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Woord vooraf 

Het zevende jaarboek van het Ambacht Maldegem is duidelijk nogal 'ker
kelijk' van inhoud. We hadden daar een goede reden voor. 
De parochiekerk St.-Barbara van Maldegem centrum is in de loop der eeu
wen dikwijls het voorwerp geweest van veranderingen en verbouwingen; 
de facelift die zij vanaf 1999 tot in 2001 onderging was duidelijk de meest 
ingrijpende van de laatste 100 jaar. 
Onbetwistbaar heeft deze omvangrijke restauratie de verantwoordelijke 
instanties heel wat kopzorgen bezorgd, maar de aloude parochiekerk -
sedert 30 september 1991 geklasseerd als monument - staat er nu schit
terend bij en zal hopelijk vele decennia weer en wind trotseren. 
Wij dachten dat het kerkgebouw deze bijzondere uitgave waard is. Was de 

restauratie voor de heemkundigen niet het geschikte moment om zich in 
haar geschiedenis te verdiepen? Elke restauratie brengt risico 's mee: zal zij 
de sporen van verbouwingen en aanpassingen, nagelaten op het gebouw, 
niet definitief en onherroepelijk laten verdwijnen ? Gelukkig is men vrij 
omzichtig te werk gegaan. 

Onder zijn 'schrijvers ' telt het Ambacht een paar mensen met een bijzon
dere interesse voor de Maldegemse kerk. Met verschillende publicaties 
traden ze in het voetspoor van Daniël Verstraete, die ook een aanzienlijk 
aantal bijdragen aan de St. -Barbarakerk wijdde, en daarvoor grondig de 
kerkrekeningen doornam. 

Ik kan lic. Marc Martens alleen maar zeer dankbaar zijn voor de vele uren 
geduldig napluizen van het kerkarchief en zijn inspanning om alle elemen
ten op de juiste manier in mekaar te puzzelen. Over bepaalde perioden 

zwijgt het kerkarchief in alle talen, maar een schrander opmerker weet van 
het gebouw zelf heel wat geschiedenis af te lezen. Hij brengt ook een toe
maatje over de klokken en de kerkomgeving. 
Jeroom Van Maldeghem leidt ons rond in de kerk. Reeds lang boeit hem 
dit interieur en meer dan één verdienstelijke uitgave zag reeds het licht. Hij 
verzamelde een aantal nieuwe gegevens, zodat wij thans genietend van 
vele details met hem een rondgang kunnen maken. Ook hij is er zich van 
bewust dat niet alle raadsels opgelost zijn, misschien komt dat nog wel, de 
kerk blijft hem boeien. 

Een parochiekerk is een baken, het herkenningsteken van een dorp. In de 
eerste plaats is zij een centrum van geloofsbeleving en ontmoeting. De 
geloofspraktijk is fel in evolutie. Door het afnemen van het kerkbezoek zijn 
velen - vooral de jongere generatie - niet meer vertrouwd met wat in een 
kerk te zien is. Wie daarvoor interesse heeft, vindt in deze beschrijving een 

massa informatie zowel over het kerkgebouw als over de aankleding van 

het interieur. Het jaarboek wil er tevens de aandacht op vestigen dat deze 
stemmige oude kerk heel wat elementen bezit, die niet zonder kunst
waarde zijn en waardering verdienen. 



Dat wordt nog onderstreept door de talrijke mooie foto 's. Door zijn bijzon
der rijke opsmuk is dit jaarboek iets bijzonders geworden. We danken het 
ten eerste aan de Culturele Raad van Maldegem, die het project 'een roy
aal gei7/ustreerd boek over de St. -Barbarakerk', waardevol genoeg achtte 
om financieel te steunen. Ten tweede konden wij een beroep doen op het 
fotografisch talent van de heer Noë/ Ryheul. Met de assistentie van zijn 
medewerker, de heer Marc Van Hecke, maakte hij in de moeilijke omstan
digheden van de nog aan de gang zijnde restauratie opmerkelijke beelden 
van het interieur van onze St. -Barbarakerk. We zijn hem daar bijzonder 
dankbaar voor, het geeft dit jaarboek een duidelijke meerwaarde. 

Onze dank gaat ook naar pastoor-deken Stefaan De Paepe voor zijn mede
werking, zijn interesse en de verleende faciliteiten. Dank tevens aan ir. 
architect Eric Verstraete: zijn 'Geschiedenis van een dossier' geeft ons een 

inzicht in de administratieve beslommeringen, het drukt tevens bekommer
nis uit om de langdurige en veeleisende opdracht tot een goed einde te 
brengen. 

Het tweede deel van dit jaarboek is gewijd aan de 'Parochiale geschiede
nis van Donk'. Meester Paul De Ceuninck, die in geen enkel jaarboek ver
stek liet gaan om een of ander aspect van de geschiedenis van zijn paro
chie te belichten, brengt ons een waar orgelpunt. Zich baserend op een 
rijk gedocumenteerd Liber Memoria/is en vele andere bronnen, brengt hij 
een overzicht van het beheer van zeven opeenvolgende parochieherders. 
Daarnaast heeft hij aandacht voor feiten en feitjes die het dorpsleven wel 
eens in rep en roer zetten. Het afwerken van deze 'geschiedenis van Donk' 
lag hem zeer nauw aan het hart. De waardering van zijn dorpsgenoten ver
taalde zich reeds in de intekening van een zeer groot aantal Donkenaars. 

Paul De Coninck knoopt aan bij de actualiteit en laat ons kennismaken het 
een document uit de 1 Bde eeuw over de bestrijding van 'eene besmette
lycke siekte" onder het vee. Jozef Dobbe/aere verzorgde de rubriek 'Het 
gebeurde honderd jaar geleden in 2000-2001 '. Naast de reeds vermelde 
auteurs gaat mijn bijzondere dank naar ons bestuurslid Rita De Meester, 
die instond voor het taaladvies. Anderen maakten zich verdienstelijk met 
secretariaatswerk en de verspreiding van het boek. 
Dankzij deze inzet en samenwerking kunnen wij onze lezers - onze trouwe 
intekenaars vermelden wij achteraan in het boek - weer een verzorgd en 
zeer gevuld heemkundig jaarboek aanbieden. 

Walter Notteboom 
Voorzitter Ambacht Maldegem Is 



Woord vooraf door E.H. Deken 

Waarschijnlijk beseffen we niet hoeveel tijd en energie de mensen van 
Ambacht Maldegem besteed hebben om hun werk tot een goed einde te 
brengen. Uitpluizen van oude kerkrekeningen, raadplegen van archieven 
overal te lande, bestuderen van nauwelijks leesbare opschriften in nauwe
lijks bereikbare hoekjes van de donkere kerktoren. We zijn hen dankbaar 
omdat zij het verleden in ere houden. 

Als je hun studiewerk doorneemt besef je beter hoe voorbije generaties op 
diezelfde plek hebben stilgestaan om steeds hetzelfde te doen: met hun 
vreugden en zorgen bij God verwijlen. Om te danken, te vragen en te sme
ken, eer te brengen, in stille aanbidding of in gezamenlijke gebedsmo
menten. 

Het is goed dat we onthouden waar en hoe onze ouders en voorouders 
zich tot God gewend hebben; het is goed dat we iets weten over de devo
tie tot de heiligen aan pilaren en in glasramen, over het gebruik van de 
monstrans en over de wijze waarop een communiebank functioneerde. 
Veel daarvan hebben we vandaag niet nodig. Vandaag is God een vriend
aan-huis, waar we zonder veel plechtstatig eerbetoon mee omgaan. God 
is "gedemocratiseerd". Tot - wie weet - een volgende generatie zal vinden 
dat een beetje meer afstand, eerbied en respect voor de Allerhoogste best 
op hun plaats zijn. 

Het is belangrijk het verleden te kennen. Niet om het te verheerlijken of om 
er vol heimwee te willen naar terugkeren. Het verleden is belangrijk omdat 
het ons houvast verschaft. Je kunt maar weten waar je naartoe moet als je 
goed weet waar je vandaan komt. Daarom is het goed te verwijlen bij de 
geschiedenis en bij de rijkdom van onze Sint-Barbarakerk. 

Dank aan de noeste vorsers van Ambacht Maldegem, die het verleden 
levend houden. 

Stefaan De Paepe, 
pastoor-deken 



Restauratie Sint-Barbarakerk 
1999-2001 

Geschiedenis van een dossier 

Ir. architect Eric Verstraete 

Voorgeschiedenis 

Op het einde van de jaren zeventig legt het kerkbestuur onder impuls van de toenmali

ge deken E. H. R. Vereecke de eerste verkennende contacten met diverse diensten met 

de bedoeling een restauratiedossier op te starten voor de Sint-Barbarakerk in Malde

gem. De laatste herstellingen aan de kerk dateerden uit de jaren 1 958-59 . Toen werden 

er beperkte herstellingswerken aan de toren uitgevoerd en de vieringpijlers binnen wer

den van het pleisterwerk ontdaan. 

In de loop van 1 980 zet het kerkbestuur de procedure in om het kerkgebouw te klasse

ren als beschermd monument. Het orgel wordt op 18 augustus 1980 bij KB beschermd 

en de omgeving van de kerk als dorpsgezicht bij het KB van 10 februari 1981. 

Valse start 

Het besluit van het kerkbestuur van 3 oktober 1981 geeft het startschot voor de restau

ratie van de Sint-Barbarakerk. Er wordt beslist over te gaan tot grote herstellingswerken. 

Het is de bedoeling om voor het dossier maximale subsidiëring te verkrijgen. Die proce

dure zal de uitvoering aanzienlijk vertragen, maar de belangrijke betoelagingen van pro

vincie en gewest zullen wel toelaten de werken grondig uit te voeren. 

Op 16 juni 1982 betekent de gouverneur, op advies van de toenmalige dienst voor 

Culturele Aangelegenheden van de provincie Oost-Vlaanderen, zijn principieel akkoord 

aan de kerkfabriek voor de herstellingswerken aan de Sint-Barbarakerk. 

Een kleine maand later wordt het architectenbureau Aiko uit Maldegem onder leiding van 

Eric Verstraete en Piet Van Besien aangesteld tot ontwerper van de restauratie. In over

leg met de technische dienst van de provincie Oost-Vlaanderen stelt de ontwerper op 

16 december 1 982 een eerste lijst op met uit te voeren werken. De lijst bevat naast de 

grove herstellingswerken ook het schilderwerk en de aanpassing van het elektriciteits

net. Het is de bedoeling om in een eerste fase de buitenmantel van het gebouw grondig 

te restaureren waar nodig. Vooral de toestand van de glasramen en het schrijnwerk is 

zorgwekkend. Ook de inkompartij is dringend aan een opknapbeurt toe. In latere fases 

zullen de binneninrichting, het schilderwerk en het elektriciteitsnet worden aangepakt. 17 
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Op 28 juni 1984 stelt de architect het eerste ontwerp voor, geraamd op 23.216.539 BEF 

inclusief 17 % BTW. 

De staatshervorming heeft ook haar invloed op het verloop van het dossier. De betoelaging 

van de werken komt onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest en alle lopende dos

siers voor kerkgebouwen moeten, volgens een decreet van 28 oktober 1987, opnieuw wor

den ingediend. Op 24 april 1988 stelt de architect het aangepaste dossier voor. 

Omdat de procedure voor de bescherming van het gebouw als monument nog hangen

de is, beslist het gemeentebestuur de behandeling van het dossier uit te stellen tot de 

bescherming een feit is, omdat in geval van bescherming een gunstiger subsidieregeling 

van toepassing is. 

Op 30 september 1991 is het zover: de kerk wordt beschermd als monument. De 

gemeente vraagt het dossier te actualiseren en af te werken. 

Opstellen u itvoerings- en aanbestedingsdossier 

De behandeling van een restauratiedossier voor een gebouw voor de eredienst is geen eenvou

dige zaak. Opdrachtgever is uiteraard de kerkfabriek die onder voogdij staat van het gemeente

bestuur. Het gemeentebestuur staat op zijn beurt onder voogdij van het provinciebestuur. 

Als het om een beschermd monument gaat, valt het dossier ook onder de bevoegdheid 

van het bestuur voor Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap. 

Worden de werken gesubsidieerd, dan moeten bovendien het ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, dienst Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur, en het Rekenhof 

hun akkoord geven. 

Als gevolg van een keizerlijk decreet van 1809 moeten alle werken aan gebouwen voor 

de eredienst een voorafgaande goedkeuring krijgen van het ministerie van Justitie en 

gemachtigd worden voor uitvoering bij koninklijk besluit . 

Een en ander heeft tot gevolg dat adviezen bij minstens zes instanties moeten worden 

ingewonnen en op één lijn gebracht vooraleer kan worden overgegaan tot het opmaken 

van het uitvoeringsdossier. Voorwaar geen sinecure. 

Op 26 april 1993 bezorgt de ontwerper het geactualiseerde uitvoeringsdossier voor 

commentaar aan alle partijen. Vier maanden later zijn alle adviezen binnen en kan gestart 

worden met het opmaken van het aanbestedingsdossier. Daarbij wordt ook rekening 

gehouden met het inspectierapport van Monumentenwacht die de kerk aan een grondi

ge inspectie heeft onderworpen in juni 1993. Het aanbestedingsdossier wordt op 4 janu

ari 1994 voor commentaar voorgelegd aan alle instanties. 

Herstellingen portaal 

Wegens hoogdringendheid en de relatief beperkte omvang van de werken besluit het 

kerkbestuur de aanpassing van het portaal uit het dossier te lichtM en in een afzonder

lijk dossier uit te werken. Zo kunnen de nodige herstellingen snel met eigen middelen 
worden uitgevoerd. 



De werken aan het portaal worden aanbesteed op 8 april 1994. De firma Jean Geernaert 

uit Maldegem krijgt de opdracht toegewezen. De herstellingen omvatten het afkappen 

en kaleien van de binnenmuren, het plaatsen van een nieuwe vloer in blauwe hardsteen, 

van een nieuwe buitenpoort en nieuwe eiken binnendeuren. Bij die werken komen in het 

portaal twee zuilen in witsteen aan het licht. 

Restauratie van de oude buitenpoort bleek niet zinvol. Het jaartal dat op de poort ver

meld stond, 1778, stemde niet overeen met de ouderdom van de poort zelf. Het werd 

achteraf op de poort aangebracht, als een verwijzing naar de grote herstellingswerken 

die op het einde van de 18e eeuw plaatsvonden. 

In de nieuwe poort wordt opnieuw het oude jaartal gebeiteld, samen met dat van de 

nieuwe poort (1778-1999). De werken worden opgeleverd op 28 juni 1995. Kostprijs: 

1.444.267 BEF incl. 20,5 % BTW. 

Goedkeuring aanbestedingsdossier 

Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het "grote" dossier. De architect bezorgt op 31 ja

nuari 1995 het definitieve aanbestedingsdossier voor de herstellingswerken aan de kerkfa

briek met de vraag voor goedkeuring. De raming bedraagt 39.483.547 BEF incl. 20,5 % BTW. 

Op 5 juli 1995 keurt de gemeenteraad van Maldegem het aanbestedingsdossier goed. 

De bestendige deputatie volgt daarin op 11 april 1996 en stuurt het door naar het 

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Monumenten en Landschappen, en 

naar het ministerie van Justitie. 

Het verlossende besluit met de goedkeuring van het dossier komt op 26 mei 1997 van

wege de Vlaamse minister van Cultuur Luc Martens, een oud-Maldegemnaar. 

De betoelaging is als volgt: 60% door de Vlaamse Gemeenschap, 20 % door de pro

vincie, 1 O % door de gemeente, 10% door de kerkfabriek. 

Op 10 september 1997 wordt de machtiging vanwege de minister van Justitie betekend. 

Aanbesteding van de werken 

De aanbesteding wordt uitgeschreven op 9 december 1997. In extremis wordt rekening 

gehouden met het inspectierapport van Monumentenwacht die de kerk nogmaals aan 

een grondige inspectie heeft onderworpen in oktober 1997. 

De laagste bieder is de firma Van Loy uit Herstelt. Het verslag van de aanbesteding 

wordt door de ontwerper op 5 januari 1998 aan de kerkfabriek bezorgd, die het op haar 

beurt op 7 januari 1998 aan de provincie toestuurt. 

Op 10 januari stuurt de provincie het door naar het ministerie van de Vlaamse Gemeen

schap, afdeling Monumenten en Landschappen, en naar het ministerie van Justitie. 

Op 23 februari 1998 wordt het goedgekeurd door het ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, dienst Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur. 1 9  
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Het ministerieel besluit van 12 maart 1998 met de goedkeuring van toewijzing bereikt het 

kerkbestuur op 15 april 1998. 

De aannemer verzaakt aan de opdracht omdat de gestandsdoeningstermijn (i.e. de gel

digheidsperiode van zijn prijsofferte) overschreden is. Uiteindelijk wordt op de zitting van 

de kerkfabriek van 27 maart 1998, na onderhandeling, het werk toegewezen aan de 

tweede bieder, de firma Jamar uit Herk-de-Stad, voor een bedrag van 33.098.812 BEF 

incl. 21 % BTW. Dit besluit wordt op 27 april 1998 doorgestuurd naar de provincie. 

Op 12 juni 1998 keurt het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dienst Gebouwen 

en Gesubsidieerde Infrastructuur, het besluit goed. Eind november 1998 ontvangt het 

kerkbestuur het ministerieel besluit van 23 oktober 1998 met de goedkeuring van toe

wijzing. 

Start van de werken 

Eindelijk is de "kogel door de kerk". Het bevel van aanvang wordt gegeven aan de firma 

Jamar op 15 februari 1999. Er zijn 400 werkdagen voorzien. Na zeventien jaar admi

nistratieve procedures kunnen de werken eindelijk starten. Hoewel Maldegemse archi

tecten het dossier hebben opgemaakt en een uit Maldegem afkomstig minister het dos

sier heeft goedgekeurd, restaureert uiteindelijk een aannemer uit het verre Limburg de 

Maldegemse parochiekerk. 

Op 1 maart 1999 ontvangt de kerkfabriek het ultieme document, namelijk het koninklijk 

besluit van 20 januari 1999 met de machtiging tot het uitvoeren der restauratiewerken 

aan de Sint-Barbarakerk. Twee dagen later heeft de eerste werfvergadering plaats. Er 

zullen er nog meer dan vijftig volgen. 

De restauratie 

De werken omvatten hoofdzakelijk het vernieuwen van de leibedekking en goten, plaat

sen van bliksemafleiders, herstellen en vernieuwen van metselwerk in gevelbaksteen en 

natuursteen, gevelreiniging, restauratie van voegwerk, steenverharding en hydrofobe

rende behandeling. 

De herstelling van de gevels is uitgevoerd met respect voor de bestaande toestand. 

Door de keuze van de. verschillende steensoorten te respecteren, blijven de sporen van 

verbouwingen in de loop van de eeuwen duidelijk zichtbaar. In de voorgevel, waar resten 

van schilderwerk en teer werden verwijderd, zijn de verschillende steensoorten {bak

steen, witsteen, breuksteen) nu weer te bewonderen. 

Van binnen zijn alle houten onderdelen van het dak behandeld tegen houtworm. Slechte 

stukken in het houtwerk zijn vervangen door nieuwe eik. De tussenvloeren, loopbruggen 

en de trappen in de toren zijn ook vernieuwd. Vooral de draagstoel van de torenkap was 

zwaar aangetast. De herstelling kwam daar zeker geen jaar te vroeg. Het torendak ver

toonde reeds een lichte inclinatie. Enkele zwaar aangetaste draagbalken met een sectie 

van 30 à 40 cm zijn vervangen door nieuwe eiken balken. Oo� al het houten buiten

schrijnwerk zoals ramen, poorten, luiken en deuren is vernieuwd. 



Er is een duivenwering aangebracht op de nokken en kroonlijsten. In de toren is een 

uilenbak geplaatst en onder de goten zijn een paar nestbakjes geplaatst voor de gier

zwaluw. De grafzerken tegen de gevels van de kerk zijn hersteld en schoongemaakt, de 

roestige bevestigingen zijn vervangen door roestvrij stalen doken. 

Als kroon op het werk is een nieuwe haan op de toren geplaatst. 

De oude haan met de inscriptie: 

"VERMAAKT IN 1876 DOOR VICTOR VAN MOFFAERT" 

"VERMAAKT IN 1941 DOOR LUCIEN DE BACKERE SYSELE" 

wordt in de dekenij bewaard. 

Een belangrijk en interessant onderdeel van de werken is de herstelling van de glasra

men. Die omvat het uitnemen van de glasramen, het vernieuwen van de monelen en het 

maaswerk in witsteen, het vernieuwen van de raambruggen in messing, het herstellen en 

opnieuw in lood zetten van de ramen en het herplaatsen. 

Tijdens de werken is in overleg met Monumenten en Landschappen beslist de ramen te 

beschermen met een voorzetveiligheidsglas met luchtspouw. Voor deze extra werken 

ten bedrage van 1.671.195 BEF werden subsidies aangevraagd en verkregen (goedkeu

ring kerkfabriek 8 februari 2000, gemeenteraad 1 maart 2000). Verschillende proefop

stellingen zijn uitgetest in overleg met de bevoegde diensten en uitvoerders. Aangezien 

elk raam verschillend was in opbouw, moest voor elk de praktische uitvoering aangepast 

en bijgestuurd worden. Uiteindelijk is er geopteerd voor een bevestiging met scheers en 

scheersoog om het authentieke uitzicht zoveel mogelijk te benaderen. 

De jarenlange inspanningen om de restauratie van de Sint-Barbarakerk rond te krijgen, 

hebben eindelijk hun vruchten afgeworpen. De parochiekerk schittert als nooit tevoren. 

Dramatis personae 

Opdrachtgever: 

kerkfabriek Sint-Barbara, Maldegem 

Subsidiërende overheden: 

gemeentebestuur Maldegem 

provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

ir. Eric Verstraete, architect 

Ministerie Vlaamse Gemeenschap, dienst Monumenten en Landschappen 

Ontwerpbureau: 
AIKO architecten en ingenieurs, Maldegem 

Ontwerper: 
ir. architect Eric Verstraete, Maldegem 

Hoofdaannemer: 
Jamar bvba, Herk-de-Stad 

Onderaannemers: 

houtwerk: Geernaert Jean, Maldegem 

glaswerk: Vitrotech, Iddergem 

metaalwerk: Desmet ateliers n.v., Wakken 

bliksemafleider: Heliblitz, Oedelem l 11 
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Vaardige Limburgse handen 
klaarden de klus. 

Een ongewoon beeld: 
de toren maandenlang 
in de steigers. 



Bouwgeschiedenis 
van de 

Sint-Barbarakerk 

Marc Martens 

Plomp en grof van vormen, een allegaartje van stijlen zonder samenhang, te duister en 

niet aangepast aan de liturgie .. , het zijn commentaren die men wel eens te horen krijgt 

als de Sint-Barbarakerk van Maldegem, vooral bij Maldegemnaren zelf, ter sprake komt. 

Nochtans is iedereen die Maldegem vanaf de invalswegen nadert onder de indruk van 

de massieve kracht waarmee de toren in al zijn monumentaliteit de omringende bebou

wing met haar rode pannendaken domineert. Aan de eigenste Maldegemnaren geeft hij, 

door zijn karakter van eeuwigheid, telkens weer een gevoel van vertrouwen en van thuis 

te zijn. Een buitenstaander, geïnteresseerd in historische gebouwen of kunstwerken, ver

moedt onder en omheen die toren een oud en eerbiedwaardig patrimonium. 

De kerk van Maldegem-centrum, uit de verte zo indrukwekkend, staat een beetje verdo

ken, van alle drukte weg. Eens de toegang gevonden, allicht de kerkweg naast het fraaie 

neogotisch omgebouwde schepenhuis van vroeger, geraakt de bezoeker misschien 

even in verwarring bij het beschouwen van de bouwmassa's, maar de impressie die het 

kerkplein, de kerk-hof maakt binnen de ring van gevels en lage witgekalkte muurtjes met 

doorgangen en poortjes, met paadjes en beplanting, kapelletjes en grafstenen, stemt 

mild: men waant zich even een eeuwigheid terug, als binnen de rust van een begijnhof. 

