woonde in  Klein Burkel .  

Omdat de l i jken door de verwondingen begonnen te ontbinden , vroeg de vrederechter 
aan de gemeentelijke Adjoint om ze in Maldegem te laten begraven .  De overl ijdensak
ten werden niet ingeschreven in de registers van de burgerl ijke stand van Maldegem , 
maar afschriften van de processen-verbaal van de vrederechter werden ingelast op de 
desbetreffende periode. 

De gegevens over de identificatie en de beschrijving van de drie doodgeschoten jon
gelingen, zoals vermeld in voornoemd proces-verbaal , kunnen we als volgt samenvat
ten:  

1 .  De Vogelaere, Joseph , geboren in Maldegem op 19 oktober 1 775, zoon van Henr i  en 
Petronella Dhaenens. 
Gestalte: 1 ,65 m,  lange neus, middelmatige mond , normale kin, bruin haar, bruine wenk
brauwen, droeg een grijze jas en broek. 

2. Stoop, Armand, zoon van Jan en Patronella Crispijn ,  gehuwd op 6 maart 1 798 met 
Maria Magdalena Cr ispij n .  Werkman. Wonende in St . -M ich ie ls ( Brugge) . 
Gestalte: 1 ,70 m, was vol ledig verminkt, droeg een ol ijfkleurige fluwelen jas en broek. 
In zi jn zakken had men zijn portefeui l le gevonden met de volgende inhoud :  zijn paspoort 
afgeleverd door het kanton Oostkamp ,  een u ittreksel uit zijn huwel ijksakte, de u ittreksels 
uit  de geboorteakte van hem en zi jn echtgenote, en een contract van afstand van goe
deren gemaakt door Petronella Crispijn, weduwe van Jean Goderis en daarvoor van Jan 
Stoop, ten bate van haar zoon Armand Stoop. 

3. Timmerman , Frans, zoon van Gui l iaume, geboren in Sijsele en woonachtig in St.-Kruis 
(Brugge). 
Gestalte: 1 ,67 m, rosse haren, aangezicht verminkt ,  droeg een grijze broek en een zwar
te jas, geborduurd met een witte tekening. 

I n  zi jn verslag vermeldde commandant Sabre van de gendarmerie nog dat de drie 
gedode brigands vier uurwerken, juwelen, tweehonderd kronen van zes gu ldens en 
rijksdaalders bij zich hadden . Opmerkelijk is dat wat betreft deze sieraden er in geen 
enkel ander verslag, noch van de commissarissen,  noch van de vrederechter, melding 
van wordt gemaakt. Of waren die,  zoals A. Lowyck beweert, erbij gelegd om de publ ie
ke opinie te beïnvloeden? 

Hierna een vrije vertal ing van de verslagen van twee commissarissen die belast waren 
met een bepaald deel van de operatie in de nacht van 1 5  op 1 6  september. Het eerste 
verslag is van commissaris Stroes, die de leiding had over de tocht van Eeklo naar 
Maldegem. In zijn verslag schetst hij een subjectief beeld van de pub l ieke opinie ten 
opzichte van de brigands; het is zelfs in tegenspraak met het proces-verbaal van de vre
derechter wat betreft de houding van de moeder van De Vogelaere. Het tweede verslag 
is van commissaris J .P. Van Weeneghem Ferleman van Sluis23• 

Het jaar 7 van de Franse republiek, om acht uur 's avonds, wij ondergetekende com
missaris Directoir Exécutif bij de gemeentelijke administratie van het kanton Eecloo 
krachtens de brief en de onderrichting van de Comm. Dir. Exéc. bij de centrale admini- l 225 



stratie van het Scheldedepartement, van 13 september. Na ons in verbinding te hebben 
gesteld met de commandant van de gewapende macht, zijn we met deze machten uit 
Eecloo vertrokken. We hebben ons verdeeld over verschil/ende wegen om onze 
opdracht beter te kunnen uitvoeren, de verdachte herbergen en woningen te kunnen 
doorzoeken in de gehuchten en wegen tussen de bossen, om tenslotte dan samen te 
komen in Maldeghem. 

We zijn eerst in het gehucht Balgerhoeke gekomen, waar wij de herbergen doorzocht 
hebben zonder verdachten aangetroffen te hebben. Onze weg voortzettend, zijn we 
rond 9.30 uur op het grondgebied Adegem gekomen, waar wij bij het binnenkomen, in 
een herberg drie jonge mannen aangetroffen hebben die aan het drinken waren. Omdat 
ze onderling twistten, hebben we ze voorlopig aangehouden, maar op de verklaring van 
de gemeentelijke agent en de adjoint, dat ze bekend stonden als vreedzame mensen, 
hebben we ze vrijgelaten. Vervolgens hebben we alle logementshuizen en herbergen 
bezocht, zonder er verdachten gevonden te hebben. 
Om 10.30 uur vervoegde zich een detachement infanterie bij ons. De commandant 
meldde ons dat hij een geïsoleerde herberg wilde bezoeken die hem verdacht leek, 
maar de eigenaar van het huis belette dit door verschillende keren te weigeren de deur 
te openen. Hij begon dan te fluiten en luid te roepen, waardoor de officier genoodzaakt 
was het huis te omsingelen tot uiteindelijk de deur geopend werd. Hij trof er een gela
den geweer aan, verdoken onder linnengoed, en twee jonge mannen, waarvan een 
gekleed te bed lag, wat hem verdacht leek. Hij heeft het geweer en de twee jonge man
nen meegenomen. 

Wij zijn dan vertrokken naar Maldegem, waar wij kennis kregen van de opdracht van 
gemeente Maldegem naar Sijsele. Ogenblikkelijk zijn we begonnen met het doorzoeken 
van de herbergen zonder er verdachte personen aangetroffen te hebben. Om twee uur 
's morgens is een kar aangekomen, geladen met drie lijken van brigands die gevonden 
werden in een partij boekweit en die door de troepen gedood werden. De inwoners van 
Maldegem hebben hun vreugde betuigd van zodra zij tussen de drie lijken de beruch
te Josse De Vogelaere, chef van de bende brigands, herkenden en men kan niet 
genoeg hun tevredenheid uitdrukken nu ze verlost waren van deze gevaarlijke boos
wicht. Wij hebben deze drie lijken doen overbrengen in een lokaal van het gemeente
huis en hebben het publiek toegelaten ze te komen bekijken, om ze beter te herkennen. 
We hebben de voldoening gehad, verzekerd te zijn dat de beruchte brigand werkelijk 
een van de drie was De moeder van De Vogelaere heeft het lijk van haar onwaardige 
zoon herkend, verklarend met tranen in de ogen, dat zij hem duizendmaal gewezen 
heeft op zijn ongelukkig einde, gezien hij vanaf zijn jeugd reeds een nietdeug was. 
In de ontdekking en de vernietiging van deze booswicht en zijn metgezel/en heeft de 
koelbloedigheid, de ijver en de moed van citoyen Dobbelaere, de bode van kanton 
Maldegem, veel bijgedragen, een man die al onze aandacht verdient voor zijn burger
zin en zijn gehechtheid aan de goede zaak. 

De wapens van de brigands, bestaande uit twee geweren, twee pistolen en twee sabels, 
en de voornoemde verdachte personen uit Adegem, zijn dan op bevel van de com
mandant van de gewapende macht overgebracht naar Gent. 
Om 3.30 uur kregen we een bericht van onze collega Vander Donck dat zijn opdracht in 
Sijsele nog niet beëindigd was en hij vroeg ons om nog wat te blijven. Een tijd later kwam 
het detachement met de 27 aangehoudenen aan. Na onderzoek zijn ze vrijgelaten, met 
uitzondering van twee personen die overgedragen werden aan de vrederechter en drie 
conscrits die overgebracht werden naar het depot van Eecloo. 



Rond 9 uur 's morgens van de 16de september is de commissaris van Maldegem aan
gekomen en gezien onze opdracht beëindigd was, en na de vrederechter gevorderd te 
hebben de lijken te inspecteren en de nodige vaststellingen te doen van de feiten, zijn 
we uit Maldegem vertrokken met de gewapende macht en zijn we teruggekeerd in 
Eecloo om 1 1. 30 uur voor de middag. 

In de namiddag kwam de veldwachter van Oostwinkel met de inschrijvingskaarten van 
de drie voornoemde conscrits die we overgebracht hadden naar het depot. Vermits het 
inwoners waren van Oostwinkel zijn ze met de veldwachter meegegaan naar hun 
gemeente. 

Wij hebben de vrederechter van Maldegem gevraagd ons deze namiddag een kopie te 
laten brengen van zijn proces-verbaal, dat we bij dit verslag voegen. 
Alzo gedaan de 1e dag complémentaire 7 ( 1 7/9/1 799) om vijf uur 's namiddags. 
Getekend Stroes. 

Sluis de 1 7de september 1 799. 

Ik heb de eer u in te lichten dat, krachtens uw richtlijnen van 13 september, ik op 15 sep
tember om acht uur uit Sluis ben vertrokken, met een officier en twintig infanteristen, de 
brigadier van de gendarmerie en twee gendarmes te paard en twee te voet. 
Na de woning van de genaamde Bourjan bezocht te hebben, heb ik besloten dat het 
nuttig was om één gendarm en zes militairen post te laten vatten aan de brug van 
Stroobrugge. 

Om 1 uur 's morgens van de 1 � ben ik met de colonne in Stroobrugge aangekomen, 
waar ik nog een post van een gendarm en zes infanteristen opsteld heb in een buurt
weg gelegen op 5 minuten van Stroobrugge. 

Het aantal aanhoudingen van beide geslachten die deze twee posten verrichtten 
bedroeg 73, in een tijdspanne van zeven uur. Deze personen heb ik laten begeleiden 
naar Sijsele. Het doorkruisen van het bos van Zoetendaele vergde mij, zonder enige hin
dernis, meer dan twee uur. In genoemde gemeente heb ik de aangehoudenen voor ver
der onderzoek overgegeven aan de commissarissen van Damme en Oostcamp, alsook 
de genaamde Victoir Rottier, dewelke reeds in Stroobrugge onder speciale bewaking 
was gesteld omdat hij zich brutaaal had verzet bij zijn aanhouding, zelfs op een opstan
dige manier ten overstaan van mijn persoon. 

Rond 1 uur 's namiddags ben ik met de colonne en een deel van de aangehoudenen 
vertrokken naar Maldegem, waar ik om 3.30 uur ben aangekomen en de 26 aangehou
denen in handen heb gegeven van de commissaris ·van Maldegem. Ik ben dan met de 
militairen uit Maldegem vertrokken om 5 uur en om 7 uur 's avonds ben ik in Sluis aan
gekomen. 

Voor de rest, citoyen commissaris, kan ik u verzekeren dat ik in de aangeduide herber
gen geen personen heb aangetroffen en dat de bewoners reeds te bed waren. 
Getekend J.P Van Weinigem Ferleman. 

De 26 aangehouden personen, afkomstig uit het kanton Maldegem, werden na een 
îdentiteitscontrole vrijgelaten door commissaris Vander Donck. Meestal betrof het per-
sonen die niet in het bezit waren van een paspoort. l 227 
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Nasleep van de tumulten 

De wet van 1 0  Vendémiai re 4 (2/ 1 0/ 1 795) bepaalde dat e lke gemeente verantwoordelijk 
was voor de verniel ingen door gewapende of ongewapende groepen bij privé-personen 
alsook van nationale gebouwen en eigendommen binnen de gemeente . Indien inwoners 
van de gemeente zelf hadden deelgenomen aan de verniel ingen, werd de gemeente 
verpl icht nog eens datzelfde bedrag van de schadevergoeding als boete te betalen aan 
de republ iek. 

De burgerl ij ke rechtbank van het departement van de Somme velde op 19 Messidor 7 
(7  /6/1 799) een opmerkel i jk vonnis met grote financiële gevolgen voor bepaalde 
gemeenten .  

De gemeenten waar de brigands actief waren opgetreden , werden veroordeeld tot het 
betalen van de materiële en morele schade van de slachtoffers van de wanordelijkhe
den of de zogezegde "brigandages" , met name de vergoedingen voor de weduwen en 
wezen van vermoorde burgers, de vergoed ingen voor de verminkten,  de schadeloos
stel l ingen van d iefstal len, p lunderingen, brandstichtingen, enz. Deze boetes moesten in 
een korte tijdsspanne betaald zijn .  H iervoor d ienden de administraties van de gemeen
ten 20 personen d ie de hoogste belastingen betaalden aan te du iden en ze te verp l ich
ten binnen de 48 uur een bepaald bedrag voor te sch ieten (Zie bij lage B) .  Ze zouden 
deze sommen later terugkrijgen . Na de opstel l ing van de l ijsten werden hen individuele 
vorderingen in  het Vlaams betekend,  waarin gedreigd werd met mi l itair optreden ind ien 
ze het gevraagde bedrag niet tijd ig betaalden. H ierna een voorbeeld van zo'n vordering.  

Dat het kanton Maldegem een boete van 1 504,57 fr. opgelegd kreeg, kwam hard aan . 
Vooral als men het bedrag vergel ijkt met een dagloon uit die tijd ,  dat ongeveer 0,95 fr. 
bedroeg . Dat loon leiden we af uit een besl issing van het Scheldedepartement van 1 3  
Ventöse 4 (3/3/1 796) ,  waarbij d e  wet van 2 8  september 1 79 1  geciteerd wordt die 
bepaalde dat de laagste boete moest overeenstemmen met een dagloon . Omdat de 
beloning nogal verschi lde van streek tot streek en bovendien afh ing van de seizoenen , 
besl iste het departement "dat eenen dag-huer-loon vastgesteld is voor geheel het schel
dedepartement op dertien stuyvers brabants courant geld, doende in livers tournois: 
eenen liver dry sols en zes deniers ". 

Op het bezwaar dat Maldegem ind iende tegen de te hoge en onrechtvaard ige boete, 
antwoordde de prefect van het Scheldedepartement dat het een misvatting was h ierover 
te rec lameren. Van de totale som van 1 504,57 fr. was 783, 77 fr. voor de vergoeding van 
de geleden schade en 720,80 fr. voor algemene onkosten , verlies van papier, bescha
d ig ing van boeken en andere voorwerpen van de administratie. De gemeente 
Knesselare moest hiervan 220,98 fr. betalen en Sint-Laureins 1 73,50 fr. Deze gemeen
ten ressorteerden toen nog onder het kanton Maldegem. Het was dus niet enkel de ver
goeding van de slachtoffers die men in rekening bracht, maar eveneens de kosten voor 
de administratie. Het is een feit dat de bureaucratisering enorm was toegenomen tijdens 
het Directoire tijdperk ( 1 795- 1 799). Het aantal ambtenaren en beambten steeg van jaar 
tot jaar en die werden vanzelfsprekend beter betaald dan een dagloner. Zo was de 
maandwedde van een messager (bode) per 1 januari 1 797 vastgelegd op 60 livers. 
Bijna het dubbele dus van een gewone dagloner. • 



Burger De Bruyckere A. wordt gevorderd te betalen : 
Extrait uyt de provisoire rolle bij forme van avance gedresseert door de municipale administratie van het 
Canton van Maldegem uyt kragte van het Besluyt der Centrale administratie van het Departement der 
Schelde tot schadeloosstell ing der borgers beleedigt door de Brigandage gedurende de maenden van 
Vandémiaire en Brumaire jaer 7. 
Art. 1 8  
Den Burger Adriaen De Bruyckere woonende tot Maldegem 48 79 

Tantième 49 49 
Totael 49 28 

Den bovenstaenden Burger Adriaen De Bruyckere word uyt kragte van het voornoemde besluyt van den 
1 6n Brumaire lest genotificeert binnen de 48 uren naer ontfang dezer in handen van de Burger Jean 
Baptiste Van Loo secretaris dezer administratie te betaelen 't zijnder domicilie de voornoemde somme van 
negen en veertig francs 28 centieme op peene van mil itaire executie conform den 6n artikel van 't gezey
de besluyt. 
Actum in zitting van den 1 1  e Frimaire Be jaer. 
De membres uytmaekende d'administratie van het Canton van Maldegem : P.Vermeersch, J .Potvliege, 
Pierre Verstringe, Looghe, J.De Rijeka, Charles van Hulle. l 229 
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V R Y H E Y D. G E L Y K H EY D. 

G E ?(  O 1 ckn 5 Musiáor, 8Jtt jau Ju fran.sche 
Repuh!Ule 1 un tn on'l'crtle,el6tZu. 

DEN PREFECT VAN HET DEPA!!.T.EMENT DBB. SCHELDE ' 
AEN de MEYER.s en ADJOINTEN der Communen van het 

zelve Departement. 

JK voeg� bier nevens , Burgers , een afdruksel van bet Besluyt 
bet welk ik kome te nemen om te doen inkomen in den pu
blieken schllt de..J.ommen die hem ontnomen of geplundert zyn 
door de mu;ytelingen die in dit Departement zyn opgestaen m 
de maenden van V endemiatre en Bruruaire vnn bet jacr 7 en 
om aen de beledigde Burgers van dezen opstand , te doen 'be

taelen de schaedeloosstellingen tot de welke zy regt hebben ag
tervolgem een vonnis van de civile Regtsbank van het Departe· 
ment van de Somnu , uytgesproken den 19 Messidor 7ste jaer. 

Ik zal ul. hier niet ophouden , Burgers, met alle de rompen 
die deze beklaeglyke gebeurtenissen hebben te wege gebragt , 
dit verbael zou maer sme�telyke berineringen konnen veruieu
wen , de welke wy van wederkanten moeten trngten voor altyd. 
te doen vergeten. 

Het gene ik nogtans onder geen stilzwygen kan voor bygaen , 
zyn de beroovingen van alle slag , die de Burgers op wie de 
woede der muytelingen gevallen is , sedert twee jaeren hebben 
onderst�en. Hunne aengekleeftbeyd ,  en den afstand die zy nog 
vryw11hglyk komen te doen van een deel hunner regtmaetige 
schae-vergoedingen <le welke hun door een vonnis uytgesproken 
ingevolge de stelregels , de Wetten , en wel zonderlyk \'an de 
gene van den 10 Vendemiaire 4de jaer, zyn toegewezen. 

Ten anderen , Burgers , den wil van het Gouvernement is 
dieswegens u_ytdrukkelyk ; het begeert dat de Burgers wiens 
eygendommen zyn verwoest geweest , van de zelve vergoed 
worden ; dat de gene wiens bloedverwanten zyn omgebragt of 
mishandelt geweest schaedeloosstellingen ontfangcn, en het hoort 
nog aen ul. nog aen my van de vervulling zyner beveelen te 
)'erwacrlooz.en. 

Kopie van een gedeelte van een 
omzendbrief d.d. 24 juni 1 800 aan de 
burgemeesters, waarin toelichting 
wordt gegeven over de schadeloos
stelling voor de brigandages (GAM 
243 1 ) . 

Het was echter vooral het feit dat, hoewel er in Maldegem omzeggens geen wanorde
l ijkheden door brigands waren gepleegd, de gemeente toch beboet werd. Het is trou
wens niet duidel ijk  waarop de rechtbank zich steunde. De prefect schreef wel dat het 
was aan de hand van de opgestelde processen-verbaal en de verslagen van de com
missarissen,  maar gaf geen verdere detai ls .  Bepaalde gemeenten in de streek kregen 
nog zwaardere boeten,  zoals Zomergem: 5 .899,33 fr. (h iervan diende 4.804 fr. uitbetaald 
voor schadeloosstel l ing van inwoners van de eigen gemeente). Waarschoot moest 
45 .2 1 7,43 fr. betalen en Sleidinge zelfs 55.289 fr. ! 

I n  de zitt ing van 2 1  ju l i  1 800, bij de samenstel l ing van de l ijst van personen die voor
schotten moesten betalen, besl iste de gemeenteraad dat de burgemeester officieel 
klacht zou ind ienen tegen de opgelegde boete en h ierbij de volgende argumentatie zou 
aanvoeren :  "Maldegem had in 't geheel niet deelgenomen aan de brigandages, doch 
de uitvoerders en de medeplichtigen bestendig opgespoord en haar moedige inwoners 
hadden de verstoorders van de openbare rust verwijderd. " 
Reeds op 28 ju l i  antwoordde de prefect van het Scheldedepartement, " dat hij wel begrip 
had voor de bezorgdheid van de inwoners van Maldegem, maar dat het niet in zijn 
bevoegdheid lag om de uitvoering van een juridische maatregel, die volgens de regels 
was verlopen, op te schorten. Indien uw inwoners denken datZij gegronde redenen kun
nen aanbrengen, dan kunnen ze in beroep gaan bij de rechtbank van de Somme, maar 
dat schort de betalingen niet op: die moeten gestort zijn tegen de voorziene datum. " Wij 
hebben geen weet van inwoners die in beroep zijn gegaan. 



Als afschrikmiddel voor het n iet u itvoeren van de inning van de voorschotten werden 

vanaf 3 augustus 1 800 veertig gendarmen geplaatst in Sleidinge en zestig in Ronse. De 

prefect merkte bovendien op dat het beter was de opgelegde som onmiddel l ijk  te stor

ten dan nog eens de bijkomende kosten te moeten betalen voor het inzetten van een 

speciale commissaris en een detachement gendarmen . 
En die kosten voor hun verbl ijf en vergoeding konden hoog oplopen. Zo kreeg 

Waarschoot destijds een gepeperde rekening gepresenteerd van 1 784,37 fr. voor een 
mobiele colonne die er van 1 9  tot 28 maart had verbleven.  
De inn ing verl iep bl ijkbaar toch niet zo vlot. E ind augustus waren er nog heel  wat 
gemeenten die het geld n iet hadden gestort, ook Maldegem niet. Ze kregen ui tstel tot 7 
september 1 800, zonder dat de gendarmen zouden worden ingezet24• 
In een oefening "Geschiedenis" aan de R ijksun iversiteit Gent kwam men in dat verband 
tot de volgende conclusie: "Hoewel ze zichzelf een toonbeeld noemen van verknocht
heid aan de Franse republiek, bleef ook voor Maldegem het betalen van de volledige 
som, als boete voor de schade die werd aangericht door de brigandage, eindeloos 
aanslepen. Op een gegeven ogenblik (29 Nivöse jaar X - 19/1/1802) is er zelfs sprake 
van een mobiele legereenheid die zich in de gemeente ophield, waarschijnlijk ook niet 
zonder reden '25• 

Besluit 

De Beloken tijd ,  zoals die Franse periode ook genoemd wordt als gevolg van de repres
sie van alles wat met de kathol ieke godsdienst te maken had , was een van de droefste 
episodes in onze Vlaamse geschiedenis. Het was een tijd van onderdrukking ,  verar
ming, lafheid en verraad , maar ook van heldenmoed . Het was eveneens de afs lu it ing 
van het Ancien Regime en het begin van de N ieuwe Tijd ,  met een vol ledige ommekeer 
van ons administratief en gerechtel i jk bestuur, wat spijtig genoeg gepaard ging met een 
algehele verfransing van het taalgebru ik .  In deze 20 jaar Franse onderdrukking kwamen 
er n ieuwe mensen aan het bewind - het gezag van de kerk was teruggeschroefd , de 
adel had veel van zijn macht verloren - en zoals het bij elke omwentel ing gebeurt, waren 
er toch enkelen die erin slaagden fortuin te maken en geconfisqueerde goederen op te 
kopen. Zoals we hebben aangetoond ,  nam men in de streek van Maldegem n iet deel 
aan de Boerenkrijg in 1 798. De schermutsel ingen die zich het jaar daarop voordeden, 
kan men eerder beschouwen als u itspatt ingen van jongerenbenden die zich onttrokken 
hadden aan de mi l itaire dienstpl icht en door de Fransen onder een en dezelfde noemer 
van brigands gerangschikt werden. Het drastische optreden van de Franse ordedien
sten en de col laboratie van een bepaalde bourgeoisie l ieten niet toe dat het tot een doel
gerichte en gecoördineerde actie kwam . 
We stellen ook vast dat, in een tijd waar al le communicatie nog gebeurde per brief door 
bodes te paard of te voet, de bevoegde instanties snel ingel icht waren en dat die auto
riteiten zonder veel tijdsverl ies reageerden om adequate maatregelen te treffen en om 
soms grootscheepse operaties te laten uitvoeren op het grondgebied van diverse kan
tons en zelfs van versch i l lende departementen.  We kunnen ons dan ook afvragen of het 
in onze computertijd sneller zou gaan . Vast en zeker zouden er menigvuldige vooraf
gaande vergaderingen aan te pas komen en zou er overleg gepleegd moeten worden 
met tal van overheden vooraleer een besl issing uit de bus zou komen . 
De onvolledigheid van de bewaarde archieven laat niet toe om zomaar een exact cijfer 
te geven van het aantal Maldegemse jongeren dat werkel ijk d ienst deed in het Franse 
leger, evenmin om de namen te vermelden van diegenen die sneuvelden, door ziekte en 
ontbering omkwamen of deserteerden . Dit zou een diepgaande studie vergen. Toch het 
overwegen waard voor een volgend artikel .  l 231 
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BIJLAGE A 

De bestuursorganen tijdens het Directoire tijdperk (1 795- 1 799) 

Departement 
De republ iek was ingedeeld in een aantal departementen. Voor ons gewest: het 
Scheldepartement (huid ige provincie Oost-Vlaanderen en een deel van Zeeuws
Vlaanderen) en het Leiedepartement ( hu id ige provincie West-Vlaanderen) .  
I n  de departementen was er naast een aantal administrateurs voor de diverse bestuurs
organen, eveneens een commissaire du d i rectoire exécutif. In feite een rechtstreekse 
vertegenwoord iger van de Parijse autoriteiten. Vanaf het Consu laat (eind 1 799) verving 
men deze ambtenaar door een préfet (prefect). In 1 800 schafte men de kantonnale 
besturen af en creëerde men een nieuw bestuursorgaan: het arrondissement met aan 
het hoofd een sous-préfet. 
Een departement was ingedeeld in een aantal kantons. 