Wie de kerk onbevooroordeeld binnenstapt, krijgt eerst de indruk van een weidse en wat 

ijle ruimte, een gevoel dat als het ware geblokkeerd wordt door de kolossale vieringpij

lers verderop. Daar gaat een geweldige aantrekkingskracht van uit, zowel door hun 

machtige allure als wegens de ouderdom die men zo meent te kunnen aflezen van het 

baksteenmetselwerk. Vanaf hier in de richting van het koor kijkend, lijkt men in een 

ander, een andersoortig gebouw terecht te komen, en het geeft voldoening: het koor 

oogt voornaam. Schoon en aantrekkelijk. Ondanks de talrijke stijlen van bouwelemen

ten, meubilair en ornamenten, straalt het harmonie uit. Het warmnotenbruine houtsnij

werk van de koorbanken, het doffe zilver-en-goud van de altaarkandelaars, het marmer 

en paarlemoer van het tabernakeltempeltje, de frivole kleurenvlakken van de glas-in

loodramen, zij geven een diepe esthetische voldoening als het koor er op zijn paasbest 

en stralend in het licht bijstaat. Dan houden tal van details de aandacht gevangen. Heeft 

zich daar geen devoot art deco-engeltje van de muur losgepeld .. . ? 
In de kerk rondwandelend, zal men even stilstaan bij de biechtstoelen en voor de zijal

taren, die met hun portieken van kolommen, frontons, voluten, topkapellen en schilderij-

en de aandacht trekken, of opkijken naar de reeuwborden hoog tegen de muren en naar l 13 



de gebrandschi lderde vensters. Men zal het Geloof dat de preekstoel schraagt een 
ogenblik monsteren, dan afdwalen naar het orgelfront en in de fantasie dreunende klan
ken daaruit horen". tot de blankhouten klankkasten op het hoogzaal verraden: dit is de 
ti jd van elektronica. Dan rui lt poëzie voor proza. De vraag rijst dan: van wie en van wan
neer dat alles? 

Bronnen over de Sint-Barbarakerk 

Wel l icht geldt ten aanzien van deze kerk ook weer: onbekend maakt onbemind. 
Tot de waardering die de Sint-Barbarakerk als cultusgebouw en als monument onte
gensprekelijk verd ient, kan de kennis van haar geschiedenis zeker bijdragen. Het is een 
geschiedenis die ze echter zeer moeizaam prijsgeeft, die als het ware moet ontrafeld 
worden uit de historische bronnen en ontfutseld aan het gebouw zelf. 

Volgende bronnen staan ter beschikking: 

- Als gezegd het gebouw in zijn huid ige voorkomen van materialen , bouwmassa's en 
stij len; 

- Iconografische bronnen, d .w.z. afbeeldingen van en bouwtekeningen voor de kerk. Die 
bronnen zijn bijzonder schaars. Van ongemeen belang ,  als bl ijken zal , is een plan uit 
1777 1• Ook foto's vanaf ongeveer 1900 zijn als recent beeldmateriaal niet te verwaar
lozen, vooral wat betreft het kerkinterieur met zijn meubi lering en opsmuk. 

- Geschreven bronnen, archival ische zoals gedateerde oorkonden, kerkrekeningen, en l ite
raire, oude en recentere notities over de kerk en de parochie en over beider verleden. 

Belangrijke oorkonden zijn die van het oude geslacht der heren van Maldegem. Het 
eigenl ijke fami l iearch ief van Maldeghem bevindt zich thans in het buiten land. Het is deels 
gepubliceerd in 1849, in  een romantisch fami l ie-epos van Gravin de Lalaing, getiteld 
Maldeghem la Loyale, Mémoires et Archives 2• Gegevens uit dit belangrijke en zeer 
gezochte boekwerk, dat in het jaar 2000 in vertaling verscheen als zesde jaarboek in  
deze reeks 3, moeten met de nodige z in  voor historische kritiek benaderd worden. 

De oudst bewaarde kerkrekeningen dateren van 1571-1572; ze volgen elkaar met enige 
spijtige leemtes op tot vandaag. Documenten over kerk en parochie bevinden zich te 
Maldegem zelf in het Kerkarchief en in het Gemeentelijk Archief - dat laatste vooral aan
gelegenheden van de kerkfabriek betreffend -, in de Rijksarchieven van Brugge, Kortrijk 
en vooral Gent, en in de Bisschoppelijke Archieven, eveneens te Brugge en Gent. 
Behalve het kerkbestuur hielden ook sommige parochiale genootschappen en de dis of 
armentafel een eigen rekening bij; die documenten, voor zover bewaard, wachten nog 
op grondig onderzoek. 

Als ongepubliceerde bron verdient vermelding het Liber Memorialis van de Sint
Barbaraparochie te Maldegem •, in 1872 begonnen door pastoor Teurrekens en bijge
houden tot op heden. Uit het manuscript Eenige bladzijden uit de handvesten der Kerk 
van Maldegem, als een geschiedenis en beschrijving van de

· 
kerk en kerkgoederen 

omstreeks 1914 geredigeerd door pastoor Pieter Van Loo, werden grote gedeelten 
gepubl iceerd in het Maldegemse weekblad De Volksbode. 



Uit de recentere literatuur zijn van belang, o .m.  het deel over Maldegem uit de bekende 
reeks Geschiedenis van de Gemeenten . . . door De Potter en Broeckaert 5 ,  brochures 
zoals Alfons Van Maldegems Een kijk in Maldegem's verleden bij 't Eeuwfeest 1930, en 
Gabriël De Li l les gezochte boekjes Maldegem in beeld en schrift. 

I n  1977 verscheen in de reeks Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bede

huizen het deel Provincie Oost- Vlaanderen - Kanton Eeklo, geredigeerd door Hugonne 
Verschraegen 6 •  Het levert op de pp. 41-47 commentaar bij het patrimonium van de Sint
Barbarakerk, fotografisch geïnventariseerd door de Dienst voor het Kunstpatrimonium. 

Op degelijk archiefonderzoek berusten enkele interessante art ikels van Daniël Verstrae
te, die o.m. verschenen zijn in het weekblad Vrij Maldegem. Een eerste g lobale studie, 
vooral van belang voor de kennis van kerkameublement en l iturg ische attributen, is van 
de hand van Jeroom Van Maldeghem, die daarvoor de oude kerkrekeningen raadpleeg
de. Zijn Gids voor de Sinte-Barbarakerk te Maldegem werd in 1978 uitgegeven door 
Davidsfonds Maldegem. 

Een architectuurhistorische benadering en analyse van de Sint-Barbarakerk, steunend 
op vele van de hierboven genoemde bronnen en vooral op het bouwwerk zelf, werd in 
1989 gepubliceerd in Het parochiale Leven, deel 2 van In onze tijd . . . , uitgegeven door 
de heemkundige kring Het Ambacht Maldegem 1•  Een uitgebreider versie daarvan werd 
in beperkte oplage uitgegeven in 1994. Onderhavige bladzijden zijn daarvan een bewer
king met aanvul l i ngen en correcties. 
Het Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 1991, p. 172-175, brengt naar 
aanleiding van de klassering van de Sint-Barbarakerk als historisch monument daarvan 
een beschrijving en chronologische benadering, geredigeerd door M .  P(ieteraerens). 

Typering 

Architecturaal kan de Sint-Barbarakerk van Maldegem, in haar huidige gedaante, als 
volgt omschreven worden: het is een driebeukige hallenkerk met dwarsbeuk of transept, 
met toren boven de viering,  en op het oosten een verd iept, vijfhoekig afgesloten m idden
koor, dat aan weerszijden is aangevuld met lager afgedekte sacristieën. 
De westpartij telt vier traveeën, de armen van de kruisbeuk wijken uit met één travee, de 
oostpartij is twee traveeën d iep. 

De kerk meet 49,8 m in de lengte en is 34 m breed; de punt van de toren reikt tot 37,2 

m, de piek met bol, kruis en haan is 3,7 m. Het koor is naar het oosten gericht. 

De symmetrische vorm die de Sint-Barbarakerk nu vertoont en waarmee ze hierboven 
omschreven is, heeft ze grosso modo pas aangenomen bij een laatste verruiming in 
1782-1783. Het gebouw draagt echter zichtbaar de sporen van minstens een tiental 
bouwcampagnes, te onderkennen aan de gebruikte materialen, aan bouwvolumes en 
-stijlen, en aan de manier waarop die tot een geheel zijn samengebracht. Met die bouw
fasen bedoelen we geen aparte historische stij len , evenmin de sporen van kleinere 
restauratie- of reparatiebeurten, wél ingrepen van verbouwingen, verru imingen en aan
passingen die op het gehele bouwvolume wezenl ijk van Invloed zijn geweest, en die 
opgelegd werden door werkelijke of vermeende behoeften, zoals gebrek aan ru imte of 
grondige beschadiging. l 1s 



Een driebeukige hallenkerk met toren boven de viering . . .  

Symmetrie, axiaal o f  naar een m iddelpunt gericht, was tot ver in d e  20ste eeuw de basis
idee in het plan en dus in het uit te voeren vormproject van nagenoeg alle openbare 
gebouwen. Bl ijken zal , dat ook de Sint-Barbarakerk van dergelijk plan vertrokken is, om 
via een reeks verbouwingen die deze symmetrie tijdelijk verstoorden, vanaf 1 783 op
n ieuw daartoe te komen. 

Dateringselementen 

Het oudste met een jaartal dateerbare bouwvolume van de Sint-Barbarakerk is de acht
hoekige bovenbouw van de toren uit 1 639. De oudste bruikbare voorstel l ing treffen we 
aan op de figuratieve kaart van het Brugse Vrije, in 1 571  geschi lderd door Pieter 
Pourbus, in 1 597-1 601 gekopieerd door Pieter Claeissins 8• Ook de oudste bewaard 
gebleven kerkrekening dateert van 1 571 -72 9• Overigens vermelden die kerkrekeningen 
talloze keren de levering van bouwmaterialen voor de kerk: kalk, blauwe steen, steen uit 
Armentières, hout ... , maar lang n iet altijd valt uit te maken voor welk werk en waar pre
cies aan het gebouw ze werden verbruikt. Dat alles betekent dat de reconstructie van de 
bouwgeschiedenis van de parochiekerk voor een groot deel, en zeker wat de tijd vóór 
1 777 betreft, op relatieve dateringen steunt. 

De vroegste dateringen die de hiervoor geciteerde bronnen aangeven voor de stichting 
van een kerk of parochie te Maldegem zijn 648, 840, 975, 1 027, 1 063 en 1 071 . 

De eerste, 648, zou het jaartal zijn waarin niemand minder dan Sint-Elooi de kerk sticht
te 10• Het ware mooi, maar het valt niet te bewijzen. De 9de-eeuwse biografie van El ig ius, 
die als bisschop van Noyon-Doorn ik onze streken bezocht en rond 660 stierf, rept er met 
geen woord over 11• Aannemelijk is wél dat al rond die tijd missionarissen hier de eerste 
contacten met het christelijk geloof bij de bevolking bewerkten. 



840 is het jaar waarvoor de overdracht van het altare, dat zijn de geestel ijke rechten en 
inkomsten, van de kerk van Maldegem door Lodewijk de Vrome (8 1 4-840) aan de bis
schop van Doorn ik-Noyon wordt vermeld 1 2 • Meer dan waarschijn l i jk was er toen reeds 
een christelijk bedehuis. Het waar en hoe daarvan bekijken we verderop. Vermelden we 
voor die tijd, meer bepaald 839 respectievel ij k  840, ook de schenking van land in loco 

qui vocatur Facu(m), van het goed van Vake bij Moerhuize, en in loco qui vocatur 

Addingahem, in Adegem, aan de Gentse Sint-Pietersabdij 13• 

Bij dit gegeven twee bedenkingen: die abdij heeft in de 8ste en 9de eeuw een zekere rol 
gespeeld bij de vestiging van het christendom in onze streek, en misschien ligt daarin 
reeds de oorsprong van de titel Sint-Pieterskerk, zijnde de patroonstitel die de kerk van 
Maldegem droeg voordat Sint-Barbara er in de 1 3de eeuw haar intrede zou doen. 

Het jaartal 975 dat wel eens is vooropgesteld als wijd ingsdatum van de Maldegemse 
kerk, berust op een verwarring van plaatsen. Arnold, graaf van Vlaanderen, zou toen het 
koor van de Sint-Pieterskerk (van de gel ijknamige abdij te Gent!) voltooid hebben; in 
1 258 zou abt Theodoricus van de Sint-Baafsabdij, het gebeente van zijn voorganger 
Florbertus uit Maldegem hebben laten weghalen en overbrengen naar zijn abdij 1 4 • Nu, 
Theodorik was een 'van Maldeghem', abt van 1 252 tot 1 262, en hij bezorgde zijn voor
ganger inderdaad een nieuwe grafstee, maar dat alles binnen de abdij. Wél kan h ij het 
geweest zijn die aan de kerk van zijn geboorteplaats Maldegem een Barbara-rel ikwie 
schonk, waardoor deze populaire heil ige daar mettertijd Sint-Pieter zou verdringen 15• 

1 027 en 1 063 verwijzen naar de overdracht van inkomsten van de kerk of de parochie 
van Maldegem aan respectievelijk de graven van Vlaanderen en aan het kapittel van 
Harelbeke 16• De band met Harelbeke zal tot op het eind van de 1 8de eeuw belangrijk bl ij
ven. Harelbeke was tiendheffer op de parochie Maldegem en had er, mits goedkeuring 
van de bisschop (aanvankelijk de bisschop van Noyon-Doornik, later die van Brugge), 
benoemingsrecht van de pastoors. Het kapittel moest ook bijdragen in de kosten voor 
onderhoud en reparaties aan de kerk, en dát werd wel eens verzuimd. 

Het jaartal 1 071 is het meest fascinerende uit de reeks. Toen immers zou graaf Robrecht 
de Fries, uit erkentel ijkheid voor zijn overwinning op de Fransen bij de Kasselberg op 22 
februari, een Sint-Pietersfeestdag, óf in voldoening van een pauselijke penitentie voor de 
moord op twee van zijn neven, een hele reeks kerken gesticht hebben onder het patroon
schap van die heil ige, waaronder de Maldegemse. Die stichting hoeft niet de oprichting 
vanuit de fundamenten van een compleet nieuw bouwwerk te betekenen, maar kan ook 
duiden op uitbreiding of op een bijzondere begunstiging, zoals al blijkt u it wat Despars daar 
in de 1 6de eeuw over schrijft: . . .  Na-mae/s heeft den Grave Robert Verscheyde Kerken, de 

welke toe-geheyligt waeren aen S Pieter gebouwt ende herbouwt . . . nog heden gesien 
binnen Brugge, . . .  , Maldegem, . . .  1 7• Voor een aantal kerken, zo voor de Sint-Pieterskerk te 
Torhout, is die datum, of beter periode, bevestigd uit archeologisch onderzoek. De 
Romaanse kerk was er een uitbreiding van een veel oudere centraalbouw. Voor andere ker
ken wordt die stichting dan weer in twijfel getrokken. Daarbij zij nog vermeld dat graaf 
Robrecht in datzelfde jaar 1 071 de burcht van Maldegem zou laten ommuren hebben. 

Pre-Romaans en Romaans 

Hoe dan ook, een altare als vermeld in 840, veronderstelt een cultus, een bedienaar en 
een belijdende gemeenschap, een primitieve vorm van een parochie dus. Daar hoort ook l 1 7  
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een cultusplaats, een bedehuis bij. Het gaat dus op te stellen dat Maldegem vóór het 
midden van de 9de eeuw een kerkgebouw moet gehad hebben. De aard en omvang 
daarvan zal mee bepaald zijn door het aanzien dat Maldegem als nederzetting en als 
bestuurl i jke entiteit toen had. 

De geschiedenis wijst keer op keer uit hoe behoudsgezind een gemeenschap is waar het 
de plaats van haar hei l igdommen en begraafplaatsen aangaat, en dat ze doorgaans de 
filosofie of rel ig ie van haar leiders of bestuurders navolgt als ook haar materiële belan
gen daarmee gediend zijn .  
Zo' n eerste bedehuis, well icht een eenvoudig zaalkerkje uit hout en leem, mag op 
dezelfde plaats verondersteld worden als de huidige parochiekerk, binnen de aloude 
bewoningsdriehoek van Noordstraat, Edestraat en Marktstraat of Boudewijn Lippens
straat, een kern die vermoedelijk tot de Frankische tijd teruggaat. 

Evenmin als van een pre-Romaanse, is er van een Romaanse constructie enig boven
gronds en dus duidel ij k  zichtbaar spoor aan te tonen. Toch moet die er geweest z ijn .  
Enkel archeolog isch onderzoek zou omtrent het hoe en waar daarvan u itsluitsel kunnen 
geven. 
Slaan de jaartal len 1 027 en 1 063 vooral op een overdracht van rechten en inkomsten, 
dan zou 1 071  wel een referentiedatum voor het gebouw zelf kunnen zijn .  Al brengt de 
vermelding van Despars, Verscheyde Kerken . . . gebouwt ende herbouwt wat betreft 
Maldegem n iet veel meer aan dan de titel- of patroonheil ige Sint-Pieter, toch kan daar
mee een oprichting vanu it de grondvesten bedoeld z ijn ,  indien omtrent die tijd een eer
ste stenen gebouw werd opgetrokken of een bestaand vergroot. 

Zijn er geen d irect zichtbare restanten van een pre-Romaanse noch van een Romaanse 
constructie, toch menen we in het grondplan van de kerk enkele aanwijzingen daarvoor 
te vinden, die geïnterpreteerd kunnen worden op het bestaande gebouw. Die aanwijzin
gen zijn het meest geprononceerd aanwezig in het grondplan van 1 777, eerder ver
noemd bij de "bronnen" en afgebeeld op p. 26. Tegen de vieringpijlers richting koor slui
ten namelijk twee forse muurdammen aan, die verder uitspringen dan de hoekschoren 
van de toren in de andere richtingen. Het zouden restanten kunnen zijn van volle muren, 
i.c. de z ijmuren van een vroegere kerkru imte. Een restant van die muur kan ook de steun 
zijn die in het plan van 1 777 voorkomt tussen de zuidoostelijke vieringpijler en de tegen
overstaande ante van het koor, een steun die overigens meer het aspect heeft van een 
pijler. Ook nu nog staat de pi laar die in de plaats van deze pijler kwam, niet haaks tegen
over de overeenkomstige pi laar tussen middenschip en noordbeuk. 
In die hypothese zouden de huidige vieringpij lers de westelijke begrenzing van een con
structie uit Romaanse of zelfs pre-Romaanse tijd kunnen aangeven, eventueel uit te brei
den met een torenbouw op het westen. De verru iming van de kerk met zijbeuken, een 
vieringtoren, transept en een voorbouw in latere tijd, kon vanuit dergelijk grondplan zon
der al te grote hinder uitgevoerd worden. 

Met voor ogen de verdere evolutie van het gebouw, de lokale geschiedenis en het aan

zien dat de heren van Maldegem in de volgende eeuwen zul len krijgen, de diensten die 

in de kerk zouden gesticht worden, een kerkvolk van misschien een vijftienhonderd zie

len, verspreid over een zo uitgestrekt gebied dat mettertijd twee pastoors er hun werk 

zul len hebben . . .  , kunnen we stellen dat Maldegem in de 1 1  de eeuw een stenen kerk 

kreeg. Vertrekkend van een eenvoudig rechthoekig plan als hiervoor gesuggereerd, zou 



het in dat geval om een eenvoudige kruiskerk kunnen gaan of, en dit l ijkt ons waar
schijn l ijker, een kerk met basi l icale aan leg, driebeukig, met dwarsbeuk en vieringtoren. 
Romaanse arch itectuur in de onmiddell ij ke omgeving van Maldegem treffen we aan in 
Adegem: daar zijn de toren en de onderbouw van de zuidelijke transeptarm als getuigen 
van een kerkgebouw van omstreeks 1 200 bewaard gebleven. Er werd lokale veldsteen, 
Rijnlandse tufsteen en Doornikse kalksteen aan verwerkt 18• 

I n  de volgende eeuwen bruist het in Maldegem en oml iggende van de geestelijke acti
viteiten. Een eerste pastoor, Alluf, vinden we vermeld in 1 1 86 19• Kort voor 1 1 70 stichtte 
de Gentse Sint-Baafsabdij in Kleit de proosdij van Papinglo, en in 1 2 1 7  werd vanuit 
Arrouaise in Frankrijk een abdij van augustijner kanunniken gevestigd in de noordwest
hoek van Maldegem, op de grens met Middelburg en Moerkerke: Zoetendale. Bij testa
mentaire beschikking van 1 273 stichtte Arnulf van Maldeghem, kanunnik in Doorn ik, een 
hospitaal te Maldegem. Korte tijd nadien kwam daar ook een begijnhof tot stand dat 
zeker tot eind 1 470 in wezen, maar in 1 528 al teloorgegaan was 20• Geen van de andere 
stichtingen heeft de 1 7de eeuw gehaald. 

De parochiegrenzen komen in de 1 2de en 1 3de eeuw geregeld ter sprake 21, over het 
kerkgebouw zelf zwijgen echter al le bronnen. Wél is er de vermelding van d iensten 
binnen de kerk. Zo sticht Wil lem, heer van Maldegem, in 1 250 een kapelaandienst ter ere 
van de Moeder Gods, van Sint-Barbara en van alle hei l igen. Zijn zoon Fi l ips van 
Maldeghem bevestigt een vijftal jaren later deze fundatie; er is dan sprake van twee 
kapelanijen en altaren, n l .  van Sint-Barbara en van Sint-Amandus 22• We kunnen eruit 
afleiden dat er benevens het hoofdaltaar twee zijaltaren waren, al l icht zelfs twee zij koren 
of kapellen, en daar is ruimte voor nodig . In een akte van 1 373 is zelfs sprake van e/c

ken prochiepape en elcken van den viere cape/lanen 23, wat mogelijk du idt op vier kapel
len met hun altaren, maar soms deelden verscheidene heil igen eenzelfde altaar of ston
den altaren gewoon tegen de muur of tegen een pilaar opgesteld, zoals te zien is op 
oude schi lderijen. Een altaarbenoeming zoals van Sint-Amandus of een Sint
Jacobsaltaar, gesticht door Fil ips van Maldeghem , is nagenoeg eenmal ig 2•. 

De toren 

Over het jaar 1 300 vermelden de bronnen, dat toén de Fransen in een vergeldingsactie 
tegen Fi l ips 1 1 1 van Maldeghem , die graaf Gwijde onvoorwaardelijk had gesteund, het 
kasteel van Maldegem platbrandden en gans het dorp, de kerk incluis, verwoestten. 
Alleen de toren zou overeind gebleven zijn .  
Aangenomen dat d it  gegeven historisch juist is ,  geeft 1 300 dan een 'terminus ante 
quem' voor de bestaande toren? Mogelijk wel. De toren, althans de moerpijlers en het 
vierkantig blok dat ze dragen, is inderdaad het oudste gedeelte van de kerk. 

Baksteen kwam in Vlaanderen pas vanaf 1 200- 1 220 in gebruik, aanvankelijk meestal in 
combinatie met natuursteen. De zandstenen lijsten boven de voet van de pijlers z i jn veel
eer decoratief dan een constructieve vereiste, en ook de zandstenen imposten bi j  de 
aanzet van de vieringbogen zijn er hoofdzakel ijk om de overgang van het strakke 
opgaande metselwerk der pijlers naar de rollagen van die bogen gemakkelijker te 
maken. 
Een datering 1 250 à 1 300 is, naar stijl en materialen, i .c .  de grote 'moeten' ,  beslist aan-
nemelijk. H ier dringt zich ook de vergelijking op met andere 1 3de-eeuwse torencon- l 19 
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20 \ Doorsnede van de toren (tekening ir. architect Eric Verstraete). 
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De derde torenzolder met de rondbogen van de nissen en een hoektromp die het vierkant naar een achthoek 
versnijdt. 

De tweede torenzolder. De nissen zijn bedoeld om de massa en het gewicht te verminderen. 



Het inwendige van de torenkap. Links onder een klokhoofd, in het midden een klokwiel. 

structies zoals in Damme of Lissewege. Daar gaat het echter om westtorens. Een 
gel ijkaard ige vieringtoren treffen we o.m. aan in Sint-Anna ter Muiden bij Sluis. I n  
Maldegem lijkt het vieringmassief echter ineens opgevat en geconstrueerd voor een 
meerbeukige kerk, en niet voor een eenvoudige kruiskerk. Naar stijl behoort de onder
bouw van de toren tot de baksteengotiek van de Vlaamse kuststreek. 

Inwendig bestaat elk muurvlak van het torenblok uit een onderhelft die strak en effen 
opgemetseld is en doorbroken wordt door poortjes die toegang geven tot de gewelven, 
en een hoger gedeelte dat opgedeeld is in drie boogvelden, uitgespaard in de dikte van 
de muur en gescheiden door l isenen. Ook h ier is er op elke zijde een smalle doorbreking, 
afgesloten door een poortje. 
Via trompen wordt het vierkant van het torenblok naar de achthoek van de hogere gele
ding geleid. Toch is het maar de vraag of de toren wel ooit, vóór de verwoestingen van 
1 579, veel hoger is geweest dan de vierkantige geleding. De oudste afbeeldingen van de 
kerk, die verderop nog ter sprake komen, geven daaromtrent geen uitsluitsel. Zo er van 
in den beginne een achthoekige bovenbouw was, dan verl iep de overgang van vierkant 
naar achthoek uitwendig well icht door afschuiningen in het metselwerk zelf; sinds 1 639 
vormen halve piramides van zandsteen die overgang. 

Binnen het vierkantige torenblok, te bereiken via de spi ltrap in het hoektorentje ten noor
den van de kerk en een gang die vandaar naar de viering loopt;"leiden drie trappen naar 
de opeenvolgende zoldervloeren; het achthoekig gedeelte omvat één zolder. Onder de 
torenkap ten slotte staat de indrukwekkende klokkenstoel. 



De kerk verwoesten, zoals dat in 1 300 zou gebeurd zijn ,  betekent nog n iet dat al le muren 
ook daadwerkelijk gesloopt zijn .  Het bl ijft een open vraag in hoeverre de hele kerk in  de 
1 3de eeuw in  baksteen werd verbouwd of vernieuwd in een bouwcampagne die bij de 
torenbouw aansluit. Misschien verwijzen de stichtingsdata 1 250 en 1 255 naar een der
gelijke vroeggotische bouwfase. Indien grootscheepse wederopbouw na 1 300 i nder
daad nodig was, dan bl ijft de mogelijkheid dat eerst kort na die datum het vieringmas
sief werd opgetrokken, eventueel rond een overeind gebleven kern. Een eenvoudige 
boring die nauwelijks zichtbare schade hoeft aan te richten, zou kunnen u itwijzen hoe de 
kern van de moerpijlers is samengesteld, en mogelijk sporen opleveren van een vroege
re constructie. 

Het hoogkoor 

In tegenstel l ing tot verscheidene van zijn voorouders die in Brugge of in Harelbeke waren 
bijgezet, l iet Fil ips 1 1 1  van Maldeghem, de Loyale, zich in 1 31 3  te Maldegem begraven in 
het hoogkoor. Dat feit mag erop wijzen dat de vern iel ingen van enkele jaren voordien 
well icht enigszins mogen gerelativeerd worden, of dat de kerk heel kort daarna alweer 
was hersteld en minstens gedeeltelijk bruikbaar was. Het mag ook wijzen op een zeker 
belang en aanzien dat die kerk toen had. 

Het hoogkoor, met zijn natuurstenen muurpl int en tweemaal versneden drummers is, na 
het viering blok, tweede in ouderdom; daarbij sluit de zuidoostelijke sacristie in haar vroe
gere omvang aan, een omvang die herkenbaar is aan de witstenen muurpl int. Sporen op 
de zuidmuur van het hoogkoor wijzen erop dat die sacristie ooit een zadeldak had dat 
later omgevormd is tot een lessenaardak, waardoor een ruimere zolder ontstond. Van 
dezelfde datum als het koor zijn misschien ook de zijportalen die verderop ter sprake 
komen. 

Het hoogkoor. Op de drummers na, nauwe- 1 23 lijks nog een authentiek gedeelte. 



Aan de muurvlakken en ramen van het koor zijn tot i n  recente tijd, 1 923, veelvuldig her
stel l ingen uitgevoerd , zodat van het metselwerk tussen de steunberen nauwelijks nog 
een authentiek gedeelte kan aangewezen worden. De neogotische spitsboogvensters, 
waarvan monelen en maaswerk bij de restauratie van 1 999-2001 zijn vernieuwd, date
ren uit het aangegeven jaar, toen het koor na opgelopen oorlogsschade grondig werd 
hersteld. Zo' n  honderd jaar eerder, in 1 827, waren de ramen ook al vernieuwd 25• 
De waterlijst die zich ter hoogte van de aanzet van de vensterbogen en op de zuidmuur 
van het koor aftekent, bevatte tot voor de recente restauratie nog originele gedeelten. De 
aanleg van het koor is slechts bij benadering te dateren: tweede helft 1 4de of 1 5de eeuw. 
Het kan daarbij gaan om de verbouwing of verruiming van een ouder, Romaans koor. 

De geschiedenis levert ons 1 381  en 1 383, 1 436, 1 452 en 1 488 over als oorlogs- en 
rampjaren voor Maldegem, waarbij Reesinghe, het kasteeldomein van de heren van 
Maldegem, telkens het eerste doelwit was 26• Of en in hoeverre ook de kerk het daarbij 
telkens moest ontgelden , valt n iet zonder meer uit te maken. 

I n  de 1 4de en 1 5de eeuw kregen veel leden van de famil ie van Maldeghem in de kerk 
hun laatste rustplaats, al dan niet onder verheven tomben; de bronnen leveren dienaan
gaande menig grafschrift op. We mogen hier ook de bijzetting in 1 442 van Gulden
Vliesridder Roeland van U utkerke, heer van Heestert en Heemsrode, n iet onvermeld 
laten 27 •  

De Barbarakapel: van basilicale naar hallenkerk 

Van Jacob van Halewijn,  heer van Maldegem van 1 504 tot 1 544, wordt vermoed dat hij 
de kerk ruimschoots bedacht. Hoewel zijn fundatie, zijn in arduinsteen gebeiteld geeste
lijk testament dat achter de lambrisering rechts van het Barbara-altaar bewaard is, daar 
niet van gewaagt, wordt wel verondersteld dat hij de Barbarakapel l iet u itbouwen tot de 
omvang die ze nu heeft. Die trad itie steunt vooral op van Halewijns reputatie als bouw
heer van het kasteeltje in de Noordstraat en van het vroegere schepenhuis in de 
Marktstraat, en voorts op zijn fundatie, waarin den choor van Sinte Barbele vermeld 
wordt, waarvoor hij ook een kapelaan aanstelt en diens vergoedingen omschrijft 28• Een 
document dat hem aanwijst als stichter-bouwheer van het Barbarakoor is er evenwel niet. 

De zuidoosthoek van de 
Barbarakapel vóór de 
1'9stauratie van 1 999-2001 :  
een constructie uit de 1 Sde 
eeuw, gewijzigd door vijf 
latere Ingrepen. 



De oostgevel van de Barbarakapel: 
gerestaureerd, bijgewerkt, aangepast. 

I nd ien van Halewijn inderdaad de promotor was van de uitbouw van het zuidkoor, dan 
kwam dit alleszins vóór 1 544 tot stand. Afgaande op het vormelijk  aspect van het met
selwerk, maar ook denkend aan de begeerde plaats die het Barbarakoor was voor 
begravingen (van Halewijn werd echter in het hoogkoor bijgezet!), dichtbij de patrones 
van de goede dood, en aan de omvang die de Barbaraverering destijds had, zijn we 
geneigd dit bouwvolume vroeger te dateren, en wel nog in de 1 5de eeuw. 

Tot voor kort onderscheidde de Barbarakapel zich duidel ijk van de omringende bouw
volumes door de kleur en verwering van de baksteen. Bij de restauratie in 1 999-2001 
bleek het nodig aan de zuidmuur een steen voor te metselen , maar ook nu nog wijzen 
het ontbreken van een natuurstenen muurpl int, het l icht hellende parement van de muur
vlakken tot onder de ramen, de laag rondgeprofileerde baksteen in de gootlijst en een 
puntgevel die oorspronkelijk iets lager was, op een aparte bouwfase. 

In de oostgevel is het boogveld bewaard van een authentiek og ivaal venster, dat in 1 662-
64 werd dichtgemetseld tot bij de aanzet van de boog, ongetwijfeld voor de plaatsing 
van het huidige Barbara-altaar 29• Het valt op door de sierlijke oml ijsting van drie banen 
geprofileerde baksteen; ook het bakstenen traceerwerk van de raamvul l ing is nog het 
originele. Het merkwaardige glas, gezet in een eenvoudig geometrisch patroon ,  dateert 
vermoedelijk van de restauratiebeurt in 1 61 8-1 620 die nog ter sprake komt. Op de zuid
oosthoek van de kapel staat een authentieke drummer, deels overbouwd toen in  1 852 
de "oude" sacristie werd verruimd. Op de langsmuren was vóór de recente restauratie 
duidelijk te zien dat de raamopeningen in de 1 8de eeuw gelijkvormig werden gemaakt 
met die van de benedenkerk; ten tijde van de herstel l ing van het middenkoor in 1 922-
23, werden de classicistische ramen vervangen door de huidige spitsbogige. l 2s 



-t ·· · · · · 

• • 

• 

Plan van de kerk van Maldegem, in 1 777 uitgemeten, getekend en van commentaar voorzien door Louis 't Kind! 
en Jean-Baptiste Simoens. Het onderste gedeelte, lichter van tint, Is de te restaureren oude kercke die toen 
onder de blote hemel lag. (Gent, Rijksarchief, Kaarten en Plans, n r. 1 264a). 

Zwart: het toen bruikbare gedeelte van de kerk. Grijs: het te herbouwen gedeelte. 
De letters op het plan verwijzen naar het toenmalige meubilair. 
A B C D altaren H St.-Anna en St.-Barbara (bank) 
E schepenbank 1 Armendlsmeesters (bank) 
F kerkmeestersbank K doopvont 
G bank van de Lievevrouwmeesters L M 0 biechtstoelen 

N° preekstoel 
Q en R kasten 
S traptoren (toegang In de kerk 
T U V toegemetselde bogen 



Basisplan en basilicale opbouw 

Meer dan waarschijnlijk was de Barbarakapel een eerste aanzet tot de u itbreiding van de 
Maldegemse kerk van de basi l icale naar haar huidige hal lenvorm. Voor het gedeelte ten 
oosten van het transept lijkt er ons aangaande die vroegere basi l icale aanleg geen twij
fel mogelijk: het zuidoostelijk of Barabarakoor is du idelijk als apart bouwvolume tot 
stand gekomen, en voorts is bekend dat de overeenkomstige noordelijke beuk en de 
belendende transeptarm pas in 1 782-83 op hun huidige breedte en diepte zijn gebracht. 

Voor de ideële reconstructie van de kerk in haar basi l icale vorm geeft een oude bouw
tekening de belangrijkste aanwijzingen. Het plan werd in 1 777 opgemaakt door de 
Gentse bouwmeesters Louis 't Kindt en Jean-Baptiste Simoens voor de heropbouw van 
de benedenkerk. 

Het Lieve-Vrouwkoor staat er getekend in zijn oorspronkel ij ke omvang,  en dit gedeelte 
kan nauwelijks anders dan met een half dak overkapt geweest zijn.  De aanslu itende 
noordelijke transeptarm is, in  zijn toestand vóór 1 783, eveneens beduidend minder diep 
dan nu. Aan geen van beide bouwvolumes komen steunberen voor. Projectie van die 
omtrekken naar het overeenkomstige zuidelij ke gedeelte geeft de situatie aan vóór het 
Barbarakoor en de zuidelijke transeptarm werden u itgebouwd. Het plan van een bene
denkerk in basil icale vorm bekomen we door de l ijnen van de langsmuur te verlengen 
naar het westen toe. 

De zijbeuken hebben in deze reconstructie een breedte van zowat twee derde van de 
middenbeuk, een goede verhouding voor een basi l icale kerk. Ook de zuidoostelijke 
sacristie had,  in haar vroegere aanleg als ingetekend op het plan, diezelfde breedte. 

Dergelijk basi l icaal plan is evenwichtiger van proporties dan het actuele. Het vierkants
vlak van de viering is daarin de modulus of maatstaf. Dat vlak herhaalt zich in de tran
septarmen; het middenkoor tot ju ist voor de aanzet van het vijfhoekige koorhoofd en ook 
de middenbeuk van de benedenkerk omvatten telkens twee vierkantsvlakken. Daarmee 
lijkt de grondvorm van een eenvoudige kruiskerk zich af te tekenen zoals we die eerder 
suggereerden voor een pre-Romaanse of Romaanse bouwfase. Het zogenaamde prin
senhuizeke in de hoek tussen hoogkoor en noord koor, in 1 839 verdwenen voor de bouw 
van een nieuwe sacristie, staat in het plan van 1 777 ingetekend in zijn oorspronkelijke 
omvang: een vierde van de modulus, weer een haast vanzelfsprekende verhouding. 

In de kerk van Maldegem verbergt het pleisterwerk ongetwijfeld tal van sporen van de 
verbouwingen die in de loop der eeuwen werden doorgevoerd. I n  dat verband zij h ier 
vermeld dat het baksteenmetselwerk van de viering pijlers pas in 1 960 van onder de stuc
lagen werd blootgelegd ingevolge "archeologisch onderzoek", voorafgaand aan de toen 
geplande schilderwerken.  Daarbij werd ook vastgesteld dat de halfzuilen tegen de 
pijlers uit twee soorten zandsteen zouden bestaan, en dat ze naar 1 7de-eeuwse trant 
zijn 30• 

Er kan nauwelijks twijfel over bestaan dat de oostpartij van de Sint-Barbarakerk in vroe
ger tijd basilicaal van aanleg was. Bij de uitbouw van de Barbarakapel werden de pro
porties van het oorspronkelijke plan geschonden. Ze is zelfs merkelijk breder dan het 
koor en de daarop aansluitende middenbeuk, waardoor haar langsmuur aansloot op de l 27 



Muurnaden onder de ramen van de westgevel .  

zuidgevel van de toenmalige kruisbeuk. Die verbreding ten opzichte van het midden
schip werd nadien aangehouden bij de verdere omvorming naar een volledige hallen
kerk, wat op zich reeds aantoont dat dit n iet de oorspronkelijke aanleg is. 

Hoewel er in het plan van 1 777 verder geen aanwijzingen voorkomen dat ook de bene
denkerk ooit basi l icaal zou opgebouwd zijn, toch zijn er argumenten aan te voeren die 
daarvoor pleiten. Het gebouw zelf vertoont daar immers enkele sporen van. 

Vooreerst tekent zich op de westgevel, onder de ramen van de zijbeuken, aan weerszij
den de raakl ijn, de naad af van twee fasen metselwerk. Op de zuidoostkant is die zelfs 
gemarkeerd door een natuurstenen muurzool, zoals die ook voorkomt over grote gedeel
ten van de belendende zuidmuur. Trekt men denkbeeldig vanaf het bedoelde raakpunt 
over het grondplan een haakse l ijn naar het oosten toe, dan valt die nagenoeg samen 
met de lijn van de langsmuren der zijkoren, zoals in het plan van 1 777 nog ingetekend 
aan de kant van het Lieve-Vrouwaltaar. Anders gezegd: dan slu it zich het grondplan voor 
een basi l icale kerk. Evenwel valt de positie van de huidige westgevel niet samen met de 
overeenkomstige vierkantszijde uit het ideële basi licale plan, zodat moet gedacht wor
den aan een vroegere portaalbouw. Ook vorm en kleur van de baksteen tussen de muur
naden, terzijde van de poort m.a.w., l ij ken daarop te wijzen. 

Voorts bevindt zich in de westmuur van het torenblok een vanaf de grond nauwelijks 
zichtbaar en thans toegemetseld tracé van een boognis, die bedoeld was om toegang 
te verlenen tot de gewelven of zolders van een middenbeuk, hoger dan de actuele, voor
zien dus voor een dakkap, even hoog als die van transept en miadenkoor. Bij de omvor
ming tot hallenkerk heeft men achteraf doorgangen naar de binnengaten van de zijbeu
ken moeten uithakken. 



De geblindeerde nis op de westkant van de toren, 
boven de noklijn van de middenbeuk: ooit bedoeld 
om toegang te geven tot het gewelf van een hogere 
middenbeuk. 

Gewezen zijportaal in  de tweede travee op het zuid
westen. 

Problematisch in heel dit betoog kunnen de portaalomtrekken l ijken die in de tweede tra
vee vanaf het westen zijn aangelegd. Hun boogveld is dichtgemetseld, maar op het plan 
van 1 777 staan ze ingetekend als nog functioneel en, opvallend, uit de as van de travee. 
Thans staan ze pal in het m idden tussen de steunberen, wat erop wijst dat ze om esthe
tische redenen verplaatst zijn,  wat overigens bevestigd wordt door verkappingsnaden in 
het metselwerk. Behoud en verplaatsing waren slechts zinvol indien ze verder gebru ikt 
zouden worden, maar op die gedachte is men blijkbaar algauw teruggekeerd:  tussen 
1 780 en 1 784 worden de kerck lijck ende portae/deuren nog geverfd, maar evengoed 
krijgt t immerman Jacques Willems de opdracht te vermaecken de portae/en immers de 

selve te veranderen in twee cassen 31 • 
In de noordel ijke portaalboog kwam in 1 852-1 853 de grafsteen van Karel Domers, in de 
zuidelijke in  1 860-1 861  die van Petrus Jacobus Wallyn 32• Op een plan van het kerkhof 
van Maldegem u it 1 867 zijn geen paden meer ingetekend naar de zijportalen 33• 

Hun oorspronkelijke situatie, uit de as van de travee, geeft aan dat ze aanwezig waren 
vóór het optrekken van de zijmuren van de benedenkerk in haar huidige vorm, en niet 
gerecupereerd werden van elders. 
Aan de zuidkant is de geprofileerde zandstenen omlijsting nog vrij gaaf bewaard geble
ven; de knoop in de boogstelten duidt op eind 1 4de à 1 5de eeuw. De huidige bestrating 
l igt ruim een halve meter hoger dan het oorspronkelijke loopn iveau; de aanzet van de 
boogstelten is daardoor bedekt tot juist onder een knoop. 
Het tracé van het noordelijk portaal is nagenoeg geheel in baksteen; enkel aan de dag
kanten is nog wat zandsteen verwerkt. Mogelijk werd bij het centreren tussen de steun
beren of het optrekken van het omgevende muurvlak het orig inele zandstenen portaal 
danig beschadigd dat van reconstructie werd afgezien. l 29 



Die portaalomtrekken zijn o . i .  de restanten van vroegere buitenportalen, die bij de 
omvorming van basi l icale naar hallenkerk, gewoon zijn ingebouwd. In  onze reconstruc
tie van het basisplan met vierkantsmodules passen ze precies in de as van het meest 
westelijke vlak. Een reden, zo l ij kt ons, om aan te nemen dat ze tot een behoorlijk oude
re bouwfase behoren dan de muren waarin ze thans zijn opgenomen. Met hun laatgo
tisch aspect menen we ze rond dezelfde tijd als het koorhoofd te mogen dateren: twee
de helft 1 4de à 1 5de eeuw. 

1 6de-eeuwse afbeeldingen 

Het is  hier well icht de plaats om ook twee oude voorstell ingen van de Sint-Barbarakerk 
nader te bekijken. Ten aanzien van beide hoort de vraag gesteld in welke mate ze de 
toenmalige realiteit benaderen. 
We vinden de kerk afgebeeld op de grote kaart van het Brugse Vrije, in 1 571  afgeleverd 
door Pieter Pourbus. Van het orig ineel is nog ongeveer een vierde deel bewaard, waar
op o.m. nog Middelburg voorkomt, Maldegem niet meer, maar reeds in 1 597-1 601 
maakte Pieter Claeissins een minutieuze kopie van de Pourbus-kaart. Zowel het frag
ment van de originele kaart als de kopie worden thans bewaard in het Stadsarchief te 
Brugge. 
Daar bevindt zich ook een kaart waarop het gebied ten oosten van Brugge is weerge
geven. De kerk van Maldegem komt er voor in de l inkerbenedenhoek. Ook een gevel van 
het hospitaal naast de Ede is te herkennen. De kaart zou uit het eind van de 1 6de eeuw 
dateren , en is zeker van vóór 1 639, vermits die gevel toen werd afgebroken. 

30 1 Het centrum van Maldegem op de kaart van Pourbus, 1 571 , kopie Claelssins 1 601 (Brugge, Stadsarchief). 



Van de Pourbus-kaart, een onderneming die door het vele veldwerk bijna 1 0  jaar in 
beslag nam, mag verwacht worden dat ze de toestand vóór de godsdienstoorlogen 
weergeeft. Het is wein ig waarschijn l i jk dat Claeissins zich voor zijn kopie zou gaan ver
gewissen zijn van gewijzigde situaties; voor sommige deelgebieden is dat zelfs een u it
gemaakt feit. Pourbus zelf moet in  elk geval Maldegem goed gekend hebben, vermits hij 
er in 1 562 een aparte kaart van maakte, die helaas verloren is gegaan 34• 
Pourbus beeldt de kerk en het dorp af gezien vanuit het zuiden. Opvallend is de lage 
achthoekige en stomp gedekte toren; er is geen vierkantsblok herkenbaar. Alle daklijnen 
l iggen op eenzelfde hoogte. Er zijn geen lagere dakvelden herkenbaar die zouden wijzen 
op lessenaardaken boven de zijbeuken, maar evenmin herkent men in deze voorstel l ing 
een hallenkerk. Bij Eeklo is dat bijvoorbeeld wél duidelijk het geval. De westpartij is bij
zonder kort. We menen er de aanduiding van een buitenportaal te kunnen ontwaren, en 
aan de koorkant een sacristie met zadeldak. 

De andere kaart toont de kerk vanuit het zuidwesten. Aangenomen wordt, dat ze de situ
atie weergeeft van na 1 578. De toren is er afgebeeld met zijn vierkantige romp, nauwe
lijks hoger dan de kruissteunberen, en met een piramidale spits. De zuidelijke transept
arm is opval lend ondiep en komt voor als vierkant in grondplan. De daklijnen van de 
middenbeuk lopen gelijk met die van het dwarspand. In elk geval is in die weergave geen 
enkele aanduiding van een hallenvorm te bekennen. Eventuele lagere daken van de zij
beuk zijn hier door geboomte en de kapelgevel van het hospitaal naast de Edebrug aan 
het oog onttrokken. 

De kerk van Maldegem en gevel van het hospitaal bij de Ede, detail van een panoramische kaart (Brugge, 
Stadsarchief). 

Beide 1 6de-eeuwse afbeeldingen van de kerk geven geen enkele aanwijzing van een 
hal lenbouw. Hetzelfde geldt voor de voorstel l ing van de kerk van Maldegem op de kaart 
van de Brugse Vaart, in 1 61 5  getekend door Jacques Horenbault 35• j 31 



Periodisering van de ombouw 

Bl ijft de vraag wanneer de ombouw van basil icale naar hallenkerk kan uitgevoerd zijn .  In 
elk geval is dat stapsgewijs gebeurd, en eerder kwam ter sprake dat de uitbreiding van 
het zuid koor, de Barbarakapel, daarvan een eerste fase was, doorgaans gesitueerd in de 
eerste helft van de 1 6de eeuw, naar onze mening nog in de 1 5de eeuw te dateren. Pas 
in 1 783 werd de hele onderneming voltooid door de uitbreiding van de noordelijke tran
septarm en het Lieve-Vrouwkoor. De u itvoering van het hele project heeft dus zowat drie 
eeuwen gevergd.  

Heeft de zuidelij ke transeptarm, het Sint-Sebastiaanskoor, door de homogeen rode bak
steen, de waterlijst ter hoogte van de raamdorpel in de zuidgevel en het gotische tracé 
van zijn ramen - waarvan het ene geblindeerd is en het boogveld van het andere 
omstreeks 1 780 werd toegemetseld - nog min of meer het aspect van een apart volu
me, ouder dan de benedenkerk, dan l ijkt die hele benedenkerk in één grootscheepse 
bouwcampagne tot stand te zijn gekomen. Daarbij zou men verwachten dat men ver
trokken is van de zuidkant, om in een rondgaande beweging de noordzijde te bereiken 
en af te werken. Verder dan de traptoren is men echter niet geraakt: in het plan van 1 777 
staat zijn oostflank recht afgetekend, i n  het vooruitzicht van de u itbreiding van de aan
sluitende transeptarm. De toegang tot de traptoren is dan nog in de kerk zelf. 

Enkele detai ls wijzen nochtans op verschi l lende fasen in de onderneming. Zo is er aan 
de zuid- en zuidwestkant in de onderbouw van de muren vrij veel natuursteen verwerkt, 
vooral blauwe steen en veldsteen, ongetwijfeld gerecupereerd materiaal, dat onwil le
keurig doet denken aan een orig ine uit Romaanse of zelfs vroegere tijd. Op de tegen
overl iggende zijden ontbreekt die. Ook zijn de bakstenen van de noordflank bepaald 
bonter van kleur en groter dan aan de zuidkant. 
De stroken zandsteen in het muurveld ter hoogte van de afzaten der steunberen verwij
zen mogel ijk  naar de vroegere positie van de ramen. 

Zuidel ij ke transeptarm, benedenkerk en traptoren zijn te dateren in de 1 6de eeuw. In  
1 778 werd hun  voorkomen grondig gewijzigd ingevolge wederopbouw. De omtrekken 
van de spitsboogvensters in de kruisbeuk behoren nog tot het 1 6de-eeuwse concept. 

Van de benedenkerk is geweten dat ze vanaf 1 579 gedurende tweehonderd jaar onbruik
baar bleef: tijdens de godsdienstoorlogen verwoest en tot een ruïne herleid, zo heet het. 
De vraag d ient echter gesteld of ze te dien tijde n iet nog in een stadium van opbouw 
was. 