Kanton 
Het kanton Maldegem omvatte de gemeenten Maldegem, Adegem, Middelburg, Sint
Laureins, Knesselare, Ursel ,  Oostwinkel en Ronsele. 
Als wetgevende macht: de vertegenwoord igers van de gemeenten, nameli jk de agents 
en de adjoints , voorgezeten door een président mun ic ipal . ( p res ident) . 
Als u itvoerende macht :  de commissaire du  d i recto i re exécutief (commissaris ) .  
A ls  gerechtelijke macht: de juge de paix (vrederechter) ,  die bovendien officier van 
gerechtelijke politie was. 

Gemeente 
In elke gemeente was een agent municipal en een ad joint munic ipal voorzien.  Als we het 
in de tekst hebben over bijvoorbeeld de "agent van Oedelem" bedoelen we n iet een 
pol itieagent, maar wel de verantwoordelijke van deze gemeente - te vergel ijken met een 
burgemeester. Vanaf het Consulaat werden die benamingen gewijzigd in maire (burge
meester) en secrétaire (secretaris) . Het is pas door de wet van 1 7/02/1 800 dat de 
gemeenten een autonoom bestuur kregen. 

De functionarissen in Maldegem 

Commissaris van het kanton: Joseph (Josse), Jean, Vander Donck, afkomstig van 
Gent. Was van 1 800 tot zijn overlijden op 50-jarige leeftijd in 1 809 burgemeester van 
Maldegem. Hij werd opgevolgd door Phil ippe Pecsteen. 

Secretaris :  Jan Eghels. Die werd op 24 mei 1 799 vervangen door Jean Baptist Van 
Loo. 

Klerk: Jean Baptist Van Loo. 
President: J.B. Pecsteen. 
Vrederechter: Phi l ip De Smet. 
Agent van Maldegem: Joseph Claudon, heelmeester. 
Adjoint van Maldegem: Pierre Roels. 

Enkele wijzigingen in de bestuursposten 
Commissaris Vander Donck deed in december 1 797 offic ieel zijn beklag over de hou
ding van een aantal van zijn functionarissen,  onder meer voor de slordigheid in  de admi
nistratie en beschuld igde sommigen zelfs van incivisme en stelde voor er enkele te ver
vangen, namelijk :  
- de vroegere griffier van het Ambacht Maldegem J.B.  Pecsteen, die sedert 6 augustus 
1 795 president municipal was , te vervangen door Bernard Vermeersch, brouwer en 
ex-agent van Maldegem; 
- de agent van Maldegem Joseph C laudon , door Pierre Verstringe, landbouwer en 
tevens bijzitter van de vrederechter. Claudon werd op 1 7  ju l i  1 798 u it zijn funcie onthe
ven; 
- de adjoint van Maldegem Pierre Roels door François Cruyl , brouwer en ex-adjoint; 
- de agent van Ursel Pierre Rombout door Pierre Gi l l is , landbouwer; 
- de adjoint van Sint-Laureins Benoit Van Damme door Josep Looghe, heelmeester en 
ex-adjoint van Sint-Laureins. 

In de open ingszitting met het nieuwe bestuur op 20 apri l 1 799 zien we dat Bernard 
Vermeersch president is, Pierre Verstringe adjoint van Maldegem en Jean Verle agent 
van Sint-Laureins. Hernieuwden hun mandaat : Potvliege, agent van Adegem, Charles 
Van Hul le, agent van Ronsele, J.B. Slock, agent en J.  Gi l l is , adjoint van Urse l ,  Hi laire l 233 
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Van de Maer, adjoint van Middelburg, Comand,  adjoint van Oostwinkel . Er is geen afge
vaard igde van Knesselare vermeld .  Op 22 mei 1 799 werd Jean Van Couter benoemd 
tot adjoint van Knesselare en op 1 7  mei 1 799 Waelput tot agent van Oostwinkel, in ver
vanging van Geerte n .  

Bronnen: RAG, Scheldedepartement, nrs 2041 /22 en 5656. 

BIJ LAGE B 

Naamlijst van de hoogste belastingbetalers in de gemeenten Maldegem, 
Knesselare en Sint-Laureins 

Gemeente Maldegem Bedrag Gemeente Sint-Laureins Bedrag 

Jean Pierre De Zautere 82, 1 1  Jacques L Van de Kerckhove 35,30 
Pierre Lambrecht 66,64 Frans Pynaert 29,42 
Bernard De Smet 66,64 Frans Rots 49,42 
Jacques De Smet 96, 72 J .  Frans Steyaert 40, 62 
Wed .  Phi l ips Pecsteen 66,60 C. Van De Moere 49,42 
Simon Laros 52,36 Adrien Van de Leest 35, 30 
Pierre Jean De Smet (père) 46, 4 1  Wed . Van Hecke 35,30 
Marians De Rijcke 48,79 Joseph Bral 49,44 
Angelus De Baets 4 1 ,65 Charles de Coster 49, 42 
Pierre Van Piperzeele 48, 79 J .  Frans Van de Kerckhove 37,82 
Pierre Bernard Dalle 48,79 C. Martens 29,42 
Jean Verpoorten 48, 79 Joannes Van Hecke 49,42 
Jean De Brabandere 48,79 Martin Wil le 49, 42 

Ambrois De Candt 48,79 Pierre Notte 49,42 

Joseph D'hondt 48,79 Pierre De Meyer 49,42 

Bernard Coene 48, 79 C. Van N ieuwenburg 29,42 

Jean Roels 48, 79 Joannes Van Kerckhove 29,42 

Adrien De Bruyckere 48,79 l gnace Wil le 35,30 

Joseph Coene 48,79 Pierre Dhondt 29,42 

Pierre Bernard De Smet 48,79 Pierre Van Daele 35,40 

Gemeente Sint-Laureins Bedrag Gemeente Sint-Laureins Bedrag 

Franc ies Van Damme 25,00 Jacques Goossens 25,00 

Corn Jacques De Vl ieger 25,00 Alexis Haelemeersch 25,00 

Henry Ceulenaere 25,00 Jean Frans Van Hyfte 25,00 

Pierre Ant Huyghe 25,00 Lieven Van Waes 25, 00 

Pierre Jean Begh ijn  25,00 Jacques De Rijcke 25,00 

Jean Bernard Lievens 25,00 Constantin Janssens 25,00 

Jean Savat 25,00 Jacques Sierens 25, 00 

Frans Vercraye 25,00 Jean De Vu lder 25,00 

Jacques Haverbeke 25,00 Pierre De Rijcke 25,00 

Charles Schollaert 25,00 George Van Hecl(e 25,00 

De l ijst vermeldt de inwoners met het bedrag dat ze moesten voorschieten voor de boe-
tes die eind 1 799 aan deze gemeenten opgelegd waren. (GAM - 243 1 )  



WASSEN EX-VOTO'S 
IN DE SINT-PETRUS EN 

SINT-PAULUSKERK T:E·-�MIDDELBURG 
Mark Adriaen 

Een merkwaardigheid in de Bladelinkapel 

De noordelijke aanbouw tussen koor en dwarsbeuk van de M iddelburgse Sint-Petrus en 
Pauluskerk omvat een d ienstru imte met o.m. de toegang tot de toren,  en een kapel d ie 
gemeenzaam de Bladelinkapel wordt genoemd. Aan de oostmuur van deze aanbouw
kapel is een rondbogige toonkast bevestigd met tiental len wassen ex-voto's die aan spij
kers op vier houten latjes hangen of op de bodem staan. Soms hangen er meerdere 
beeldjes aan één spijker. De kast is van beschi lderd smeedijzer en heeft geen achter
wand. De zijwand is een houten kader in balkvorm . Het g las is mondgeblazen, van voor 
1 920. De muurvitrine werd vermoedeli jk vervaard igd in het midden van de 1 9de eeuw. 
De kast kon geopend worden om geofferde beeldjes bij te hangen.  Dankzij deze kast 
zijn de meeste beeldjes in goede staat bewaard gebleven 

Parochiekerk Middelburg, votievenkast in 
de Bladelinkapel. 1 235 



Ex-voto's 

Een ex-voto is een voorwerp dat de gelovige schenkt aan een hei l ige in een bedevaart
plaats als dank voor genezing of voorspoed of om gezondheid en voorspoed te beko
men. Ex-voto's kunnen al lerlei vormen aannemen . Meestal verwijzen ze naar de ziekte 
waaraan men leed. Zo worden er krukken , prothesen, bri l len en breukbanden geofferd ,  
maar ook voorwerpen d ie  speciaal voor d i t  ritueel vervaardigd werden: afbeeldingen 
van mensen, l ichaamsdelen en zelfs dieren in allerlei materialen .  Er bestaan ex-voto's 
van aardewerk, was, zi lver, hout, ijzer en steen. Iemand die aan een oorkwaal leed , offer
de de afbeelding van een oor in was of plaatzi lver. Er bestaan tevens votiefschi lderijen 
en bedankingsplaatjes. Deze treffen we nog aan bij de 0.-L .-Vrouw van Lourdesgrot te 
Oostakker. 
De voorstel l ing van menselijke l ichaamsdelen of organen is vaak zeer real istisch-anato
misch.  Dieren komen steeds in hun total iteit voor. 

De term ex-voto komt uit het Latijn en betekent letterl i jk "gegeven uit gelofte" .  Reeds in 
de oudheid werden votieven aan de godheid geschonken uit dank voor genezing. Een 
votieftafeltje, bewaard in  het nationaal archeologisch museum te Athene, i l lustreert dit : 
een man offert een been waarop spataderen zichtbaar zijn .  Het werd uit dank voor gene
zing opgedragen aan Asklepios, god van de geneeskunst. 
Ook in  onze streken werden er tijdens de preh istorie offerandes aan de goden geschon
ken. Bij de kerstening namen de Ierse monniken , die dezelfde Keltische cultuur hadden, 
deze gebruiken over. Plaatsel ijke hei l igen namen in veel gevallen de genezende eigen
schappen en zelfs de voorstel l ingswijze van de heidense goden over. 
Aan geneeshei l igen werd een bepaalde special iteit toegeschreven omwi l le van de 
naam van de hei l ige,  de plaats waar deze vereerd wordt of door een gebeurtenis in het 
levensverhaal .  De Vlaamse hei l ige Godel ieve werd in 1 070 gewurgd. Zij wordt aange
roepen tegen keelpi jn.  S int-Cornel ius is specialist voor het hoornvee, omdat het Latijnse 
cornu hoorn betekent. In Zu lte wordt Sint-Petrus vereerd tegen zilt, een huidziekte. De 
ziekte verwijst naar de gemeentenaam. 
Het offeren van ex-voto's is een onderdeel van heel wat rituelen bij het "d ienen" voor een 
geneeshei l ige: bedevaart, vaantje, novene, krachtig gebed , medai l le ,  schapul ier, gene
zend water, opwegen, enz. 

Devotie voor Sint-Hubertus te Middelburg in Vlaanderen 

De wassen ex-voto's van Middelburg stel len wel een probleem. Daar het offeren van 
wassen votiefbeeldjes te Middelburg reeds vele decennia lang u itgestoNen is, rijst de 
vraag voor welke hei l ige hier "gediend" werd. Marc Martens stelt in zijn publ icaties 
terecht dat ze vermoedeli jk in verband staan met het d ienen en bedevaarten voor Sint

Hubertus als patroon tegen de razernij in de 1 9de en eerste decennia van de 20ste 

eeuw. . 
Andere mogelijkheden zijn de H .  Apollonia en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Sint

Apol lonia, geneesheil ige voor tandkwalen, komt theoretisch in aanmerking omdat er 

onder de ex-voto's opvallend veel mondjes met tanden zijn :  10 van de 28 votieven met 

menselijke afbeeldingen of 36% zijn mondjes ! Tanden en mondjes waren de gebruike

l ijke offergaven voor deze tandhei l ige. In de kerk is er tevens een Apollon iarelikwie 

bewaard . 
• 

I n  de Bladel inkapel staat een Lourdesgrot die rond 1 920 met puin u it de Eerste 

Wereldoorlog werd opgebouwd . Twee recente dankplaten in imitatiemarmer i l lustreren 

de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw. 



Toch zijn er heel wat aanwijzingen dat de wassen votieven rel icten zijn van de grote en 
gekende verering voor Sint-Hubertus te Middelburg " in het Brugse Vrije'' . 
Sporen van een belangrijke devotie voor Sint-Apol lonia werden niet gevonden en de 
votiefkast is  du idelijk ouder dan de Lourdesgrot. Mogelijk stond op deze plaats,  al ware 
het slechts tijdelijk, een altaar met een devotiebeeld van Sint-Hubertus. In de 1 9de eeuw 
wordt "de kapel van St. -Hu ibrecht" binnen de kerk vermeld .  In 1 905 werd in de kerk een 
nieuw altaar aan Sint-Hubertus gewijd ,  met in het retabel drie taferelen uit zijn leven . 

Sint-Hubertus is één van de geneeshei l igen. Hij wordt vooral aangeroepen tegen razer
nij .  Sporen van de Sint-Hubertusverering te Middelburg zijn zeer tal rijk :  

Een houten bustebeeld van de hei l ige op een re l ikwiesokkel ,  1 8de-eeuws. 
De Sint-Hubertusre l ikwie, die in een u itsparing van het rel iekbeeld werd geplaatst. 
De rel ikwie wordt vermeld in 1 823 in een bisschoppelijk visitatieverslag . Ze werd 
doorgaans gebruikt om mensen en dieren te zegenen . 
Twee Sint-Hubertussleutels; ze werden te Middelburg gebru ikt om d ieren van razer
n ij te genezen of te vrijwaren.  Het ijzer werd in open vuur witg loeiend gemaakt en 
tegen de wonde van het gebeten dier gedrukt. Bij gezonde en verdachte dieren 
werd het ter bescherming op het voorhoofd ingebrand.  Het ritueel werd aangevuld 
met negen dagen afzondering,  toediening van Sint-Hubertusbrood en voorgeschre
ven gebeden. De Hubertussleutels hebben de vorm van een spijker met platte kop,  
waarop een jachthoorn is afgebeeld .  D i t  is een typisch attribuut van Sint-Hubertus. 
De sleutels zijn gezet in  een stevig houten handvat. 
Affiches voor de octaaf ter ere van Sint-Hubertus ,  de vroegst bewaarde daterend van 
1 832, de jongste van 1 88 1 . De Sint-Hubertusverering moet te Middelburg wel zeer 
belangrijk geweest zijn .  Pius V I I ,  paus van 1 800 tot 1 823, verleende immers een vol le 
aflaat aan de deelnemers aan deze octaaf. Op deze affiches wordt de aanwezigheid 
van de sleutel van de H .  Hubertus expliciet vermeld .  
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Affiche voor de octaaf ter ere van Sint
Hubertus, 1 881  (verz. M. Martens) 

Reliekbeeld van de H. Hubertus in de kerk 



Er bestond een Litanie van de H .  Hubertus; ze was te bekomen in de sacristie. 
De oude kerkrekeningen vermelden de betal ing van brood, door een plaatselijke 
bakker geleverd ter gelegenheid van Sint-Hubertusdag . Sint-Hubertusbroodjes wor
den nog steeds gewijd en aangeboden ter vrijwaring van hondsdolheid bij mensen 
en d ieren .  Het gebruik is heel oud.  In de Catechismus van de kerkelijke feesten in  
het bisdom Gent werd in 1 895 vermeld dat in alle kerken van het bisdom op de feest
dag van Sint-H ubertus,  telkens op 3 november, Sint-Hubertusbrood gewijd werd ter 
bescherming tegen z iekten,  vooral razernij . 
Sinds 1 850 d raagt één der kerkklokken de naam Hubertus 
In 1 952 werd de nieuw gebouwde school onder de naam "Sint-Hubertusschool" 
ingewijd .  

Sint-Hubertus is n iet al leen geneeshei l ige tegen razerni j .  h ij is tevens patroonhei l ige voor 
jagers, ru iters en beenhouwers. Nu nog zijn er op veel plaatsen Sint-Hubertusvieringen 
voor de paardenl iefhebbers. H ij was de patroonhei l ige van het g i lde der beenhouwers 
te Gent. Zijn genezende krachten beperken zich niet tot hondsdolheid. In Wal lonië werd 
h ij tevens aangeroepen bij adderbeten,  wondroos , " razende waanzin" ,  "trage koorts" en 
hevige tandpijn ,  die in  de provincie Luik "maû d 'Saint-Houbert" werd genoemd . 

Sint-Hu ibrecht was een Vlaamse hei l ige. H ij werd bisschop van Tongeren en bracht zijn 
bisschopszetel rond 708-709 over naar Luik .  H ij overleed in 727 in Tervuren. De devotie 
voor Sint-Hubertus was in onze streken zeer groot. Er zijn tal van bedevaartplaatsen voor 
deze geneeshei l ige gekend.  Enkele voorbeelden: 

Oost-Vlaanderen:  Gent, Middelburg-in-Vlaanderen , Munte, Sint-Denijs-Boekel, Sint
Maria-Oudenhove, Wachtebeke 
West-Vlaanderen:  Brugge Sint-Pieter, Zi l lebeke (sinds 1 990) 
Frans-Vlaanderen :  Audreghem,  C lerques, Dr incham, Hazebroek, Katsberg , 
Ledringhem, Sint-Omaars, Vleteren,  Zerkel ,  Zermezele 
Brabant: Diest, Elewijt, Leefdaal , Mechelen, Orsmaal, Schaffen,  Sint-Ulrikskapel le, 
Tervuren, Wackerzeel 
Antwerpen-stad 
Limburg :  Sint-Hu ibrechts-Li l le ,  Tongeren,  Zolder 
Luik:  Awirs, Hermal le, Hozémont, Luik, Verlaine 
Namen-stad 
Luxemburg: Saint-Hubert, het belangrijkste devotiecentrum voor Sint-Hubertus. H ier 
b leef een votiefkastje bewaard met plaatzi lveren ex-voto's van vooral harten, maar 
ook een menselijke f iguur en een hoofd . Er hangen ook enkele armen en benen in 
was, al les toegewijd aan de H. Hubertus.  

I n  Zeeland werden er opvallend veel Hubertushoorntjes opgegraven. Het zijn laatmid
deleeuwse pelg rimstekens in tin-lood legering met de afbeelding van een jachthoorn. Ze 
werden meegebracht als souvenir  en bewijs van een Sint-Hubertusbedevaart, en als 
krachtig beschermteken gedragen. De meeste hoorntjes werden u it Saint-Hubert mee
gebracht. Onderzoekers van deze vondsten slu iten n iet uit dat ze ook in andere Sint
Hubertusoorden verspreid werden. Het is verleidelijk Middelburg-in-Vlaanderen daar
voor in aanmerking te laten komen, gezien de nabijheid van Zeeland. Arch iefonderzoek 
zal moeten uitwijzen of de Hubertusdevotie te Middelburg teruggaat tot de jaren 1 500. 
Voorlopig wijst niets daarop, en is 1 823 de vroegste referentiedatum. 



Inventaris en beschrijving van de ex-voto 's van Middelburg, situatie op 1 juni 
1997 

Bovenste rij : 

_ l  f 

1 .  Schaapje, hol gegoten met een touwtje. De achterkant is afgebroken. Het votief
beeldje is vervui ld ,  wat erop wijst dat het zich aanvankelijk lange tijd bu iten het 
kader bevond, bijvoorbeeld hangend aan het hei l igenbeeld . Productiecentrum :  
mogelijk De  Myttenaere uit Heule, 1 ste helft 20ste eeuw. 

2 .  Been met voet en  u itstu lpende knie. Dit detai l verwijst naar de  ziekte waarvoor de 
gelovige kwam d ienen . Het votief is hol gegoten met een touwtje en is  van bleke 
paraff i newas. 

3 .  Vrouwenhoofd in schuine houding,  ho l  gegoten met een touwtje, vergeelde paraffi
newas. De luchtbel len in de was wijzen erop dat de paraffine te warm was bij het 
gieten. Productiecentrum: Hautekiet Brugge, 2de kwart 20ste eeuw. 

4 .  Paard met zichtbare manen, hol gegoten in dubbele g ietvorm. 
5 .  Mondje met tanden, ovaal plaket u i t  enkele gietvorm,  dun gegoten met een touwtje. 
6.  Plaket met varken, afgesneden bovenhoeken, meegegoten touwtje, vergeelde was . 

Productiecentrum: Hautekiet Brugge, 2de kwart 20ste eeuw. 
7. Naakt kindje met de handjes op het hart, hol gegoten met touwtje, paraffinewas. 

Productiecentrum : Hautekiet Brugge, 2de kwart 20ste eeuw. 
8. Plaket met varken, zoals nr. 6. 
9. Liggende koe, hol gegoten in driedelige gietvorm met touwtje. 

Tweede rij: 
1 0. Vrouwenhoofd , zoals nr. 3 ,  bleke paraffinewas. 
1 1 .  Plaket met koe, afgesneden bovenhoeken, meegegoten touwtje, vergee lde was. 

Productiecentrum: Hautekiet Brugge, 2de kwart 20ste eeuw. 
1 2. Hand met reeksnummer 1 5 , hol in dubbele vorm gegoten met touwtje, bleke paraf

finewas. Productiecentrum: mogelijk De Myttenaere, Heule. 
1 3. Biddende vrouw op vierkante sokkel ,  hol gegoten met een dikke wand .  Rond de 

hals is een touwtje gebonden. 
14. Mondje met tanden, zoals nr. 5. 
1 5. Mondje met tanden, zoals nr. 5 .  J 239 
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1 6 . Kinderhoofd , hol gegoten met touwtje. Productiecentrum : Hautekiet Brugge, 2de 
kwart 20ste eeuw. 

1 7 . Buste met kinderhoofd en meegegoten touwtje. Productiecentrum: Arme Claren te 
Brugge. 

1 8 . Plaket met varken ,  zoals nr. 6 .  De bovenhoeken zi jn afgerond. 
1 9. Mondje met tanden, zoals nr. 5 .  
20 .  Mondje met tanden, zoals nr. 5 .  
2 1 . Biddend en knielend meisje, vol gegoten.  Rond de hals is een touwtje geknoopt. 

Derde rij : 
22. Plaket in de vorm van een sp itsboog met biddende ridder, vergeelde was, in enke

le gietvorm gegoten met touwtje. Productiecentrum: Hautekiet, Brugge, 2de kwart 
20ste eeuw. 

23. Plaket met koe, zoals nr. 1 1 .  
24 . Paard , zoals nr. 4 .  
25. Plaket met biddende vrouw, afgeronde rechthoek, meegegoten touwtje, vergeelde 

paraffinewas. Productiecentrum Hautekiet, Brugge, 2de kwart 20ste eeuw. 
26. Mondje met tanden, zoals nr. 5 .  
27. Mondje met tanden, zoals nr. 5 .  
28. Mondje met tanden, kleiner type, in  dubbele vorm gegoten met touwtje. De gietke-

gel is nog aanwezig .  Het mondje is massief gegoten en is onderaan vlak. 
29 . Mondje met tanden, zoals nr. 28. 
30. Mondje met tanden, zoals nr. 28. 
3 1 . Plaket met varken, zoals nr. 6. 



Vierde rij : 
32. Plaket met varken, zoals nr. 6. De bovenhoeken zijn afgerond , de rechterkant is 

afgebroken. 
33. Plaket met biddende vrouw, zoals nr. 25. 
34. Hoofd van een man , hol gegoten met touwtje. Het gezicht is zeer gedetai l leerd, een 

deel van de hals is afgebroken. 
35.  Plaket met varken, zoals nr. 6 ,  gedeeltel i jk afgebroken .  
36. Plaket met varken, zoals nr. 6 .  De bovenhoeken zijn afgerond, de rechterkant i s  

afgebroken. 
37. Hoofd van een man , hol gegoten met touwtje, b leke paraffinewas. Hautekiet, 

Brugge, 2de kwart 20ste eeuw. 
38. Jezuskindje met open armen , vol gegoten met touwtje. De l inkerarm is afgebrand,  

wat erop wijst dat het beeldje d icht  b ij een brandende kaars h i ng .  
Productiecentrum: Verougstraete, Deinze, midden 20ste eeuw. 

39. Naakt kindje, zoals nr. 7. 

Op de bodem van de kast: 
40. Plaket met biddende vrouw, zoals nr. 25. 
4 î .  Voet met onderbeen, hol gegoten in dubbele gietvorm, bovenaan brandsporen.  

Wegens beschad ig ing werd het bovendeel met kn ie afgesneden . 
Productiecentrum: Van Speybroeck, Sint-Amandsberg , 2de kwart 20ste eeuw. 

42. Meisje met kerkboekje, hol gegoten in dubbele vorm, witte paraffinewas, geen 
ophangtouwtje. Productiecentrum:  Van Speybroeck, Sint-Amandsberg , midden 
20ste eeuw. 

43. Hoofd van een man, hol gegoten met een touwtje, vergeelde paraffinewas. 
Productiecentrum : Hautekiet, Brugge, 2de kwart 20ste eeuw. 

44. Buste met meisjeshoofd op een ovale sokkel ,  hol ;  rond de hals werd een touwtje 
gebonden . Productiecentrum: Van Speybroeck, Sint-Amandsberg , 2de kwart 20ste 
eeuw. 

Betekenis van deze verzameling 

Vervui l ing bij één exemplaar en brandsporen bij twee andere wijzen erop dat de wassen 
ex-voto's te Middelburg ook buiten de devotiekast h ingen. Het is n iet u itgesloten dat er 
net zoals op andere bedevaartplaatsen ex-voto's h ingen bij of aan het hei l igenbeeld van 
Sint-Hubertus , dat geflankeerd was door kandelaars of een kaarsenkroon. Hopel ijk kun
nen getuigenissen van lezers en eventueel foto's de juiste omstandigheden van deze 
verdwenen devotie toel ichten. 

Wel licht werden bi j  het verdwijnen van het gebruik al le restanten in de kast opgeborgen. 
Het zi jn pareltjes van vervlogen volkskunst, die het verd ienen zorgzaam bewaard te wor
den. 

De wassen votiefbeeldjes komen van d iverse productiecentra, onder meer 
- de kaarsenfabriek Hautekiet te Brugge 
- de kaarsenfabriek Van Speybroeck te Sint-Amandsberg bij Gent 
- de kaarsenfabriek Verougstraete te Deinze 
- het klooster der Arme Claren te Brugge. 

Een groot aantal ervan konden toegewezen worden dankzij vergel ijkingsmateriaal en 
bewaard gebleven gietvormen. l 241 



Gipsen dubbele gietvorm Hautekiet voor naakt 
kindje 

Gipsen dubbele gietvorm Hautekiet voor hoofden 

Gipsen dubbele gietvorm 
Van Speybroeck voor 
been en meisje met kerk
boek 

Gietvorm en houten 
model van de zusters 
Arme Claren van Brugge 
voor buste van een kind
je 



De stukken van de Brugse wasgieterij Hautekiet zijn het best vertegenwoord igd .  Dit cen
trum lag trouwens het dichtst bij het bedevaartsoord Middelburg. De plaketten van 
Hautekiet waren goedkope en volkse imitaties van de kostbare ex-voto's in zi lverp laat 
die tot het begin van de 20ste eeuw onder meer in Vlaanderen vervaardigd werden. 
Er z i jn zowel antropomorfe als zoömorfe votiefbeeldjes aanwezig ,  respectievel ijk met 
mensel ijke en met dierl ijke afbeeldingen. 
Onder de menselijke afbeeldingen: 1 0  vol ledige f iguren 

8 hoofden 

Bij de dieren:  

10 mondjes 
1 hand 
2 benen 
7 varkens 
3 koeien 
2 paarden 
1 schaap 

Voor het tweede type mondjes dat in  Middelburg vertegenwoord igd is, vonden we geen 
vergelijkingsmateriaal uit andere bedevaartsoorden, waardoor ze vermoedeli jk van loka
le productie zijn .  Het kwam op veel plaatsen voor dat de koster met wasoverschotten 
van kaarsen wassen votiefbeeldjes goot voor de plaatsel ijke devotie. Dit gebeurde met 
houten,  tinnen of gipsen gietvormen . 

Over de verkoop van de wassen ex-voto's te M iddelburg hebben we geen gegevens. 
Op andere plaatsen in Vlaanderen gebeurde dit op velerlei manieren : 
- in de kerk door de koster of een kapelverantwoordel ijke 
- in een devotiewinkeltje in de omgeving van het bedevaartsoord 
- door leurders met kraampjes ter gelegenheid van de feestdag van de hei l ige. 
I n  de kerkrekeningen werden geen vermeldingen van aankoop van wassen ex-voto's bij 
kaarsengieters aangetroffen ,  waardoor we mogen veronderstel len dat de verkoop niet in 
de kerk gebeurde. Het feit dat er votieven uit vele productiecenta aanwezig zijn ,  kan 
erop wijzen dat bedevaarders die naar Middelburg-in-Vlaanderen kwamen dienen, hun 
beeldjes meebrachten uit andere devotieplaatsen .  

Het geheel van de wassen ex-voto's van Middelburg kan zeker in verband gebracht wor
den met de devotie voor de H .  Hubertus:  mensel ijke f iguren en dieren ter vrijwaring van 
beten van honden , hoofden ter genezing van razernij ,  ledematen bij beten door een 
hond en mondjes met tanden bij tandpijn, of verwijzend naar gevaarlijke beten. 

Bronnen: 
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Gand, 1 895. 
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Marc MARTENS : Oe parochiekerk van Sint-Petrus en Sint-Paulus te Middelburg-in-Vlaanderen, 1 994. 
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NIEUWE BIOGRAFISCHE GEGEVENS 
OVER PIETER BLADELIN , 

DE STICHTER VAN MIDDELBURG 
Marc Martens 

In de brochure Pieter Bladelin, ca. 14 10- 1472, en Middelburg in Vlaanderen, 1444- 1994. 
Een biografie " "  u itgegeven in 1 994 ter gelegenheid van de viering 550 jaar 
Middelburg,  publ iceerden we over een tiental bladzijden een u itvoerige biografie van 
Pieter Bladel in .  We noteerden daarbij dat deze bes l ist nog zou vervol ledigd kunnen wor
den met n ieuwe gegevens uit l iteratuur  en arch iefonderzoek. Volgt hier een reeks aan
vul l ingen, voor een groot deel geput u it enkele recente publ icaties die zelf sterk onder
bouwd zijn met en verwijzen naar arch ival ische bronnen. Bij deze aanvu l l ingen houden 
we dezelfde strikt chronologische volgorde en het systeem van bronnenverwijzing aan 
als in genoemde brochure.  U it arch ival ische bron komen twee gegevens over Bladel ins 
openbare functies . Vroegere biografieën , o .m.  van De Smet en van Verschelde, stellen 
1 436 als het jaar waarin Bladel in zijn eerste officiële ambt opnam, n l .  dat van tresorier 
van de stad Brugge1 , een gegeven dat wij in voormelde publ icatie overnamen. Bladelin 
bekleedde zijn eerste openbare functie echter al zes jaar eerder. Merkwaardig is, dat dit 
in  hetzelfde document te vinden is waaruit die eerdere biografen hun jaartal 1 436 als 
begin van Bladel ins carrière haalden, met name uit de registers van de wetsvernieu
wingen van de stad Brugge : 

1 430 , 2 sept . :  

1 434, 2 sept . :  

Pieter de Leestmakere "de jonghe", naast o .m .  Jacob Adornes 
en Simoen van Aertrycke, aangewezen als raadsl id bij de 
Brugse magistraat; burgemeester van de Raad is Phi l ips 
Metteneye. 
(Stadsarch ief Brugge,  nr. IV 1 28 ,  Reeks 1 1 4 
Wetsvernieuwingen 1422- 1443, f0 57b) 

Pieter de Leestmakere andermaal raadsl id, naast o.a. Jacob 
vanden Vagheviere f i l ius Jan , zijn schoonbroer. 
(Stadsarch ief Brugge, nr. IV - 1 28 ,  Reeks 1 1 4 
Wetsvernieuwingen 1422- 1443, f0 94) 

Bl ijkens talrijke vermeld ingen en verwijzingen in een onlangs verschenen boek over de 
opstand van Brugge tegen het hertogelijk gezag in 1 436- 1 438, heeft Bladel in in die jaren 
een aanzienl i jke rol gespeeld als raadsl id en d iplomaat in d ienst van zijn stad. We ver
nemen er echter ook een voorval uit de privé sfeer, waarin we hem heel even anders 
leren kennen dan als de beheerste en pl ichtsbewuste ambtsdrager. Gezien de aard van 
dit voorval, gaan we ervan uit dat het wel degelijk Pieter Bladelin junior betreft: 

1 434 : Bladel in wordt voor de Brugse rechtb"ank veroordeeld tot een 
(afkoopbare !) bedevaart naar Rome, wegens de beledigingen 
die h ij "in hitte van bloede" geuit heeft tegen de moeder van 
Gi l l is  Bonin .  



1 437, jan 

1 437, 1 3  febr. : 

1 437, 1 3  mei e.v. : 

1 437, juni e.v. : 

1 437, 1 4  à 1 6  aug . :  

1 437, 1 7  aug. e.v. : 

1 437, sept. : 

1 437, okt. : 

1 437, 1 4  nov. : 

(DUMOLYN, J :  De Brugse opstand van 1436- 1438. Standen en 
Landen Cl, Kortrijk- 1 997, p .  1 20 n .  284) .  
De gerechtel ijke u itspraak in  kwestie nemen we hierna op a ls  
Bij lage. 

Bladelin organ iseert een samenkomst met een dineetje aan 
huis ,  waarop enkele Brugse vooraanstaanden genodigd zijn ,  
wel l icht om in besloten sfeer te overleggen hoe het tot een ver
zoen ing met de hertog kan komen .  
(DUMOLYN,  o . c .  p .  208 n .  588) 

Bladel in gaat in  opdracht van de stad Brugge een door de her
tog bedongen bedrag van 2000 gouden rijders uitbetalen in 
Gent. 
(DUMOLYN,  o.c. p .  1 87 + n .  5 1 9) 

Bladel in maakt deel uit van een delegatie die naar Rijsel wordt 
gezonden om daar nam'ens Brugge bij de hertog te gaan 
bemiddelen . 
(DUMOLYN,  o .c .  p. 224 n .  653) 

Pieter Bladel in ,  Jan Losschaert, Jan de Mi l  en Jacob Reyngoot 
zijn maandenlang op dip lomatieke zending tussen Brugge, 
Gent, Doornik ,  Brussel en Rijsel om met de hertog tot een ver
gelijk te komen . Mogelijk is Bladel in ju ist in die periode in de bij
zondere gunst van de hertog gekomen .  
(DUMOLYN,  o .c  p .  243-244) 

Het kasteel "Leestkine" van Pieter Bladelin sr" gelegen nabij 
de abdij van Zoetendale aan de Lieve, wordt door Slu izenaars 
bezet, maar spoedig door Bruggel ingen herwonnen . 
(DUMOLYN,  o .c .  p. 245) 

Bladelin aan het hoofd van een Brugse delegatie voor bespre
kingen met de raadsl ieden van de hertog in Aalst. 
(DUMOLYN, o .c .  p. 246) 

Voor onderhandel ingen met de hertog naar Kortrij k ,  
Dendermonde, Brussel en Aalst. 
(DUMOLYN, o .c .  p. 247) 

Reis naar Brussel en vandaar naar Doornik in het kader van 
vredesoverleg . 
(DUMOLYN, o .c .  p. 249) 

Pieter Bladel in en Jan Losschaert zijn te Antwerpen voor onder
handel ingen, die nu via de hertogin verlopen; op 26 nov. bege
ven ze zich met hetzelfde doe l ,  samen met meester Jan de Mi l  
en meester Goossin van der Rijt naar Rijse l .  
(DUMOLYN, o.c .  p .  264 n .  80 1 )  
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eind 1 438 - 1 439 : 

1 438- 1 44 1  : 

1 442, 20 maart : 

I n  vervanging van Jacques Barre , ontvanger van Douai , wordt 
Bladel in  aangesteld als ontvanger van de boete die door de 
hertog aan Brugge is opgelegd.  Ook het innen van de boete 
van het Brugse Vrije is hem opgedragen. Voor onkosten en 
salarissen mag hij de schuld igen met 3 groten per pond extra 
belasten.  
Dit  is well icht de springplank geweest voor een verdere carriè
re in d ienst van het Bourgondische Hof, waarvoor Bladel in 
gedurende de Brugse opstand reeds de rol van agent l ijkt 
gespeeld te hebben. 
(DUMOLYN,  o.c. p .  292 + n .  888, 30 1 + n .  906, 348) 

Bladel in is ontvanger van de "grote brieven" van Vlaanderen,  
dit z ijn domaniale inkomsten, geleverd in natura. 
(CAUC H I ES, J . -M .  : Deux grands commis batisseurs de vil/es 
dans les pays bourguignons: Jean de Lannoy et Pierre Bladelin 
(vers 1450- 1460). I n :  De Jacques Coeur  à Renault .  
Gestionnaires et organisations . . .  Tou louse, 1 995, p .  46, met ver
wijzing) 

Bladel in ,  algemeen ontvanger van Bourgondië, krijgt van de 
hertogen de opdracht door middel van een wisselbrief 7000 
"sa/uts" naar Geoffroy de Thoisy in Venetië over te maken, dien
stig voor een vloot die op het e i land Rhodos de hospitaalrid
ders moet gaan bijstaan . 
(PAVIOT, J .  : La politique navale des Oucs de Bourgogne. Li l le, 
1 995, p .  1 1 0) 

Een recente publ icatie over de Orde van het Gu lden Vl ies laat toe enkele aanvul l ingen 
te brengen o.m. in verband met Bladelins functie als schatbewaarder van de Orde, meer 
bepaald zijn activiteiten rond de kapittels van 1 45 1  te Mons en van 1 46 1  te Saint-Omer. 
Daarbij vernemen we ook de namen van een klerk en een knecht van Bladel in .  
Vooraf d ient echter het gegeven omtrent Bladel ins aanwezigheid op het kapittel van het 
Gulden Vl ies te Gent in december 1 445 gecorrigeerd te worden . Toen was immers Guy 
Gui lbaut nog in leven, die als eerste schatbewaarder sinds de oprichting van de Orde 
in 1 430 deze functie u itoefende tot aan zijn dood in 1 447. Mogelijk werd Bladel in in dat 
jaar reeds aangeduid als z ijn  opvolger, maar vergoedingen daarvoor zijn pas vanaf 1 450 
genoteerd . Het gegeven Gent 1 445 is ontleend aan de Mémoires van Ol ivier de la 
Marche, tijdgenoot van Bladelin2. Merkwaard ig is dat Christyns in 1 668 en Miraeus in 
1 723, het ju iste jaartal van Bladelins functie in de Vl iesorde aangeven, nl. 1 45 1 ,  jaar van 
het kapittel gehouden te Mons3. 

1 447 ? :  

1 450, 1 sept . :  

Bladelin wordt mogelijk reeds in  dat jaar aangeduid a ls  schat
bewaarder van het Gu lden Vlies, in opvolging van de eerste 
schatbewaarder Guy Gu i lbaut. 
(GRUBEN, F. DE : Les chapitres de la Toison d'Or à ! 'époque 
bourguignonne, 1430- 1477. Leuven, 1 997, p. 29, 30 + n . )  

Vanaf dan is  Bladelin zeker tresorier van de Gulden Vliesorde, 
b l ijkens de vergoeding die h ij uit hoofde van zijn functie daar
voor ontvangt: 200 franken, waarvan 1 50 als gage en 50 voor 



habijten. 
(GRUBEN, o .c .  p .  257-258 + n" 264 + n" 494, 495) 

1 45 1 ,  1 april - 21 mei : Bladel in is in opdracht van de hertog op zending.  Alvorens af 
te reizen naar Mons (Bergen) waar begin mei het kapittel van 
het Gulden Vl ies zal gehouden worden waaraan h ij voor het 
eerst als schatbewaarder zal deelnemen, passeert h ij langs 
Brussel .  Bladel in ontvangt een vergoeding van 3 franken per 
dag , dus 1 53 franken voor de hele periode. 
Voor dit kap ittel had ook B ladel ins  klerk, Hennotin (de) 
Sti l lebecque, schrijfwerk verricht, vergoed voor 64 schel l ingen 
en een extra van 4 franken à 32 groten.  
(GRUBEN , o .c .  p .  30 + n"  257-258 + n"  264 + n"  496; p .  499, 
505) 

1 45 1 , ca. 1 9  sept. : Meester Janne van Theimsekin voor vijf dagen naar Antwerpen 
gezonden , waar Bladelin verb l ijft voor onderhandel ingen met 
vertegenwoord igers van de Hanzesteden . 
(G ILLIODTS-VAN SEVEREN, L. : lnventaire des Archives de la 
ville de Bruges - Section première : lnventaire des Chartes. 
Tome V. Brugge, 1 876, p. 409) 

1 456, 1 5  jun i : Giovanni Arnolf in i ,  gekend van zijn huwelijksportret door Jan 
van Eyck,  laat bij Bladel in 46 el len karmijn rood en 5 el len 
blauw fluweel plus ruim 68 el len zwart satijn afleveren,  te 
bezorgen aan de borduurder Th ierry du Chastel om daar koor
kappen, kazuifels en dalmatieken en hun doublure uit te 
maken, dit alles bestemd voor de Sainte Chapelle te Dijon . 
Tegel ijkertijd ontvangt Bladel in van de hertog 25 el len zwart 
satijn "figuré a double poi/" ter waarde van 1 50 ridders of 1 80 
ponden . (GRUBEN , o .c .  p. 77 + n"  277 + n"  5 1 1 )  

1 458-1 460 Procedure voor de offic iaal van het bisdom Doorn ik  tussen 
Pieter van der Muelne als eiser per procuratie voor Pieter 
Bladel in en meester Pieter Doedins, priester, als verweerder, 
aangaande een pachtschuld .  

1 459, 8-22 oktober : 

(G ILLIODTS-VAN SEVEREN , o .c .  p. 425) 

Bladel in is in  opdracht van de hertog op zending vanu it 
Brugge naar Brussel voor zaken en onderhandelingen en 
wordt daarvoor vergoed voor een bedrag van 36 ponden aan 
40 groten Vlaams geld. 
(GRUBEN , O.C.  p.  5 1 3) 

1 46 1 ,  1 2  apri l- 1 9  mei : Zendingen ter voorbereiding van en deelname aan het kapittel 
van het Gu lden Vlies te Saint-Omer; Bladelin ontvangt daarvoor 
een vergoeding van 91 ponden en 4 schel l ingen. 
Zi jn knecht Johannes Christians of Chrispians ontvangt 77 
schell ingen als beloning voor hulp bij het transport vanuit 
Brugge van habijten en ornamenten van de Orde . 
(GRUBEN, o .c .  p. 525-526; p. 294 + n" 528) l 247 



1 46 1 , 7-23 aug . :  

1 463, 1 9  dec. e .v. : 

1 465, 1 2  ju l i : 

1 466 : 

1 467, augustus : 

Diverse reizen vanuit M idde lburg naar Gent ,  Brugge,  
Mechelen , Oudenaarde, Kortrijk en leper om er, in gezelschap 
van Paul Deschamps en Laurens de Maech,  leningen te bedin
gen bij deze steden. Bladelin wordt vergoed voor 40 ponden 
1 6  schel l ingen. 
(GRUBEN,  o .c .  p .  526) 

In  het kader van de kruistocht die Fi l ips de Goede van plan is 
te ondernemen, vergaderen te Brugge samen met Bladel in 
o.m. Pierre de Goux en de pas uit Rome teruggekeerde bis
schop van Doornik en hoofd van de hertogel i jke Raad , 
Gui l laume Fi l lastre, om te overleggen hoeveel en welke sche
pen daarvoor nodig zouden zijn ;  in de volgende dagen winnen 
Bladel in en Simon de Lalaing dienaangaande ook het advies in  
van Geoffroy de Thoisy en anderen die ervaring hebben met 
campagnes in de Levant. 
(PAVIOT, o .c .  p. 1 28)  

Bladel in ontvangt een gezant van het Brugse Vrije om met hem 
te beraads lagen over de bevrijd ing van vissers u i t  
Lombardsijde, door de Fransen gevangen genomen bi j  scher
mutsel ingen rond de "guerre du Bien public ". 
(PAVIOT, o .c .  p .  208 ) 

Bladel in heeft in naam van de hertog onderhandeld met de 
Brusselse tapijtwever Jehan Ie Haze voor de levering van een 
grote partij tapijtwerk. 
(GRUBEN,  o .c .  p. 575) 

Bladel in en versch i l lende vl iesridders zijn bij Karel de Stoute te 
Brussel voor besprekingen in verband met de Orde. 
(GRUBEN,  o .c .  p .  309) 

In een artikel over het verbl ijf van hertog Karel de Stoute en z ijn  gezin te Middelburg tij
dens de kermisweek van 1 4704 maakten we melding van één akte van de hertog, die 
toen vanuit Middelburg naar Gent vertrok. Toch werd er behalve vakantie gehouden, te 
Middelburg ook aan pol itiek gedaan in  het kader van vijandelijkheden vanwege de her
tog van Clarence en de graaf van Warwick . 

1 470, 1 2-20 jun i ;  23 jun i : Vanuit Middelburg-in-Vlaanderen vertrekken op 1 7  jun i  patent
brieven die vijf dagen eerder te M iddelburg in Zeeland waren opgesteld, naar alle ju ris
ten en offic ieren van de Bourgond ische landen; daags voord ien werd een brief gezon
den naar de aartsb isschop van Narbonne in Normandië, waar Clarence en Warwick 
toen verbleven. 
Op 23 juni  brengt zekere Mich iel du Prey vanuit Middelburg een boodschap aan 
Phi l ippe de Crèvecoeur, kapitein van het garnizoen in Le Crotoy aan de baai van de 
Somme, betreffende de ravitai l lering van de troepen aldaar. 
(PAVIOT, o .c" p. 1 68-1 70) 
In het kapittel van de Orde in 1 473 bekloeg de nieuwe schatbewaarder, Gui l laume de 
Clugny, zich erover dat de ondertussen overleden Bladel in zijn rekeningen niet had 
ingediend. Men zou die bij zijn erfgenamen gaan opvragen. (GRUBEN, o.c. p. 372) 



Pieter Bladel in was ook hofmeester van de schuttersg i lde van Sint-Sebastiaan in 
Brugge. Een jaartal of periode kunnen we daar niet aan verbinden. I n  1 472 werd voor 
hem aan deze gi lde een doodsschuld van 9 schel l ingen betaald 5• (In zijn Histoire de 
la Gilde des Archiers de Saint-Sébastien 6 vernoemt H. GODAR Bladelin als confrater 
van de gilde, evenwel zonder nadere specificaties). 

I n  de rand van deze aanvul l ingen op de biografie van Bladel in vermelden we nog dat 
h ij een achtergrondrol toebedeeld krijgt in de h istorische romans van de Engelse schrijf
ster Dorothy Dunnett. 
In De Opkomst van Niccolo 1 gaat Bladel in in het gezelschap van Tommasso Portinari , 
Giovanni Arnolfin i ,  Jan Vasquez en nog anderen,  op de Venetiaanse galeien die net de 
haven van Sluis zijn binnengevaren,  de goederen controleren die voor hertog Fi l ips de 
Goede zijn meegebracht. Ten hu ize van meester Bladel in in  de Naaldenstraat te Brugge 
logeert Lodewijk, de dauphin van Frankrijk ;  daar wordt voor de commandant van de 
Venetiaanse vloot een banket aangerecht -aangekond igd door trompetters- waarop ook 
de Van Veeres en de Van Borseles aanwezig zijn, en wordt vastenavond gevierd . Bij 
Bladelin moet onderhandeld worden over de schenking van een struisvogel aan het hof 
van Mi laan, en op de Brugse reien worden Bladel ins schaatsstij l ,  mimiek en stem tot 
groot jol ijt van de omstanders geïmiteerd . 
I n  Dunnett's roman The Spring of the Ram ( 1 987) ontmoeten we Bladel in op het kapittel 
van het Gulden Vl ies te Saint-Omer. 