Eens te meer laten we ons leiden door de bouwtekening van 't Kindt en Simoens, en 
vooral door hun commentaar daarbij. Ze noteren daarin dat de vestigien ende oude mue

ren degonne die wij bevinden van d'oude kercke . . .  ten meerderen deele noch bequaem 
ende souffisant sijn tot het draegen van de nieuwe cappen " .  welcke vestigien ofte oude 

mueren waerschijnlijck noch gedient hebben aen het volüm der selve kercke ofte ten 

minste aldaer gestelt int project tot vergrootijnge der selve. 
U it de laatste zinsnede valt op te maken dat de bouwmeesters er niet eens zeker van 
waren dat d'oude kercke zoals zij ze aantroffen, wel ooit geheel àpgebouwd en overdekt, 
dus voltooid was geweest. Navraag bij de bevolking bracht daaromtrent geen uitsluitsel: 
n iemand wist het nog 36• Klaarblijkelijk hebben de experts die 't Kindt en Simoens toch 



waren (Simoens was meester-metselaar en architect; hij heeft onder meer gewerkt aan 
het hotel d 'Hane-Steenhuyse in de Veldstraat te Gent, naar plans van David 't Kindt;  
Louis 't Kindt, zoon van de vorige, was architect van onder meer de Keizerlijke Entrepots 
aan de Gentse Coupure), geen sporen van bepleistering of witkalk, en evenmin resten 
van raamvul l ingen aangetroffen die er zouden op wijzen dat het westelijk deel wel dege
lijk ooit afgewerkt en gebruikt was. Ook van eventuele verniel ing door brand was er noch 
teken noch getuigenis. Dat laat op zijn minst de mogelijkheid open dat de kerk ten tijde 
van de godsdienstoorlogen in een verbouwingsfase was. 

Dat er behalve de omtreksmuren ook pi laren stonden in de oude kercke, bli jkt uit het plan 
van de bouwmeesters en u it het feit dat ze kort voor 1 777 werden afgebroken. Afgezien 
daarvan is het ook de vraag in hoeverre de oude kercke bevloerd was, want in 1 707 -
1 709 werd er aan de noordkant een voetpad in kasseien gelegd 37• 

Na de geuzentijd: de restauratiecampagne van 1 61 8-1 620 

I n  de kerkrekening over 1 576-78 vinden we vermeld vier waeghenaers over tvoeren van 

tmotae/ van deser kercke ende anders van Ma/deghem tot Brugghe int Sint Janshuus . . . . 
Dat heeft betrekking op de gewijde vaten en andere kostbaarheden van de kerk en ook 
van de Sint-Jorisgi lde, die in Brugge in vei l igheid werden gebracht en daar verspreid 
werden over verscheidene particul iere adressen om ze te bewaeren ende logeeren 38• 
Men had dus zijn voorzorgen genomen tegen de beeldenstormers. Mogelijk staan de 
twee zakken kalk, volgens dezelfde rekening gekocht omme de kercmuer mede te mae

ken 39, in verband met verniel ingen die ze aan het gebouw hadden toegebracht. 

De omvang van de schade die de godsdiensttroebelen in de zomer van 1 578 maar voor
al in 1 579 aanrichtten, bl ijkt het duidel ijkst u it de herstel l ingswerken die moesten volgen. 
Het ontbreken van de nodige fondsen en de afzijdigheid van het kapittel van Harelbeke 
brachten mee dat de instandhouding en heropbouw in feite twee eeuwen in beslag zou
den nemen. Daarbij kwam nog de onvei l ige tijd ,  waardoor men tot voren in de 1 8de 
eeuw tal van keren met de kostbaarheden van de kerk moest vluchten. 

Men bedenke dat de beeldenstorm in de eerste plaats gericht was tegen alles wat de 
protestanten buitensporig vonden aan de kathol ieke cultus met zijn beelden- en rel i 
kwieënverering, gewijde vaten, zijn vermeende en verhoopte mirakels, zielendiensten 
voor de begoeden die deze konden betalen en daar vaak uiting aan gegeven hadden 
door hun praalgraven . . .  Evengoed was het ook de bedoeling de kerken over te nemen 
of op te eisen voor de eigen predikatie en eredienst, wat effectief ook met minder of 
meer succes op tal van plaatsen te lande gebeurde. Een werkel ijk gesloopt gebouw kon 
daarvoor niet meer dienen. Brandstichting en verniel ingen aan kerken en kloosters 
waren, in een sociaal onrustige t ijd ,  vaak het werk van plunderende legertroepen van 
diverse pluimage of van opgezweepte meutes meelopers, die met hun balorige daden 
uiting gaven aan hun wrok tegen een welvarende clerus met een soms l iederlijke levens
wandel. Ook te Maldegem waren ze aan de slag . 

. " ghemerct de troube/s en or/ooghen in vlaenderen ende dat ooc de kercke ende pro
chie van Maldeghem geheel woest ende onbewoent ende gheruyneert es duer de voors. 

orlooghe . . .  , dergelijke frasen komen in  de kerkrekening van 1 582-83 meermaals voor. 
Tal van ontvangsten en normale uitgaven bl ijken weggevallen of staan enkel genoteerd J 33 
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Evolutie van grondplan en opbouw van de Sint-Barbarakerk te Maldegem 

1 .  Reconstructie symmetrisch basisplan met 
het vierkant van de kruising van midden- en 
dwarsbeuk als modulus en de andere ver
houdingen daarvan afgeleid. Situatie met 
vieringtoren van ca. 1 250-1 300 en koorron
ding van laat 1 4de à 1 ste helft 1 5de eeuw. 

2. Eerste fase uitbreiding en omvorming 
tot hallenkerk: verbreed zuidkoor, einde 
1 5de eeuw. 

3. Situatie 1 6de eeuw-1 777: verdiepte zuide
lijke transeptarm en ombouw van de west
partij naar hallenvorm; deze westpartij 
was vanaf 1 579 (?) tot 1 777 onoverdekt 
Toren met achthoekige bovenbouw van 
1 639. Voorkerk heropgebouwd en zijportalen 
herleid tot zijdeuren in 1 778. 

4. Huidige situatie; t.o.v. vorig plan verdiepte 
noordelijke transeptarm en verbreed noord
koor, 1 782-1 783, bouw noordoostelijke 
sacristie, 1 839, en verruiming zuidoostelijke 
sacristie, 1 852. 
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ter memorie 40 • Evenwel: in zijn verslag over de gebeurtenissen in M iddelburg vertelt 
pastoor Adolf d 'Hooghe, met verwijzing naar 1 581 , dat men toen . . . nerghens int quar

tier van Brugghe, dan te Cortrycke, binnen Middelburgh ende Ma/deghem, den dienst 

ende precatie van de catholycke religie dede ende onderhielt 41 • 

Hoofdaltaar en Lieve-Vrouwaltaar waren door de geuzen niet onthei l igd, meldt deken 
Kerremans in 1 691 , meer dan honderd jaar na de feiten, in het verslag van zijn kerkvi
sitatie 42 • Erger moet het gesteld geweest zijn met de Sint-Barabara- en de Sint-Sebas
tiaanskapel en,  onder een zeker voorbehoud, met de benedenkerk. Die gedeelten moes
ten met muren van de rest van de kerk afgesloten worden. De toegang was sindsdien 
tussen de pij lers van de toren die, naar aangenomen wordt, ook toegetakeld was door 
de geuzen . 

De zuidkapel len had men nu het dringendst nodig om in de kerk wat meer ruimte te krij
gen voor het volk. In 1 61 8  begonnen de voorbereid ingen tot de restauratie, en men ruim
de het puin;  het jaar nadien werd het grote werk gedaan. Vanu it Brugge werden meer 
dan 1 4.000 stenen met paard en kar aangevoerd, er werden stel l ingen en ladders 
gemaakt 43• 

De Barbarakapel moet vooral schade geleden hebben door brand, die het gewelf, gebin
te en dak en een deel van de puntgevel vernielde. De restauratie aan de zuidelij ke tran
septarm betrof waarschijn l i jk ook vooral de hogere zones; een groot deel van de front
gevel blijkt heropgemetseld, wat well icht met de jaren 1 61 8- 1 620 te associëren is 44• Het 
raam werd vern ieuwd en de Sint-Sebastiaansgi lde schonk daarvoor het glaswerk 45• 
Het houtwerk van beide kapellen, uitbesteed aan Pieter Taeys voor de aanzienlijke som 
van meer dan tweehonderd ponden, levering van de materialen inbegrepen, bleek vol
gens de deken en de gezworenen van de timmermansgilde van Brugge die het kwamen 
inspecteren, fouten te bevatten, zodat daarop een mindering in kosten werd bedongen 46• 
Beide kapel len werden opnieuw gevloerd en kregen samen met het hoogkoor en de 
sacristie een nieuw schal iedak; er werden vijf ramen vernieuwd en twee altaren opge
bouwd, en heel de kerk werd gewit 47• De muren die zolang de kapellen van de rest van 
de kerk hadden gescheiden, konden weggebroken worden 48• Aan de kapel van Sint
Sebastiaan werd een deur geplaatst 49, die van Sint-Barbara kreeg een nieuwe altaar
steen 50• 

Op 2 1  april 1 620 kon de kerk met de beide vernieuwde kapellen ingewijd worden. Zeven 
priesters kwamen assisteren in de d ienst en voor de gelegenheid was zelfs een 
beiaardier ingehuurd 51 ! 

Torenbouw, 1 638-1 639 

Ook de toren was aan herstel l ing toe, en dat zou het volgende grote bouwproject wor
den. U it de kerkrekeningen over 1 6 1 8  tot 1 633 blijkt dat de torenkap toen gedekt was 
met stro 52• De traptoren en de vieringtoren waren verbonden door een brug 53• 

In 1 631 bekomt het kerkbestuur vanwege het Brugse Vrije een octrooi, waarbij voor de 
komende zes jaar op ieder vat bier en op elke kan wijn die te Maldegem in de herbergen 
en op feesten getapt wordt, een soort kerkbelasting geheven wordt. De aldus verkregen 
fondsen moeten dienen voor de verdere restauratie van de kerk, inzonderheid de toren. 



Daar de opbrengst van bijna 500 pond groten nog n iet volstond, werd het octrooi op 
1 3  oktober 1 639 opnieuw toegekend voor een periode van negen jaar 54• 

Behalve geldgebrek zal ook de onrustige tijd er oorzaak van geweest zijn dat de toren
bouw vertraging opliep: in de kerkrekeningen tussen 1 631 en 1 637 komt het herhaalde
lijk voor dat een aantal posten door de oorloghe ende quaden tyt niet gedaen noch be

taelt zijn .  Toen na de dood van aartshertogin Isabel la eind 1 633, Holland een verbond 
sloot met Frankrijk tegen Spanje, sloegen vanaf 1 634 de Zeeuwse geuzen immers 
opnieuw in de streek toe, en meer dan eens moest men met de kostbare kerkhabijten en 
juwelen naar Brugge vluchten. Van februari 1 636 tot april 1 638 was de pastoor van 
Maldegem, U lrich Mathonet, samen met talrijke lotgenoten uit het oml iggende, hun 
gevangene in Sluis. 

Het herstel l ingswerk had een lange aan loop. Er werden stenen gekuist, zand gedolven, 
de goede stenen werden op een hoop in de 'oude kerk' gelegd 55• Op 23 apri l 1 632 had 
de kerk voor ruim 1 80 ponden de stenen gekocht van de afbraak van het verval len hos
pitaal van Maldegem se. Antoon de Keyzer en Marcus Brese hadden veertien en een 
halve dag de handen vol met het laden en lossen, en twee mannen hadden hun bezig
heid met het kuisen ervan 57• Een deel van die stenen werd gebruikt voor de herstel l ing 
of bouw van de pastorie se, en het ambacht zou er een partij van afkopen om daarmee in 
de Noordstraat brugjes over de Bekewatergang aan te leggen 59• Nog in 1 664-67 werd 
door de kerk een deel hout steen en houde fondementen . . .  up Ste Jans huus landt eer

thyds gheweest een hospytael aan particul ieren verkocht 60• 

Die herstel l ing begon met de afbraak van de voorlopige toren kap en het effen zetten van 
de muren. In 1 638 is er op het kerkhof een venditie van afbraakmaterialen, balkhout en 
wat schaliën 61 • 

Men was twee weken in de weer met het aanvoeren en kuisen van de stenen van het 
hospitaal; in Brugge werden acht karren kalk en zes voeren arduyn, witsteen eigenlijk, en 
een voer ijzer afgehaald 62• In Maldegem en elders waren er bomen gekocht voor het t im
merwerk, o .m. bij Cornelis de Zutter een eiken boom van 8 ponden 1 0  schel l ingen, die 
mits de swaerte te swaer wouch om te voeren maer heeft moeten ter plaetse gesaegt 

worden. Ook bij Joos Zoetaert werden bomen gekocht, en er kwam een partij hout uit 
Sluis, waarvoor men in Middelburg doorvoertaks moest betalen. Zelfs in  Koolskamp was 
men bomen gaan keuren 63• Daarnaast was er heel wat plankhout nodig 64• Om de stel
l ingen te maken was de gaaipers van de schuttersgilde uitgedaan en met nog andere 
persen tot bij de werf gebracht. De parochianen die daaraan meehielpen, werden getrak
teerd bij Neelken, de weduwe van Jan van Balleberghe. Er werden drie n ieuwe ladders 
gemaakt en een andere hersteld 65• 

Het metselaarswerk bestond uit het optrekken van het achthoekige gedeelte van de 
toren: het stellen van de zandstenen hoekblokken die het vierkant naar de achthoek ver
snijden en van de stij len, en het opmetselen van de wanden daartussen in baksteen. 
Aannemer van het werk was de Bruggel ing Joris Aerts, die daarvoor volgens contract 
205 ponden moest krijgen. Daarover is er naderhand bij de oplevering nog een geschil 
geweest, want Tobias Oosterl inck, meester-metselaar, en N icolaas de Backer, meester
steenhouwer, beiden uit Gent, waren vier dagen in Maldegem om het werk te keuren en 
te schatten en ze kwamen aan minder dan wat de aannemer had gesteld. Maar Aerts 
won dat proces en de kerk heeft nog fl ink wat interesten moeten betalen 00• 1 37 
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Memorie omme de kerck meesters gehaelt van S/uys upden 27en octobre 1640. Losse nota in de kerkrekening 
van 1 639-1 642 voor het halen van balken en planken uit Sluis (Maldegem, Kerkarchief). 

Het t immerwerk in de toren, waarvoor ingenieur van temmeringhe Adriaen Maesijn het 
bestek had opgemaakt, werd door Gui l laume de Somere en Adriaen Ryffranck uitge
voerd. Het bestond o .m.  uit twee tafelementen, zolders of loopvloeren op balken, en de 
nodige trappen 67• Het t immerwerk van de kap met het gebint werd door Pieter 
Wil lemarck gedaan; naderhand stelde hij ook de appel en het kruis op de toren 68• Zijn 
broer Jan, smid van beroep, leverde de ankers voor het houtwerk en ander ijzer69• 

De leien om de toren te dekken kwamen per schip over de Lieve van Gent naar 
Raverschoot; ook van Rostune bij Sijsele werden zes karrenvrachten schaliën gehaald. Ze 
werden gelegd door Pieter Posier, die ook een deel van de andere daken repareerde 10• 

Behalve aan stielmannen van den vreemde, heeft heel die onderneming dus ook werk 
gegeven aan tientallen dorpenaars. Al d ie werklieden moesten ook geregeld het stof 
doorspoelen, en dan werd er al eens getrakteerd op kosten van de kerk. Aan drankhui
zen was er in de omgeving van de kerk hoegenaamd geen gebrek. 

Vóór de algemene restauratie van 1 999-2001 kreeg de toren nog grondige herstel l ings
beurten in 1 71 6- 1 7 1 8, 1 778-1 779, 1 82 1 , 1 848 en 1 958-59 11 • Diè laatste restauratie werd 
opgelegd door het feit dat blokken uit een van de hoekpiramides waren neergestort en 
gaten in de daken hadden geslagen. Bij nazicht bleken alle natuurstenen elementen van 



de achtkantige bovenbouw erg aangetast en aan vervanging toe. Van dat werk was 
Laurent Cromheecke adviserend architect en Pieter Van Hoecke de aannemer. Er werd 
bijna acht m3 zandsteen aan verwerkt . 

Van een haan op de toren horen we voor het eerst in  1662-1664: dan wordt Pieter Posier 
vergoed voor het leveren van eenen nieuwen weerhaene met het up setten 72• N ieuw 
houdt overigens in dat er ook vroeger al een was. Aangenomen mag worden dat kruis 
en haan van de toren verdwenen in de Franse Tijd, 1796- 1802. 

De uurwerkplaat werd vernieuwd in 1928 en evenals de bol en de haan opnieuw verguld in 
1956. Bij de restauratie van 1999-2001 werd een nieuwe torenhaan geplaatst. Op de oude, 
die thans bewaard wordt in de pastorie, l ieten Victor Van Moffaert en Lucien De Backere, 
die hem respectievelijk in 1 876 en 1 941 onder handen hadden voor reparatie, hun naam en 
het jaartal achter. Voor Maldegem een historisch relict . . .  van het hoogste niveau! 

Sinds 2000 staat de toren weer in vol le g lorie boven Maldegem. Zijn uitzicht is in wezen 
in meer dan driehonderd vijftig jaar niet veranderd. Eén keer werd h ij ,  zoals de hele kerk 
trouwens, in zijn bestaan bedreigd, namelijk tussen 1900 en 1905; dat verhaal volgt aan 
het slot van deze bijdrage. Maar ook in 1922 waren er plannen om de kerk te restaureren 
en te vergroten. Architect Henri Geirnaert van Gent, d ie eerder het Maldegemse gemeen
tehuis had ontworpen, voorzag daarbij dat de toren zou opgetrokken worden. Het acht
hoekige gedeelte zou een paar meter verhogen en grote, spitsbogige galmvensters krij
gen; de kap zou een ranke, scherpe spits worden. Bij de Commissie voor Monumenten 
was men daarover echter niet enthousiast, en de toren is gebleven zoals hij was. 

De voltooiing van de toren in 1640 was de kroon op een half werk: de voorkerk zou er 
nog bijna 140 jaar bijl iggen als een ommuurde zaal in de open lucht. Al die tijd bleven 
daar materialen gestapeld en werden er ook, in die oude kercke, doden begraven. 

In mei 1640 moest men alweer met de habijten en kerkschatten naar Brugge vluchten 73, 
en ook in de volgende jaren deden regelmatig legertroepen Maldegem aan 74• De kerkre
kening over 1 642-1 646 vermeldt een vergoeding voor tstoppen van veel diversche gaten 

inden kerckmuer bijde soldaeten daerinne ghebroken, zonder nadere specificatie van 
jaar 75; ongetwijfeld ging het daarbij om soldaten van Hendrik van Nassau, prins van 
Oranje, die Maldegem aandeed in mei 1640, juni  1 644 en ju l i  1645. 

Een gouden eeuw: klokken, meubels, ornamenten 

Met de Vrede van Münster, betekend in 1648, kwam een einde aan de zogenaamde 
Tachtigjarige Oorlog tussen de Nederlanden en Spanje. Ze legde de grens vast tussen 
de Verenigde Provinciën en de Spaanse Nederlanden, die op enkele kleine wijzig ingen 
na, overeenkomt met de huidige Belgisch-Nederlandse rijksgrens. 

Ondanks aanslepende geldzorgen om ze geheel te herstel len, vormden de tweede helft 
van de 1 7de en de eerste helft van de 1 8de, een gouden eeuw voor de Maldegemse 
kerk, en dan vooral wat betreft haar meubilair en ornamenten. Veel van wat door de 
godsdienstoorlogen verloren ging, moest hoe dan ook vervangen worden, maar ook had 
het Concilie van Trente (1545-1563) een hele reeks verordeningen uitgevaardigd, o.m. 
aangaande liturgie en sacramenten en het daartoe vereiste meubilair. Ook dat aspect 
van de contrareformatie ging aan Maldegem niet voorbij . / 39 
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Het hoogkoor omstreeks 1 900. Met de communiebank van Arnout Pulincx en de 
altaarportiek van Arnout Pulincx en Johannes van Hecke geeft deze opname ons 
een idee van de opschik van de Sint-Barbarakerk in de 1 8de eeuw. 

Vanaf ongeveer 1 640 volgen de bestel l ingen en aankopen voor de opschik van de Sint
Barbarakerk elkaar op. Zo leverde de befaamde Brugse schrijnwerker-beeldensnijder 
Rijkaard Brouckman o .m.  n ieuwe zitbanken, een hoogaltaar en een preekstoel ; de oude 
meubels werden buitengezet en per opbod verkocht. Jacques Sauvage van Gent maak
te twee biechtstoelen voor de kerk van Maldegem. 
Voor het nieuwe hoogaltaar schi lderde Gui l laume Gabron van Antwerpen een verrijze
nistafereel; bij Jan Maes van Brugge wordt een ontwerp voor een schilderij gevraagd, 
maar bij dat ontwerp is het waarschijnl ijk gebleven 76• Verder wordt de kerk nog verrijkt 
met o.m. een koorlezenaar, kandelaars, een monstrans, een wiêrookvat, kelken, gewa
den en ornamenten. In de toren kwamen twee nieuwe klokken, in Maldegem zelf in 1 655 
op het kerkplein gegoten 77• 



I n  1 662-64 wordt het venster achter het Barbara-altaar toegemetseld; dat kan nauwe
lijks anders dan voor het plaatsen van een nieuw altaar geweest zijn ,  hetzelfde dat er nu 
nog staat 78• In zijn reeds vernoemd visitatierapport van 1 691  vermeldt deken Kerremans 
dat boven dat altaar een schilderij met de onthoofding van Sint-Barbara hangt, het 
Lieve-Vrouwaltaar had toen een schilderij met de aanbidding door de Koningen. 

Onder pastoor Hendrik Pul incx kwam er in 1 71 4- 1 7 1 6 een schitterende communiebank, 
gebeeldhouwd door zijn broer Arnout Pul incx en waaraan ongetwijfeld ook Arnouts 
befaamde zoon Hendrik heeft meegewerkt 79• Hoe het meubel eruit zag is enkel nog 
bekend dankzij een oude foto-opname. In 1 905 werd immers een n ieuwe communie
bank geplaatst, die van Pul incx is jaren later spoorloos verdwenen 80• I n  1 7  42-1 7 4 7 werd 
er een nieuw hoofdaltaar opgericht dat een heel decor van portieken en beelden vorm
de, werk van de Brugse schrijnwerker Arnout Pul incx en beeldhouwer Johannes van 
Hecke 81 • Ook daarvan geeft dezelfde foto ons een indruk, maar het altaar was toen al 
ingrijpend gewijzigd. 

Kerkwerf 1 664-1 667 en 1 692 

Door een soort godsdienstvrede die in 1 648 tot stand was gekomen, genoot Vlaanderen 
gedurende bijna twintig jaar van een relatieve rust; vanaf 1 667 en tot 1 71 0  kreeg het weer 
te lijden van de politieke en territoriale machtshonger van Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. 
Binnen die ruim veertig jaar waren periodes van vrede ook voor Maldegem en omstreken 
meestal niet veel meer dan wapenstilstanden, adempauzes tussen de last en het leed dat 
de doortocht van garnizoenen, de inkwartieringen, opeisingen van manschappen, dieren, 
voedsel of materieel, de oorlogsbelastingen en brandschattingen meebrachten 82• 

Ook in de kerkrekeningen vindt men daarvan de weerslag. Zo zijn de kostbaarheden van 
de kerk in 1 675- 1 677 in vei l igheid gebracht in het karmelietenklooster te Brugge, is er in 
1 682-1 684 sprake van Fransche conterbutien en. Hollandsche loogementen, en verne
men we dat men in 1 689, in 1 700 à 1 702 en in 1 708- 1 7 1  O eens te meer met de kerk
goederen moest vluchten 83• De vermelding van metselwerk en reparatie aan de kerk
muur in de rekeningen over die periode is moei l ijk te interpreteren en wijst zeker niet 
altijd op oorlogsschade. Feit is dat men de muren van de oude kercke i n  een behoorlijke 
toestand probeert te houden. Mag er dan een gouden eeuw zijn met betrekking tot het 
kerkpatrimonium, een gehele wederopbouw van de kerk bl ijft nog verre toekomstmu
ziek, maar gebouwd wordt er. 

Dat was zo het geval rond 1 664-67. Het moet een vrij belangrijk werk geweest zijn ,  want 
er kwam een Gentse aannemer aan te pas, Rafaël Maes, die daarvoor ruim 1 20 ponden 
opstreek 84• Toch is het moeilijk g issen waar en waaraan precies gewerkt werd. 

Timmerman Fi l ip Vossel le wordt vergoed voor het afwerken van een zolder in de toren 
en voor het maken van een nieuwe gang tussen de trap- en de vieringtoren 85 •  Die gang 
is van in de kerk te zien in de noordelijke zijbeuk, tegen het transept aan. H ij levert ook 
enig werk aan het portaal en verhoogt de goot van het noordkoor 88, maar dat al les 
brengt ons niets bij over het aandeel van aannemer Maes en de bestemming van het 
aangevoerde zand, kalk en steen. De nieuwe gang en het werk aan de goot lijken erop 
te wijzen dat er aan of rond de traptoren gewerkt is, en bij u itbreid ing: aan de noordkant 
van de voorkerk, waar in dat geval misschien de hele muur werd opgetrokken. l 41 



De traptoren in de oksel van voor
kerk en noordelijke transeptarm. 
De grijsschakeringen in de bak
steenlagen tekenen verschillende 
bouwfasen af. De witte vierkants
vlakken ter hoogte van het toren
poortje moeten ooit beschilderd 
geweest zijn. Opname ca. 1 950. 