Tot slot nog twee Brugse naamgenoten die we in geen andere biografieën vermeld vin
den, en die we, zo er al verwantschap zou bestaan , voorlopig ook niet in de stamboom 
van Pieter Bladelin kunnen inpassen: 
Een Gadifeer of Gadefeer Bladelin staat bekend als belastingbetaler te Brugge van 
december 1 394 tot oktober 1 395 . H ij woonde "bachten nestkine", in de Neststraat, en 
was in  1 400 oudekleerkoper, handelaar in tweedehandse kled i j .  In 1 401  was h ij 
bestuursl id van dit ambacht. 
(BLOCKMANS, W" e.a .  : Studiën betreffende de sociale structuren te Brugge, Kortrijk 
en Gent in de 14e en 15e eeuw. Deel ll. Tabellen. Standen en Landen LVI I ,  Heule, 1 972, 
p .  56) 
Van een Clais de Leestmakere, die woonde in het Lievevrouwzestendeel, intrigeert voor
al de achternaam, omdat die aan Pieter Bladel in sr. zou toegekend zijn als toenaam 
omwi l le van het bouwen van het " kasteel"  van Leestjes nabij het hu id ige 
Leestjesbrugge. De Leestmakere is dus  geen exc lusieve bijnaam van Pieter Bladel in sr. 
en zijn nazaten.  Clais de Leestmakere betaalde van december 1 394 tot oktober 1 396 
een gemiddelde wekelijkse contributie van 6, 1 8  den ieren,  wat er mag op wijzen dat h ij 
behoorlijk kapitaalkrachtig was. 
(BLOCKMANS, o.c . ,  p. 453) 

Bijlage: U itspraak van de Brugse stadsrechtbank inzake verwijten tussen Pieter de 
Leestmakere en Gi l l is Bonin - Bron : Stadsarchief Brugge, Civiele sententiën 1433- 1436, 
fragment. Hierbij zij ook verwezen naar een nog niet gepubl iceerd manuscript van N .  
Geirnaert: Regesten op de oudste civiele sententiën, dat onder nr. 64, p .  77, deze uit
spraak behandelt. 

Upt ghesci l  dat gheweest hadde tusschen gi l l is(e) bon in an deen zide, en(de) pietren 
den leestmakere an dander zide, bi causen van zekeren ruden worden die tusschen 
henl(ieden) ontvi len, van welken ghesci l le de vors(eide) p(ar)tien bleven zyn int zegghen 
van der wet van brugghe, So was gheseit bider vors(eide) wet, Ende eerst dat de l 249 



vors(eide) pieter de leestmakere den vors(eiden) thomase en(de) giel ise en(de) hare 
vrienden en(de) maghen zegghen zal dat de woorden die hi metten vors(eiden) gi l l ise 
ghehadt heeft aengaende svors(eide) g i l i se joncvr(auwe) moedere h i  gheseit hadde in 
h itte van bloede, en(de) en heeft daerin noch wel noch waer gheseit want h i  vander 
goede joncvrauwe noeyt en hoorde noch en zach noch en hoorde zegghen dan al le 
dueght en(de) eere,  Ende mids dien zal den vors(eiden) thomase en(de) g i l l ise ov(er) 
heml( ieden) er der vors(eide) joncvr(auwe) vanden vors(eiden) woorden verghivenisse 
bidden, Ende voort dat de zelven pieter trecken en(de) porren zal binnen eenen maend 
naer dat h ije bi  thomase bon in en(de) jacoppe brotaert gheswinderhand vermaend zal 
zyn , en( de) daerbuten bluve toter tijd ende der wi len dat hi ter eeren vanden vors(eiden) 
thomase, zinen wive ende den vors(eide) g i l l ise en(de) haren vrienden en maeghen 
ghedaen zal hebben eene pei lgrimagie te Roome upte paine van tween hondert pond 
par( is i)s te d istri bueerne daert den vors(eiden) thomase en(de) zyne vrienden en(de) 
maghen ghel ieven zal ende dat h i  daeraf borchinck stel len zal . Item dat de vors(eide) 
g i l l ise tegen vors(eiden) pieter zegghen zal dat de woorden die h i  metten vors(eiden) 
pietren ghehadt heeft hem leet zijn .  Twelk h i  an beede zide vulquamen Mids welken 
zegghenscepe bi  der vors(eide) wet paix en(de) vrede ghewyst was tusschen den 
p(ar)tien voorscreven .  Ende worden boorghen over den vors(eiden) pieter als vanden 
vors(eide) ijC p(onden) p(arisi)s up dat die verbuert worden. jan van aertrike f( i l ius) phi
l ips,  jacop breydel en(de) jan losschaert en(de) elc voor al Actum den xi ijsten dach van 
april int jaer mi i ijCxxxi i ij .  Pr(esentibu)s scabin is o(mn)ibus exempti ongereede bassevelt. 
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Gas van Desclée 

DE ELEKTRIFICATIE 
VAN MALDEGEM 

Hugo Notteboom 

Het is  in Maldegem een beetje de gewoonte dat vernieuwingen en verbeteringen niet 
zonder slag of stoot worden gereal iseerd . De elektrificatie van de gemeente is daarvan 
een mooi voorbeeld .  Reeds in oktober 1 9 1 1 schrijft de d i rectie van de Usines 
d 'Everghem, voorloper van de Centrale Electrique des Flandres (CEF), een brief aan de 
gemeentebesturen uit het Meetjesland waarbij aangeboden wordt gratis elektrische lei
d ingen aan te leggen op voorwaarde dat het bedrijf het leveringsmonopolie krijgt. 1 Vanuit 
Adegem wordt aangedrongen op overleg tussen de verschi l lende besturen.  Maldegem 
wenst echter niet op het aanbod in te gaan en laat de Usines d 'Everghem weten dat wij 
de gasverlichting hebben.2 Adegem laat de zaak echter niet los. Onder andere onder
pastoor Osselaere - toch verwonderl i jk voor een onderpastoor! - dringt erop aan 
Adegem voorlopig van elektriciteit te voorzien. Het Evergemse bedrijf laat weten dat 
Adegem pas kan aangesloten worden als ook Eeklo dat doet, daar de hoofdkabel via 
deze stad moet komen. Toch laat het elektric iteitsbedrijf de deur op een kier en vraagt 
hoeveel lampen er in Adegem zouden geïnstalleerd worden voor straatverl ichting ,  hoe
veel woningen op het net zouden worden aangesloten en hoeveel bedrijven over drijf
kracht zouden wil len besch ikken .3 Door het u itbreken van de Eerste Wereldoorlog komt 
er van een openbaar elektriciteitsnet niets meer in huis .  

Bl ijkbaar worden in Maldegem tijdens de Eerste Wereldoorlog heel  wat elektrische lei
dingen aangelegd door de Du itse bezetter, want de CEF stelt na de oorlog voor deze 
leidingen over te nemen .  In de marge van deze brief van 1 2  februari 1 9 1 9  schrijft bur
gemeester Charles Rotsart de Hertaing: ontkennend antwoorden.• Enkele maanden later 
laat het Eeklose stadsbestuur Maldegem weten dat er eene verstandhouding zou die
nen te zijn tussen de gemeentebesturen van onze streek in verband met de elektrifica
tie, ook de Oost-Vlaamse gouverneur adviseert in die z in ,  maar Maldegem reageert 
niet.5 Op een vraag van de gouverneur van 1 7  september 1 92 1  of er in de gemeente 
elektrische verl ichting bestaat, kunnen de Maldegemse bestuurders n iets anders dan 
negatief antwoorden. 
De reden waarom het Maldegemse gemeentebestuur de elektrificatie niet doorvoert of 
niet kan doorvoeren,  is eenvoudig gelegen in het feit dat het bestuur met handen en voe
ten gebonden is door de concessie van de Brugse firma Desclée en Co. die sedert 1 9 1 1 
het monopolie van gaslevering voor Maldegem bezit. I n  de loop van 1 924 worden 
onderhandelingen gestart met het gemeentebestuur, de druk van particul ieren ,  maar 
vooral van bedrijven wordt te groot. 
Onder de bevolking heerst er nogal wat angst voor de elektrificatie :  de sterke verl ichting 
zou tot bl indheid leiden, hu izen zouden gemakkelijk in brand vl iegen , bij de minste 
onvoorzichtigheid kon men doodgebliksemd worden . Maar het meest van al is men 
bevreesd voor de onbekende elektrische of elektromagnetische stral ingen waaraan l 2s1 



geneeskundige eigenschappen worden toegeschreven en waarvan kwakzalvers handig 
gebruik maken om goedgelovige mensen geld af te troggelen. Dergel ijke praktijken en 
bakerpraatjes zijn natuurl ijk n iet bevorderend voor innovaties als de elektrificatie. 

Na lang onderhandelen tussen het Maldegemse gemeentebestuur en Desclée wordt u it
eindel ijk  een concessiecontract voor levering van elektriciteit opgesteld dat ingaat 
op 1 ju l i  1 925 en eind igt op 1 ju l i  1 960. 

De Kamer van Handel en Nijverheid 

De besprekingen en discussies over het elektriciteitscontract verlopen moeizaam en 
stroef. Er komen steeds maar andere voorstel len met wijz ig ingen,  vooral de 
Maldegemse Kamer van Handel en N ijverheid kijkt het gemeentebestuur op de vingers. 
Deze Kamer wordt op donderdag 1 8  oktober 1 923 door de belangrijkste Maldegemse 
handelaars opgericht met als eerste bedoel ing het financ ieren van de activiteiten ter 
gelegenheid van Molentjeskermis, eind oktober.5 Op dit eerste Schakelfeest wordt 
namelijk een luchtballon opgelaten en wordt een reusachtig muziekfeest georganiseerd . 
Het zijn de leden van de Kamer die de financiële verantwoordelijkheid daarvoor op zich 
nemen.  Na de kermis zou de Kamer worden ontbonden en slechts opnieuw worden 
samengeroepen als er zich een bijzondere gelegenheid voordeed. Nu,  bijzondere gele
genheden zijn er te over in Maldegem, want er zijn heel wat zaken die handel en n ijver
heid belemmeren: de telefoon d ie om 9 uur afgesloten wordt, de lange wachttijden aan 
de goederentre in ,  de s lechte uurregel ing van de treinen, het abominabele wegennet, het 
gebrek aan werk in eigen streek, maar vooral :  het gebrek aan een goede en betrouw
bare energievoorziening.  I n  p laats dat de Kamer van Handel en N ijverheid wordt ont
bonden , wordt het een bl ijvende drukkingsgroep. Op maandag 5 november 1 923 vindt 
een eerste Algemene Vergadering plaats waarbij Jozef De Li l le voorlopig tot voorzitter 
wordt aangesteld . 7  We kunnen in het bestek van dit artikel niet ingaan op al de activitei
ten van de Kamer, we beperken ons tot zijn rol bij de elektrificatie van Maldegem.8 

De techn ische d ienst van de provincie wordt in november 1 923 verzocht een oplossing 
uit te dokteren voor de kwestie Maldegem. De centrale van Langerbrugge levert stroom 
tot Eeklo en de zeekust, dus kan er gemakkel i jk een aftakking naar Maldegem worden 
gemaakt. De firma Desclée heeft echter een concessie voor levering van gas en elek
triciteit die loopt tot 1 940 en dus zal Maldegem stroom krijgen vanu it Brugge, dat op zijn 
beurt wordt bediend door de centrale van Oostende. 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen betaalt voor alle Oost-Vlaamse gemeenten 
het leggen van de hoogspanningskabel tot in het centrum van de gemeente. De hoog
spanningskabel voor Maldegem komt echter van Sijsele en het spreekt voor zich dat 
Oost-Vlaanderen geen kabel zal betalen die een eind over het grondgebied van een 
andere provincie loopt. Als er voor dit probleem geen oplossing kan worden gevonden, 
zal Maldegem nog lang op elektriciteit mogen wachten. Nog een andere moei l ijkheid is 
gelegen in het feit dat het voor Desclée onmogelijk is om op korte termijn stroom te leve
ren,  alhoewel er een provinciaal voorschrift bestaat dat zegt dat alle gemeenten en 
belang rijke wijken binnen de kortste keren op het openbare net moeten zijn aangeslo
ten. Stippen we in dit verband aan dat de parochie Kleit zelfs nog niet aangesloten was 
op de gasleiding en dat de Brugsche gasfabriek tot hiertoe geenszins het voornemen 
heeft laten kennen deze belangrijke wijk van gas te voorzien.9 De eenvoudigste oplos
sing zou natuurl i jk zijn dat Desclée afziet van zijn concessie. Als dat gebeurde, zou 
Maldegem reeds het volgende jaar, in 1 924, op het openbare net aangesloten zijn. Maar 



dat doet Desclée niet en dus moet men verder met deze firma. Versch i l lende 
Maldegemse beleggers zijn wel ingenomen met deze besl iss ing, want hun centen zitten 
in het bedrijf. M isschien is dat zelfs de reden waarom het Maldegemse gemeentebe
stuur verder met Desclée onderhandelt. 10 

De firma Willemarck 

Een bijzonder stekel ig punt in  het hele debat is de elektriciteitslev�ring van de firma 
Wil lemarck aan enkele Maldegemse bedrijven.  Victor Wil lemarck, handelaar in vlas en 
klodden, vraagt in oktober 1 923 de toestemming om een bovengrondse elektrische lei
ding te mogen aanleggen in de Bloemestraat. Noch het gemeentebestuur, noch 
Desclée hebben daar bezwaren tegen en de toestemming wordt t i jdel ijk  en persoonli jk 
verleend. 1 1 Officieel wordt door Wil lemarck stroom geleverd aan twee bedrijven :  de 
Tissage de Maldeghem van de heren Sedeyn en Buysse en het bedrijf van Marcel 
Geirnaert. Nochtans had Desclée aan Wi l lemarck laten weten dat enkel de aansluiting 
van ééne firma over de openbare weg wordt getolereerd. 1 2 I n  realiteit worden ook de 
drukkerij van 't Getrouwe Maldeghem en de moortelmolen van Alfons Borgonjon van 
elektriciteit voorzien . Het gemeentebestuur  heeft daar officieel geen weet van , omdat de 
leiding naar deze twee laatste bedrijven over particul iere eigendom loopt. Overigens, er 
bestaat reeds van vroeger een overeenkomst tussen Victor De Li l le en de Tissage waar
door beide firma's zich verbinden elektriciteit aan elkaar te leveren.  N iet verwonderl ijk ,  
want de weverij is gebouwd op 't erf van 't Getrouwe. 13 Als de Wil lemarcks naderhand 
een moderner en krachtiger centrale installeren,  legt de weverij haar elektromotoren sti l 
en is De Li l le voortaan aangewezen op levering van stroom door de firma Wil lemarck. 14 
Voor de aankoop en installatie van deze vrij dure installatie, meer dan 1 00 000 frank ,  
bestaat er een financiële regel ing tussen de vier stroomafnemende fi rma's , d ie  loopt tot 
1 935.15 Waar Desclée zich in eerste instantie akkoord verklaart met de levering van elek
triciteit aan één of twee bedrijven - de firma had immers op 1 2  november 1 923 laten 
weten geen bezwaar te hebben tegen tijdelijke elektrische leiding boven de 
Bloemmenstraat om zijne nijverheid te spijzen16 - vindt ze de levering aan nog meer 
bedrijven een ondermijning van haar exclusiviteitcontract. Er wordt gevreesd voor 
defecten daar de stroom van Desclée en Wil lemarck niet dezelfde is .  Mocht er toeval l ig 
stroom van Wil lemarck op het openbare net terechtkomen , dan zouden de gevolgen niet 
te overzien zijn . 11 Na lang onderhandelen komt er ten slotte een akkoord uit de bus: 
Wil lemarck mag verder leveren,  maar als de aangesloten bedrijven elektriciteit wi l len 
van Desclée, mag Wil lemarck zich daar niet tegen verzetten .  Deze toestand wordt ged
oogd tot 1 935, tot dan hebben de bedrijven de tijd hun machinepark om te bouwen of 
te vernieuwen en zich aan te sluiten op het net van Desclée. 18 

Het zijn niet u itslu itend de gebroeders Wil lemarck die zwaar investeren in hun energ ie
voorziening. I n  juni  1 923 installeren de gebroeders nog een grote stoomketel met zware 
stoommachine in hun bedrijf. Ook molenaars, timmerlu i ,  koekjes- en sigarenfabrikanten,  
brouwers en slagers, bloemisten en boomkwekers: a l len spenderen ze du izenden fran
ken aan stoommachines, benzine- en gasmotoren die na de elektrificatie maar een hab
bekrats meer waard zijn . 19 

Verschi l lende van die bedrijven zijn verpl icht hun werkplaats elektrisch te verlichten 
omwille van de brandveil igheid en moeten zich dus wel een aggregaat aanschaffen.20 
Bij de gebroeders De Vildere ,  molenaars op het Molentje, arriveert in de loop van de 
maand januari 1 924 een krachtige koud-ontstekende ruwe ol iemotor van het merk 
Crossly, de eerste in Vlaanderen .21 Ook zij zien de komst van de elektriciteit met een l 2s3 



scheef oog tegemoet, want hun locomobiel wordt als schroot afgevoerd . De Kamer van 
Handel en N ijverheid meent dat Maldegem investeringen mist precies door het gebrek 
aan elektriciteit, waardoor steeds meer arbeiders elders werk moeten zoeken . En dat 
druist in tegen een van de stel regels van de Kamer.22 De Kamer onderzoekt in de loop 
van 1 924 de contracten van versch i l lende andere gemeenten,  want iedereen wil zo vlug 
mogel ijk  en tegen een zo goedkoop mogeli jk tarief elektriciteit. Burgemeester Charles 
Rotsart de Hertaing belooft in l ichtingen te zul len inwinnen bij zowel Desclée als in de 
centrale van Langerbrugge. 
In februari 1 924 l i jkt er schot te zul len komen in de zaak. De gouverneur vraagt het con
cessiecontract van Desclée op om het te bestuderen en om uit de impasse te geraken . 
Maldegem is een der grootste en belangrijkste gemeenten van de provincie, het kan 
toch niet dat er nog geen openbaar elektriciteitsnet is aangelegd.23 De plannen voor de 
elektrificatie l iggen klaar, er is al leen nog het probleem van de centrale. I n  Maldegem 
denkt men dat het Langerbrugge zal worden ,  daar het hoogspanningsnet reeds tot 
Eeklo is aangelegd .  iedereen krijgt opnieuw hoop, laat ons nu al loopende inhalen wat 
al slenterende is verspeeld, aldus Jozef De Li l le .24 

Politieke elektriciteit 

Naar Maldegemse normen duurt het lang , maar ten slotte moest het ervan komen: de 
zaak van de elektrificatie raakt in politiek vaarwater, want de Kamer van Handel en 
N ijverheid beschuld igt het gemeentebestuur, en met name de burgemeester, van grove 
nalatigheid .  U it ingewonnen in l ichtingen b l ijkt dat Maldegem reeds lang over stroom had 
moeten besch ikken ,  maar dat dit enkel door de verregaande onachtzaamheid van het 
bestuur nog niet is gebeurd . Waarom kan het Aalterse gascontract wel en dat van 
Maldegem niet verbroken worden?25 En ook nog dit: reeds van in 1 92 1  is er het voorstel 
van de provincie om de hoogspanningskabel gratis door te trekken tot in het 
Maldegemse centrum.  Waarom reageerde het gemeentebestuur n iet? 't Getrouwe publi
ceert een kaart van de provincie waarop al de hoogspanningsl ijnen zijn aangeduid .  
Maldegem zou vanu it Sint-Laureins v ia Strobrugge aangesloten worden op het net. De 
l i jn zou voorbij Kleit passeren en zo verder naar Knesselare lopen. Door de afwachten
de houding van het gemeentebestuu r  l i jkt er van dit mooie plan n iets in huis te zul len 
komen .26 Burgemeester Rotsart de Hertaing weerlegt de beschuldig ingen en schrijft dat 
de Kamer van Handel en N ijverheid zich eerst tot hem had moeten wenden alvorens 
valse geruchten te verspreiden. 'Sedert bijna een jaar ben ik in onderhandelingen met 
een firma tot het bekomen van elektrische stroom voor de gemeente Maldegem. Deze 
zaak is zoover gebracht dat ik hoop binnen een korten termijn in bezit te komen van een 
contract dat aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden, welke, na een grondig 
onderzoek, zal kunnen beslissen of hij gezegd contract, ja of neen, mag goedkeuren', 
aldus de burgemeester. Die 'onderhandelingen' moeten wel met een korreltje zout wor
den genomen: in de loop van 1 923 wordt er over deze kwestie precies één brief 
geschreven aan de firma Desclée. Op 1 7  oktober 1 923 vraagt Rotsart de Hertaing, h ij 
eist het niet, dat de gemeente ten spoedigste de inrichting van electriciteit wil. De bur
germeester dringt erop aan om zo vlug mogelijk een ontwerp op te maken want de land
bouw en nijverheid vraagt dingend aansluiting.21 

Bij de brief van de burgemeester worden enkele kanttekeningen geplaatst. Zo zijn de 
leden van de Kamer verwonderd dat h ij de naam van de firmä niet bekend maakt, ter
wijl e lke Maldegemnaar verdraaid goed weet dat Desclée wordt bedoeld. Verder verwijt 
men hem dat h ij zo'n belangrijke kwestie op eigen houtje afhandelt, want de gemeente
raadsleden weten nergens van . En ook vraagt men zich af als het een heel jaar tijd 



vraagt voor de firma tot dewelke de burgemeester zich heeft gewend, om met een voor
stel van contract te voorschijn te komen, hoeveel jaren het dan wel zal duren eer ze met 
elektrische stroom ons zouden kunnen bereiken? Langerbrugge belooft stroom binnen 
het jaar.28 Op 3 maart wordt de burgemeester door de Handelskamer gevraagd tegen 
welke tijd een gemeentelijke elektrische distributie tot Maldegem zal in gebruik worden 
gesteld en tezelfdertijd wordt hem de raad gegeven de contracten eens door te nemen 
van de elektrische centrales die Oost-Vlaanderen bedienen .29 Enkele dagen later wordt 
het conflict tussen burgemeester Charles Rotsart de Hertaing en de Handelskamer bij
gelegd. Om het even met wie Maldegem een contract afs lu it ,  het zijn toch de technic i  
van de provincie die het laatste woord hebben ,  want z i j  onderzoeken immers wat de 
voordel igste regel ing is voor om het even welke gemeente in Oost-Vlaanderen.  
Overigens bl ijkt uit de besprekingen dat de stroom hoe dan ook uit Langerbrugge komt, 
maar dan wel via Oostende en Brugge.30 

Tijdens de gemeenteraad van 1 7  maart deelt de burgemeester de contracten uit van 
zowel Desclée als van de CEF van Langerbrugge, h ij vraagt de gemeenteraadsleden ze 
grondig te lezen en hun aanmerkingen op een volgende raad kenbaar te maken .31 Het 
contract dat Desclée ter goedkeuring aan het gemeentebestuur voorlegt, wordt minuti
eus onderzocht door de leden van de Kamer. Onder grote belangstel l ing wordt op 
1 apri l  1 923 een bijzondere vergadering gewijd aan de bespreking van d it contract. 
Woord voor woord, artikel per artikel , al inea na al inea worden besproken, bediscus
sieerd en nagenoeg de helft van het contract wordt gewijzigd.  We hadden het reeds 
over de private stroomleveringen die moesten doorgaan , maar bijvoorbeeld ook de al i
nea waarin wordt gestipu leerd dat de concessionnaris zal mogen weigeren de elektrici
teit, onder welken vorm ook, te leveren aan iederen biezonderen die ze niet uitsluitend 
bij haar koopt wordt naar de prul lenmand verwezen. 'Deze alinea is in Maldegem totaal 
onaanneembaar', zo wordt gesteld .32 De desiderata van de Handelskamer worden aan 
de burgemeester bezorgd en dan is het afwachten wat de gemeenteraad zal besl issen . 

Tijdens de gemeenteraad van 1 3  juni  1 924 deelt de burgemeester mee dat al le wijzi
gingen aan Desclée zullen worden medegedeeld .33 B l ijkbaar gebeurt dat niet, want pas 
op 4 juli wordt het contract door de gemeenteraadsleden besproken34 en op 8 ju l i  wordt 
het aan de Brugse gasmaatschappij bezorgd .35 Gewoontegetrouw reageert Desclée 
niet. Op 30 september vraagt de burgemeester verontwaard igd waarom de firma niet 
antwoordt op het schrijven van 8 ju l i ,  de kwestie is van groot belang voor onze gemeen
te en de leidingen moeten in 1925 geplaatst zijn. I nd ien de gasmaatschappij het vertikt 
te antwoorden ,  zal een andere maatschappij worden aangeschreven .36 B l ijkbaar schiet 
de firma maar traag wakker, want het is al midden november als men in Maldegem het 
gewijzigde contract ontvangt. Het wordt onmiddel l i jk besproken en op 4 december naar 
Brugge teruggezonden met het verzoek binnen acht dagen te antwoorden.37 En dan 
gebeurt er niets meer. Wekenlang wordt in al le talen over de Maldegemse elektrificatie 
gezwegen. Dat werkt op de zenuwen van de voorzitter van de Kamer die begin januari 
1 925 schrijft niet langer te kunnen of te wil len zwijgen : Onze mening is nog min nog meer 
dat de maatschappij Desclée met opzet de contract-onderteekening achteruitschuift, 
om niet verplicht te zijn ons op gestelden tijd stroom te moeten leveren. Onze meening 
is, in andere woorden, dat de stroom voor September van 1925 te Maldegem niet zal 
verstrekt zijn, en als dat gebeurt verklaren we dat de Maatschappij ons en de heele 
gemeente voor den aap heeft gehouden.38 Het is al eind januari 1 925 als het voor de 
zoveelste keer gewijzigde contract door de gemeenteraadsleden wordt besproken, die 
besluiten het veertien dagen ter inzage van het publ iek te leggen om toch maar geen 
verkeerde besl issing te nemen .39 l 2ss 



De elektrische lijdensweg 

I n  februari 1 925 l i jkt de elektrificatie plots in een 'stroom'-versnel l ing terecht te komen. 
De Kamer van Handel en N ijverheid weert zich als een du ivel in een wijwatervat om op 
de valreep nog enkele veranderingen aan te brengen, bijvoorbeeld over de prijs van 
drijfkracht en de bijzondere overeenkomst met bedrijven die meer dan 1 5  pk nodig heb
ben . Er wordt gevreesd dat die extra zul len moeten betalen maar daar mag geen den 
minsten abnormalen kost op den rug van onze nijverheid gelegd worden of van deze die 
zal proeven te ontstaan. Dat beelje nijverheid moeten wij aanwakkeren, opdat het schan
daal niet langer zou plaatshebben, dat alle morgenden met onzen eersten trein 250 
werkmenschen van Maldegem naar den vreemde moeten gaan werken. De gemeente
raadsleden moeten het contract maar niet goedkeuren als er geen duidel ijkheid bestaat 
over de prijs d ie bedrijven moeten betalen.40 De raadszitting van maandag 9 februari 
wordt u itgesteld omdat er op het laatste ogenbl ik nog maar eens d iscussie ontstaat met 
de firma Wil lemarck41 , maar ook hier wordt een oplossing bereikt: de firma mag verder 
elektriciteit leveren aan de vier bedrijven,  er mogen geen bedrijven bijkomen, en elk 
bedrijf mag stroom afnemen van Desclée als het dar wi l zonder dat Wil lemarck zich 
daartegen mag verzetten. 42 Ten slotte wordt het contract met Desclée op maandag 1 6  
februari 1 925 goedgekeurd door al le gemeenteraadsleden mits Desclée enkele bijko
mende voorwaarden in acht neemt. Bijvoorbeeld over de abonnementspolis voor bedrij
ven; sommige maatschappijen durven zulke hoge prijzen vragen dat het goedkoper is 
een benzinemotor te plaatsen en zelf elektriciteit op te wekken.43 Deze keer is Desclée 
er vlug bij en op 23 maart is het contract door beide partijen ondertekend. De gemeen
teraadsleden kunnen nu ook de lening goedkeuren van 350 000 frank.44 Een h istorisch 
moment! 

Het einde van de l ijdensweg is echter nog niet in zicht. De gouverneur van Oost
Vlaanderen gaat akkoord met de door Maldegem getekende overeenkomst, voor zover 
Desclée ook stroom zal leveren aan Middelburg ! Dat brengt opn ieuw onderhandelingen 
met zich mee. Op een bepaald ogenbl ik laat Desclée weten het eens te zijn met de aan
s lu it ing van Middelburg,  als Maldegem de kosten ten bedrage van 44.000 frank op zich 
wil nemen.45 Daar wordt uiteraard eens mee gelachen in Maldegem, hoe zou men kun
nen tegemoetkomen in kosten die een vreemde gemeente maakt.46 Toch wordt 
Middelburg ten slotte ook door Desclée van elektriciteit voorzien, het contract wordt op 
9 september 1 927 goedgekeurd en een jaar later, op 1 8  mei 1 928 is de elektrificatie er 
achter de rug .47 Adegem slu it in 1 925 een contract af met de CEF.48 

De technische dienst van de provincie, afdeeling der electriciteit, vlooit ondertussen het 
Maldegemse contract verder uit .49 Dat duurt een tijdje, zodat men zich in Maldegem een 
beetje ongerust begint te maken en men aan de gouverneur vraagt of het contract al 
dan niet in orde is .50 I n  Gent is men allesbehalve gehaast, in juni  1 925 weet men in  
Maldegem nog n iet of  het  contract a l  of  n iet za l  goedgekeurd worden.51 Het 
Gemeentekrediet l i jkt evenmin gehaast met het toestaan van de lening, eind oktober 
1 925 is er nog niets besl ist .52 En Desclée ondertussen maar in l ichtingen vragen over het 
plaatsen van kabels, het bouwen van cabines, enz.53 Het provinciebestuur raakt er op 
den duur ook niet meer wijs uit, en het dossier wordt overgemaakt aan Brussel .  Wij 
mogen ons aan bladzijden herzieningen verwachten, schrijft de voorzitter van de Kamer, 
want er zijn problemen met de drijfkracht, het soort kabels, de hoogspanning, enz.$4 
Ondertussen bl ijft de elektrificatie ergens tusschen hemel en aarde hangen; het dossier 
zit muurvast. De problemen met de hoogspanningskabel , met de levering van elektrici
teit aan Kleit, Donk en Strobrugge raken maar n iet opgelost.55 In ju l i  1 925 laat het pro-



vinciebestuur lacon iek weten dat het ondertekende contract met Desclée moet worden 
vervangen door het typecontract dat de provincie voor alle gemeenten opstelt. Doch wij 
hadden van de firma Oesclée voordelen bedongen- en bekomen, het is dan ook maar 
billijk dat het Provinciaal Bestuur tenminste die betere voorwaarden in haar contract 
opneme, aldus een ongeruste Jozef De Li l le. 56 Ingenieur Kerstmans komt op maandag 
27 ju l i  ter plaatse om de beste plaats voor de te leggen hoogspanningskabel te bepa
len. In plaats van uit Sijsele zou die nu toch van Adegem komen . 57 De ingen ieur, die veer
tien dagen in Maldegem bl ijft, laat van het oorspronkel ijke verdel ingsplan nauwel i jks een 
spaander over. Vanuit Adegem komt een hoogspanningskabel van 1 2  000 volt naar de 
cabine aan de tekenschool waar de stroom wordt omgezet in 220 volt. Kabels van 1 1  
000 volt lopen naar cabines op het Westeindeke en het Molentje. Wie een motor van 
meer dan 1 0  pk wil instal leren,  kan 3 000 volt krijgen.58 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog legde de Duitse bezetter heel wat elektrische leidingen aan. Dit wordt 
didactisch voorgesteld op deze opname. Links zien we René Pollier met een 'kasseihamer' terwijl een 
werkmakker een kassei aangeeft. Rechts zien we een man met enkele porseleinen 'potjes' in de handen. 
Met ijzeren klemmen beklimt een (Duits?) technicus de spar die als elektriciteitspaal dienst doet. De glim
mende koperdraad wordt straks aan de potjes bevestigd. 
(met dank aan A. Geirland-Pollier, Adegem) l 2s7 



De ingenieur vertrekt en er gebeurt n iets meer. I n  december 1 925 schrijft Jozef De Li l le,  
voorzitter van de Kamer van Handel en N ijverheid :  Hoe komt het dat Maldegem nog 
geen electrische stroom bezit? En hi j  geeft zelf het antwoord : De oorzaak ligt hierin dat 
Desclée geen haast heeft. Niemand kan het ontkennen, moest Desclée er niet tusschen 
geweest zijn, wij zouden zoo goed als al de andere gemeenten stroom bezitten. De lei
ding houdt op aan Adegem. Men heeft daar en te Sint-Laureins stroom, en wij in 
Maldegem niet. Waarom? Eenvoudig omdat onze electrificatie over Desclée gaat. Men 
zal opmerken dat wij met ons gascontract in een neteliger toestand zaten dan de ande
re gemeenten. Zeker, maar de gemeente Aalter had hetzelfde contract als het onze, en 
daar heeft men wel stroom zonder moeilijkheden. De onderhandelingen duren nu al 
meer dan twee jaren. Onze gemeente heeft zich nu teruggetrokken om Desclée het 
alleen te laten effen vechten met het Provinciaal Bestuur. Het blijkt dat men daarmee 
totaal verkeerd heeft gehandeld, want nu men Desclée dusdanig de vrije hand heeft 
gegeven, waarom zou hij zich haasten? Wat kan het de Brugsche firma bekommeren of 
onze burgerij zonder electrische motoren zit? Wat kan het haar schelen, al duurde de 
zaak nog tien jaar! Ze levert toch haar gas en er zal geen concurrent opduiken. De 
gemeente staat hier op te zien als een klein kind, zonder 't minste middel of dreigement 
of zonder er achter te loopen.59 

Een boze burgemeester Cue/enaere 

Jozef De Li l le heeft ongetwijfe ld geli jk, maar wat h ij n iet vermeldt, is dat burgemeester 
Charles_ Rotsart de Hertaing reeds maanden ziek is, waardoor de Maldegemse admini
stratie als het ware vleugel lam is .  Op zondag 8 november 1 925 overl ijdt de burge
meester. Het spreekt vanzelf dat de Maldegemse polit ici plots wel andere zaken te 
bedisselen hebben dan de Maldegemse elektrificatie. Hector Cuelenaere wordt in febru
ari 1 926 Maldegems nieuwe burgervader en h ij treedt onmiddell i jk in  contact met de 
provincie om te weten wat nu  eigenl ijk de oorzaak is van het feit dat Maldegem nog 
steeds geen elektriciteit heeft. Jozef De Lil le krijgt gel i jk, want een brief van Cuelenaere 
aan Desclée laat aan duidel ijkheid niets te wensen over. Cuelenaere schrijft dat h ij op 
vrijdag 1 2  maart 1 926 de bureaus van de techn ische d ienst van de provincie bezocht 
en er de briefwissel ing heeft kunnen doornemen tussen de provincie en Desclée. J'ai 
donc pu me rendre compte des impardonnables lenteurs apportées au règlement de 
cette importante question qui n 'est plus avancée qu 'il y a un an. Je n 'hésite pas à vous 
exprimer man avis sur les responsabilités de eet état de choses. C'est manifestement 
votre société qui est en défaut. Vous avez promis / 'électricité pour Ie mais d'octobre 
1925, avouez que vous ne saurez pas nous la fournir pour Ie même mais 1926. La com
mune de Maldegem a tout fait pour vous donner la préférence; j'estime qu 'elle est en 
droit de renoncer à l 'intervention de la société Desclée de Brouwer, et d'engager des 
pourparlers ailleurs. Avant de saisir Ie conseil communal d'une proposition envisageant 
cette éventualité, j'attendrai un mot de votre part au une visite à la maison communale. 
Je ne veux cependant pas me dérober à ma responsabilité vis à vis de mes concitoy
ens et je ne puis plus tolérer une semaine de retard.00 

Een brief die aan duideli jkheid n iets te wensen overlaat, maar burgemeester Cuelenaere 
kan schrijven wat h ij wi l :  Desclée verweert zich door te verwijzen naar het Oost-Vlaamse 
provinciebestuur, dat steeds maar wijzigingen aanbrengt aan het contract waardoor de 
uitvoering steeds u itzichtlozer wordt. Niet enkel het provinciebestuur, maar Desclée zelf 
zorgt voor verwarring. In april 1 926 draagt de Brugse gasfabriek haar rechten, voor wat 
Maldegem betreft, over aan de Société Beige de Distributions Electriques, gevestigd in  
Brussel. Een zusterfirma van d i t  bedrijf, Omnium de Constructions et d 'Apparei llages, 



krijgt opdracht een dossier samen te stel len over de manier waarop de elektrische lei
dingen in Maldegem zul len worden u itgevoerd .61 Er is veel d iscussie over die leidingen: 
de een pleit voor bovengrondse, een ander meent dat ondergrondse le idingen te pre
fereren zijn .  In Eeklo moeten de bovengrondse leidingen in de nauwe straatje's al lemaal 
vervangen worden door ondergrondse kabels .  Bij hevige stormwind slaan de draden 
tegen elkaar en dat veroorzaakt kortsluit ingen, schade aan meters en zelfs kleine brand
jes. En Jym waarschuwt: 'In Ouitschland is eens een hoogspanningsleiding op een laag
spanningsnet gevallen en al de huizen van het heele dorp werden tegelijk in brand 
gesteken. Hij pleit voor ondergrondse leidingen, omwi l le van de vei l igheid en het esthe
tisch u itzicht: In Maldegem, gelijk in het eerste en beste boerendorp maakt men plan, 
alle leidingen, uitgezonderd enkele meters op de markt zelf, boven den grond te bren
gen. En trouwens, het heele dorp wordt ontsierd door die draden in de lucht en steunen 
aan de huizen en palen in het gaanpad.62 

Maldegem P"e /ilarklslraat. 

De Marktstraat kort na het aanleggen van de elektriciteit. In het midden van de straat staat nog een een
zame gaslantaarn. Rechts zien we het spijshuis van Walter Dumon die ook benzine verkoopt van het merk 
Sinco. Daarnaast is er het café De Sportman waar bieren Chasse Royale worden geschonken. Links staat 
de autobus naar Gent vertrekkensklaar. Een zomerse middag, rustig en vredig. 

Ondertussen heeft men op de technische dienst van de provincie het contract vol ledig 
nagezien. Tot genoegen van iedereen bl ijven de bedongen voordelen uit het oorspron
kelijke contract behouden.  Op 28 juni 1 926 stemt de gemeenteraad , voor de tweede 
keer, het definitieve contract eenparig goed.63 Een tweede historisch moment, maar nog 
steeds geen elektriciteit! Er duiken immers opnieuw knelpunten op. Zo gaat de provin
cie niet akkoord met de toewijzing van de werken voor het laagspanningsnet aan één 
enkele firma. Er dient een aanbesteding te worden u itgeschreven,  wat opnieuw u itstel 
betekent. Na overleg met Desclée worden een vijftal bedrijven aangeschreven die u iter
lijk tegen 6 september hun aanbieding moeten indienen bij het gemeentebestuur.64 Een 
tweede punt is de lening. Het Gemeentekrediet kan de nod ige fondsen niet ter beschik
king stel len, en dus moet Maldegem een lening van ongeveer 500.000 frank aangaan 
bij particul ieren.65 Maar ook dat moet worden goedgekeurd door de overheid en dat 
betekent: uitstel .  l 2s9 
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Adegem, nu eens niet buiten de wereld 

Tot grote spijt en ook wel een beetje n ijd van de Maldegemnaren, leeft Adegem al enke
le maandèn met de elektriciteit. Het dorp bu iten de wereld is daar bijzonder trots op: 
Nog maar enkele maanden zijn we zoo gelukkig een electrische leiding in onze gemeen
te te hebben en wat is er al niet veranderd gedurende dien korten tijd. In bijna alle hui
zen is de electriciteit en de straten zijn goed verlicht, bijna al de naphtemotors zijn ver
vangen door electrische. Die vroeger zonder motor werkte heeft nu een electrische 
motor geplaatst. Ja, de menschen beginnen voor hun gemak te zorgen, ze begrijpen dat 
het, met behulp van machine, zonder zooveel slavelijk werk, ook kan gaan. Een dingen 
is nochtans spijtig. De motoren mogen niet werken gedurende de uren van de verlich� 
ting. Zulks is voor veel menschen schacf.elijk in de winter. Doch als iedereen 't akkoord 
is om het zijne bij te dragen kunnen we een speciale draad voor drijfkracht bekomen. 
Daar mag wel eens aan gedacht worden dezen winter.66 

I n  oktober 1 926 wordt in Maldegem de geplande lening van 491 000 frank, tegen 6% 
intrest, eindel i jk goedgekeurd. De intekeningen worden geopend op dinsdag 2 novem
ber. Heel vlot verloopt dat n iet. want eind december staat er nog voor ongeveer 1 00 000 
frank open .67 

N iets kan de elektrificatie nu nog in de weg staan. Jozef De Li l le, die als voorzitter van 
de Kamer van Handel en N ijverheid,  al een tijd lang geen artike ls meer publ iceert over 
de elektrificatie, kl inkt optimistisch :  Er schijnt niets meer in de weg om binnen de drie 
maanden de electrische stroom in de gemeente te hebben. De gemeente heeft aan de 
Maatschappij Desclée laten weten dat de aanbesteding der electrische leiding is goed
gekeurd en het geld er ook zal wezen, dus kan de aannemer onmiddellijk beginnen. In 
de kom der gemeente moet hij op drie maanden gedaan hebben. Ook de provincie is 
gevraagd om aanstonds de elektrische kabel van Adegem door te trekken naar 
Maldegem. De provincie heeft altijd beweerd dat ze gereed was. Als men nu maar niet 
zegt dat men aan geen kabels kan komen of iets in dien aard. Wij hebben er nu toch 
weer moed op. Wie terstond zijn aansluiting neemt terwijl ze aan het werk zijn krijgt ze 
gratis.68 

Het ziet er inderdaad naar uit dat er gestart wordt met de aan leg van de noodzakelijke 
le idingen: aannemer Alfons Borgonjon aanvaardt het graafwerk voor het aan leggen van 
de hoogspanningskabel van Adegem tot Maldegem en dagel ijks lopen technici in het 
centrum al metend rond om de draden aan de woningen te bevestigen .69 Ondertussen 
kan iedereen zijn aanvraag tot aansluit ing indienen bij de ontvanger op het gemeente
huis .  Vanzelfsprekend zijn dat in de eerste plaats mensen die geen gasaansluit ing heb
ben en, merkwaard ig genoeg, inwoners die het niet zo breed hebben, want lamppetro
leum is vrij duur, 2 frank de l iter, terwijl een lamp met een l ichtsterkte van 32 kaarsen 
slechts 6 centiem per uur zal kosten. iedereen wordt op kosten van de maatschappij 
aangesloten, de tel ler en de loden zekeringen worden gratis geplaatst. Er heerst bij de 
mensen enige onduidelijkheid wie de leidingen in huis mag aanleggen, want sommigen 
denken dat dit ook door Desclée d ient te gebeuren. iedereen is echter vrij in de keuze 
van een elektricien. Voor het plaatsen van één lamp wordt ongeveer 60 frank gerekend.10 
Ondertussen komt er ook du idel ijkheid over de reële prijs d ie de verbruiker zal moeten 
betalen. Voor verl ichting moet per kW 2,69 frank worden betaald, drijfkracht zal 1 ,35 
frank kosten. De elektriciteitsprijzen hangen grotendeels af van de steenkoolprijzen en 
van de lonen van de stokers in de centrales. Wat de steenkoolprijs betreft, is men opti
mistisch: die zal ongetwijfeld dalen , de lonen van de stokers daarentegen gaan steeds 



lf.C\ M Id • Slallestraat. � a egem Rue de la Station� 

De elektriciteitsleidingen ontsieren het straatbeeld niet zo erg als werd gevreesd. Anders is het met de 
kolossale telefoonpalen waaraan wel 80 draden zijn bevestigd en die werkelijk hinderlijk waren, vooral voor 
voetgangers. Links zien we een typisch tabaks- en sigarenwinkeltje. Op de achtergrond draait een Fordje 
de Brielstraat in.  

Op deze opname, die dateert van in de jaren vijftig, is duidelijk te zien hoe de leidingen aan de woningen 
werden bevestigd. De zware 'Amerikaan' links (een Buick?) ,  met heel wat blinkend chroom, is een voor-
bode van de nakende consumptiemaatschappij. 1 261 



maar de hoogte in .  Ter vergel ijk ing:  in Oostburg bedraagt de prijs 8,50 frank,  dat is ver
schrikkelijk veel. Dat komt omdat de centrale in Slu iski l ,  tussen Sas van Gent en 
Terneuzen, veel l i jnen moet aanleggen voor wein ig verbruikers. De gemeenten 
Aardenbrug en Slu is hebben nog geen stroom ,  Aardenburg heeft wel een eigen gasfa
briek en Slu is betrekt gas uit Brugge.11 

Dan toch, eindelijk! 

Ondanks al le optimisme begint het jaar 1 927 in Maldegem zonder elektriciteit. 
Borgonjon kan aan zijn graafwerk n iet beginnen daar er gebrek is aan aarden buizen . 72 
Pas op 1 0  januari 1 927, hartje winter, wordt de hoogspanningskabel gelegd en worden 
de werken aan de cabine bij de tekenschool gestart. In totaal worden zes cabines 
gebouwd : tekenschool , Molentje ,  Weste inde ,  Strobrugge,  Kleit en Donk. 
Vanzelfsprekend is dat onvoldoende om de hele gemeente van stroom te voorzien, maar 
naargelang de noodzakel ijkheid zich voordoet, zul len er cabines bijgebouwd worden. 
Op het Westeindeke en in Donk wordt een ijzeren plaatcabine gebouwd die met al haar 
opklimmende ijzervergaringen modernistisch aandoet.73 I n  januari versch ijnen in het 
Maldegemse centrum de eerste lompe betonnen palen en de ijzers tegen de muren van 
de huizen, het dorp van Maldegem zal er zeker niet op verfraaien. 74 Maar even later 
wordt geschreven dat het al lemaal nogal meevalt. De palen staan er nog maar net of er 
vl iegt al een auto tegenaan : aan de poort van Bertrand Tytgadt verliest een chauffeur 
wegens de gladheid van de weg de controle over z i jn stuur en de Master Six Buick ter 
waarde van 80.000 frank wordt herleid tot schroot dat geen 8 000 frank meer waard is . 75 

Het leggen van de hoogspanningskabel verloopt geheel volgens schema, het plaatsen 
van de luchtleid ingen daarentegen gaat ergerlijk traag . Toch vorderen de werkzaamhe
den dermate dat iedereen ervan overtu igd is :  begin maart 1 927 zal er elektriciteit zijn in 
Maldegem . Sommige mensen beginnen hun gasverl ichting reeds uit te breken, maar dat 
wordt hen ten stel l igste afgeraden. Er kan, vooral in het begin ,  nog wel een en ander ver
keerd lopen. Wie een gasmotor bezit, laat hem best nog maar een poosje staan als 
reserve. I n  Gent viel de elektriciteit eens uit waardoor De Landwacht twee dagen lang 
n iet kon versch ijnen en ook elders had men al af te rekenen met serieuze pannes. 

Eind maart, nog steeds geen elektriciteit. Wel worden sedert 20 maart part icul ieren aan
gesloten,  maar dan op een net zonder stroom.76 De reden voor deze zoveelste vertra
ging is het ontbreken van de hoofdtransformator, die maar niet wordt geleverd. Een 
streep door de rekening van de uitbaters van de grote stoomcarrousel op de markt, die 
stroom nodig heeft voor wel duizend lampjes. Omstreeks dezelfde periode treedt de 
beroemde telepaat Winuando op in de Burgersgi lde, zonder sterke lamp boven zijn 
hoofd kan de man niet 'werken ' .  De drukkerij van 't Getrouwe helpt iedereen uit de nood. 
Victor De Li l le verl ichtte vroeger reeds de Molentjeskermissen, tentoonstel l ingen en tutti 
quanti . Steeds moesten daarvoor kabels worden aangelegd, nu l iggen de leidingen er 
echter: 't Getrouwe dient er maar stroom op te steken en klaar is Kees.11 

Het wordt mei :  geen elentriek. Bl ijkbaar is er n iemand die nog weet wat er aan de hand 
is. Als doekje voor het bloeden wordt midden het dorp een benzinemotor met een nood
generator geplaatst. Wat voor een apenland is dat hier toch?, vraagt Victor De Lille zich 
af.78 Het wordt werkel ijk een vaudevil le en een kaakslag voor de firma Desclée. En dan 
toch - eindel i jk! - op zaterdag 25 juni 1 927 worden de eerste woningen op het elektri
sche net aangesloten:  op het Westeindeke, op de markt, in de herberg van Louis Bollé 
en elders brandt die avond voor het eerst in de Maldegemse geschiedenis elektrisch 



l icht van een openbaar net. Een weekje later komt de Akker aan de beurt en de rest van 
het centrum. Daarmee is het wonder dan toch geschied.79 Kleit, Donk en Strobrugge 
worden ook in 1 927 aangesloten. In Eelvelde komt pas in 1 929 elektrische straatver
l ichting ,  e lders in het u i tgestrekte Maldegem b l ijven nog tot aan de Tweede 
Wereldoorlog gaslantaarns voor de straatverl ichting in gebru ik .  Afgelegen woningen en 
boerderijen worden pas jaren later op het elektriciteitsnet aangesloten en het duurt nog 
tot na de Tweede Wereldoorlog eer Maldegem vol ledig geëlektrificeerd is .  