Echte aanwijzingen daarvoor zijn er evenwel niet, wél zou er een aanknopingspunt kunnen 
zijn met het feit dat men in 1 665 serieus in discussie was met het kapittel van Harelbeke, 
dat uiteindelijk als tiendheffer zijn aandeel in de kosten te dragen had, maar bleef dwars
l iggen. Zo stelden de kapittelheren na een procedure in de Raad van Vlaanderen voor dat 
Maldegem de voorkerk zelf zou opbouwen. Als compensatie zou Harelbeke dan een jaar
lijkse toelage van 20 ponden betalen voor het onderhoud van een onderpastoor 87• 

Mogelij k  was men met de bouwcampagne van 1 664- 1 667 van plan de hele voorkerk af 
te werken, maar werd die onderneming gedwarsboomd door een gebrek aan fondsen of 
verstoord en afgebroken door oorlogsomstandigheden, die vooral in 1 67 4 en 1 675 de
sastreus moeten geweest zijn voor Maldegem. 

Voor de algehele wederopbouw van de kerk komen legaten en giften binnen 88, en de 
pastoor doet zijn ronde op de parochie, maar ver zal men met de iets meer dan 1 O pon
den die uit de bosse geschud werden, wel niet gesprongen zijn 89• 

In 1 692 is er alweer een werf opgestart. Er waren kalk, blauwe steen en tegels geleverd. 
Twee metselaars hadden ruim een maand, een derde veertien dagen, en een steenkap
per dertien dagen hun bezigheid. Er waren ook metselaarsknechten omtrent llO. De duur 
van de werken en de omvang van de materialen laten een aanzien lijk werk veronder
stel len, maar weer rijst de vraag: waar en waarvoor? 



De levering van tegels suggereert dat er gevloerd werd ; blauwsteen kan op dorpels, 
vloeren of traptreden wijzen, maar ook op staande elementen. Schaliën zijn er bl ij kbaar 
niet aan te pas gekomen. Werd er in het koor of in één van de kapellen gewerkt? Was 
er, aangezien de kerk gewit wordt, een gedeelte voltooid? Was men achterin de kerk 
bezig, in dat geval in het dwarsschip, vermits daar enkele jaren later tussen de weste
lijke vieringpij lers een hoogzaal en een nieuw orgel zouden geplaatst worden en er nieu
we deuren werden gehangen met daarboven een dak 91 ? Het valt n iet meer u it te maken, 
er is zelfs nauwelijks een verband te leggen tussen deze bouwwerf en die van 1 664-
1 667. 

Van de kleinere ingrepen die in de loop van de 1 8de eeuw werden u itgevoerd zijn ver
meldenswaard de eerder aangehaalde restauratie van de torenkap in 1 71 9 , het leggen 
van een nieuwe vloer in het koor in 1 737- 1 739 92 , de vern ieuwing van het dak van het 
zuidkoor in 1 752 93 en de restauratie van het dak boven de middenbeuk door François 
lack van Brugge in  1 760 94• 

Wederopbouw van de voorkerk, 1 777 - 1 778 

Sinds de godsdienstoorlogen had Maldegem eigenl ijk maar een halve kerk ter beschik
king. De westpartij , die men vanaf ongeveer 1 630 steevast benoemt als de oude kercke, 

lag onder de blote hemel, maar het geld ontbrak of de omstandigheden zaten tegen om 
daaraan te verhelpen. Wel bleef men begravingen doen in de oude kercke. Geregeld zijn 
er ook herstel l ingen van de muren aan de orde. Men l iet ze dus n iet zomaar verval len, al 
bleef er her en der puin l iggen, maar op den duur dreigden ze toch af te takelen en 
moesten er losliggende stenen afgehaald worden tot het preveniëren d'ongelukken de 
gonne door den val der selve souden kannen ghecauseert hebben 95• Er moesten zelfs 
gedeelten afgebroken worden 96• 

Na de regeling met het kapittel van Harelbeke in 1 665 is er in 1 729 weer een betwisting, 
maar dan beroept het kapittel zich op een plakkaat van 1 61 3  om te zeggen dat men 
reeds abondantelyck aan zijn verpl ichtingen voldaan heeft: dies volgens soude v.n. ker
cke van overlanghe volmaeckt geweest hebben, hadden sij gebruijckt de middelen bij het 

voors.e placcaet geexprimeert ende geordonneert 97• Het Maldegemse kerkbestuur had 
dus zelf zijn zaak verwaarloosd! 

Rond 1 770 wendt men zich eens te meer tot de Raad van Vlaanderen. Deze keer ziet het 
er naar uit dat er schot in de zaak zal komen. Het bruikbare gedeelte van de kerk wordt 
opgemeten; ze kan, nauw bemeten, plaats bieden aan 97 4 personen. Men houdt ook 
een volkstel l ing: er zijn 1 908 communicanten op de parochie, 540 kinderen boven de 
zeven jaar en 569 daaronder. De mensen doen hun beklag dat de toestand n iet meer 
houdbaar is: ze moeten, vooral op hoogtijdagen, met honderden buiten, in de oude ker
cke, mis horen, wat in de winter door de vredigheyt van het saisoen een kwel l ing is. 
Binnen kan men zich noch draaien noch keren, niet knielen, er is gedrum en rumoer, ja, 
er zijn zelfs ontstichtende houdingen 98! 

Zes jaar later, in december 1 776, doet de Raad van Vlaanderen een voorstel :  de Wet van 
Maldegem zal, na het opmaken van een plan, een lening mogen aangaan om de kerk te 
laten herstellen; Harelbeke zal moeten instaan voor de afbetal ing 99• 
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De omgeving van de kerk van Maldegem. Detail van een plan van landmeter Roelandts, 1 693. De kerk is 
zeer rudimentair voorgesteld, maar één zaak lijdt geen twijfel :  de voorkerk staat er bij zonder overkapping 
(Rijksarchief Gent, Kaarten en plans 2397). 

• 

In Maldegem, waar de toestand ondertussen nog nijpender geworden is door de bevol
kingsaangroei, laat men er geen gras over groeien: uit Brugge worden Emanuel Van 
Speybrouck en een zekere Seijs ontboden, beede experten baesen metsenaere ende tem

merman, om de situatie ter plaatse te onderzoeken en een plan en begroting van de voor
ziene werken op te maken 100• Cornelis Bourgonjon, meester-metselaar van ter plaatse, krijgt 
de opdracht de pilaren in de oude kercke af te breken, goed voor zes dagen arbeid 101 • 

Wel l icht was dat een beetje te voortvarend. Hoe dan ook, op 23 jun i  1 777 worden in 
opdracht van de Raad van Vlaanderen twee Gentse experts naar Maldegem gezonden, 
Louis 't Kindt en Jean-Baptist Simoens, beslagen bouwmeesters zoals we al zagen. Vijf 
jaar eerder hadden ze in Eeklo voor een gelij kaardige opdracht gestaan 102• Zij kwamen 
de kerk opmeten en g ingen na hoe ze het best vergroot kon worden. Ze berekenden dat 
het toen bruikbare deel van de kerk 971 mensen, staande, kon bevatten, en dat er na 
uitbreiding 2088 in de kerk zouden kunnen. U itbreiding, dat zou in  dit geval het afwer
ken zijn van de benedenkerk. De buitenmuren waren er en bleken, m its de bovenste 
lagen af te breken en weer op te metselen, gezond en draagkrachtig genoeg om op voort 
te bouwen; de pi laren of wat er nog van restte, konden beter vervangen worden. De 
kosten van de wederopbouw zouden, naar hun berekening, 2 .4 1 5  pond 6 schell ingen en 
8 groten bedragen 1 03• 

Terwijl 't Kindt en Simoens hun expertise uitvoeren, onderneemt Franciscus Vastenhaven, 
raadsman bij de Raad van Vlaanderen, een getuigenverhoor in Maldegem. Eendere 
klachten als eerder gehoord komen bij elk van de twaalf ondervraagden naar voor: de 
kerk is veel te klein, honderden mensen staan buiten, gheexponneert aende injurien van

den loght, en in de kerk zelf staat men soodaenigh gedrongen en. ghecomprimeert dat 
men zijn devoties niet kan doen op eene eerbare en. ghestichtige wijse. 



D At men van wege n �� Heeren Bailliu ! Bor-· 
gem�eflcr en Schepenen der Pro�lue en 

Ambácbt v�o Maldegem , miàsgàden• de Re
geerders� der Parochiale Ke'rke aldaer , op den 
26. January 1778. , ten thien uren voor middag , 
in het . -SrnJbuys bttin co htt zelve M!tld::·gem. , 
openbae rlyJc. aen den mintl-ae nne m e n den acn• 
bc{leden zal alle de M t>ts- , Timmer- , Scha�llen-, 
Yz�r- , Lood- en Glas�Werken en z .  , noodig. aen 
bet te mae·ken Gcbou·w ,  tot vergrootinge vamdc 
Parochiale Kerke aldaer � de gene , die van de. 
Conditicn der g em elde Ae·nbeftedinge ge'liè ven 
gèïoformec.rd- te wezen , koon en hun · addreffe·e · 
ren in .bet Sradbuys binnen he t_ vt>ornoeind Mal" 
degem , tot ·srugge in de Herb_erge d·e K'antyne 
van. .S .  Donaes � · en ·tèn Komproire. van d�n 'Pro
cm:.çur Brau-,,uer, woonende op d,e n  Sc'hip�Gf.aC'ht 
hinn_eQ deze Stad , al\her a·en ee)I idcr tk �ifn• 
fped:îe z.al. Wetden vedé.ent. · · 

Advertentie in de Gazette van 
G hent van 1 2  januari 1 778, 
voor de aanbesteding van de 
vergrooting van de Parochiale 

Kerke . . .  
(Universiteitsbibliotheek Gent) 

Tijdens de preek, zo getuigt onderpastoor Van Coi l le, is er gedrang en rumoer, ondanks 
het feit dat veel volk zich dan retireert. Bovendien: er vallen veel mensen flauw door de 

groote banghte en. gedrum. 

Pieter Matthys, gewezen schepen en dismeester, heeft bij de rondgang met de schaal 
dickmae/s moeten stappen over de schouwers vande vrauwspersoonen, dewelcke neder

saeten opden grondt; hij verklaart dat hij oock somwijlendt verobligeert gheweest is sijne 

riemgespen uit sijn brouck te doen, om door het gedrum te connen passeeren met de 
schaele, om alsoo door de doorens der se/ve gespen niemandt te beschaedigen in sijne 

cleederen, terwijlendt het hem dickmaels voorengevallen was dat hij met de selve ges

pen meenighmae/ aeperde aen. cleederen van. gonne waerdoor hij moeste drijngen. 

Pieter Standaert, paardensmid en dismeester, is zelf ook al uijt de kercke moeten ge/eedt 

worden omdat hij onpasselijk werd. Ook hij gaat met de schaal rond en getuigt dat het 

gebeurt is dat de knoppen van sijn brouck door het vehement drummen gansch vers/eeten 
waeren. 

Caroline Stroij, echtgenote Vermeersch ,  verklaart dat ze bij het te communie gaan om 

soo te seggen tot de communiebanck gedreghen is geweest tussen de anderen in . . _ en 
toch nog de hostie mankeerde 104! 

Op 31  juli 1 777 zal de Raad van Vlaanderen, op grond van het verslag en het situatie
plan dat 't Kindt en Simoens opmaakten, de u itbreiding toestaan 105 • De magistraat en 
het kerkbestuur van Maldegem mogen een lening aangaan naar rato van het bestek door 
de beide bouwmeesters opgesteld. Een deel van het geld, 1 25 ponden, wordt tegen 3% 
voorgeschoten door de parochie van Sint-Laureins, terwijl Charles Dhont de N ieubourg 
uit Brugge in  1 778 en 1 779 vier leningen toestaat van samen bijna 2300 pond groten 
tegen 4 % 106• 

De werken, volgens bestek opgemaakt door architect Dregghe uit Gent, werden na 
bekendmaking per kerkgebod in Maldegem, Adegem en Sint-Laureins en met een 1 45 



Doorsnedetekening van Louis 't Kindt en Jean-Baptiste Simoens, 1 777, voor de heropbouw van de 
voorkerk (Gent, Rijksarchief, Kaarten en Plans, nr. 1 264b}. 

advertentie in de Gazette van Ghent van 1 2  januari 1 778, op 26 januari daarna aanbe
steed in het Stadhuis van Maldegem. Twee Bruggelingen, Van Canneyt en Hoestenburg, 
zouden het metsel- en steenhouwerswerk uitvoeren. Het schrijnwerk kwam toe aan 
Fi l ips van de Velde uit Maldegem, het schal iedak aan P ieter de Ceuninck en de loodgie
terij aan Francis Thierens, beiden van Gent. Smid Jan Reyniers uit Maldegem kreeg het 
ijzerwerk toegewezen en Pietro Antonio Broncette het glas; voor het plafonneerwerk, uit 
te voeren door de Gentenaar Simon Pi lay, leverde Hendrik Cuelenaere uit Maldegem het 
hout.  
De bouwwerf, die in apri l 1 778 van start ging, stond onder het toezicht van meester-tim
merman Jan-Baptiste Vermeersch, die daartoe door de baljuw, burgemeester en sche
penen van het Ambacht was aangesteld. Er werd steen en arduin aangevoerd vanuit 
Gent en Brugge, en ook per schip via de Lieve tot aan Strobrugge 1 01• 

De hele onderneming, uitgevoerd volgens het plan van 't Kindt en Simoens, waarbij ook 
een doorsnedetekening hoort met de zuil- en boogstel l ingen, de gewelven en de dak
kappen van het uit te voeren project, omvatte dus in hoofdzaak een n ieuwe overwelving 
en overkapping van de voorkerk na opmetselen van de bestaande buitenmuren, hetgeen 
zich nog duidel ij k  zichtbaar aftekent aan het gebouw, en verder het plaatsen van nieuwe 
ramen. In de tweede travee vanaf het westen werden de portalen gecentreerd, en ook 
aan de traptoren is gebouwd. 
In de binnenruimte kwamen n ieuwe zui len 108

, scheibogen en een overwelving in plafon
neerwerk. Dat al les werd u itgevoerd in de toen gangbare stij l ,  classicistisch: segment
bogige ramen en overwelving, eenvoudige Toscaanse zuilen, pilasters op de scheibo
gen, klassieke ornamenten. 

De randen der puntgevels zijn afgewerkt in een verzorgd vlechtverband, elk gevelveld 
kreeg een wijd venster. Dat van de middenbeuk is in 1 863 gebfindeerd in het vooruitzicht 
van de plaatsing van een nieuw orgel. Om het grote muurveld te breken is daarin een nis 
gemaakt, maar het is niet bekend of daar ooit een heilige in getroond heeft en zo ja, welke. 



Uit de boekhouding van Jan Baptiste Vermeersch, opzichter bij de restauratiecampagne van 1 777-1 778: nota voor 
het halen van arduin en vloersteen. De nota geeft ons ook een idee van de arbeidslonen: 1 0  schellingen voor een 
dag werk met paard en wagen. 1 pond = 20 schellingen. (Rijksarchief Gent, Ambacht Maldegem, nr. 602) 

Het jaartal 1 778 staat samen met dat van de vernieuwing van het portaal , 1 995, boven
op de makelaar van de kerkpoort. De zandstenen dagkanten van het portaal dateren 
waarschijnl ijk van vóór 1 778, de bakstenen steekboog behoort tot de ingreep van toen. 

Op te merken valt dat in de periode 1 760- 1 790 tal van kerken in  de wijde omgeving aan 
wederopbouw of restauratie toe waren ingevolge schade, al dan niet toegeschreven aan 
de godsdiensttroebelen van de 1 6de eeuw, of ter wi l le van plaatsgebrek. Voor het 
Meetjesland was dat o.m. het geval in Kaprijke, Knesselare, Lembeke, Eeklo, Oosteeklo 
en Waarschoot. 

Afwerking en voltooiing, 1 780-1 784 

De bouwlust of bouwwoede zat er bl ijkbaar d iep in ,  want men wilde een gave kerk. I n  de 
loop van 1 777 -1 780 werden reparaties uitgevoerd aan de toren en werden de pi laren en 
halfzuilen tussen viering en middenkoor hersteld of vern ieuwd; onder de kappen van de 
drie koorpartijen werden van muur tot muur ijzeren roeden geplaatst. Ook de vensters 
van hoogkoor, Barbara- en Sebastiaanskapel werden vernieuwd en onder een steek
boog gebracht om ze eenvormig maken met die van de voorkerk. Voor het vernieuwen 
van vloeren werden tweehonderd blauwe schorren gebruikt en zevenhonderd achten
zestig blauwe voetstenen 109• In of kort na 1 780 werden in de Barbara- en Sebastiaans
kapel, na het wegbreken der balken, plafonds geplaatst conform die in de voorkerk 1 10• 

Bij een kerk, voor de ene helft gerestaureerd en de andere helft gerenoveerd, horen nieu
we meubels, zo moet men gedacht hebben. Tegen de westmuur bouwde de Malde-
gemse meester-schrijnwerker Pieter Vincke in 1 779-1 780 een n ieuw doksaal, ontworpen l 47 



De westgevel van de kerk in 2001 : de zachte restauratie spaarde de sporen van aanpassingen en 
verbouwingen. 

door Sebastiaan Swijndam uit Brugge; zijn stadsgenoot Frans Clement leverde daarvoor 
houtsnijwerk, o .m.  de kapitelen van de zui len op het front van het doksaal. Het orgel dat 
voordien onder de viering gestaan had, werd uitgebroken en door de Gentse orgelbou
wer Van Peteghem op het nieuwe doksaal geplaatst. Vincke deed de nodige aanpassin
gen aan de orgelkast 1 1 1  en maakte ook de nieuwe preekstoel naar een ontwerp van 
Jacobus Van Hecke uit Brugge. Kort daarop, tussen 1 787 en 1 790, zal hij ook nog een 
nieuwe biechtstoel t immeren; een tweede biechtstoel wordt geleverd door Ambrosius 
Coelis, eveneens een Maldegemnaar 1 1 2 • 

Ook de omgeving van de kerk werd aangepakt: op het geëffende kerkhof werd het kne
kelhuis geruimd en een pad in kasseien aangelegd 1 13• 

Aan het eind van de kerkrekening over 1 780- 1 784 wordt vermeld: Wat aengaet d'on

costen ghesupporteert int op bouwen ende vermeerderen de cappel/en van onse lieve 

vrauwe ende Ste Anna gebeurt met consent van de Eerw.e heeren van het capittel van 

Haerelbeke de rendanten declareren dien aengaende uijt het incommen ofte andere 

revenuen deser kercke geene betaelijnge thebben gedaen nemaer dat alle het selve is 
betaeldt met de pennynghen vande prochiaenen ende andere particuliere persoonen bij 
hun rendanten ommegehaelt 1 1 • . 

Deze notitie slaat op de laatste ingrijpende WIJZlging of verbouwing die de Sint
Barbarakerk nog onderging: in die tijd zijn het Lieve-Vrouwkoor en de belendende noor
delijke transeptarm op gelijke breedte en diepte gebracht als de tegenoverstaande 
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De westpartij van de kerk na de restauratie van 1 999-2001 . 

bouwvolumes 1 15• Die vergroting bracht het plan weer tot symmetrie en voltooide de 
ombouw tot hallenkerk. Daarvoor moesten ook muren gesloopt worden die, met de vie
ringconstructie, ongetwijfeld behoorden tot de oudste gedeelten van de kerk. Tegen de 
nieuwe muren kwamen geen steunberen; die waren er ook niet in de vorige situatie. 
Het verbrede noordkoor werd beduidend lager overkapt dan het Barbarakoor daar
tegenover. De gewelven en ramen werden gelijkvormig gemaakt aan die van het west
deel der kerk, in clacissistische stijl dus. Het altaar van Onze-Lieve-Vrouw zoals we het 
thans aantreffen in de kerk, kan gezien zijn omvang ook pas na de verbouwing van 1 780-
1 784 geplaatst zijn en is mogelijk van elders afkomstig. l 49 
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Sacristieën 

De periode 1 790- 1 823 is wat betreft de kerk van Maldegem bijzonder schaars gedocu
menteerd. 
Aangezien pastoor De Fonteyne, te Maldegem aangesteld in 1 778, de eed aan de 
Franse republiek weigerde, werd de kerk op 1 3  jun i  1 798 gesloten. Daarmee brak ook 
hier de "Beloken Tijd" aan, een toestand die tot 23 mei 1 802 zou duren. Pastoor De 
Fonteyne werd gevangengenomen en verbannen naar het eiland Ré; hij keerde pas op 
27 augustus 1 802 in Maldegem terug.  Een onbeëdigd priester, Ferdinand Laros, Malde
gemnaar van geboorte, deed in die tijd de mis in verschil lende particul iere huizen 1 16• Op 
21 december 1 798 werden de klokken uit de toren gehaald en naar Gent afgevoerd; in 
1 801  kwam er een kleine klok, Rosa, afkomstig u it de Gentse Sint-Baafskathedraal bur
gerlij ke dienst doen. I n  1 799 werd in de kerk het burgerlijke "Feest der Erkentenisse" 
gehouden. 

Met de verruiming van het noordkoor in 1 784 was de kerk omzeggens áf. Nadien zou
den al leen de sacristieën terzijde van het middenkoor nog verbouwd worden. 

Tot de kleinere ingrepen in de eerste helft van de 1 9de eeuw behoren het plaatsen van 
een nieuwe marmeren vloer in het hoogkoor in 1 81 5- 1 81 6  1 11 en het vernieuwen van 
zestien ramen in de kerk in de loop van 1 827 1 18 • Ook werd men gewaar dat door de lage 

Opname van ca. 1 902, toen de kerk met afbraak bedreigd werd. Victor De Lille noteerde er zijn bedenking
.
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. 
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De sacristie rechts van het koor kwam er in 1 839 in de plaats van het "prinsenhulzeke"; de "oude sacristie · links 
van het koor, werd in 1 852 vergroot. 



plafonds de lucht tijdens druk bijgewoonde diensten dompig werd en de ruimte slecht 
te verluchten was. In 1 835 werden daarom 1 04 gaten in de plafonds gemaakt, afgedekt 
door bl ikken sterren, om ze te bevrijden van het geduerig spotten en de menschen van 

het geduerig onpasselijk worden geduerende de goddelijke diensten 1 19• Veel hebben ze 
blijkbaar aan het euvel niet verholpen, want in 1 901 zal pastoor Van Loo het feit dat de 
kerk nauwelijks te verluchten is, aanvoeren als een belangrijk argument in zijn pleidooi 
voor een nieuwe kerk. 

Toen zich de nood aan meer dienst- en bergru imte deed voelen, verdween in 1 839 nog 
een ander bouwvolume waarvan de orig ine terugging tot de middeleeuwse aanleg van 
de kerk: het zogenaamde prinsenhuizeke 120, waar volgens de trad itie de heren van 
Maldegem zich voor en na, maar well icht ook tijdens de kerkdiensten ophielden. In het 
plan van 1 777 staan zijn omtrekken, in de oksel van noord- en hoogkoor, nog aangege
ven. Het is nagenoeg vierkantig , met een zijde half zo breed als die van de vierkants
module uit ons basi l icale plan , dus mooi in proportie daarmee. In de plaats kwam, over 
de breedte van het noordkoor, een sacristie met verdieping,  deze laatste bestemd als 
vergaderlokaal voor het kerkbestuur, bewaarplaats voor de arch ieven en bergplaats voor 
kostbaarheden 121 • Die sacristie, waarvan het dak bijna tot tegen de kru in van de oost
gevel van het Lieve-Vrouwkoor reikt, is opgetrokken in Vlaamse renaissancestijl en 
beslist niet in disharmonie met de omgevende bouwonderdelen . 

De zuidelijke sacristie werd nu bergplaats. I n  het plan 1 777 én op de Popp-kaart van 
omstreeks het midden van de 1 9de eeuw vinden we haar nog ingetekend met een 
breedte die overeenkomt met die van de zijbeuken van het basi l icale plan. Aangezien 
hier hoeksteunberen voorkomen, veronderstellen we dat die omtrekken ook weer wijzen 
op de verru iming van een aanbouw die oorspronkelijk slechts de omvang had van het 
prinsenhuisje dat zopas ter sprake kwam. In 1 852 werd ook deze "oude sacristie" op de 
breedte van het achterl iggende koor gebracht 122 • De vroegere omvang is nog af te lezen 
van de zandstenen muurpl i nt .  Toen had het gebouwtje een zadeldak, waarvan de punt 
zich nog op de muur van het hoogkoor aftekent. Na de verru iming kreeg deze dienst
ruimte een lessenaardak; in de zuidgevel kwam een brede poort. Thans is daar de ver
warmingsinstallatie ondergebracht, geplaatst in 1 966. 

Als eerder gezegd, werd in 1 863 het raam van de centrale gevel van de westkant toe
gemetseld; ook het portaal en oksaal werden aangepast voor de plaatsing van het n ieu
we Hooghuys-orgel in 1 865. 

Neogotiek, 1 922-1 923 

In de periode 1 898-1 905 dreigde voor de kerk van Maldegem de afbraak. E. H .  Pieter Van 
Loo, tot pastoor van Maldegem aangesteld in 1 900, had van de bisschop de uitdrukke
lijke zending meegekregen daar een nieuwe kerk te bouwen. 
Evenzeer als door een werkelijke behoefte aan een ruimer kerkgebouw, zal die intentie 
ingegeven zijn door de rage van de neogotiek die, opgekomen in het begin van de 1 9de 
eeuw, vanaf het midden van die eeuw en tot de Eerste Wereldoorlog in ons land de over
heersende stijl in de bouwkunst was, overigens niet al leen in de kerkelijke bouwkunst. 
Men denke maar aan het gemeentehuis van Maldegem, voltooid in 1 909. Een opflakke
ring kende de neogotiek nog tussen beide wereldoorlogen in ;  daar was de noodzaak van 
herstel l ingen van oorlogsschade uiteraard niet vreemd aan. l s1 



Pastoor Van Loo bracht neogotiek in het hoogkoor: de communiebank in 1 905, de ramen in 1 923. 

De afbraak van de oude kerk ging niet door en evenmin werd ze verbouwd of verruimd. 
Hoe dat verhinderd werd, is uiteindelijk geen bouwgeschiedenis maar een verhaal apart, 
dat we toevoegen aan het eind van deze u iteenzetting. 

Pastoor Van Loo's neogotische droom, die voor de kerk van Maldegem beperkt leek te 
bl ijven tot het plaatsen van een nieuwe communiebank in 1 905 en van kasten in de 
sacristie, zou vele jaren later toch nog een beetje in vervul l ing gaan, zij het ingevolge de 
droeve gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog . Bominslagen tijdens de beschietin
gen van het centrum van 20 oktober tot 1 november 1 91 8  hadden het hoogkoor en de 
belendende daken zwaar gehavend. Na noodherstell ingen was het wachten tot 1 923 om 
met de vergoedingen voor oorlogsschade het koor en de daken te restaureren. De ont
werpen daarvoor kwamen van Henri Geirnaert uit Gent, de architect van het Maldegemse 
gemeentehuis 123• 

Door het wegnemen van het oude en vernielde altaardecor kwamen in het koor de drie cen
trale ramen weer vrij, die evenals de beide andere een gotisch tracé kregen. Drie van de vier 
ramen in de zijkoren werden in dezelfde stij l vernieuwd, dat van het noordkoor tegen de 
kruisbeuk aan bleef in zijn staat van 1 784. Het middenkoor kreeg over zijn volle lengte een 
houten tongewelf, eveneens volgens ontwerp van architect Gei�riaert. Met ingezette kool
bladkapitelen aan de anten van het koor en op de pi laren en halve zuilen van de koren en 
het transept, kreeg het oostelijk deel van de kerk nog meer een gotisch cachet •2<1. 



Toen met het verwijderen van de pleisterlagen op de zware vieringpij lers in 1 960 de 
authentieke gotische onderbouw van de toren uit ca. 1 300 vrijkwam, werd daaraan nog 
ruim bijgedragen. 

Beschermd cultuurpatrimonium 

I n  feite hielden de herstel l ingsplannen van architect Geirnaert meteen ook het optrekken 
van de toren, inclusief een ranke spits, en een uitbreiding van de kerk 8 meter west
waarts in. Hoewel administratief goedgekeurd in 1 925 en 1 926, zijn die plannen wegens 
bezwaren van de Koninkl ij ke Commissie voor Monumenten niet doorgegaan. Na het 
overlijden van Henri Geirnaert op 24 februari 1 928, drong zijn weduwe bij de kerkfabriek 
aan op vergoeding voor de niet uitgevoerde ontwerpen, werktekeningen en lastenko
hiers. De weigering van betaling door de kerkfabriek leidde tot een proces waarbij deze 
in het ongelijk werd gesteld 1 25• 

Tussen 27 en 29 mei 1 940 werd de zuidkant van de toren door een obus geraakt; neer
stortend puin veroorzaakte schade aan daken, plafonds en beglazing van de kru isbeuk 
en de Barbarakapel 126• Ander kwaad geschiedde op 6 en 7 september 1 943 bij het zagen 
en hakken van gaten voor het uithalen van de klokken op bevel van de Duitse bezetter. 
Daarbij werd schade aangebracht aan de klokkenstoel, de verschi l lende zolders van de 
toren en aan het gewelf van de viering 1 27• 

I n  1 946-1 947 wenste de kerkfabriek om vei l igheidsredenen een portaal bij te maken in 
de westgevel van de kerk, maar zonder gevolg 1 28 • 

Na noodherstel l ingen aan de toren in 1 958-1 959, werden in de loop van 1 959 door archi
tect Laurent Cromheecke de plannen gemaakt voor een omvangrijker restauratie van het 
hele kerkgebouw. Daarvan werd slechts een deel uitgevoerd, o .m.  de herstel l ing van de 
daken. Wel werd het interieur in 1 960-1 962 grondig aangepakt met het verwijderen van 
de pleisterlagen van de vieringpijlers, het plaatsen van lambriseringen waar die nog ont
braken en een schilderbeurt van de hele kerk 1 29• 

Bij de vernieuwing van het kerkportaal in 1 995 130 werden in de hoeken daarvan, tegen 
de gevel aan, twee zandstenen zui len vanonder de bepleistering blootgelegd. 

I n  maart 1 978 - het Jaar van het Dorp - startte Davidsfonds Maldegem een actie om de 
ruime omgeving van de Sint-Barbarakerk, meer bepaald de driehoek gevormd door 
Marktstraat, Edestraat en Noordstraat, als dorpsgezicht te laten beschermen. Drie jaar 
later zag men het initiatief met succes bekroond: een Koninkl ijk Beslu it van 1 O februari 
1 981 , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 apri l 1 981 , maakte van deze be
scherming een feit. 

De kerk zelf werd bij Ministerieel Besluit van 30 september 1 991 als monument geklas
seerd om haar historische en artistieke waarde; publ icatie daarvan gebeurde in het 
Belgisch Staatsblad van 23 april 1 992. 

In 1 999 begon na jarenlange administratieve voorbereidingen en een klasseringsproce
dure, de gehele buitenrestauratie van de kerk onder leiding van ingenieur-architect Eric 
Verstraete uit Maldegem en uitgevoerd door de firma Jamar uit Herk-de-Stad. Thans, 
december 2001 , nadert ze haar einde. l s3 



De "strijd om den toren" 

We mogen deze bijdrage over de bouwgeschiedenis van de Maldegemse Sint
Barbarakerk n iet afsluiten zonder de fameuze "strijd om den toren" in herinnering te 
brengen, nu anekdote, beg in  de jaren 1 900 een aangelegenheid die in Maldegem veel 
stof deed opwaaien en er het pol it ieke en sociale leven hevig beroerde 131 • 

De geestelijken uit de tweede helft van de 1 9de eeuw hadden, in een sociaal erg bewo
gen tijd ,  hoofd en handen vol met de werking van de congregaties en katholieke bon
den, het stichten van scholen en het inrichten van onderwijs, de oprichting van n ieuwe 
paroch ies te Maldegem-Kleit in 1 857 en in Donk in 1 877" . 

Eind 1 898 maakten de kerkfabriek en pastoor Bouckaert, stichter en bouwheer van de 
Broederschool en van de Burgersgilde, gewag van grote veranderingen, buitengewone 
herstel l ingen en vergroting van de Maldegemse parochiekerk. Nazicht van de registers 
van de burgerlijke stand van Maldegem en een bezoek aan de kerk door provinciaal 
gedeputeerde Verhaegen gaven aanleiding om de bisschop van Gent te laten weten dat 
de parochiekerk niet meer voldeed: ze was te klein, vergroten was niet aangewezen aan

gezien den overgrooten toren in 't midden een beletsel daartoe is, de beuken waren te 
laag, het plakwerk van de plafonds in slechte staat. Dit alles overwegende moeten wij 

besluiten dat het best zou zijn kon men eene gansch nieuwe kerk bekomen. Vanuit het 
bisdom leek men geïnteresseerd: men vroeg om een nadere omschrijving van de wer
ken en opgave van de beschikbare fondsen. 

Omdat de eigen middelen niet zouden volstaan en er dus subsidiëring nodig zou zijn ,  
had men eerder al aan de minister van Justitie gevraagd de kerkfabriek weer te mogen 
onderwerpen aan de controle door de burgerlijke overheden, waaraan ze zich in 1 870 
had onttrokken. 

Het voornemen krijgt de nodige commentaar in het Getrouwe Maldeghem van 29 janu
ari 1 899; in een bijvoegsel aan het weekblad wordt het grondplan van de te herbouwen 

kerk - met ingang op het oosten - geprojecteerd op de bestaande situatie. Toch leek een 
n ieuwe kerk een tijd lang slechts een gerucht te zijn .  Merkwaardig: Waarop men te 
Maldeghem het minste niet meer denkt, of waarvan er zelfs hier niet meer gesproken 

wordt, is over de nieuwe kerk. 't Schijnt toch dat men er elders meer mede bezig is, bij

zonderlijk te Brugge. Daarmee leidde het Weekblad van Maldeghem van 24 februari 1 900 
een artikel in ,  overgenomen uit het Brugse Burgerwelzijn: in de Cercle Artistique was een 
ontwerp van architect René Buijck, stadsbouwmeester te Brugge, te bewonderen voor 
een n ieuwe kerk te Maldegem, in gothieken stijl . . .  , met een spitstoren . . .  niet min dan 90 
meters hoog . . .  Binnen kort dus zal Maldeghem, die nu maar eene oude, leelijke en klei

ne kerk bezit, verrijkt worden van eene nieuwe kerk, die als eene der schoonste van 
Vlaanderen zal mogen aangestipt worden 1 32• 

Ook het gemeentebestur van Maldegem beschikte over dat ontwerp. Eerder had archi
tect Buijck al de plans getekend voor een n ieuw gemeentehuis, maar geen van beide 
projecten werd hem uiteindelijk toevertrouwd. 

Menens werd het onder pastoor Bouckaerts opvolger Pieter Vàn Loo, te Maldegem aan
gesteld op 9 september 1 900. Gezonden om eene nieuwe kerk te bouwen of om de 
bestaande te vergrooten, zo schrijft pastoor van Loo het zelf. En bouwervarlng had hij. 



D a  n ieuwe kerk van M aldeghem. 
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Uit het "Weekblad van Maldeghem" van 24 februari 1 900. Een nieuwe kerk, meer dan een gerucht? 

In Knesselare, zijn vorige parochie, had hij een neogotische kerk doen verrijzen, hetzelfde 
hoopte hij in Maldegem te verwezenlijken. Van zijn belangstel l ing voor en kennis van het 
bouwvak profiteerde ook de Maldegemse tekenacademie, waarvoor hij zich vanaf 1 901  en 
tot in zijn laatste levensjaren inzette als l id en voorzitter van de bestuurscommissie 133• 

In 1 901  is pastoor Van Loo klaar voor de onderneming. In een brochure, getiteld Nieuwe 

kerk van Maldegem - Verslag, richt hij zich tot het gemeentebestuur en bepleit hij dat de 
aloude parochiekerk te klein is, te laag, waardoor de lucht er tijdens druk bijgewoonde dien
sten bedorven is en veel mensen onpasselijk worden, en vooral dat de toren in die mate 
bouwvall ig is dat er ongelukken kunnen van komen. Er is dus dringend verandering nodig. 
De kerk vergroten is niet aangewezen, want dan moet ook de toren afgebroken worden. Het 
zou zoveel kosten als een nieuwe kerk, en nog geen voldoening geven. Hierom neem ik, als 

Pastoor, hiertoe door Zijne Hoogweerdigheid den Bisschop van Gent uitdrukkelijk belast, de 

eerbiedige vrijheid UE. te verzoeken aan de voorschrift der wet te voldoen en het opbouwen 

eener nieuwe kerk in het dorp van Maldegem te bevelen. Van Loo heeft ook een voorlopig 
ontwerp klaar en heeft berekend dat de bouw van een nieuwe kerk geen nieuwe belastin
gen voor de bevolking meebrengt: er zijn toelagen te verwachten, de gemeentekas zit er 
goed bij en de onderneming zou goed zijn voor werkman, winkelier en herbergier. 

Daarmee zou de gemeente voor twee gigantische bouwprojecten staan: er was dringend 
behoefte aan een nieuw, ruim gemeentehuis, en nu zogezegd ook nog aan een kerk. 
Het toenmalige gemeentehuis of stadhuis, dat was immers een private eigendom waarin 
het gemeentebestuur een vergaderzaal afhuurde. In hetzelfde pand werd sinds mensen
heugenis ook herberg gehouden en zo is dat nog steeds: café 't Oud Stadhuis in de 
Marktstraat zet die eeuwenoude traditie voort. Het gebouw met erve was in 1 644 aange
kocht door het ambacht Maldegem, maar toen in 1 833 de gemeentekas van Maldegem al 
te krap zat, werd het verkocht. Pieter Van Mullem, welgesteld brouwer in de Noordstraat, 
werd eigenaar. De opbrengst van de verkoop moest onder de drie vroegere ambachtsge
meenten gelijkmatig verdeeld worden. Het echte gemeentehu is was eigenlijk het oude 
schepenhuis op de hoek van de Marktstraat en de brede toegang naar de kerk. Het deed 
echter overwegend dienst als secretariaat. Voor een vlot verloop van de bestuurlijke aan-
gelegenheden was tussen het stadhuis en het schepenhuis een deur gemaakt. l ss 



Op 8 november 1 90 1  komt de kwestie van de nieuwe kerk voor het eerst uitvoerig ter 
sprake op de gemeenteraad . Vijf dagen later (!) besl ist men, wellicht op instigatie van 
pastoor Van Loo, architect Henri Geirnaert uit Gent te belasten met het ontwerpen van 
een kerk én een gemeentehuis. Bouwmeester Buijck uit Brugge, die d it verneemt via de 
pers, vraagt op 1 6  november zijn plans terug.  Seffens teruggezonden, noteert de 
gemeentesecretaris op de brief van architect Buijck. 

Waar tot in  1 900 een nieuw gemeentehuis een prioriteit was, stonden nu gemeentehuis 
én kerk op het programma. Die opbouwingswerken welke, met het oog op de toekomst, 

grootsch zullen aangelegd worden, zullen minstens op een 400 duizend franken mogen 

berekend worden, welke som " .  niet te min hard op de belastingschuldigen zal drukken, 

zo meldt het gemeentebestuur aan de bestendige deputatie van de provincie bij zijn 
vraag om betoelaging.  Als bl ijkt dat de bouw van gemeentehuizen niet kan gesubsidi
eerd worden, beslist de gemeenteraad het dan maar te houden bij een nieuwe kerk, aan 

de voorloopige raming van 350.000 frs. Pastoor Van Loo had de kosten op iets meer dan 
265.000 frank beraamd. 

Gewichtiger dan de financiering van heel de onderneming werd echter de vraag: wáár 
moet de nieuwe tempel komen? Er waren drie mogelijkheden: óf op de plaats van de 
oude kerk, óf op het toen kale marktplein ,  óf op de plaats van de gemeenteschool op de 
hoek van Mevrouw Courtmanslaan en Katsweg, waar toen de tekenacademie haar 
onderkomen had. Elk van die projecten had zijn voor en zijn tegen; pastoor Van Loo 
wilde de nieuwe kerk het l iefst op de markt. 

Zowel de kwestie van de betal ingsmiddelen als die van de locatie werden in de zittingen 
van de gemeenteraad herhaaldelijk omzei ld of verdaagd.  Oud-burgemeester dokter 
Désiré Van Mul lem, toen raadslid en van kathol ieke strekking, was absoluut tegenstan
der van afbraak van de kerk. Vele jaren eerder had h ij zich ook al gekant tegen de sloop 
van het Steen op de markt, zijn eigendom weliswaar, maar ook een gebouw met een 
eeuwenoude trad itie, o .m.  als afspanning en als cachot. Dat moest verdwijnen om een 
groot marktplein te creëren, waarop mettertijd een nieuw gemeentehuis moest komen, 
nu mogelijk de nieuwe kerk. 
U it stil protest tegen het voornemen dat de oude kerk bedreigde, heeft Van Mullem, een 
der markantste figuren uit Maldegems politiek verleden, die bewuste raadszittingen niet 
meer wil len bijwonen. Uit de raad van de kerkfabriek, waarvan hij sinds 1 882 lid en sinds 
1 899 voorzitter was, had hij in oktober 1 901  al ontslag genomen "uit reden van ouderdom". 

Op 1 1  apri l 1 902 besl iste men dat de oude kerk zou afgebroken worden om plaats te 
maken voor het n ieuwe gebouw. Dat h ield meteen in dat er ook in een tijdelijke nood
kerk zou moeten voorzien worden, een meerkost dus. Op 1 mei kwam mijnheer Mortier, 
architect van de provincie, de kerk onderzoeken. Ook zijn bevinding was dat ze niet vol
deed voor het grote aantal kerkgangers; veel bijzonders op kunsthistorisch vlak had ze 
niet te bieden, en de drie beuken der benedenkerk zijn dood eenvoudig erbarmelijk. 
Nieuwbouw was dus aangewezen .  

Daar de nieuwe kerk op dezelfde plaats zou komen als de oude, zou het volgens Mortier 

nodig zijn al de huizen te doen verdwijnen welke zich bevinden, 'tusschen het Kerkstraatje 

en het ballingstraatje en ook deze staande tusschen dit laatste en het gemeentehuis; de 

twee huizen zich bevindende ten westen van het straatje dat het oud kerkhof met de 



Ontwerp voor de neogotische "nieuwe kerk" 
te Maldegem. Tekening arch. H. Geirnaert, 
1 903 (Gemeentearchief Maldegem 2629). 

Grond- en situatieplan van de "nieuwe kerk", 
ontwerp arch. H. Geirnaert 1 903 

(Gemeentearchief Maldegem 2629). 

Marktstraat verbindt zouden insgelijks behooren afgebroken te worden. Alleen het 
gemeentehuis met de er aan palende afspanning zouden kunnen behouden blijven. Deze 
gebouwen bieden onder bouwkundig opzicht eenig belang aan en zouden na een dege

lijke herstelling een behoorlijk aanzicht afleveren. De onteigening en afbraak van de hui
zen in de Noordstraat en de Marktstraat moest desgevallend maar gebeuren naarmate 
de gemeente het zich financieel kon veroorloven. 

Einde maart 1 903 worden de ontwerpen van architect Geirnaert voorgelegd en goedge
keurd in de gemeenteraad. In de loop van dat jaar l ijkt de beroering omtrent de kerk wat 
te temperen; men is er trouwens nog n iet uit wat betreft de financiering.  
Als het gemeentebestuur in  jul i  1 903 het zogenaamde erf Blanckaert aan de oostzijde 
van het vroegere kerkhof onteigent - want zo ver zou het koor van de n ieuwe kerk rei
ken -, is Victor De Li l le de eerste die rechtstreeks de gevolgen gewaar wordt die het 
bouwproject zal meebrengen. De uitgever van 't Getrouwe Maldeghem bewoont er het 
voormalige kostershuis, heeft er zijn winkel en daarnaast een opslagplaats. De Li l le, die 
eerder de bouw van een nieuwe kerk voorstond, zal zich vanaf dan een uitgesproken 
verdediger van de oude kerk tonen. l s7 
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Vanuit d iverse hoeken van het land gaan nu ook stemmen op die het voor de oude kerk 
opnemen en die de dreigende afbraak hekelen. Op het project zat trouwens ook een 
vl iegje: in 1 901 was de toren van de Sint-Barbarakerk door de Commissie voor 
Monumenten als monument klasse 3 gerangschikt 134 ,  en uiteraard was dat ook de hoge
re overheden niet ontgaan, die ondanks hun goedkeuring van de ontwerpen toch l iefst 
die toren behouden zagen. 

Désiré Van M ullem komt niet meer op voor de verkiezingen van oktober 1 903. Na het 
overlijden van burgemeester Hippoliet Cuelenaere op 1 5  februari voordien, had de 
Katholieke Partij baron Charles Rotsart de Hertaing uit Brugge in de Maldegemse politiek 
geïntroduceerd. H ij wordt de nieuwe burgemeester. In de raad zetelen ook twee l iberalen. 
Dezelfde knelpunten rond kerk en gemeentehuis bl ijven hangen. De nieuwe burge
meester bl ijkt voor de afbraak van de kerk te zijn en vanaf dan, we schrijven 1 904, laait 
de "strijd om den toren" in alle hevigheid op. De behoeders van de toren blijven via pers 
en persoonl ij ke brieven de steun van tal van bevoegde personen krijgen, die de histori
sche en esthetische waarde van de Sint-Barbarakerk vooropstel len. Anderen bevestigen 
dat het gebouw constructief nog onwankelbaar staat en zonder al te grote kosten kan 
gerestaureerd worden. 

Ook het volk bl ijkt aan zijn kerk gehecht, want het woont de raadszittingen, waarop 
inderdaad iets te beleven valt, overtalrijk bij. Als men daar op 2 december 1 904 wil over
gaan tot de formaliteiten voor de aanbesteding der werken, komt de hele voorgeschie
denis van het project opnieuw te berde en raakt men verzeild in discussies die uitdraai
en op n iets en er uiteindelijk toe leiden dat er op 23 december weer moet gestemd 
worden voor kerk en stadhuis óf al leen voor een kerk. Onder het publ iek ontstaat zoveel 
commotie dat de pol itie de raadszaal moet ontzetten . De stemming gebeurt achter 
gesloten deuren. Er zijn acht stemmen voor het laatste voorstel ,  drie tegen. Het lot van 
de oude reus l ij kt bezegeld. 

Maar Van Mullem waakt! 's Anderendaags, 24 december, richt het Comité de défense 
des interêts archéo/ogiques et historiques de la Commune de Maldeghem een brief aan 
de koning, gesteld in het handschrift van Fréderic Dhont en behalve door hem en Van 
Mul lem, ondertekend door nog andere voorname ingezetenen van de gemeente, de 
meesten van l iberale gezindte: "Wij wensen het behoud van de toren, het koor en de zij
kapellen van onze parochiekerk, die on losmakelijk verbonden is met de geschiedenis 
van noordelijk Vlaanderen en waaraan zoveel kostbare herinneringen gehecht zijn", zo 
lu idt het; "met een doordachte restauratie van de kerk kunnen die gedeelten gemakke
l ijk behouden bl ijven. Terwijl de Hollandse marechaussee hem nog bewaakte, wapperde 
op die toren, Majesteit, in 1 830 de eerste Belgische vlag in het aanschijn van de vijand. 
Uw tussenkomst, Sire, kan verhoeden dat 1 905, jubi leumjaar van onze onafhankelijk
heid, de onbezonnen vern ieling van dit monument moet aanschouwen". 

De knapste zet in zijn strijd voor de toren doet Van Mul lem de week nadien. Als de 
gemeenteraad op 30 december wil vergaderen in het Stadhuis, Van Mullems eigendom, 
laat h ij de heren daar bu itenmetselen, zich beroepend op een artikel uit het koopcontract 
van 1 834: het gemeentebestuur mocht gebruik maken van het Stadhuis naast het sche
penhuis, maar de eigenaar behield het recht de doorgang die tussen beide panden was 
gemaakt, te sluiten indien hij zich met het plaetse/ijk bestuer van Maldeghem niet ver
staet. En zo was het nu. 



Bijvoegsel aan 'T GsTJtouws van 15 Januari 1905. 

B I J  DE 

VOLKSBETOOG I NG 
te r eere van den ouden toren van Maldegem ,  

op het h of van M. Van M ul lem, 

den Zon dag 22 Jan uari,  om 3 u ren n a m i d dag, 

zul len gezongen worden : 

CANTATE 
m e t  begeleiding van trommels e n  trompetten 

o Steenen reus van duizend jaren, 
Die grijs van kruin", maar jong van hart, 
Met kloeken bli k ons aan b lijft staren 
En 't onweê r  zooals de eeuwen tart. 
V eel zaligt !! ij in den loop der tijden 
G ebo'n:: n worden e n  v"rgaan ; 
Veel weet gij van genot en lijden 
Eu van gejuich en van getraan. 
Gij zaagt uit eikels boomen groeien : 
Het woud ontstond en stierf eens ult. 
Gij zaagt Jer bron de beek ontvloeien, 
"W:aar�an de loop eens werd gestuit. 
Gij zll)igt bet z:�d der woestenije n  
En 't  drabbig water van 't moeras, 
Tot vruch tbren bodem eens � edijen, 
Belalin met ooft- en graangewas. 

G ij zaagt kasi....Jeu en gestichten, 
M et steunpilaren van arduin, 
En tinnen hoog en breed oprichten. 
V erdwenen is thans zt:lfs hun puin. 
Gij zaagt geslach1"n zich verdringen. 
Zij kwamen, proefden zuur en zoet 
En lieten, toen zij henen gingen, 
Niets dan de terpen aan 11w' voet. 