Noten 

1 .  GAM, Maldegem, nr. 2690. Brief van 27 oktober 1 9 1 1 .  
2. GAM, Maldegem, nr. 2690 en GAM , Adegem, nr. 1 55 1 .  
3 .  GAM, Adegem, nr. 1 551 . 
4. GAM, Maldegem, nr. 2690. 
5. GAM, Maldegem, nr. 2690. Brief van 1 7  april 1 9 1 9. 
6. 't Getrouwe Maldeghem. De 35 leden van de kamer, die elk 50 frank betaalden, waren de volgende: 

Alfons Borgonjon (x), August Blomme, Banque de Gand, Paul Claeys en kinderen (x), Crédit 
Anversois (x), E.C. De Backere (x), Triphon De Candt, Leon De Coninck (x), Edward De Laere (x), 
Victor De Lil le (x), Gabriël De Lil le, Edmond De Meyere (x), Theophiel De Rycke (x), Marcel Geirnaert, 
Camiel Martens, Edward Perquy en Zonen (x), Henri Ryheul ,  Albert Tytgadt (x), Bertrand Tytgadt (x), 
Gebroeders Van den Berghe (x), Alfred Van Hoorebeke (x), Edward Van Hecke-De Candt (x), René 
Van Moffaert (x), Gebroeders Verkindere(x), Napoleon Van Nieuwenhuyze, Gebroeders Verstringe 
(x), Gustaaf Van der Hallen (Sint-Laureins), A. Van der Linde en Zoon (Aardenburg), Autobusdienst 
(Oostburg),  A.J. Bronswyck (Oostburg),  Hendrikxe en Co. {Slu is-Oostburg) ,  Zeeuwsch 
Landbouwhuis (Sluis), G.C.  Bevin {Sluis). I n  dit nummer staat een intentieverklaring over de manier 
waarop de Kamer zou moeten werken en over de samenstel l ing van het bestuur. De Kamer van 
Handel en Nijverheid vergaderde in het Koophandelsgasthof bij Edmond De Coninck. 

7.  't Getrouwe Maldeghem, 1 1  november 1 923. De met een x aangeduide leden waren aanwezig op 
deze Algemene Vergadering (zie voetnoot 6). 

8. De Kamer hield zich onder andere onledig met: de inrichting van een autobusdienst naar Gent, een 
vliegfeest, de nieuwe weg naar Knokke, een kiosk op de mark, enz. We hopen i n  een latere bijdra
ge de volledige geschiedenis van de Kamer van Handel en Nijverheid te kunnen schrijven. 

9. 't Getrouwe Maldeghem, 16 december 1 923. 
1 0. 't Getrouwe Maldeghem, 1 8  november 1 923. 
1 1 .  GAM, Maldegem, nr. 2 1 4 .  Brieven van 16 oktober, 6 november en 1 5  november 1 923. 
1 2. GAM , Maldegem, nr. 2640. Brief van 14 februari 1 925. 
1 3 .  't Getrouwe Maldeghem, 14 november 1 926. De weverij Buysse werd in november 1 926 overgeno

men door een nieuwe naamloze vennootschap waarvan, naast beleggers uit Gent, Eeklo en 
Waarschoot, ook heel wat Maldegemnaren deel van uitmaakten :  Camiel Buysse, Edmond De 
Meyere, Hector Cuelenaere, Hippoliet Vermast, René Temmermen, Pierre Borgonjon, René Van 
Moffaert, Achille Van Hoorebeke, Leon De Roo, mevr. Rotsart de Hertaing. Het kapitaal bedroeg bij 
de twee mi ljoen frank. 

1 4. GAM, Maldegem, nr. 2692. Brief van de Kamer van Handel en Nijverheid aan het gemeentebestuur, 
3 juli 1 924: Mogen wij U doen opmerken dat ook de moortelmolen van den Heer Alfons Borgonjon 
en enkele dagen in de week de drukkerij van Victor de Lille met de stroom van de firma Willemarck 
wordt gedreven. Dit is op het gemeentehuis niet van ambtswege bekend, daar de leiding voor den 
heer Borgonjon over geen gemeenteweg leidt, en de electrische palen van de weverij terzelvertijd 
dienen voor de drukkerij. Door haar pachtcontract van het jaar 1919 was de weverij reeds verbon
den electrische gelijkstroom te leveren aan de drukkerij. Toen zij echter haar eigen motor stil legde 
en gebruik maakte van de electrische stroom van de firma Willemarck, moest de drukkerij ook van 
deze bron stroom afnemen. 

1 5. GAM, Maldegem, nr. 2692. 
1 6. GAM, Maldegem, nr. 2690. Brief van 1 2  november 1 923. 
1 7. GAM, Maldegem, nr. 2692. Brief van 1 7  maart 1 923. 
1 8. GAM, nr. 2692. Voorstel van gemeentebestuur van 9 maart 1 925. Verklaring van de gebroeders 

Willemarck. 
1 9. GAM, Maldegem, nrs. 3203, 3204 en 3205. Tientallen handelaars, middenstanders en landbouwers 

schaften zich een naphtamotor, gazogenemotor, een locomobiel op stoom of op benzine aan. l 263 



20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
3 1 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
5 1 . 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
6 1 . 
62. 
63. 
64. 
65. 

66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7 1 . 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 

264 1  
79. 

GAM , Maldegem, nr. 3205. Onder andere de sigarenfabrikanten Odilon Sonck en Victor Willems. 
't  Getrouwe Maldeghem, 13 januari 1 924. 
't  Getrouwe Maldeghem, 1 8  november 1 923. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4 .  Brieven van 9 en 20 februari 1 923. 
't  Getrouwe Maldeghem, 1 7  februari 1 924. 
't Getrouwe Maldeghem, 24 februari 1 924. 
't  Getrouwe Maldeghem, 24 februari 1 924. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4. Brief van 1 7  oktober 1 923. 
't Getrouwe Maldeghem, 2 maart 1 924. 
't Getrouwe Maldeghem , 9 maart 1 923. De verschi l lende centrales waren: Zwevegem, 
Langerbrugge, Lessen en Mechelen. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 6  maart 1 923. 
GAM, Maldegem, nr. 75, f. 205 r. Gemeenteraadszitt ing van 1 7  maart 1 923. 
' t  Getrouwe Maldeghem, 6 april 1 923. 
GAM, Maldegem, nr. 75, f. 209 r. Gemeenteraadszitt ing van 13 juni 1 924. 
GAM, Maldegem, nr. 75, f. 2 1 1 r. Gemeenteraadszitting van 4 jul i  1 925. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4. Brief van 8 juli 1 924. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4. Brief van 30 september 1 924. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4. Brief van 4 december 1 924. 
't Getrouwe Maldeghem, 4 januari 25. 
GAM, Maldegem, nr. 75, f .  223 r. Gemeenteraadszitting van 26 januari 1 925. 
't Getrouwe Maldeghem, 8 februari 1 925. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 5  februari 1 925. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4. Brief van 9 maart 1 925. 
GAM, Maldegem, nr. 75, f .  223r-224v. Gemeenteraadszitting van 16 februari 1 925. 
GAM, Maldegem, nr. 75, f .  226r-226v. Gemeenteraadszitting van 23 maart 1 925. 
GAM, Middelburg , nr. 966. GAM, Maldegem , nr. 2 1 4. Brief van 28 oktober 1 925. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4 .  Brief van 28 oktober 1 925. 
GAM; Middelburg , nr. 966. Overeenkomst van 9 september 1 927. 
GAM, Adegem, n r. 1 55 1 .  Akte voor levering van elektriciteit, september 1 925. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 2  april 1 925. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4 .  Brief van 23 april 1 925. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4 .  Brief van 4 juni  1 925. 
GAM, Maldegem, n r. 2 1 4. Brief van 28 oktober 1 925. 
GAM, Maldegem, n r. 2 1 4 .  Brief van 30 juli 1 925. 
't Getrouwe Maldeghem, 3 mei 1 925. 
' t  Getrouwe Maldeghem, 31 mei 1 925. 
' t  Getrouwe Maldeghem, 26 juli 1 923. 
't  Getrouwe Maldeghem, 2 augustus 1 925. 
't Getrouwe Maldeghem, 9 augustus 1 925. 
't Getrouwe Maldeghem, 13 december 1 925. 
GAM, Maldegem, nr. 2 1 4. Brief van 13 maart 1 926. 
't Getrouwe Maldeghem, 1 8  april 1 926. 
't Getrouwe Maldeghem, 10 januari 1 926. 
GAM, Maldegem, nr. 75 f. Gemeenteraadszitting van 28 juni .  
GAM, Maldegem, nr. 214.  Brieven van 18 augustus 1 926 aan Desclée, de provincie en de firma's. 
GAM, Maldegem, nr. 75, f. Gemeenteraadszitting van 19 jul i  1 926. 't Getrouwe Maldeghem, 25 ju l i  
1 926. 

't Getrouwe Maldeghem, 15 augustus 1 926. 
't Getrouwe Maldeghem , 1 9  december 1 926. 
't Getrouwe Maldeghem , 7 november 1 926. 
't Getrouwe Maldeghem, 21  november 1 926. 
't Getrouwe Maldeghem, 28 november 1 926. 
' t  Getrouwe Maldeghem, 9 januari 1 927. 
' t  Getrouwe Maldeghem. 9 januari 1 927. 
' t  Getrouwe Maldeghem, 3 maart 1 927. 
't Getrouwe Maldeghem, 16 januari 1 927. 
't Getrouwe Maldeghem, 27 februari 1 927. 
't Getrouwe Maldeghem, 12 februari 1 926. 
't Getrouwe Maldeghem, 24 april 1 927. 
't Getrouwe Maldeghem, 22 mei 1 927. 
't Getrouwe Maldeghem, 5 juni en 3 juli 1 927. 

. . 



HET MALDEGEMVELD 
IN ERE HERSTELD 

Marc Schoonackers 

In het zuiden van Maldegem, aan de noordkant van het Drongengoedbos, l igt het wei
nig bekende natuurreservaat 'het Maldegemveld ' .  Het heeft een oppervlakte van 6 ha en 
sinds 1 993 wordt geprobeerd om er de oorspronkelijke flora en fauna van het 
'Maldegemmer velt' van weleer gedeeltel ijk terug te krijgen. Waaraan danken we dit klei
ne heidegebied in  het zuiden van Maldegem? Het antwoord op die vraag is een verhaal 
dat ons terugbrengt in het eens zo u itgestrekte Maldegemveld.  Noest werkende mensen 
figureren in een stuk waarin de natuur  de hoofdrol krijgt toebedeeld.  

HISTORIEK 

Tijdens de laatste ijstijd was onze streek een koude, boomloze toendra. Ongeveer tien
duizend jaar geleden ontwikkelde zich hier eerst een taïga (een halfopen berken-den
nenbos) en later een groot eikenwoud. Velen zijn ten onrechte de mening toegedaan dat 

Het Maldegemveld op een kaart van het Brugse Vrije .van Claes Jansz Visscher {1 645) l 265 



Vlaanderen tot enkele eeuwen geleden bedekt was met één groot bos, het zogenaam
de 'Woud-zonder-genade'. Toen de mens in onze streken, die voorheen leefde van jacht 
en het verzamelen van voedsel ,  geleidel i jk landbouwer werd en zijn nomadenbestaan 
opgaf, veranderde onder zijn invloed het landschap. H ij kapte stukken bos om of brand
de ze af en gebruikte de grond een paar jaar als akkerland .  Zodra de grond u itgeput 
was, l iet h ij het vee grazen op de verlaten akkers, waardoor het oorspronkelijke bos zich 
niet kon herstel len.  Zo ontstonden de typ ische 'velden' of 'wastines' in de plaats van bos. 
Hoewel de naam veld een afkort ing is van heideveld ,  kunnen we die velden toch n iet 
gel ijkste l len met de grote purperen stru ikheivelden zoals die in de Kempen nu nog te 
vinden z ijn .  Velden bestonden toen net zo goed uit natte hei ,  veengronden , vennen en 
vijvers, heischraal grasland,  stuifduinen en hakhout en/of struweel ( 'mager bos' of 'velt-· 
bos' genoemd).  Het Maldegemveld was één van de grootste veldgebieden naast onder 
andere het Bu lskampveld .  Door deze methode van grondgebruik was reeds vanaf de 
1 3de eeuw bos zeer schaars geworden in Noord-Vlaanderen.  Het beperkte zich tot 
jachtgebieden en gebieden die omwi l le van hun minder goede bodem minder gegeerd 
waren als landbouwgrond .  Een voorbeeld h iervan is het vochtige beekbegeleidend bos 
langs de Splenterbeek in Burkel .  

Het ontg innen van de velden vanaf de 1 3de eeuw gebeurde vooral op last van graven 
en abdijen. De pion iershoeven van toen staan er nog steeds: de Drongengoedhoeve 
(abdij van Drongen),  Papinglo (abdij van Sint-Baafs in Gent) en de Burkelhoeve (abdij 
van Ter Doest in Lissewege) .  Jaren later trof men rond deze hoeves een oppervlakte 
akker aan die het resu ltaat was van moeizame ontg inningen van de onmetelijke heide. 
Op die heidevelden graasde het eigen vee, waarvan de mest in de stal verzameld werd 
en als bemesting diende voor de akkertjes. Op de velden werd ook strooisel voor de 
stal len verzameld en veevoer gemaaid.  Meestal graasden er schapen. Schapen bieden 
een groot voordeel voor het behoud van heide en schrale graslanden , omdat ze selec
tief grazen . Ze verkiezen namelijk heidegrassen ,  struikhei en kiemplanten van bomen en 
stru iken boven dophei .  Het andere vee graast veel minder selectief, wat dus minder ver
rijkend werkt. Het steken van plaggen in de natte heide was een algemeen gebruik. De 
zoden of plaggen werden gedroogd en dan als brandstof gebruikt. De as ervan diende 
als meststof. I n  Maldegem werden in de 1 8de eeuw zowel in Burkel als in Papinglo nog 
plaggen verkocht. Omdat er zoveel bloemen op die velden groeiden, was ook de bijen
teelt belangrijk. Hon ing was immers het belangrijkste zoetmiddel ,  want suikerbieten 
waren nog niet gekend.  Een ander stuk veld ,  meestal aan de rand van het grote geme
ne veld ,  in de buurt van het hof, werd bebost. 

De ontg inn ing bleek een moei l ijke taak: de zware, drassige kleigronden waren moei l ijk 
te bewerken. I n  d ie vroege ontg inningseeuwen bl ijkt Papinglo de belangrijkste ontg in
ningskern te zijn geweest. Men had er namel ijk tegen het midden van de 1 6de eeuw 
reeds 1 42 ha heide omgezet in 1 1 1  ha bos, 1 8  ha akkerland en 1 3  ha meers. In 1 636, 
tijdens de godsdienstoorlogen , werd deze abdijhoeve echter geplunderd en totaal ver
woest door brand,  net als grote delen van het bos. Het is dan ook pas in de 1 8de eeuw 
dat er weer van een min of meer succesrijke ontg inn ing kan worden gesproken. Die 
gebeurde op de Drongengoedhoeve en onder de leiding van abt de Stoop, die het ont
gonnen gebied u itbreidde tot 220 ha. 

In de bossen werd van oudsher hakhout gekapt, dat door de pachter of eigenaar zelf 
werd gebru ikt of openbaar werd verkocht tijdens de 'passeringhe'. Vanaf de 1 8de eeuw 
werd die hakhoutverkoop vaak via affichering aangekondigd. De kermis van Maldegem
Kleit op Sint-Martensdag is de voortzetting van de feestelijkheden naar aan leiding van 



de hakhoutverkoping in het Paping lobos . Naast de bosbeheerspraktijken waren er ook 
minimale gebruiksrechten zoals het sprokkelrecht. Een geval apart waren de rechten op 
berkenrijs, geregeld door een plakkaat uit 1 57 1 . De bezembinders,  die hun waar aan de 
man brachten in Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen,  maakten vooral bezems van ber
kenrijs en verkochten daarnaast borste ls van struikhei ( 'krakke') of brem ( 'gheenste ' ) .  
Dophei ( 'heed')  werd verwerkt in de ' l isschen bezeme' om kleren af  te stoffen . A l le  mate
riaal voor het vervaardigen van deze bezems werd vanaf eind maart gekapt of gesne
den in bossen en op gemene velden. Tot halfweg de negentiende eeuw b l ijven delen 
van de veldgebieden nog opval lend aanwezig in  het landschap . 
Dankzij de notities van chirurgijn Roucel ( 1 736- 1 831 ) uit Aalst weten we welke kruiden 
en struiken er vroeger in  het Drongengoed groeiden en bloeiden. I n  zijn 'Traité des plan
tes' verstrekt hij een reeks gedetai l leerde vindplaatsgegevens. Als veel voorkomende, 
typische planten vermeldt h ij onder andere veenpluis,  beenbreek, klokjesgentiaan, 
wateraardbei , draadgentiaan, dwergvlas, grote wolfsklauw en moeraswolfsklauw, stuk 
voor stuk soorten die hier vandaag de dag uitgestorven zijn .  

Tegen het e ind van de 1 8de eeuw gebeurde het omzetten van velden in  akker massaal. 
Hakhoutkanten en/of bomenrijen werden rond de ontgonnen gronden aangeplant, zodat 
deze als zodanig deel g ingen uitmaken van het gesloten Binnen-Vlaamse landschap. 
Een voorbeeld daarvan vinden we in  het Papinglodeel van het Maldegemveld,  waar in 
de tweede helft van de 1 9de eeuw langs repelpercelen van 30 à 60 aren,  ongeveer 1 0  
m brede hakhoutstroken werden aangeplant. Andere grote stukken veld werden 
opnieuw bebost, dit keer niet met berken of eiken,  maar met naaldhout: dennen, spar
ren en lorken.  De algemene bebossing van het Maldegemveld zorgde voor een sterke 
achteru itgang van de l ichtminnende heideplanten. Een aantal soorten waarvan de 
zaden lang bewaard bl ijven in de bodem, s laagde er toch in te overleven. Dit is te dan
ken aan de periodieke kappingen in onze bossen.  Na elke rooi ing duurt het enkele jaren 
vooraleer het jonge bos zich enigszins ontwikkeld heeft. In deze periode dringt het l icht 
door tot op de grond en krijgt de zaadbank in  de bodem weer kans om te ontkiemen. 
De heidezaden hebben net voldoende t i jd om uit te groeien , te bloeien en zaden te vor
men, die weer tiental len jaren in de bodem zul len wachten op een volgende kapping.  Zo 
werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Drongengoedbos grote oppervlakten bos 
gerooid.  Gedurende de daaropvolgende jaren kreeg de heide dus de kans om zich,  
voorlopig voor de laatste maal ,  in  haar vol le g lorie te ontplooien. Hierdoor is de zaad
bank van struik- en dophei er nog altijd in de bodem aanwezig.  Heel typerend in het 
Zuid-Maldegemse landschap is het wegenpatroon, dat opvalt door de elkaar loodrecht 
snijdende dreven, zodat het bos verdeeld wordt in rechthoekige percelen. Dit dam
bordpatroon, dat verwijst naar de ontginningsperiode van heideveld en bos, vind je nu 
nog steeds terug in  de omliggende weide- en akkergebieden waar e lke weg begeleid 
wordt (of werd) door bomenrijen. 
Vanaf 1 830, toen de Belgische Staat gevormd werd , kapte men een groot deel van de 
bossen opnieuw weg om plaats te maken voor landbouwgronden; van het oorspronke
lijke eiken-berkenbos, het daaropvolgende heideveld en het naaldbos is in onze streek 
dus maar weinig overgebleven. De velden hadden hun functie vol ledig verloren en ver.
dwenen dan ook zo goed als vol ledig van de kaart. 

FLORA EN FAUNA 

Typische soorten van de droge stru ikheivegetatie, zoals stru ikhei ,  f i jn zwenkgras, bor
stelgras en pijpenstrootje met daartussen opslag van ruwe berk, grove den en l ijsterbes, 
vind je terug op droge, arme, zandige bodems. Vochtige of natte dopheivegetatie komt l 2; � 
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voor op zeer humeus zand of natte, sterk verzuurde leem. Dophei, trekrus en tal van zeg
gesoorten,  kenmerkend voor deze biotoop, komen op die natte bodem aan hun trekken. 
Op sommige plaatsen kunnen we ook nog de gaspeldoorn bewonderen, een sti l le getui
ge van het vroegere Maldegemveld.  Met zijn gele vl inderbloemen lijkt h ij sterk op de 
meer algemene brem. Zijn scherpe stekels overtu igen je van het verschi l  met de voor 
onze streek kenmerkende brem. H ij kleurt de wegranden felgeel en wie op een zomer
se dag door een bremheitje loopt, kan de zwarte peu lvruchten horen openbarsten. De 
kleine zaden worden dan meters ver weggesl ingerd .  De oude struiken zijn na enkele 
jaren u itgeput en gaan teloor, de jonge bremstruikjes nemen hun plaats in. Het feit dat 
brem op die schrale gronden zo goed groeit en uitgroeit tot hoge stru iken komt doordat 
in de wortelknol letjes van brem stikstofgasfixerende bacteriën (Rh izobium sp. )  leven, d ie 
in  staat z i jn de stikstof uit de lucht te binden. De gevormde stikstofverbindingen kunnen, 
in tegenstel l ing tot l uchtstikstof, wel door de brem en andere planten in de omgeving 
opgenomen worden. 

Wanneer door storm of beheerswerken open plekken ontstaan in de loof- en naaldbos
sen, dan worden die vrij snel ingepalmd door het wi lgenroosje of de adelaarsvaren. Die 
open plekken zijn ook het terrein bi j  u itstek van de boompieper. De baltsvlucht van het 
mannetje is het zien waard : h ij vl iegt eerst geluid loos een tiental meter omhoog en 
zweeft dan al zingend weer omlaag naar het vertrekpunt. Deze beschermde, insecte
netende vogel nestelt op de grond tussen de graspollen en de varens. Vanaf september 
trekt h ij weer weg naar zijn overwinteringsgebied : de savannen van tropisch Afrika. 
Andere zeldzame zangvogels in het Maldegemveld zijn de bonte vliegenvanger en de 
boomleeuwerik. Boven de weiden , op de overgang van bos en wei land, zie je vaak een 
jagende sperwer of een op thermiek zeilende bu izerd. De boomvalk die pas in het late 
voorjaar terugkeert u it Afrika is een opmerkel ijke verschijning in en rond het reservaat. 
Deze spectaculaire dagroofvogel heeft een sikkelvormig s i lhouet en jaagt in vol le vlucht 
op insecten en kleine vogels. Hoog in de lucht worden deze prooien verorberd . Het ver
dwijnen van hagen , struweel en bomen rond de akkers in onze streek vormt een grote 
bedreiging voor deze zeldzame roofvogel .  Ook roofvogels zoals steenui l ,  bosui l ,  ransu i l ,  
sperwer, bu izerd en torenvalk vinden een plekje in en rond 'het Maldegemveld ' .  

Wat insecten betreft is de grote g l imworm een opval lende gast. Het achterlijf van de 
vrouwtjes van deze kever l icht  op in het donker. Het koude fluorescerende groene l icht 
heeft als bedoel ing de mannetjes te lokken om er mee te paren. Ook heel wat vlinders 
met namen als eikenpage, kleine ijsvogelvl inder, boomblauwtje, witte beervl inder, kra
kel ing en hageheld fladderen rond over 'het Maldegemveld ' .  Typisch voor heideperce
len is natuurl i jk de levendbarende hagedis.  Zij zoekt vaak de zonnigste plekjes op om 
haar l ichaamstemperatuur op peil te houden . Bij valavond en met veel geluk kun je in de 
omgeving ook de vos zien. Hij heeft hier enkele burchten. Sommige jagers hebben het 
op dit dier niet begrepen. M isschien benijden ze zijn fei l loze jachttechniek, het u itmun
tende gehoor en de scherpe reukzin? Een konijntje en een fazant zijn voor hem inder
daad niet vei l ig ,  maar ook muizen, regenwormen, kevers, bessen, paddestoelen en 
dode dieren staan op zijn menu .  

Hoewel de landbouw door het gebruik van onkruidverdelgers en  kunstmeststoffen een 
sterk n ivel lerende en degraderende invloed heeft gehad op de flora van de 'schrale 
gronden ' ,  zijn er toch nog zandweggetjes en bosranden met een rijke flora. Op natte, 
zogenaamde 'heischrale graslanden' ,  zoals die plaatsel ijk langs de Drongengoedweg 
en ook nog op het mi l itaire domein te vinden zijn, tref je stru ikhei, duizendguldenkruid, 
gaspeldoorn, tormenti l ,  l iggende vleugeltjesbloem, veenmossen en een aantal onopval-



lende maar in Vlaanderen we1n 1g voorkomende zeggesoorten aan . Op het mi l itai re 
oefenterrein vinden we in de zogenaamde 'natte heide' nog ronde zonnedauw, dophei 
en struikhei .  Hier en daar groeien in de voedselarme bermen langs de wegen nog 
steeds enkele bosplanten. Dit betekent dat er enkele tiental len jaren geleden nog bos 
stond. Bosanemoon , valse sal ie en adelaarsvaren proberen zich te handhaven tussen 
de sterk dominerende grassen. Bemesting van deze bermen en een verkeerd weg
bermbeheer, waarbij het maaisel bl ijft l iggen, leiden tot vergrassing en zouden wel eens 
de doodsteek kunnen betekenen voor deze bosplantre l icten.  