Gij waart md uw e bronzen longen 
D e  weêrg alm van hun vroom gemoed. 
G ij hebt bun vreugde blij bezongen, 
En droef � edreu nd bij d' afscheidsgroet. 
Hoe dikwijl:i voert ons het aanbooren 
D�r klanken van uw heldere ste m  
Tot zielsverrukking, oude toren 
Van bet getrouwe Maldegem. 

Gelegen h eidsl iedje 
Solo met begeleiding van bugle 

Oude toren, 
Vol bekoren 

Is uw eeuwenoud gesteent, 
Dat zoo trouwig, 
Blij of rouwig 

Met ons juicht en bidt en weent. 
Oude toren, 
Was 't gezworen 

Dat gij uit ons midden moet, -
Uwe kindren 
Dat verhindren 

Staan te waken rond uw voet. 

Blijf, o toren, 
Als te voren 

Zingen uw heimzlnnig lied, 
Wat d e  jaren 
Bleven sparen 

Doet geen menscbenband t e  niet. 

Vol ksdeuntje. 

O n z �  toren d i e  staat kloek 
H i  kan nie kloeker wez:en ! 
Onze toren die staat kloek, 
Hi kan nle kloeker :tljn ! 
Hl staat daar nu al duizend jaar 
Duizend jaren, duizend jaren, 
Hi staat er nu al dulz:end jaar 
En hl roert e m  nog geen hnar ! 
De toren die staat klo e k  
Hi kan nie kloeker wezen." enz. 

LET OP : De grootc poort wordt om half drie ure geopend. Aan elk en bezoeker zal 
n a  de betoog ing eene herinnering geschonken worden, met een nummer op. Men lette er 
wel op niet weg te gaan zonder dat be wijsstuk te hebben ontvangen. 

De vre emde gazetscbrlj vers worden uitgenoodigd bij het comiteit. 

Tot slot 
D E  V LAAnSCH E LEEUW door heel de men igte 

Zulke Toren ! Zulke Volk ! 
Drukkerij Victor D ellllc, Maldeghem, l s9 
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Gemeente Maldegem . 
-o-

Op Dinsdag, 7 Februari 1905, 

Openbare Aanbesteding 
voor het 

BOUWEN EENER NIEUWE KERK 
IN HET DORP. 

-0-
De aanbesteding, in één lot, bevat : 

A. Het bouwen der Noodkerk 
en het bouwen der nieuwe 
Kerk met toren, gezamenlijk 
geschat op fr. 356,700.58 
B. Overname der oude mate-
rialen : I 0 van de afbraak der 
oude parochiale Kerk, na af-
trok der kosten van de af
braakswer ken, en 2° van de 
Noodkerk, tezamen geschat opfr.16,837.82 

Borgstelling fr. 3 5,ooo, bij de helft te 
storten. 

De plans, het bestek en het lastkohier 
liggen ter ieders inzage in bet Gemeen
tesecretariaat. 

De aanbiedingen moeten ten laatste 
op Zaterdag, 4 Februari 1905, aan het 
Gemeentebestuur gezonden worden. 

Maldegem, 17 Januari 1905.  
Burgemeester en 8chepe11e11, 

Op bevel : Ch• Rotsart de Hertaing. 
De Secretaris, Ed. De Pau. 

A. Vermeersch. P. Verstringhe. 

Bekendmaking van de openbare aanbesteding . . .  
zonder verder gevolg. 

Een versteend getuigenis van de strijd om de 
toren: de toegemetselde deur tussen de 
raadszaal in het Stadhuis (nu Oud Stadhuis) 
en het secretariaat in het schepenhuis. 

Op die bewuste vrijdag 30 december wordt in de vroege namiddag een kar bakstenen 
gelost aan het Stadhuis.  Als wat later de zitting van de raad moet beginnen, krijgt de bur
gemeester vanwege een deurwaarder een schriftelijk verzoek de raadszaal niet meer te 
gebru iken voor gemeentelijke vergaderingen of d iensten. Met een vergulde truweel legt 
Désiré Van Mullem dan de eerste steen in het deurgat tussen Stadhuis en schepenhuis. 
Een metselaar werkt de klus af. De raadsleden zien zich nu wel verplicht de zaal te ont
ru imen. Het was een beschamende aftocht, het schepenhuis binnen, waar men zich 
nauwelijks kon draaien of keren. 

Daarmee zat de gemeenteraad zonder raadszaal .  Van Mul lem heeft nog meer pijlen op 
zijn boog. Op 1 2  januari 1 905 stuurt hij namens de verdedigers van Maldegems monu

ment een tien bladzijden lange brief aan de provinciegouverneur, waarin vooral de waan
zin van het financiële aspect van de kerkbouw wordt gehekeld én met krachtige argu
menten ondersteund. Wat orkanen en oorlogen geëerbiedigd hebben zou nu weg moeten 

voor den gril van eenige persoonen tegen den wil van heel de bevolking! En dit zonder de 

middelen te hebben om het door een nieuw te vervangen! Een wijkschool in Moerhuize, 
kosteloos onderwijs in alle lagere scholen van Maldegem, een nieuw gemeentehuis, het 
kan allemaal niet omdat dan de belastingen moeten verhogen; een nieuwe kerk: geen 
probleem voor die heren van het gemeentebestuur. Maar wij protesteeren hier vooreerst 
tegen 't afbreken van een eerbiedwaardig monument . . .  Bij de ondertekenaars van de brief 
treffen we ook Charles Reychler aan, toen lid van de kerkraad. 



Dat Van Mullem gelijk had wat betreft de wil van op zijn minst een aanzienl i jk deel van 
de bevolking, bleek toen op zondag 22 januari 1 905 een protestmeeting voor het behoud 
van de toren werd gehouden op zijn erf van in de Noordstraat. Het zag er zwart van het 
volk. Een paar duizend sympathisanten van de oude grijze toren waren vanuit al le hoe
ken van de gemeente opgekomen. Daarmee viel het doek over de plannen voor een 
nieuwe kerk in Maldegem. De aankondiging van de openbare aanbesteding voor de 
bouw ervan, die zou doorgaan op 7 februari, was een maat voor n iets. 

Zowel voor pastoor Van Loo als voor de nieuwe burgemeester moet dat een bittere pi l  
geweest zijn ,  maar zo hebben ze hun volk leren kennen.De oude kerk kon blijven; nu 
moest er  dringender dan ooit gezorgd worden voor een gemeentehuis. De raad verga
derde in een klein lokaal van het secretariaat. Op 6 augustus 1 906 troonde burgemeester 
Rotsart de Hertaing zijn raad mee naar het marktplein, en daar werd de plaats van het 
toekomstige gemeentehuis aangewezen .  Een historische dag voor Maldegem! 
De gemeenteraadsverkiezingen een jaar later deden in Maldegem veel politiek stof 
opwaaien. De gebeurtenissen rond de toren hadden er hun weerslag op en de l iberalen, 
waarbij nu ook Désiré Van Mullem was opgekomen, boekten een serieuze winst. 
Later in 1 905 kreeg de kerkfabriek van Maldegem vanwege het gemeentebestuur het 
voorstel het erf Blanckaert, twee jaar voord ien onteigend voor de vergroting van de kerk, 
terug te kopen. De transactie ging door in 1 907. In 1 955 verwierf ze het Stadhuis,  onder
tussen 't Oud Stadhuis, door testamentaire beschikking van een dochter Van Mul lem, 
weduwe Bouckaert. 

Désiré Van Mul lem verdient, zoniet een standbeeld ,  dan toch een gedenkplaat op het 
kerkplein. 

De oude torenhaan: voor Maldegem een historisch relict " .  van het hoogste niveau. 
Inscripties: Vermaakt In 1876 door Victor Van Moffaert 

Vermaakt In 194 1  door Lucien De Backere Systele 
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36. Rijksarchiek Kortrijk, verderop als RAK, Fonds Kerkfabriek Harelbeke, nr. 2640: visitatieverslag Louis 

't  Kindt en Jean-Baptiste Simoens: . . .  waerschijnel. a/daer voormae/s ghesteldt int project deselve te 
vergrooten, ofte dat de cappen van diere sijn afgebrandt, wat daer van sij en heeft ons niemandt 
danof connen segghen, . . .  

37. KAM ,  Rekening over 1 707 1 709, f0 38v0-39r0• 
38. KAM, Rekening over 1 576- 1 578, f0 42v0-43v0; Rijksarchief Brugge, Brugse Vrije nr. 1 2748. 
39. Ibidem, f0 42r". 
40. O.m. f0 3 1 r" ,  de toch merkwaardige ontfanck vande rogghe terwe ende andere graenen die coustu

mierlicke byde goetwillighe alle jaeren up onser Lievevrauwe dach in maerte in e/ck jaer binnen deser 
kercke van Ma/deghem ghebrocht wiert tot proffytte ende onderhout vande zelve kercke. 

41 . K. VERSCHELDE: Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen. Brugge, 1 867, p. 99. Aangaande de 
bediening van d e  parochie in die periode zij verwezen naar H .  NOTTEBOOM: Pastoors van 

Maldegem. In :  Het parochiale leven. "In onze tijd . . .  ", deel 2. Uitg. heemkundige kring Het Ambacht 
Maldegem, Maldegem, 1 989, p. 1 9-39. 

42. Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkarchief, nr. 388. 
43. KAM, Rekening over 1 61 8- 1 620, f0 64r0: Afvaren betaelt Jan de Mue/enaere . . .  over het ruemen en. 

scoonemaeken vande crueskercke en. het baerbelen coor van alle et steen en. greys . . .  ; f0 64v0: 
Betaalt . . .  over den coop van xiiij dusent drie hondert steen . . .  om de gevels en. ander mueren te 
maetsen . . .  ; f0 64r"-v0, 65r", 69v0• 

44. Ibidem, F 64r": . . .  werck vant maecken vanden nieuwen geve/e ande cruus cape/Ie ende den geve/e 
an St. baerbele coor en. et vermaeken en. hooghen vande mueren . . .  

45. Ibidem, F 66v°: Betaalt Piat la Tombe maetsenaere . . .  over zyn angenomen werck vant maeken vant 
aernas vande groote veynster Inde cruus cape/Ie . . .  ; f0 77v0: • • •  de groote g/aese veynster inde cruus 
kercke die by den hoofman en. glldebroeders van St Sebastlaen was gheven . . .  

46. Ibidem, F 67r"-v°. 
47. Ibidem, F 66r": Betaalt . . .  alle et nleu steen dat gheoorboort Is gheweest int maecken vant aernas 

Inde vyf veynsters . . .  ; Betaelt Plat de Ie Tombe maetsenare . . .  vant maeken et aernas vande vier veyn- 1 sters et legghen vanden vloer en. et maetsen van twee autaeren en. et witten en. besetten vande 63 
ghele kercke " . ; F 68v0, 7 4r0 -v0• 
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48. I bidem, f0 66v0. 
49. I bidem, f0 67v0-68r0. 
50. Ibidem, f0 70v0: Betaelt de w.e van Fredrick Aers . . .  over den coop en. leveringhe van eenen nieuwen 

authaer steen om te legghen in St barbelen coor " .  
5 1 . Ibidem, f0 73v0: Betaelt " .  anden sekretarys van myn heere den biscop van Brugghe . . .  int coopen 

van al et ghene datte nootsaeklick moeste wesen om te wyden vande nieuwe autaeren in St barbele 
coor ende de crueskercke; f0 77v0; f0 73r0: Betaelt Joos de Smijt over seker dienst by hem de kerke 
ghedaen upde kerckwydinghe dach int beyaerden en. spelen upde c/ocken by laeste vande kerck
meesters. 

52. Ibidem, f0 65 v0: Betaelt Anthone Dupry stroodecker over het fuesten vanden torre; Rekening over 
1 620-22, f0 49v0; Rekening over 1 63 1 - 1 633, f0 67 v0: Beta. aen Jan gheeraert " .  over de leverijn. van 
twee hondert bonden gley tot oirboir en. het decken vanden torre vande kercke van maldeghem; Item 
betaelt aen Jan van Rocsele stroockre " .  over het decken vanden torre vande kercke van maldeg
hem mts.grs. het leveren van wijssen en. alle de bande roen en andere 

53. KAM, Rekening over 1 620-1 622, f0 5 1  r0. 
54. F. DE POTIER en J. BROECKAERT, o.c" p. 1 1 4- 1 1 6; KAM , rekening over 1 631 - 1 633, f0 61 r0; over 

1 637-1 640, f0 58r0-v0, 7 1 r0; rekening over 1 639-1 642, f0 58r0-v0; rekening over 1 643-1 646, f0 65v0-
66v0; rekening over 1 647-1 648, f0 60v0-61 r0.  

55. KAM, Rekening over 1 63 1 - 1 633, f0 62r0, 63r0-v0. 
56. Ibidem, f0 69v0: Item betaelt an dh.r Olivier de Vree " .  over den coop van alle het steen dat licht en. 

staet up het Ste Janshuus bynnen Maldeghem; datering in marge. Olivier de Vree of Olivarius Vredius 
was o.m. schepen en burgemeester van Brugge, historicus en uitgever; van 1 645 tot 1 652 was hij 
voogd van het Brugse Sint-Janshospitaal. 

57. KAM, Rekening over 1 637-1 640, f0 68v0, 69v0. 
58. KAM, Rekening over 1 637-1 640, f0 63r0-v0: Ende de weerde van al het steen daer het huys van den 

pastere mede ghemaect is; in marge: . " die tselve steen heeft v.oorboord; Ibidem over 1 639-1 642, f0 
59 v0: de pastoor heeft niets betaald daar hij vanhier is vertrocken. Dat kan slaan op pastoor 
Mathonet, die in 1 939 Maldegem verliet, maar waarschijnlijk betreft het pastoor Jan David, die het 
daar in 1 64 1 voor bekeken hield; Ibidem over 1 642-1 646, f0 65 r0; Ibidem over 1 647-1 648, f0 60r0. 

59. KAM, Rekening over 1 639-1 642, f0 59r0: "" . daermede vermaeckt ende overwelmt sijn de bruchx-
kens liggen. over de beke in. noortstraete". 

60. KAM, Rekening over 1 664-1 667, f0 46r0. 
61 . KAM, Rekening over 1 637-1 640, f0 59r0, 62v0, 63r0-v0. 
62. Ibidem, f0 68r0-69v0, 72r0, 73r0, 74v0, 75r0. 
63. Ibidem, f0 68v0, 72r0-73r0, 74v0, 76v0, 78r0, 79r0, 80v0; rekening over 1 639-1 642, f0. 64 r0-v0, 67v0, 

68r0, 70r0• 
64. KAM, Rekening over 1 639-1 642, f0 64v0 
65. KAM, Rekening over 1 637-1 640, f0 77r0, 79v0. 
66. KAM, Rekening over 1 637-1 640, f0 73v0; Ibidem over 1 639-1 642, f0 68v0; Ibidem over 1 643-1 646, t° 72r°. 
67. KAM, Rekening over 1 637-1 640, f0 67v0, 70r0, 7 1 v0,  79v0; Ibidem over 1 639-1 642, f0 64v0-65r0. 
68. KAM, Rekening over 1 639-1 642, f0 64v0, 70r0• 
69. KAM, Rekening over 1 637-1 640, f0 77v0; Ibidem over 1 639-1 642, f0 64v0 
70. KAM, Rekening over 1 637-1 640, f0 78v0, 79v0, 80r0; Ibidem over 1 639-1 642, f0 65r0, 67r0-v0, 68v0• 
7 1 . KAM, Rekening over 1 71 6-1 7 1 8, f0 76r077r0; Ibidem over 1 71 8-1 72 1  f0 56v0-57r0, 69r0-70r0; Ibidem 

over 1 777-1 780, f0 1 25r0-1 26r0, f0 1 29r0-v0; Idem, Brief van d e  burgemeester van Maldegem aan het 
kerkbestuur d.d.  4.8.1 82 1 ;  Idem, Dossier aanbesteding en bestek herstelling toren 1 846-1 848; Idem, 
Begroting, rekening en bewijsstukken 1 848; ibidem 1 958-1 959; Idem, Verslagboek van de zittingen 

72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 

78. 
79. 
80. 

8 1 . 
82. 
83. 

van de kerkraad, 1 895- 1946, p. 458-460. 
KAM , Rekening over 1 662-1 664, f0 50r0. 
KAM, Rekening over 1 637-1 640, f0 81 v0• 
F. DE POTIER en J .  BROECKAERT, o.c" p. 94-96. 
KAM , Rekening over 1 643-1 646, f0 81 r0• 
KAM , Rekening over 1 553-1 554, f0 50r0-55r0• 

• 
KAM, Rekening over 1 555-1 556, f0 50v0-59r0; zie ook Klokken in de kerk van Maldegem verder in dit 

boek. 
KAM, Rekening over 1 662-1 664, f0 49v0-50r0• 
KAM, Rekening over 1 71 4- 1 7 1 6, f0 67r0, 70v0• 
G. DE LI LLE noteert in Maldegem in beeld en schrift, deel V, Maldegem, 1 965, p. 69-70, dat een 
gerechtelijk onderzoek naar die verdwijning werd ingesteld. 
KAM, Rekening over 1 742-1 747, f0 1 29r0-v0; Ibidem over 1 747-1 749; 42r0-43r0• 
F. DE POTIER en J. BROECKAERT, o.c. p. 96-1 00. 
KAM, Rekening over resp. 1 675-1 677, f0 42v0; 1 682-1 684, f0 59v0; 1 690- 1 691 , f0 59v0; 1 70 1 - 1 702, 
f0 29v0; 1 707-1 709, f0 37r0; 1 709-1 71 1 ,  f0 39v0-40r0, 42v0-43v0; 1 71 1 - 1 71 4, f0 75r0• 



84. KAM, Rekening over 1 664-1 667, f0 58r0-59v0• 
85. Ibidem, f0 52r0-v0• 
86. Ibidem, f0 51 r0, 56r0• 
87. RAG, Kerkarchief Maldegem, nr. 3ter; nr. 3bis, als kopie in een document van 1 729; RAK, Fonds 

Kerkarchief Harebeke, nr. 907; in het KAM bevindt zich een eigentijds maar slechts ten dele bewaard 

afschrift van deze overeenkomst. 
88. O.m. in KAM, Rekening over 1 677-1 679 f0 45r0, een legaat van vijftig ponden van de weduwe van 

Joos Zoetaert, te betaelen soo wanneer de selve kercke sa/ up gemaect worden. 

89. KAM, Rekening over 1 692-1 694, f0 49v0• 
90. Ibidem, f0 59r0-61 r0• 
9 1 . KAM, Rekening over 1 697-1 698, f0 53v0: • • •  betaelt . . .  het noodig haudt tot den nieuwen doxhael 

binnen deser kercke ten jaere 1 697 . . .  ; . . .  de somme . . .  tot betaelen de reste vande horghele ghe-
stelt opden se/ven doxhael . . .  ; Ibidem over 1 698- 1 700, f0 20v0: Item ontfaen . . .  over den coop van 
twee oude kerckdueren ende eenen stijl; f0 24v0: Voorts betaelt . . .  loon van te decken het nieuw 
schaillie-dacxken boven de kerckdeure . " ; f0 29v0: • • • betaelt over te maecken ende leveren het 
noodich hout van het cassijn ende nieuwe kerckdeuren, midsg.rs van het nieuwe dack boven de selve 
deuren, . . .  ; Ibidem over 1 701 - 1 702, f0 28v0: • • •  metsen aen portal van. Kerckduere " . .  

92. KAM, Rekening over 1 737-1 739, f0 1 06r0- 1 07r0, 1 2 1 v0-1 22r0; Ibidem over 1 739-1 742, f0 69v0-70r0• 
Er werden daarvoor 250 witte en 300 blauwe stenen aangewend. 

93. KAM, Rekening over 1 750-1 753, f0 1 45v0-1 46r0, 1 63v0-1 64r0, 1 71 v0-1 72r0, 1 75v0, 1 77 .  
9 4 .  KAM, Rekening over 1 759- 1 761 , f 0  72v0-74v0• 
95. KAM, Rekening over 1 768- 1 770, f0 1 98r0-v0• 
96. KAM, Rekening over 1 77 1 - 1 773, f0 1 1 4r0• 
97. RAG, Kerkarchief Maldegem, nr. 3bis. 
98. RAK, Fonds Kerkarchief Harelbeke, 2627 en 2628; KAM ,  rekening over 1 774-1 776, f0 223v0-224v0, 

met verwijzing naar 1 770. 
99. RAK, Idem, nr. 2629 en 2630. 
1 00. KAM, Rekening over 1 774-1 776, f0 235v0• 
1 01 .  KAM, Rekening over 1 774-1 776, f0 230r0-v0• 
1 02 .  750 jaar Eeklo. Eeklo, 1 990, p. 244-245. 
1 03.  RAK, Fonds Kerkarchief Harelbeke, nr. 2640. 
1 04. Ibidem, nr. 2639. 
1 05. Ibidem, nr. 2642. 
1 06. RAG, Fonds Ambacht Maldegem, nr. 602: Reso/utieboek 1 772- 1 779, niet gefolieerd; Ibidem, nr. 6 1 6: 

Parochierekening Maldegem, 1 782; (A. van MALDEGEM): Een kijk in Ma/degem's verleden bij 't 
Eeuwfeest 1 930, p. 24-25; de auteur noteert dat uiteindelijk door een arrest van het Hoog 
Gerechtshof van Brussel, daterend van 9 mei 1 823, de gemeente Maldegem moest instaan voor de 
delging van de schuld waarvan, na verschillende afkopingen, in 1 930 nog een kapitaal van 1 3. 767 fr. 
open stond met daarop een jaarlijkse intrest van 275,34 fr. 
Charles Dhont, "van /eege afkomst en opgevoed door de jezuiten ten koste der hospicen van 
Brugge", was zaakwaarnemer van Isabella Claesman, barones van Male. Hij kwam aan zijn fortuin 
door met haar te trouwen in 1 760. Isabella Claesman stierf in oktober 1 768, Charles Dhont op 31 
januari 1 798. De erfenis gaf aanleiding tot een proces dat tientallen jaren aansleepte. Een van de 
beschuldigingen tegen Charles Dhont was vervalsing van het huwelijkscontract. Betrokkenen waren 
o.m. baron Philippe Pecsteen jr. uit Maldegem en de Brugse familie Dhont die van baron Pecsteen 
zou erven en waarvan nazaten zich op het Sint-Annakasteel te Maldegem en op het kasteel van 
Prinseveld in Kleit vestigden. "Heer van Nieuwburg" was overigens een gekochte titel. In het KAM 
bevinden zich onder nr. 1 / IV F tal van documenten betreffende het aandeel van de kerkfabriek en het 
gemeentebestuur van Maldegem in dat proces, daterend van 1 8 1 8  tot 1 823. 

1 07. RAG, Fonds Ambacht Maldegem, nr. 602: Resolutieboek 1 772- 1 779, nr. 603, Resolutieboek 1 779-
1 790, niet gefolieerd . Zie ook: D. VERSTRAETE: Parochiaal leven in de XV/Ie en XV/lle eeuw. In:  
Appeltjes van het Meetjesland, 7 (1 955-56), p. 73-1 03, en meer specifiek p. 7 4-77,  en Idem: Kerkbouw 
te Maldegem in 1 779. In: Vrij Maldegem, jg. 24 nr. 42 d.d.  22. 1 0 . 1 967. 

1 08. Mogelijk opgebouwd met gerecupereerd materiaal van de zuilen die eerder werden afgebroken; in  
het verslag van de vergadering van het kerkbestuur d.d.  3 januari 1 960 (Verslagboek "",  p. 465) 
noteert pastoor Van Overbeke, verwijzend naar het "archeologisch onderzoek" door provinciaal 
architect Vandenbogaert: de andere pijlers moeten bezet blijven (die in de achterkerk bestaan uit 
schone witsteen, maar zijn wellicht hergebruikt; we zagen zelfs een blauwe steen ertusschen). 

1 09. KAM ,  Rekening over 1 777-1 780, f0 1 24v0-1 26r0, 1 28r0, 1 29r0, 1 30v0- 1 3 1 r0 ,  1 33r0-v0, 1 35r0-v0, 1 36V0-
1 37v°, 1 38v0-1 41 r°, 1 42v0-1 44r° 

1 1 0. KAM, Rekening over 1 780-1 784, f0 225r0-226r0, 232r0-v0• 
1 1 1 .  RAG, Fonds Ambacht Maldegem, nr. 603: Resolutleboek 1 779- 1 790, niet gefolieerd. 
1 1 2. KAM, Rekening over 1 784-1 787, f0 51 r0-52r0; Ibidem over 1 787-1 790, f0 1 62v0-1 63v0• 1 65 



1 1 3. KAM, Rekening over 1 777-1 780, f0 1 22v0-1 23r0, 1 26v0-1 28r0• 
1 1 4. KAM, Rekening over 1 780-1 784, f0 242v0-243r0• 
1 1 5. In  heel wat vroegere publicaties, ook van onze hand, is deze laatste verbouwingsfase in het jaar 1 81 2  

gesitueerd, voortgaande o p  notities e n  artikels van pastoor Van Loo. Het i s  ons niet bekend waarop 
hij zich voor die datering heeft gebaseerd. Hoewel de archiefbronnen over de periode 1 790-1 8 1 5  met 
betrekking tot het kerkgebouw bijzonder schaars zijn, hebben we daarin nergens 1 8 1 2  als referen
tiejaar voor de uitbreiding van noordelijke transeptarm en noordkoor aangetroffen. In elk geval laat 
de aangehaalde passage weinig twijfel bestaan omtrent het ju iste tijdstip van de verbouwing. 