Binnen het reservaat kun je vooral in de herfst een grote diversiteit aan zwammen 
bewonderen. Ze kregen ronkende namen als koningsmantel ,  knotsvoettrechterzwam, 
dennenmoorder, paarse schijnridder, blauwe kaaszwam en gekroesde heidefopzwam 
mee. Ook deze opruimers in de natuur vormen een belangrijke schakel in het voedsel
web binnen het ecosysteem van het Maldegemveld.  Ze zorgen namelijk voor de omzet
ting van dood materiaal in voor de planten opneembare voedingsstoffen .  Bovendien vor
men paddestoelen een belangrijke voedingsbron voor heel wat grote en kleine d ieren.  

Een heel belangrijke ecologische rol wordt vervuld door de mossen en in het bijzonder 
door de veenmossen. Veenmos groeit vooral in voedselarme, natte tot zeer natte bioto
pen. Ongeveer tien procent van de cellen bevatten bladgroenkorrels en zijn dus ver
antwoordelijk voor de fotosynthese. De rest van de veenmosplant is doorsch ijnend of 
dood weefsel dat dient als vlotter en waterreservoir. Een massa van honderd gram 
levend veenmos kan zo gemakkel ijk 2 ,5 l iter water vasthouden in zijn weefsel .  Zijn struc
tuur stelt het veenmos ook in staat om nutt ige stoffen zoals calcium en kal ium,  die in het 
regenwater zijn opgelost, vast te houden . B ij dit proces komen waterstofionen vrij die de 
omgeving verzuren. Dit verklaart de lage pH-waarden in veengebieden en natte heide. 

BEHEER 

Het reservaat ' het Maldegemveld '  is een heidere l ict ten noorden van het 
Drongengoedbos te Maldegem. Natuurreservaten v.z.w. kocht er 4 ha in  1 993 en nog 
eens 2 ha in 1 997. Het reservaat ligt ongeveer driehonderd meter ten noordwesten van 
het kasteel 'Prinseveld ' ,  dat zijn naam dankt aan het heidegebied waarop het werd 
gebouwd en dat tot 1 769 eigendom was van de prins de Croy. Toen werd het goed ver
kocht aan baron Jacques Phi l ip Pecsteen de Butswerve. In 1 846 bouwde de heer 
Charles Dhont er een kasteel .  Het werd in 1 927 afgebroken en vervangen door een 
nieuw. De famil ie Dhont woonde er tot 1 945. Onder hun impuls werden de laatste stuk
ken onrendabele, 'woeste' gronden van het Maldegemveld omgezet in akkers, weiden 
of bos. 

Oorspronkelijk groeide hier vooral struikhei en pijpenstrootje, maar deze vegetatie werd 
verdrongen door de hoger opschietende struiken en bomen. Heidegebieden die niet 
begraasd, gemaaid of geplagd worden, evolueren naar een eiken-berkenbos. Met 
'plaggen' bedoelt men zowel het afsteken van de bovenste laag bodem als het resultaat 
van deze bewerking: rechthoekige zoden. Die plaggen en het maaisel van de heide wer
den in lang vervlogen tijden door de landbouwers gebruikt als strooisel in de potstal .  Na 
de winter werd de potstal uitgemest en de met uitwerpse len doordrongen p laggen wer
den op de akker geworpen als bemesting.  

Het reservaat en de onmiddel l ijke omgeving waren bosgebied tot in het begin van de 
jaren '40. Periodieke kappingen hadden er echter voor gezorgd dat de heide, met haar l 269 
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typische flora en fauna, op sommige plaatsen bewaard was gebleven. Na de algehele 
kaal kap tijdens Wereldoorlog 1 1  werd de helft van het huid ige reservaat niet meer bebost, 
zodat de heide bijna overal spontaan weer opdook. Door verru ig ing ontwikkelde zich 
verspreid een jonge e iken-berkenvegetatie of ging adelaarsvaren het terrein overheer
sen . Op andere plaatsen kreeg pijpenstrootje de bovenhand en verdrong het de typi
sche heidevegetatie. De andere helft van het gebied werd na de oorlog beplant met lork. 
Dit bos werd enkele tientallen jaren geleden gerooid en niet heraangeplant. zodat ook 
hier spontaan zomereik en berk opschoot. Een kleinere oppervlakte van het reservaat 
bestaat uit een aanplant van zwarte en grove den. 

I n  het natuurreservaat ' het Maldegemveld '  beoogt men vooral het herstel en de u itbrei
d ing van de resterende heidevegetatie. Het beheer zal vooral bestaan in het openma
ken van het terre in door kap- en maaibeurten .  Zo kunnen de zaden die zich nog in de 
bodem bevinden, ontkiemen . Opdat zoveel mogelijk typische soorten heide zouden 
voorkomen streeft men naar een heterogene structuur. Het beheersteam beoogt er een 
open bos- en heidelandschap. Daarin wisselen bos en heide elkaar af maar behouden 
hun eigen aard . Dit komt vooral ten goede aan dieren die een afwisselend landschap 
nodig hebben: reeën ,  vossen ,  sommige prooivogels, maar ook vele insectensoorten. 
Een andere doelste l l ing is het bekomen van voldoende heterogen iteit in de vegetatie 
zelf. Dit houdt een voldoende afwissel ing in tussen droge heide, natte heide en boom
opslag . Ook de soortensamenstel l ing van plant en dier en het verschi l  in leeftijd van 
bomen en strui ken b innen de vegetatie vormen een belangrijk pluspunt bij het nastre
ven van een stabiel ecosysteem . Daarin hoopt men onder andere volgende· soorten 
vroeg of laat defin itief terug te halen in het Maldegemveld:  nachtzwaluw, roodborstta
puit ,  g rauwe klauwier en klapekster, g roentje en aardbeivl inder, heikikker, ronde zonne
dauw, wollegras, veenbies, klokjesgentiaan, beenbreek, g rondster en heidekartelblad . 

Om deze doelste l l ingen te realiseren moeten grote stukken van het berkenbestand wor
den gekapt en d ient de heide door een maai- en plagbeheer in stand worden gehou
den. Door te maaien net voor de zaadvorming wordt belet dat pijpenstrootje zich kan 
u itzaaien.  Toch bl ijft het noodzakel ijk  jaarlijks te maaien want grassen kennen ook een 
sterke vegetatieve vermenigvuld ig ing.  Na elke maaibeurt moet het maaisel worden 
afgevoerd om de bodem te verarmen. Het plaggen is een meer drastische maatregel ,  
maar is  ook veel arbeidsintensiever. Jonge berken- en dennenopslag kan vrij vlug het 
zon l icht wegnemen dat typische l ichtminnende plantensoorten nodig hebben. In de 
heide opsch ietende boompjes moeten dus manueel verwijderd worden. Dit al les is het 
werk van een hechte beheersploeg bijgestaan door vrijwi l l igers van de mi l ieuveren igin
gen. 

Een ander aspect van het beheer bestaat erin het bos om te vormen tot een natuurlijk 
bos. Dit kan enkel mits het rooien van exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse 
vogelkers en het creëren van open plekken in de dicht beplante lorkenbestanden. Open 
plekken bieden aan pioniersvegetaties en bosplanten nieuwe kansen. Eén van die plan
ten is de gagel . Deze aromatische struik  typisch voor heidegebieden heeft één van zijn 
laatste groeip laatsen in  het Drongengoed. Het lokaal rooien van bomen heeft als bedoe
l ing een complex van kleine met elkaar verbonden bosbestanden bestaande u it inland
se bomen en stru iken te bekomen . 
Een andere beheersmaatregel is dat door afdamming van de centrale sloot sommige 
percelen, vooral 's winters, een veel vochtiger tot zelfs ondergelopen bodem krijgen. Dit 
verh indert of vertraagt minstens de groei van bramen, grassen, adelaarsvarens en jonge 
boompjes en het stimu leert de verdere ontwikkel ing van de natte heide. 



I n  1 994 werd er aan de noordergrens van het reservaat een houtwal aangeplant 
bestaande uit sporkehout, sleedoorn en hazelaar. De massaal woekerende adelaarsva
ren belette de vlotte groei van deze houtkant in die mate dat er drastisch moest worden 
ingegrepen .  De ondergrondse stengels (wortelstokken) van deze gemakkelijk woeke
rende varen scheiden namelijk toxische stoffen af die de kieming van zaden en de groei 
van andere planten belemmeren. Voortdurend maaien van de varens bleek niet afdoen
de te zijn .  De adelaarsvarens moesten er letterl ijk met wortel( stok) en al uit de grond wor
den gespit. Dit bleek ver uit de meest afdoende methode om hun groei in te tomen en 
ze terug te dringen . 

Het bosgedeelte in het reservaat heeft ook als eiken-berkenbos of als oud dennenbos 
zijn waarde. Hier is geen echt beheer noodzakel ijk en laat men de natuur  haar gang 
gaan. 

Tenslotte is de beheersploeg ook van plan om in 'het Maldegemveld '  een kronkelend 
wandelpad aan te leggen dat de versch i l lende b iotopen met e lkaar verbindt .  
Informatieborden langs dit pad zul len de wandelaar die het reservaat bezoekt meer 
inl ichtingen verstrekken over de flora en fauna in  het reservaat en over het beheer van 
dit gebied . 

De beheersresu ltaten van de voorbije jaren zijn in elk geval erg bemoedigend. Er 
bestaat een gegronde hoop dat met volgehouden inzet hier een stukje van dat impo
sante Maldegemveld van weleer gereconstrueerd wordt. De goede resu ltaten d ie in  'het 
Maldegemveld' werden behaald na vijf jaar intensief beheer leiden tot de erkenning van 
het gebied door de Dienst Natuur van de Vlaamse Gemeenschap. Zo verkreeg ' het 
Maldegemveld' recent het officieel statuut van natuurreservaat. 

Geraadpleegde werken 
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HET EEUWFEEST VAN 
JAN TIMMERMAN 

OP 1 MEI 1949 

Walter Notteboom 

Honderd jaar worden is thans geen zeldzaamheid meer. Op onze gemeente zijn meer
dere inwoners - weliswaar meestal dames - meer dan honderd jaar. Het gebruik om hon
derdjarigen met grote feestel ijkheden en een stoet te eren is op de achtergrond geraakt. 

Vijftig jaar geleden was dat niet zo. Honderd jaar worden was iets dat uitgebreid gevierd 
moest worden. Zo was gans de wijk het Vossenhol op zondag 1 mei 1 949 in de weer 
voor het eeuwfeest van Jan Timmerman. 
Met de informatie ons bezorgd door Laura Tamsyn-Van Kerschaver, kleindochter van 
Jan Timmerman , konden wij de volgende levensschets samenstel len. 

Jan Timmerman werd geboren te Oedelem op 4 mei 1 849 als zoon van Amandus en 
Johanna Blomme. Het gezin telde zes kinderen,  waarvan twee overleden aan de pok
ken .  Al vroeg moest Jan het gezin helpen onderhouden, h ij vond een betrekking als bos
wachter. Op 4 januari 1 882 huwde hij met Melanie De Clerck, geboren te Maldegem op 
1 3  oktober 1 857,  dochter van Pieter en Pau l ina Fiers. H ij was toen boswachter op het 
kasteel "Ten Torre " ,  bijgenaamd "Meesters Kasteel" te Oedelem. 
Na enkele jaren verhu isde het jonge gezin naar het gehucht De Zwaan te Sijsele. Daar 
begonnen ze een klein landbouwbedrijf, om zich in 1 887 voorgoed te vestigen in de wat 
afgelegen B iezeveldstraat te Maldegem-Vossenhol .  Ze bouwden er een boerderijtje op 
cijnsgrond .  Ondertussen werd hun vierde kind geboren,  er zouden er nog zeven volgen. 
Slechts één kind, Henri ,  overleed vroegtijd ig ,  wat in  die t i jd een zeldzaamheid was. Het 
gezin zag er als volgt uit : Sylvie (0 1 883) ,  Camiel ( 0 1 884),  Maria-Theresia (0 1 886), August 
(0 1 888), Karel-Louis ( 0 1 889), Elodie (0 1 89 1  ), Margriet (0 1 893), Nathalie (0 1 894) ,  I da 
(01 896),  Henri ( 0 1 898 - + 1 899) en Bertha (0 1 901 ) .  
Weelde was er n iet; in de omringende bossen werden dennennaalden bijeengegaard , 
die als brandstof d ienden voor het kookfornu is .  
Een beurtrol was ingesteld voor het "koeien wachten" ,  want de koeien mochten alleen 's  
zondags op de weide.  Een min imum aan ontwikkel ing was mogelijk dankzij de school 
op het Vossenhol, in 1 894 gebouwd door toedoen van pastoor Bouckaert. 
De tijd stond niet stil en de een na de andere verliet het ouderl ijke hu is .  In 1 923 werd de 
fami l ie Timmerman getroffen door een zware beproeving. Maria-Theresia, 36 jaar, over
leed zes weken na de geboorte van haar jongste kind en l iet een echtgenoot en zeven 
kinderen na. De ongehuwde kinderen deden alles om het getroffen jonge gezin te hel
pen . Op 1 9  ju l i  1 924 huwden de laatste twee dochters die nog thuis waren op dezelfde 
dag . Bertha koos een rijkswachter, Modest De Baets, en 
Nathalie trouwde met landbouwer Honoré Van Kerschaver. Honoré en Nathalie namen 
het boerderijtje van de toen 7 4-jar ige Jan Timmerman· over ;  het had een 
oppervlakte van 8 à 9 ha. De woning werd verbouwd, zodat elk gezin er zijn eigen leef
ru imte had. Op 1 7  augustus 1 931  overleed Melanie De Clerck, de echtgenote van Jan, 
op tachtigjarige leeftijd .  



De kinderen van Nathalie en Honoré (Laura, Remi en Jean) groeiden op in de aanwe
zigheid van grootvader "Pitje Temmers" .  I n  de omgeving was Jan Timmerman een 
graag gezien f iguur. Thuis h ij ook zijn handen vol :  raad geven aan de jonge boerinnen, 
babysitter voor de nakomelingen, voor het fornuis en de oven zorgen, enz. Meestal was 
hij bezig in de groentetuin ,  tabak kweken was zijn specialiteit . De kleinkinderen moes
ten de tabaksbladeren aan ijzerdraden rijgen om te drogen en daarna te verwerken tot 
"sj iektabak" , in die tijd werd immers nogal wat 'afgesj iekt' . 

Met zijn kleinkinderen trok Jan af en toe de velden en bossen van het Vossenhol in op 
verkenning.  I n  deze rustige u ithoek van Maldegem leefde men met de natuur. Welk kind 
van de buiten heeft geen zalige herinneringen aan vogelnesten zoeken ,  in de beken 
ploeteren om stekelbaarsjes te verrassen, braambessen p lukken, enz. 
Jan was zeer gelovig en trouw aan zijn kristel ijke p l ichten . iedere zondag trok h ij te voet 
naar de hoogmis in Donk, dat was dichter dan de Sint-Barbarakerk van het centrum. 
Maar "zi jn Pasen houden" gebeurde in de eigen St.-Barbarakerk, want toen telde nog 
het gebod "elk in zijn eigen parochie" . Die laatste tocht deed h ij toen h ij 94 jaar was . Van 
dan af verminderden zijn krachten.  Dankzij de goede zorgen van zijn dochter Nathal ie 
en kleindochter Laura had Jan nen schonen ouden dag . 

I n  1 949 werden schikkingen getroffen voor een eeuwfeest. Het zou gevierd worden op 
1 mei , drie dagen voor zijn honderdste verjaardag. 
E.H. De Vleeschouwer, onderpastoor van de wijk ,  was de proost van het feestcomité. 
Voor de jubi leummis in de St. -Barbarakerk werd beroep gedaan op Jans kleinzoon, de 
pater scheutist Joris De Baets. Na de mis werd de fami l ie ontvangen op het gemeente
huis ,  waar burgemeester H ippol iet Cuelenaere het traditionele geschenk aanbood . 

Belangrijk onderdeel van het feestprogramma was het u itgaan van de h istorische stoet, 
waarin het leven van Jan Timmerman werd u itgebeeld .  Een hele reeks .verenig ingen 
boden zich aan voor de u itwerking.  De stoet bracht taferelen als: Jan wordt gedoopt, 
gaat naar school ,  doet zijn plechtige communie, trekt op naar de lot ing,  is kanonnier tij
dens de oorlog van 1 870, huwt met Melanie, Jan als boswachter, vlasbewerker, enz. De 
stoet trok ongeloofl i jk veel volk, het Vossenhol werd onder de voet gelopen . Zelfs 'de 
radio' was present om een uitzending l ife te verzorgen. De honderdjarige volgde de 
stoet in de wagen van Dr. Albert Coel is .  Meerdere muziekverenigingen zorgden voor 
een vrolijke noot en de dag werd afgesloten met een prachtig vuurwerk. 

De gevierde kreeg de gebruikelijke reeks decoraties, waaronder het Kruis van Ridder in 
de Kroonorde en de herinneringsmedai l le van de oorlog 1 870-7 1 . Hij was drie jaar sol
daat geweest, daar had h ij geleerdheid opgedaan en Frans geleerd . 
Tijdens de eendrachtige viering van Jan Timmerman kwam weer het verlangen naar 
boven in het Vossenhol een eigen kerk te hebben. De wijkpriester Frans De 
Vleeschouwer was het plan zeer genegen, té genegen misschien, want kort nadien werd 
hij overgeplaatst naar Aalst. Van een kerk kwam niets in huis ,  wel werd in 1 956 naast de 
wijkschool een nieuwe grote kapel gebouwd , een tegemoetkoming aan de verzuchtin
gen van de inwoners van het Vossenhol . 

Eens het feestgedruis weggestorven hernam het dagel ijkse leven zijn gang.  Jan bereik
te zijn 1 01 -ste verjaardag nog in vrij goede gezondheid. Acht maanden later, op 9 janu
ari 1 95 1 , stierf hij. Er leefden nog 9 kinderen met hun wederhelft, 31 kleinkinderen en 
een groot aantal achterkleinkinderen.  Ook zijn dochter Nathalie scheerde een hoge 
top : ze werd 91 jaar, waarvan 61 jaren gehuwd met Honoré Van Kerschaver. l 273 



Jan Timmerman en zijn echtgenote Melanie De 
Clerck. 

Remi en Jean Van Kerschaver, zoontjes van 
Honoré en Nathalie Timmerman, voor de woonst 
van de honderdjarige in de Biezeveldstraat. 

De zeven dochters van Jan en Melanie: v. l . n .r. en opklimmend in leeftijd: Bertha, Ida, Nathalie, Margriet, 
Elodie, Maria-Theresia en Sylvie. 



Voor de stoet die in de namiddag van 1 mei uitging werden de plechtige communicanten van de wijk opge
trommeld. Romain Claeys, derde van l inks, geniet de eer "Jan Timmers" te verbeelden. 
De foto werd genomen aan de school van het Vossenhol, tegenover de bakkerij (en café) van 'bakker" 
Karel François-Adriana Verstringe. V. l .n . r. Valère Bottelier, Remi Vossaert, Romain Claeys, Aimé 
Dobbelaere, Marijn Bauwens, Robert Vyncke en Richard Van Hoorebeke. 

Een enthousiaste groep die het huwelijk van Jan en Melanie uitbeeldt. Prudent De Vogelaere (links) ment 
de wagen veilig door het Vossenhol. Verder zien we v. l .n . r. :  Frans Depestel en Elza Vyncke in de rol van 
de jonggehuwden, Remi Van Kerschaver, Gaspard Claeys, Jacques Vandendriessche, Wi lfried 
Waeyenberghe (?), Roger Ardeel ,  Camiel Braet, Willy Taeldeman, Jacques François, Mederick Van 
Kerschaver, . .  . . l 275 
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HET GEBEURDE 1 00 JAAR GELEDEN 
IN 1 899 

jozef Dobbelaere e n  Walter Notteboom 

EUROPA 
I n  Den Haag hielden 26 landen van 1 8  mei tot 2 1  ju l i  de eerste vredesconferentie op in i
tiatief van de Russische tsaar Nicolaas 1 1 .  Op gebied van ontwapening en arbitrage van 
geschi l len bereikte men geen overeenstemming.  Men ging wel akkoord met de oprich
ting van een Internationaal Gerechtshof in  Den Haag. 
I n  Wenen overleed op 3 juni  de componist Johann Strauss, d ie vooral bekend was als 
de koning van de wals. 
In december verscheen Traumdeutung van Sigmund Freud, waarin h ij de betekenis van 
dromen uitlegde. Hij sprak er ook over o.a .  het oedipuscomplex. 

BELGIË 
Stijn Streuvels l iet zi jn roman ' Lenteleven' verschijnen bij u itgever Victor De Li l le uit 
Maldegem. Hij sloot met hem een contract op 26 februari 1 899. De oplage zou 1 500 
exemplaren bedragen. De samenwerking verliep in het beg in niet zo vlot en er waren 
wrijvingen over het formaat en het lettertype. Het boek kwam toch snel klaar en het werd 
op 21 maart verzonden. Het succes was overweldigend. Al vlug waren er zeshonderd 
exemplaren verkocht. 

Guido Gezelle, 1 830- 1 899. 

i\1ct de po�l : :?,GO fr. - Verschijnende minstens trimestrieel. 
����-,,,...,"""' D!TrS DE D U I M PJ E S U I T G A V E  

Stijn Streuvels 

Voorpagina van het Duimpjesnummer Lenteleven .  



Het Groot Seminarie van Brugge bestelde 1 00 stuks. Maar weldra barstte de kritiek los. 
Victor De Li l le had in een nawoord Streuvels 'de real ist van Vlaanderen' genoé'md, een 
gevaarli jke titel zoals later zou bl ijken.  Streuvels verzette zich achteraf tegen deze titel 
en weet alle heibel over dit boek aan die toevoeging van Victor De Li l le.  In elk geval : de 
kritiek in het katholieke mil ieu was zeer groot. De honderd seminaristen uit Brugge moes
ten hun exemplaar in leveren.  En Streuvels schreef : 'De Li l le met zijn smerig nawoord en 
zijn etiket 'realist' is daar de grote schuld van ' .  Streuvels' moeder hoorde van al deze 
moei l ijkheden en ze weende. 
Op 3 apri l  opende men te Brussel het Volkshuis, ontworpen door Victor Horta. Het 
gebouw was één van de mooiste voorbeelden van art nouveau in België. 
I n  het Engels K looster te Brugge overleed op 27 november 1 899 de priester-dichter 
Guido Gezel le ,  door zijn oversten miskend,  maar door het volk gewaardeerd . 
Na een reis van twee jaar keerde de Belgica terug van de Zuidpool . Adrien de Gerlache 
stelde een u itgebreid reisverslag op. 

Adegem, Maldegem en Middelburg 

Adegem 
Maldegem 
Middelburg 

JANUARI 
Uit 't Getrouwe ... 

geboorten 
1 2 1  
320 

3 1  

huwel ijken 
26 
54 

6 

overlijdens 
75 

1 6 1  
1 8  

Het zeekanaal van Gent naar Heist kwam er n iet, want de Nederlanders deden toege
vingen i .v.m .  de toegang tot het kanaal Gent-Terneuzen. 
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 1 3  januari .  Gemeenteontvanger Victor De Li l le vroeg voor zichzelf, voor 
pol itiecommissaris Moerman en gemeentebediende Perquy, dat zij op kosten van de 
gemeente zouden aangesloten worden op een bijzondere pensioenkas. De raad ging 
daar n iet op in .  Voor De Li l le voerde de raad aan dat 'gemeenteontvanger' n iet zi jn voor
naamste bestaansmiddel was. 
Koster Amicus Fonck ( ' Hi l legem ca. 1 846) vroeg kosteloos onderwijs voor zijn zoon 
Marcel .  Het werd hem geweigerd , omdat zijn zoon al 1 6  jaar oud was en kosteloos 
onderwijs werd normaal maar toegestaan tot 1 4  jaar. 
* Adegem 31 januari .  B ierbrouwster Esther Wil lems vroeg 5 m' grond op het kerkhof voor 
haar en haar zusters Eugénie en Celestine. 
* Middelburg 30 januari . De gemeente verhoogde haar aandeel in de tramlijn Brugge
Aardenburg van 1 5 .000 tot 25.000 frank .  

FEBRUARI 
Uit 't Getrouwe . . .  
Er gingen stemmen op om de burgerwacht in het Vlaamse land Vlaams te maken. 
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 10 februari . De vraag van Camil le Verstringhe (broer van raadslid Pieter) 
voor kosteloos onderwijs aan een van zijn kinderen werd afgewezen, want h ij betaalde 
meer dan 1 5  frank personele belasting. 
* M iddelburg 24 februari. Bi j  Kon inklijk Beslu it van 30 januari werd aan Gustaaf 
Gheeraert geweigerd dat h ij naast het beroep van gemeenteseE::retaris tevens dat van 
gemeenteontvanger uitoefende. H ij was reeds 1 8  jaar ontvanger en het raadslid 
Verstraete sprak een woord van waardering uit. Vervolgens werd de plaats van gemeen
teontvanger open verklaard , wat zou bekend gemaakt worden via een plakbrief; de 



gegadigde zou een borgsom van 1 200 frank moeten betalen. 
Het armbestuur vroeg de gemeente een nog openstaande reken ing van 6 1 1 , 88 frank te 
betalen aan de Landbouwkoloniën van Weldadigheid te Hoogstraten. Het armbestuur 
kon deze som n iet betalen en gaf als reden op dat door een terdoodveroordel ing en de 
uitspraak van een correctionele straf het bestuur een vrouw en 1 4  kinderen vol ledig 
moest onderhouden en door een geval van typhuskoorts moest men tevens voorzien in  
de verpleging en onderhoud van een gezin van 9 personen . Verder diende men nog te 
voorzien in het onderhoud van 22 personen met een leeftijd tussen 1 0  en 90 jaar. 
De kerkfabriek stond het jachtrecht op haar eigendommen onvergolden af aan jonkheer 
Frederik Dhont. Men keurde ook de pacht van het gemeentehuis goed voor een nieuwe 
termijn van 9 jaar. Het betrof een kamer d ienende als gemeentehuis ,  gelegen in de 
woning van Louis Welvaert; de kostprijs bedroeg 32 frank. 

MAART 
Uit 't Getrouwe ... 
Op 1 maart vierde paus Leo X I I I  zijn 90ste verjaardag . Hij was al 21 jaar paus. Onze 
koningin Maria Hendrika werd erg ziek. Op de dag van de eerste communie viel de eer
ste sneeuw. 
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 1 7  maart. · Nadat de vraag van Francies Van Kerschaever voor verlag ing 
van zi jn hoofdeli jke omslag door de raad steeds verworpen werd , kreeg h ij nu gel i jk van 
de bestendige deputatie. H ij werd van de 2de klasse naar de gunstiger 4de klasse 
gebracht. 

APRIL 
Uit 't Getrouwe .. .  
De paus en de leiders van de Afrikaanse vrijstaten werden n iet u itgenodigd op de vred
esconferentie in Den Haag , die in mei zou gehouden worden . 
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 4 apri l .  De raad ging akkoord met de afschaffing van buurtweg nr. 57 , 
genaamd Donkstraat en het vastleggen van een stuk nieuwe weg . 
De raad sloot zich aan bij het schrijven van de 'Belg ische Maatschappij van het 
Scheidsgerecht en van den Vrede' aangaande de algemene ontwapening . De algeme
ne ontwapening was voorgesteld door de tsaar en men hoopte dat de mogendheden 
daarmede rekening zouden houden . 
Volgens de definitieve lijsten was er in Maldegem nu kosteloos onderwijs voor 508 jon
gens en 522 meisjes, of totaal 1 030 kinderen. 
* Adegem 21 apri l .  De gewezen ontvanger van het armbestuur, Jacobus Franciscus 
Stoens, kreeg zijn borgtocht van 800 frank terug. De arrondissementscommissaris vroeg 
maatregelen te nemen, opdat in de aangenomen jongensschool een derde klas zou 
worden opgericht. De raad zou onderzoeken of dat wel nodig was. 

MEI 
Uit 't Getrouwe ... 
De vredesconferentie in  Den Haag startte op 1 8  mei en het ging er 'op zijn zokkevoete
l ingen' aan toe. 
Uit de gemeenteraad ... 
• Maldegem 5 mei .  De inwoners van Kleit vroegen een verbred ing en verbetering van 
de Thyskensstraat. Raadslid Roels van Kleit werd er mede belast dat verder te onder
zoeken .  Herbergier Hippol iet Verstringhe deed zijn beklag over de aan de gang zijnde 
werken aan 'de steenweg naar Moerhu ize' . l 279 



Hij ondervond veel h inder en ook had h ij schade aan zijn huis op Rapenbrug. Men g ing 
op zijn klacht niet i n ,  maar men zou wel zorgen dat h ij een toegang kreeg zodat h ij met 
gerij gemakkeli jk zijn hu is  kon bereiken. 
De heer Van Heste, bestuurder van de aangenomen jongensschool van het centrum, 
werd overgeplaatst en vervangen door Modest Foncke, 'gediplomeerde geestel ijke 
onderwijzer' .  
In verband met de aflijn ing westkant van de marktplaats besloot men de grond in kwes
tie weer te verkopen aan de vorige eigenaar(s) ,  op voorwaarde dat de onteigenings
kosten terugbetaald werden en m its er 'een strook gronds van drij meters breedte en van 
omtrent twaalf en half meters lengte, tot voorbij het poortje d ienende voor u itweg van het 
klooster der zusters Maricolen , welke strook gronds van de gemeente aan de eigenaars 
van gezegd klooster zou mogen verkocht worden' .  Van Mul lem verliet de raadszaal bij 
d ie besl iss ing, omdat h ij betrokken partij was . 
* Adegem 9 mei .  De oprichting van een derde klas in de aangenomen jongensschool en 
dus het aanwerven van een nieuwe onderwijzer werd verdaagd.  
* Maldegem 1 5  mei 1 899. De raad benoemde de grafmakers voor de drie kerkhoven en 
legde hun jaarwedde vast. 

Parochie Maldegem 
Parochie Kleit 
Parochie Donk 

Camiel Van Noorwege 
Jacob Couvreur 
Jan Versluys 

1 5  frank 
7,5 frank 
5 frank 

* M iddelburg 1 6  mei .  B ij openbare aanbested ing werd het schoonmaken van de straten 
toegewezen aan Leopold Mortier, hovenier in de gemeente, voor een som van 39,95 
frank. 
* Adegem 26 mei .  De arrond issementscommisaris drong nog eens aan op de oprichting 
van een derde klas in de aangenomen jongensschool .  De raad ging n iet akkoord en 
voerde aan dat er slechts 2 à 3 maanden een groot aantal leerl ingen in de school aan
wezig was, zodat het hu idige personeel voldoende was. Het hoofd van het college had 
de school bezocht en vastgesteld dat de school in de zomer weinig bevolkt was. 
* Maldegem 26 mei .  De raad besprak een brief van pastoor Henri Bouckaert, die voor
stelde een lagere school met ten minste twee klassen op te richten tussen Strobrugge 
en Rapenbrugge. Hij vroeg aan de raadsleden dat ze jaarlijks een bijdrage van 250 
frank zouden stemmen. Men zou dan ook ontslagen zijn om een zevende klas in de aan
genomen meisjesschool op te richten. 

JUNI 
Uit 't Getrouwe ... 
Op 1 jun i ,  sacramentsdag , opende prins Albert de provinciale tentoonstel l ing te Gent. 
Uit de gemeenteraad ... 
* Adegem 6 jun i .  I ngevolge de gemeentewet hield men de l ijst van de te heffen belas
tingen voor de particu l ieren 1 5  dagen ter inzage op het gemeentehuis. 
* Maldegem 27 juni . Er was een reclamatie van I da Potvliege, bijzondere, tegen de hoof
del ijke omslag . Er werd gevolg aan gegeven. 
Men aanvaardde dat na het vertrek van haar broer naar den vreemde, de nijverheid die 
zi j  vroeger samen met haar broer u itoefende, ferm verminderd was. Zi j  verhuisde van de 
derde naar de vijfde klasse. 
Ook de reclamatie van dokter Henri Notebaert werd ontvankeHjk verklaard en h ij ging 
van de vijfde naar de zesde klasse. Minder geluk had Francies Van Hoorebeke, grond
eigenaar en oud-secretaris van Maldegem. 
Volgens ingewonnen in l ichtingen had hij een zeer groot fortu in en daarenboven had h ij 



een zoon die een winstgevende handel had . Ze waren in feite samen aangeslagen en 
dus was de verhoging van klasse gewett igd. Ook op de klacht van Francies Van 
Kerschaever, oud-secretaris van de Burgerl ijke Godshu izen en oud-ontvanger van het 
armbestuur, wou de raad niet ingaan. Volgens de raad had hij ook een groot fortuin en 
nog aanzienl i jke inkomsten. 
De burgemeester overhandigde aan schepen Perquy de burgerl ijke medai l le 1 ste klas, 
toegekend bij Kon inklijk Besluit van 5 mei 1 899. 
Men geeft een opsomming van de daglonen van de werkl ieden, die moesten gehan
teerd worden bij de heropbouw van de gebouwen van de landbouwinrichting afhan
gende van de Burgerl ijke Godshu izen. De loodg ieter werd het best betaald (0,32 fr./uur) 
en de metserd iender het slechtst (0, 1 5  fr./uur) .  Later zouden deze uurlonen met 2 cen
tiemen worden opgetrokken op vraag van de gouverneur. 

JULI 
Uit 't Getrouwe ... 
Minister Van de Peereboom bood het ontslag van zijn regering aan . Ze stru ikelde over 
de herzien ing van de kieswet, die slechts de evenredige vertegenwoord iging invoerde 
voor de grote steden.  
Uit de gemeenteraad . . .  
* Adegem 2 1  ju l i .  De arrond issementscommissaris drong erop aan een tweede klas in 
de school van de Kruipuit op te richten.  De raad g ing niet akkoord en stelde voor dat 
onderwijzer Désiré Ginneberge zich in de winter zou laten bijstaan door een helper, 'het 
zij onder de bekwaamste leerl ingen of op eene andere manier' . 
* Maldegem 25 ju l i .  
Er was een akkoord om in het tweede deel van de Boudewijn Lippensstraat een riool te 

leggen, 'aangezien die riool in 't belang der openbare gezondheid noodzakel i jk is 
geworden , teneinde het stinkend poel- en ander vui l  water van de erf en eigendom des 
heeren Tytgadt te kunnen afleiden' .  
De heer Tytgadt droeg ook gedeeltel ijk bij in  d e  kosten.  Het werd een riool i n  stenen bui
zen. 
Frans Van Kerschaever gaf zijn ontslag als secretaris van de Burgerl ijke Godshuizen en 
werd opgevolgd door Amand Timmerman . 
Aan de orde kwam ook een verzoekschrift van het Vlaams Genootschap ter verspreiding 
van de Franse Taal ,  waarin men vroeg dat in de lagere scholen een leergang Frans, als
ook Engels en Du its zou worden gegeven. 
De raad antwoordde dat gezien een leergang Frans in de lagere scholen van groot nut 
zou z i jn ,  er te zul len voor zorgen dat een dergelijke leergang tot stand zou komen. 

AUGUSTUS 
Uit 't Getrouwe .. . 
De Smet de Naeyer werd de nieuwe eerste minister en er werd een ministerie van Oorlog 
opgericht onder leiding van generaal Causebandt. 
Te Gent werd een gedenkteken onthuld ter ere van Jan Frans Wil lems, de vader van de 
Vlaamse beweging. Tezelfdertijd werd het 25ste Nederlands Congres gehouden. 
Antwerpen vierde de 300ste verjaardag van de geboorte van Antoon Van Dyck. 
Uit de gemeenteraad ... 
* Middelburg 2 augustus. De erfgenamen van burgemeester Leonard De Bruyckere 
vroegen naar de u itbetal ing van de jaarwedde van burgemeester. De raad voerde ech
ter aan dat h ij sedert 7 december 1 897 het ambt van burgemeester niet meer had ver
vuld en dat hij slechts vanaf 29 september 1 898 een geneeskundig getu igschrift had 
ingediend.  In die tussenperiode was hij n iet ziek, want h ij werkte op het land en aan zijn l 2s1 



molen . De raad g ing akkoord met de u itbetal ing van de wedde voor de periode van 29 
september tot 1 december 1 898. 
* M iddelburg 22 augustus. De weduwe van Leonard De Bruyckere reclameerde op haar 
aanslag voor de hoofdelijke omslag. Zij was landbouwster en molenaarster, maar volgens 
de raad was ze terecht in de eerste klasse ondergebracht. 
Tot gemeenteontvanger werd schepen ls idore Gheeraert gekozen. Hij was van beroep 
landmeter. Tegenkandidaat was Gabriël Van Lerberge, 'schuurdosscher' in de gemeente. 

SEPTEMBER 
Uit 't Getrouwe ... 

Dreyfus kreeg bij de herziening van zijn proces een straf van 1 O jaar gevangenis, maar 
daar h ij reeds vijf jaar verbannen was, kwam hij al in oktober vrij. 
Leopold I l  bezocht met zijn jacht de Tentoonstel l ing van Gent en reed dan later via 
Zelzate naar Oostende. 
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 8 september. De raad had een u itnodiging gekregen voor het ' inhu ld i
g ingsfeest des steenwegs naar Moerhu ize' op zondag 1 0  september e .k .  
* Adegem 1 5  september. De arrond issementscommissaris drong nog eens aan op de 
oprichting van een derde klas in  de aangenomen jongensschool ,  maar weer werd daar 
n iet op ingegaan. Men voorzag dat 1 57 kinderen de school zouden bijwonen, maar dat 
getal zou dalen tot 1 1  O in de zomer. 
* Maldegem 26 september. De kerkfabriek van Kleit vroeg om gemakken te mogen 
bouwen op de noordoosthoek van het kerkhof. De raad ging akkoord en zou de helft van 
de kosten betalen. 

OKTOBER 
Uit 't Getrouwe . . .  
De gemeenteraadsverkiezingen van Maldegem gingen zonder problemen voorbij. 
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 27 oktober. De heer Coene nam ontslag als schatbewaarder van de kerk
fabriek van Donk en werd vervangen door de heer Blomme. De l ijst van het aantal kin
deren dat recht had op kosteloos onderwijs werd opgesteld .  Ze vermeldde 524 jongens 
en 546 meisjes. August Wal l ijn  had ontslag genomen als l id van de Burgerlijke 
Godshuizen en werd vervangen door Pieter Verstringhe-De Li l le, gemeenteraadsl id. 
De inwoners van de Warmestraat, Kleine Warmestraat, Kwezelweg en Bloemestraat 
vroegen dat hun straat zou gekasseid worden of verbeterd met afval uit de steengroe
ven. De raad was akkoord en vroeg aan het college de drie mogelijkheden te bekijken : 
kasseistenen, 'gefatsoeneerde recoupins' of afval van steengroeven. 
De inwoners van het Westeindeken vroegen dat een riool zou gelegd worden 'ten einde 
hun keukenwater en ander vui lwater, dat nu langs de straat stroomde, door eene onde
raardsche waterleid ing te zien wegleiden ' .  Ze vroegen eveneens een voetpad zoals op 
het Molentje .  Akkoord , zei de raad, maar men moest beg innen rechtover de 
Bogaardestraat en eindigen aan de Eede. 
* Middelburg 30 oktober. Het ontslag van ls idore Gheeraert als schepen werd aanvaard. 
August Sch ietse, onderwijzer van de aangenomen jongensschool, vroeg om zijn jaar
wedde te verhogen. Hij had recht op het minimumloon van 1 600 frank, nog te verhogen 
met een vierjaarlijkse opslag van 1 00 frank. De raad ging daar n iet op in ,  omdat h ij geen 
voldoening gaf. H ij had slechts 37 leerl ingen verspreid over twee- graden. De onderwij
zer hield zich n iet aan de schooluren en tijdens zijn schooluren hield h ij zich bezig met 
zaken vreemd aan het onderwijs. Sch ietse was tevens koster en organist in de kerk, wat 
hem jaarl ijks een vergoeding van 1 400 frank opbracht. 



NOVEMBER 
Uit 't Getrouwe ... 
Op Allerheil igen h ielden studenten te Gent een grote meeting om een Vlaamse hoge
school te verkrijgen. 
Guido Gezelle, de bekende dichter, stierf te Brugge. 
De Belgische kamer stemde de evenred ige vertegenwoord ig ing.  
Uit de gemeenteraad . . .  
* Adegem 14 november. De hogere overheid l iet n iet af  en nu 
schreef ook de gouverneur in verband met de oprichting van een derde klas i n  de aan
genomen jongensschool .  De raad ging nu wel akkoord en zou de nodige maatregelen 
nemen. 
* Maldegem 21  november. Armand Timmerman gaf zi jn ontslag als l id  van de 
Burgerlijke Godshu izen . De raad verleende een tegemoetkoming van 5 frank aan 
Charles Louis Vermeulen,  arbeider op de wijk Kleine Burkel ,  als schadevergoeding voor 
het afstaan van een stuk grond voor 'de steenweg' van Maldegem naar Oedelem . 
Voor de derde plaats van veldwachter kreeg men de volgende kandidaten:  Camiel Jan 
Rootsaert, Frans Houwenhuyse, Theodoor Van Hecke, Camiel Verschoore, Petrus 
Debbaut, Camiel Dousselaere en Leopold Loete. Camiel Jan Rootsaert werd bij gehei
me stemming gekozen tot eerste kandidaat en Frans Houwenhuyse tot tweede kandi
daat. De beginwedde zou 800 frank bedragen .  
Enkele i nwoners vroegen dat e r  een sluis zou gebouwd worden o p  d e  Ede ter hoogte 
van de brug in het dorp. Daar men in de zomer veel te l ijden had van de droogte, leek 
hen dat de beste oplossing .  Het schepencollege kreeg opdracht dit te onderzoeken .  

DECEMBER 
Uit 't Getrouwe ... 
Gezelle werd op Sint-Elooi kon inkl i jk begraven .  
Op kerstavond opende paus Leo XI I I  in  goede gezondheid de  hei l ige poort a l s  inhuldi
g ing van het jubeljaar 1 900. De legers van de boerenrepubl ieken Oranje Vrijstaat en 
Transvaal versloegen de Engelsen .  Een van de leiders was Paul Krüger. Verslaggever 
van de oorlog voor de The Morning Post was Winston Churchi l l .  
Uit de gemeenteraad ... 

* Adegem 1 9  december. De raad benoemde Florimond Van Cleemput uit Maldegem
Kleit tot hu lponderwijzer. Hij was 1 8  jaar en 'bereidde zich voor om de normaalschool 
van Sint-Niklaas bij te wonen' .  Zijn jaarwedde bedroeg 550 frank .  
* Maldegem 19 december. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober j l .  waren geldig 
verklaard . De heer Blomme, enige voorgestelde kandidaat van de wijk Donk, werd in de 
eerste reeks ingedeeld. Rentenier Pieter Verstr inghe werd herkozen als l id van de 
Burgerlijke Godshu izen . Veldwachter Ravez was overleden en de openverklaarde derde 
plaats diende voor zijn vervanging .  
* Middelburg 1 1  december. Jacob Bernard Pyfferoen legde de eed af van gemeente
raadsl id .  Hij verving de overleden burgemeester Leonard De Bruyckere. Er verscheen 
nationaal een algemeen reglement op de wegenis en de verl ichting van de voertuigen. 
Het bestaande politiereg lement van 1 883 was daarmede in strijd en werd bijgevolg 
afgeschaft. 



IN MEMORIAM 

LUC STO CKMAN 

65 worden, met pensioen gaan" .  Deze n ieuwe levensfase zette voor Luc Stockman 
feestel i jk in met een g rootse hu ldezitt ing op 1 4  maart 1 998 in het gemeentehuis van 
Aalter. Terecht werd de ijverige vorser over het Meetjesland om zijn verd iensten u itge
breid hulde gebracht. 
Nu de beslommeringen van het beroepsleven achter de rug waren,  lagen hopeli jk nog 
mooie jaren voor de boeg om rustig opzoekingen te kunnen doen en initiatieven te 
nemen in zijn vele verenigingen" 
Helaas , een jaar later, op zondag 14 maart 1 999, overleed onze goede vriend Luc. Op 
zaterdag nadien, 20 maart, namen zijn echtgenote en kinderen , famil ie, de vele vrien
den en kennissen in de bomvolle St.-Cornel iuskerk van Aalter afscheid van Luc. 
Zijn heengaan laat een grote leemte na. 

Luc is in gelovige berusting en overgave gestorven, in de overtuig ing dat hij zijn dagen 
niet in  ledigheid had gesleten, zijn groot gezin met zorgen omringd had en in zijn beroep 
en vrije tijd vruchtbaar en nuttig werk had geleverd . 

Het Meetjesland is schatpl ichtig aan Luc . Net als zijn grote voorganger Achiel De Vos 
( + 1 989), laat h ij een indrukwekkende reeks publ icaties achter over onze streek. 
Een volledige en overzichtel ijke biografie vinden we in het "Vriendenboek Luc 
Stockman" ,  hem aangeboden op de voornoemde huldezitt ing. 



Zijn interessesfeer was zeer ruim, zoals het past voor iemand die met geschiedenis 
bezig is .  Voor Oudenaarde en Dendermonde had hij b ijzondere belangste l l ing .  Een 
oom van vaderszijde, Jozef Stockman, was er pastoor-deken,  een oom van moederszij
de, professor Jozef Coppens, was van Dendermonde. Maar zijn Meetjesland primeerde 
toch .  

Luc Stockman werd o p  1 3  maart 1 933 i n  Adegem geboren als zoon van Leopold 
Stockman, vlashandelaar, en Maria Coppens. Zijn vader was een bekend f iguur in 
Adegem, die zich ook in de dorpspolitiek begaf. 
Luc zal levenslaflg ·&eresse bl ijven opbrengen voor zijn ' roots' in Adegem. 
In  Eeklo l iep hif cqllege en h ij was in  zi jn vrije tijd een vurig K.S .A. 'er. H ij doorl iep al le sta
dia van het leiderschap, leerde er speechen en organ iseren.  

Met het d iploma van burgerlijk ingenieur, behaald in 1 958, belandde hij op het min iste
rie van Verkeer en I nfrastructuur. I n  1 962 huwde hij met Anny Cocquyt, zij schonk hem 
vijf kinderen. Anny l iet hem steeds de ruimte om in zijn vrije t i jd met gesch iedkundig 
werk bezig te zij n .  Hun hu is stond gastvrij open voor de vele vergaderingen , want Luc 
werd l id van menig bestuursorgaan of commissie. 
Een studax als hij was , woekerde hij met zijn tijd .  "Wie verstandig (d .w.z .  wein ig)  TV kijkt, 
heeft veel tijd over voor nuttig werk" , placht h ij te zeggen. 
Met Achiel De Vos ,  secretaris van het Heemkundig Genootschap, later voorzitter, had hij 
vanaf de jaren zestig een levenslange en vruchtbare vriendschap. In 1 990 volgde hij 
trouwens Achiel op als voorzitter van het Genootschap . 
Op zijn eerste publ icaties had hij wel eens eerlijke zelfkrit iek, maar weldra volgde baan
brekend werk. 

De prachtige "Geschiedenis van Aalter" ( 1 979), nadien aangevu ld met de delen Poeke, 
Bellem, Lotenhul le ( in  samenwerking met anderen) mogen terecht aangezien worden als 
het levenswerk van Luc. 

H ij sloot zich met zijn kennis n iet op een een ivoren toren,  maar was bij de stuwende 
krachten achter de dorpsmonografieën over Evergem, Waarschoot, Sleidinge. Moedig 
vocht h ij om de problemen met z i jn gezondheid te overwinnen en anderen voor z i jn pro
jecten te winnen , de geschiedschrijving van het Meetjesland ten bate. 

Het was hem een zorg dat verd ienstel i jke mensen met een hu ldeboek geëerd werden .  
We mochten met hem aangenaam samenwerken aan het vriendenboek voor Dan iël 
Verstraete ( 1 98 1  ) ,  getiteld "H istorische Verkenningen uit het Meetjesland" .  In 1 985 was 
pastoor-emeritus Jozef De Wilde aan de beurt met "U it de Kron ieken van Lembeke" .  I n  
1 989 volgde het "Liber Amicorum Achiel De  Vos" .  Luc kon de  eer van de  realisatie best 
delen met anderen,  en ook de lauwerkransen die hem af en toe te beurt vielen ,  waren 
het voornaamste niet, als er maar gepubl iceerd werd over het Meetjesland !  

Toen een actieve heemkundige kern in  1 986 in Maldegem besloot de  Heemkundige 
Kring "Het Ambacht Maldegem" te stichten , konden we weer op zijn goede raad reke
nen. Voor menig netel ig probleem zocht Luc mee naar een oplossing. 
Het heeft velen pijn gedaan dat h ij hen zo vroeg verlaten heeft. Zi j  bescheidenheid ,  min
zaamheid, openheid, zin voor samenwerking maakten hem tot vriend van velen. 
Luc, wij  z i jn u dankbaar en vergeten u niet. 

Walter Notteboom 
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