1 1 6. Voor pastoor De Fonteyne en de Beloken Tijd, zie G. De Lille: Maldegem in beeld en schrift, deel Il, 
1 778- 1 83 1 .  Maldegem, 1 961 , partim, en H .  NOTIEBOOM :  Pastoors van Maldegem, eerder geci
teerd. 

1 1 7. KAM ,  1 / IV B2: rekening van steenhouwer Voituron uit Gent. 
1 1 8. KAM ,  Begroting, rekening en bewijsstukken 1 827 en 1 828; KAM ,  1 / IV B2: lastenkohier en aanbe

steding kerkramen 1 826-1 827. 
1 1 9. KAM ,  Begroting, rekening en bewijsstukken 1 835; Bisschoppelijk Archief Gent, Parochiedossier 

Maldegem, nr. 63: Rapport van pastoor Vinckier over onkosten, 1 840. 
1 20. KAM ,  Begroting, rekening en bewijsstukken 1 833: twee cassynen in het prinsen huiseken; Ibidem 

1 835: het princen huyseken. 
1 2 1 .  KAM ,  Kasboek 1 830- 1 845, p. 1 59; Begroting, rekening en bewijsstukken 1 839. 
1 22 .  KAM , Begroting, rekening en bewijsstukken 1 852. 
1 23. KAM ,  Verslagboek van de zittingen van de kerkraad, 1 895- 1964, p. 235, 247, 248, 250-255, 259, 267, 

282-283, 293-294299; Idem, Begroting, rekening en bewijsstukken 1 920. 
1 24. KAM ,  Begroting, rekening en bewijsstukken 1 924. De kapitelen zijn geleverd door Cuvelier uit Ronse. 
1 25. KAM ,  Verslagboek van de zittingen van de kerkraad, 1 895- 1 964, p. 297, 321 . De kerkfabriek werd in 

het ongelijk gesteld en veroordeeld tot een schulddelging van 1 7.759,87 fr. 
1 26. KAM, dossier oorlogsschade 1 940-1 944: Inspectieverslag V. Vaerwyck d.d.  26 juni 1 940. 
1 27. Ibidem, Rapport over de schade door deurwaarder De Witte van Eeklo d.d. 1 9. 1 1 . 1 943. 
1 28. KAM, Verslagboek van de zittingen van de kerkraad, 1 895- 1 964, ingelegde en ingekleefde bladen met 

verslag van de zittingen resp. d.d.  7.4, 7.7 en 6.1 0.1 946, 2.3.1 947. 
1 29. KAM, Verslagboek van de zittingen van de kerkraad, 1 895- 1 964, p. 458-460, 462-465, 468-470, 473-

474, 479, 489; Idem, 1 / IV B2: plannen architect Cromheecke; Idem, Begroting, rekening en bewijs 
1 958, 1 961 -1 969. 

1 30. KAM, Begroting, rekening en bewijsstukken 1 993, 1 995; Idem, 1 / IV B2: dossier en plannen architect 
Eric Verstraete. 

1 3 1 . Op basis van Gemeentearchief Maldegem, nr. 2629, en Verslagen der zittingen van de Gemeenteraad 
over de periode 1 899-1 905; KAM, 1 / IV B2 en Verslagboek van de zittingen van de kerkraad, 1 895-
1 940 over de periode 1 898-1 906; G. DE LILLE: Maldegem in beeld en schrift, deel V, Maldegem, 
1 964, p. 47-51 , 57-79; H .  NOTIEBOOM: Victor De Lille, 1 863- 1 940. In: Jaarboek van de heemkun
dige kring Het Ambacht Maldegem, 3 (1 997), p.  7-66, en in het bijzonder p. 30-34. 

1 32. Met dank aan Hendrik Van de Rostyne, die ons op het artikel in kwestie wees. 
1 33. Zie daarover M. MARTENS: Tekenacademie Maldegem. Een historische schets, uitgegeven ter gele

genheid van het 1 20-jarig bestaan. Maldegem, 1 984. 
1 34. Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie, Tome XL, Brussel, 1 901 , p. 1 4 1  . 

. . 



Restauratie van 
de brandglasramen 

Het oud raam wordt voorzichtig 
uitgenomen,  gereinigd, hersteld en 

herlood in de werkplaats. 

Voor restauratie: sterk vervuild en 
beschadigd gebrandschilderd glasraam, 
onbeschermd in mastiek geplaatst en 
bevestigd met scheersen. 

Na restauratie; gereinigd en hersteld 
raam, langs de buitenzijde beschermd 
door een voorzetraam in veiligheids-
glas, bevestigd met scheersen en glas- 1 67 latten In messing. 



Klokken in de kerk van Maldegem 
Marc Martens 

"Tussen hemel en aarde . . .  door alle tijden" 

De oudst bewaarde kerkrekening, de jaren 1 57 1 - 1 572 betreffend, bevat ook de vroeg
ste vermelding van klokken in de toren van Maldegems parochiekerk: de koster wordt· 
vergoed, o .m.  voor te luudene met de groote clocke voor de donderdagse sacraments
missen en te /uudene met de cleene c/ocke voor de requiemmissen op vrijdag. 
Daarnaast wordt ook nog geluid met de scel/e en met de beclocke, de schel en de bede
klok, bij de offerande in het avondlof ter ere van Maria 1 • 

De notities van de vergoeding aan hans de slotmakere van te maken den hamere vande 

oorloge en tmaken van de oorlooge ende die te stellen, geven aan dat de kerk toen ook 
al over een uurwerk met slagwerk beschikte, hoewel daar n iet expliciet bij vermeld is dat 
het om een torenuurwerk gaat 2 • Zekerheid daarover krijgen we door een post in de kerk
rekening van 1 642- 1 645: smid Jan Wil lemarcq levert dan ijzerwerk voor het u itrusten van 
de torenzolders en het herstellen van het uurwerk 3• In 1 655 vernemen we dat het de zol
der is daer d'horlogie van het ambacht up staet, de gemeenteklok dus eigen l ijk •. 

Na de godsdienstoorlogen stond de toren lange tijd met een strooien nooddak. U it de 
beschikbare bronnen kan niet opgemaakt worden dat de kerkklokken onder de vernie
l ingen van 1 579 zouden geleden hebben. In de kerkrekening over de jaren 1 61 8- 1 620 is 
in elk geval nog sprake van de groote c/ocke en de mynste c/ocke 5, in die over 1 620-
1 622 wordt het wegvoeren van de ghebosten scelle en het weder bringhen vande clo

cke die nu noch aenct upden torre vermeld. Twee messe c/ocken waren naar Brugge 
gebracht en daar gelost int huus van pittem 6• Tot 1 641  behoorde dat prachtige pand toe 
aan de Claerhouts, de toenmalige heren van Maldegem; nu is daar het bisdom, in de 
H. Geeststraat. 

Begin 1 640 was het werk aan de toren, met het optrekken van het achthoekig gedeelte, 
grotendeels af, maar in de meimaand van dat jaar moest men alweer met de kerkschat 
naar Brugge vluchten. Tussen twee zo'n perioden van oorloghe en quaden tijt, tussen 
1 642 en 1 645, werd de grote klok weer in de toren gehangen. Gui l laume de Somere en 
Adriaan Ryffranck timmerden daarvoor de klokstoel, Pieter van Loo ging de klok met 
paarden en wagen in Brugge halen. Klokkengieter Joachim Blanpain had vier motaelen 
pannen gemaakt voor het ophangen van de klokken en kwam naar Maldegem om dat 
werk te helpen klaren 7 • 

De tweede klok ghestaen hebbende int huys van pittem werd pas in 1 653 uit Brugge 
teruggehaald 8 • 

Klokken gieten op het kerkhof 

Twee andere klokken werden in de zomer van 1 655 in Maldegem zelf op het kerkplein 

gegoten. Dat bl ijkt een nogal spectaculaire onderneming geweest te zijn, en waarschijn

l ijk heeft ze behalve tal van werkers ook een menigte kijkers op de been gebracht 9• 



Bij Lieven van Laerebeke te Gent werd, volgens contract van 1 0  jun i  1 655, 1 842 pond 
klokspijs gekocht en 1 5  pond tin. Daar moet nog eens 51 pond bloktin bijgeteld worden 
die Pieter Hoetins geleverd had en die al in de klokspijs versmolten was. De twee klok
ken zouden samen ruim 1 000 kilogram wegen, en aan metaal alleen al bijna 1 50 ponden 
kosten. Jan Dublon van Gent, d ie het metaal leverde om de pannen voor de klokken te 
gieten, ging de klokstof inspecteren samen met kerkmeester Jaak Dyserinck. Joos de 
Wispelaere moest dan de klokspijs in Gent gaan afhalen. 

De zolders en de klokkenstoel in de toren hadden ook aanpassingen nodig,  en dat deed 
timmerman Pauwel Verstraete. Daar was een hele levering hout voor nodig.  Bij de wedu
we Jan Coenraet in  Aardenburg werden vijftig grenen deylen en zeven jouffrau ba/eken, 
en nog een partij grenen delen en reuvelaers gekocht, bij de weduwe van Andries 
Vermeersch, eveneens in Aardenburg ,  werden nog dertig grenen planken aangeschaft, 
alle verwerkt op de lu izolder. Bij Jan Claeys in Sijsele werd een oude, droge molenas 
gekocht om er de klokhoofden uit te maken, en bij Mattheus Maeckaert haalde men 
zeven eeghde ba/eken voor de klokwielen. Er kwam trouwens nog meer hout aan te pas. 
Pauwel Verstraete moest dat nu al lemaal zó verwerken dat de drie klokken - want we 
moeten er die van 1 653 ook bijtellen - in akkoord zouden luiden. Jan Van den Driessche 
had in de toren gaten gekapt voor de muurankers, die samen met al het andere ijzerwerk 
om de klokken te bevestigen en de klokstoelen te verankeren, door smid Cornelis De 
Buck geleverd werden . 
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Betaald aan Jan Willemarck voor het leveren van een sch/ppe, spade, ende vlercante hijsers om den rooster 
Inden oven te maecken daer de clockspysse In ghesmolten Is (Kerkarchief Maldegem, Rekening over 1 655-
1 656, I" 52V°). 1 69 



De nieuwe klokken zouden dus op het kerkhof gegoten worden. Eerst moest daar een 
put gedolven worden, waarin dan de lemen vormen werden gebouwd. Boven de klok
kenput werd met perssen, bantroen en leem een keete, een hut opgetrokken om de klok
vormen te beschutten tegen regen. Cornelis De Wulf leverde het hout voor het geraam
te van het bouwsel, Jan Marijns en Roeland Borgongion gingen de klei delven, h ielpen 
de hut maken en losten de buskolen die moesten d ienen om de klokvormen in hun hou
ten omkisting te drogen. Zo'n  klokvorm bestond uit twee delen, een kern voor de 
binnenwand en een koepel voor de buitenkant, die als een deksel of mantel over de kern 
kwam. De nauwe ru imte tussen kern en mantel werd eerst met was, dan met gloeiende 
klokspijs gevu ld.  Het maken van die vormen was een uiterst secuur werk, dat door de 
gieters werd gedaan. Dat waren Hubert Chabouteau en François de Beaumont. Men had 
als werktuigen niet veel meer dan mal len om de omtrekken van kern en koepel af te teke
nen. 

De spijs werd gesmolten in een stenen oven. Daarvoor leverde Joos Zoetaert 2500 ste
nen, die door Roeland De Zuttere aangevoerd werden. Jan Wil lemarck bezorgde het ijzer 
voor de rooster en nog wat ander gerief dat achteraf weer verkocht is. De oven werd 
gestookt met 4 75 bussels droog fasseel en 1 00 eiken blokken, gekocht bij Paul Sey. 

Eens de klokken afgekoeld, ontmanteld en uit de put gehesen, moesten ze door de klok
kengieters opgekuist worden. Er wordt n iet vermeld of ze ook een opschrift droegen; in 
elk geval waren er wél peters en meters 10• 

Bij Jacques Schamp in Gent was een nieuwe klepel besteld en een oude werd er wat 
bijgewerkt. Klepels waren doorgaans van gietijzer. Er werden ook klokriemen en -stren
gen gekocht. 

Nu waren ze klaar om in de toren gehesen te worden, maar eerst moest de deken van 
het d istrict Aardenburg ze nog komen wijden. Dat ging gepaard met psalmenzang en 
een rituele wassing. De peters en meters assisteerden bij de klokkendoop. Dat was op 
de kermisdag van 1 655, en het zal de kermis wel extra veel luister bijgezet hebben. 
Waarschijn lijk h ingen ze voor de wijding en het eerste luiden in een klokkenstoel op de 
begane grond, die dan nadien werd afgebroken; dat was toch zo het gebruik. De klok
ken luiders werden op de kermisdag van 1 655 extra getrakteerd. 

Schal iedekker Pieter Posier had eerder met zijn knechten verscheidene dagen werk 
geleverd om een gat in de torenkap te maken en een torenvenster wat weg te breken om 
de klokken op te takelen en te laten passeren en dan alles weer te dichten. 

Van het restje klokspijs werden nog zes bellen gegoten. Eén daarvan ging naar het kort 
voordien herbouwde kasteel van Reesinghe, een naar Noë Ie Meere 1 1 , de vier andere 
bel len bleven in de kerk. Die opmerking is pro memorie aan het eind van de kerkreke
ning over de jaren 1 655 en '56 toegevoegd. 

Ondanks alles zat het met de klokken nog n iet meteen helemaal goed. In 1 658 moest 
timmerman-klokkenlu ider Fil ip Vossele het klokkenhoofd vermaken en de klokken hel
pen in akkoord brengen. Een beetje later, in 1 662-64, maakte hij voor de grote en de klei
ne klok een nieuw wiel. Die Vossele moet een knappe vakmari

0
geweest zijn, want h ij tim

merde ook een biechtstoel en banken voor de kerk en maakte de 'klokkenluidersgang' 
tussen de traptoren en de vieringtoren 12 • 



"Ontvoerd en ontheiligd . . .  " 

Op 2 1  december 1 798, in de beloken tijd onder de Fransen,  zijn de vier klokken uit de 
toren weggehaald en naar Gent gebracht. I n  1 801 kwam er een kleine klok in  de toren, 
Rosa. Ze was afkomstig u it de Sint-Baafskathedraal te Gent en gegoten door een zeke
re Pauwels in 1 725, maar moest nu burgerlij ke dienst doen. Bl ij kens het opschrift is ze 
hergoten in 1 789. 
Naar het einde toe van zijn bewogen leven kende deken De Fonteyne, pastoor te 
Maldegem van 1 778 tot 1 831 , nog het geluk drie nieuwe klokken te mogen wijden. Dat 
was op 30 mei 1 830. Ze waren gegoten door Jacques Dumery in Brugge en kregen de 
namen Maria, Anna en Barbara 13• Ze werden bekostigd door middel van een kapitaals
intekening waarop de namen van de belangrijkste ingezetenen van de gemeente terug 
te vinden zijn :  Pecsteen,  Wallyn, Reychler, Halewyck, Vermeersch,  Van Moffaert . . .  
Jan Baptiste Van Quaethem deed het nodige t immerwerk aan de klokkenstoel, Francis 
en Lieven Reyniers en Pieter Standaert stonden in voor het smeedwerk. Louis Cuele
naere en Ferd inand De Zutter haalden de klokken met paard en kar in Brugge 14 •  

I n  1 879 werd de kleine klok Rosa hergoten bij Van Aerschodt in Leuven, vier jaar later 
was het de beurt aan de grote klok. Om die af te halen en terug te plaatsen werd een 
beroep gedaan op molenmaker Wil lems uit Eeklo. In november 1 890 werd de gebarsten 
middenklok, Anna, hergoten door Charles-Louis Teirl inck uit Zegelsem, en in 1 901 op
nieuw door Van Aerschodt u it Leuven. Barbara werd in 1 905 hergoten door Michiels van 
Doornik 1 5•  

De kleine klok Rosa. 1 71 



Door dat hergieten luidden de klokken niet meer in akkoord. Daarom werd in de vergade
ring van het kerkbestuur van 4 oktober 1 903 besloten drie nieuwe klokken aan te kopen; 
er werd een aanbesteding uitgeschreven, maar in de zitting van 3 januari 1 904 werd beslo
ten ze pas te laten gieten na de aanbesteding der nieuwe kerk die men toen voornemens 
was te bouwen, omdat deze klokken te groot zijn om in den ouden toren te kunnen han

gen. Op 2 1  mei 1 905 werd dan, gezien de uitvoering der goedgekeurde plans der nieuwe 

kerk veel vertraging lijdt, beslist de Barbara-klok te laten hergieten door Michiels van 
Doorn ik, wat nog in 1 905 gebeurde, en de middenklok in akkoord te laten brengen 1 6 • 

Leek het erop dat de kerkklokken bedreigd waren toen de Duitse bezetter op 1 3  novem
ber 1 91 6  een l ijst daarvan opvroeg, toch zijn ze ongeschonden de Eerste Wereldoorlog 
doorgekomen , ondanks de beschieting in oktober 1 91 8, waarbij het kerkkoor zwaar 
werd gehavend.  Slechter verging het ze in de Tweede Wereldoorlog: op 31 augustus 
1 943 werden de drie grootste, opgeëist door de Du itsers, uit de toren gelicht. 

"En zegent en zingt er . . .  " 

I n  1 949 kwamen er echter al drie nieuwe klokken, gegoten bij M ich iels jr. in Doornik. I n  
Maldegem gearriveerd op 1 1  maart, werden ze  in stoet langs de bevlagde Westeinde
en Marktstraat ingehaald, begeleid door klaroenen, vaandels en een bebloemde wagen 
met een model van de kerk erop, terwijl Rosa vanuit de toren haar n ieuwe zusters wel
kom galmde. Ze werden opgesteld in de noorderkru isbeuk, waar ze op 20 maart door 
deken Van Hevele u it Eeklo werden gewijd.  Ze kregen dezelfde namen als hun voorgan
gers, zij het dat de grootste nu Anna heette en Maria voortaan de middenstem zou ver-

DE WIJDING VAN DRIE KLOKKEN 
S. ANNA ( 1 040 k.) 

S. MARIA (650 k.) 

S. BARBARA (550 k.) 

v o o r  d e  S. B o r b o ro po r o c h i e  v o n  

M A l: D E G E M 
werd verricht door 

Z E .  H. Jer. Van Hevele, Deken van Eekloo. 
afgevaardigd door 

Z. Hoogw. Excell. d e  Blssc.hop von Genr. 

Mgr. Karel Justinus Calewoert, 

o p  Z o n d o g  2 0  M o o r t 

i n  h e t  j o o r  o n z e s  H e r e n  

1 949 

Deze drie gewi;de klokken herstellen hel aloude 

dnegelui " FA· SOL - LA " dal in lief en leed hel 

kerkeli/k teven en de christelijke geplogenheden van 

de bevolking feeslolifk verlolkr. 

De oude "Rozo"-Klok {von 1789-1879) 
klepelt en klept als voorheen de dageli1kse diensren. 

S. A N N A  
MALDEGEM 

Ablata bellum odi 
Renota pango pocem. 

Geroofd. ben ik voor oorlog bang 
Herboren. luid ik vredezang 1 

GEVER en lnER , Jhr frtdtric Dhont. 
AIETER , Mm. A. Rotsart dt Hortolng. 

Pastoor , P. Morre t 10·6-1948. 
Ge,L!otcn 1luor Mirhirh I ('  l>oornik m t�J.iS. 

\ rn-.in� ik tl<" �111ri.'lkloJ.: "''" IS.JO, t.o)>,l!�i1Î�I in 1!�1 

S .  M A R I A  
1 9 4 8 . Ma ldegem 

Qui audit me • Non confundetur 
Wie mij aanhoort · Vindt 's Hemels poort 
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tolken. Muziekmaatschappij Nut en Vermaak lu isterde de plechtigheid op met een klok
kenmars van Ketelby, en begeleid door de fanfare zongen 600 schoolkinderen het l ied 
"Gegroet o klokken", voor de gelegenheid gedicht door pastoor Van Goethem van 
Lembeke en op muziek gezet door pastoor Van Laere uit Waarschoot. 
De klokken wegen respectievelijk 1 061 , 642 en 571 kg. Ze hebben 1 8 1 .000 fr. gekost 
zonder het bijwerk voor het ophangen. Voor de grote klok Anna schonk jonkheer 
Frederic Dhont 91 .900 fr. , de rest werd bijeengebracht door een omhal ing bij de paro
chianen 11• 

Voor de opschriften van de klokken verwijzen we naar de afbeelding hierbij , een prentje 
dat ter gelegenheid van de klokkenwijding werd bedeeld. 

I n  1 978 werden de klokken van een elektrisch slagwerkmechanisme voorzien. Daarmee 
verdween de eeuwenoude traditie van de klokkenluiders, die hun spectaculaire bedrijf 
op zon- en hoogtijdagen met reden als een erepost beschouwden. 

Noten 

1 .  Archief van de Sint-Barbarakerk en parochie van Maldegem = Kerkarchief Maldegem (verder als 
KAM), Rekening over 1 571 - 1 572, f0 28v0, 29r0, 3 1 v0• 

2. Ibidem, f0 35v0 en 36v0• 
3. KAM, Rekening over 1 642-1 645, f0 7 1 v0•  
4.  KAM, Rekening over 1 655-1 656, f0  59r0• 
5. KAM, Rekening over 1 61 8-1 620, f0 65r0• 
6. KAM, Rekening over 1 620-1 622, f0 51 r0, f0 55v0-56r0• 
7. KAM, Rekening over 1 642-1 645, f0 69v0-70v0• 
8. KAM, Rekening over 1 653-1 654, f0 53v0• 
9 .  Alle gegevens omtrent het gieten van de klokken o p  het kerkhof zijn ontleend aan KAM, Rekening over 

1 655-1 656, f0 45r0, 51 v0-55v0, 56r0, 58v0, 59v0, 60v0• Ze werden ook verwerkt door D. VERSTRAETE: 
Werken in de kerk van Maldegem in de 1 7e eeuw. I n :  Vrij Maldegem, jg. 36 nr. 6 d.d.  2.2.1 979. 

1 0. KAM, Rekening over 1 655-1 656, f0 45 v0: Voorts compt noch in ontfanghe de somme van achten
veertich ponden thien gr. ende dat over de jonsten ofte aelmoessen ghegheven byden heer pastoor, 
cappelaen, Burchmeesters ende Schepenen, kerckm.rs ende dischm.rs, midsg.rs eenighe godtvruch
tige prochiaenen, jongmans ende jonghe dochters, als hemlieden ghepresenteert hebbende om te sijn 
peters ende meters van. twee nieuwe clocken gheghoten ten jaere 1 655 de welcke ghewijt zijn bijden 
eerw. heere deken van het district van Ardenburch pastoor van eecloo, ende dat alles achtervolghen. 
het quohier ofte upteeckenynghe danof ghehouden. 

1 1 .  Noe Ie M eere was herbergier of conciërge in het stadhuis. Tot zynen huysse waren de klokken aan
besteed. Jarenlang werd bij hem de kerkrekening geviseerd en was hij ook leverancier van de mis
wijn. In  latere rekeningen wordt de naam o.m. Nawee Lemere gespeld. Vanaf 1 670 zal een Claude 
Lemeere, ook gespeld als Lemaire en Lemerre, gedurende ruim veertig jaar instaan voor het onder
houd van de vensterglazen in de kerk. Ongetwijfeld was hij een zoon van vorige. 

1 2. KAM, Rekeningen resp. over 1 657-1 658, f0 49r0 en 50r0; 1 662-1 664, f0 52v0; 1 662- 1 664, f0 53v0; 
1 664-1 667 f0 52v0• 

1 3. Voor de opschriften zij verwezen naar F. DE POTTER en J. BROECKAERT: Geschiedenis van de 
Gemeenten" .  Arrondissement Eekloo. Tweede deel. Maldegem. Gent, 1 870-1 872 , en heruitgave, 
Handzame, 1 973, p. 1 1 9- 1 20. 

1 4. KAM, Kasboek 1830- 1845, p. 1 3- 1 5  en passim voor de aflossing van de lening; Begroting, rekening 
en bewijsstukken 1 830 en 1 831 , en volgende jaren betreffende de aflossing. 

1 5. KAM, Begroting, rekening en bewijsstukken resp. 1 879, 1 883, 1 890 en 1 901 . 
1 6. KAM, Verslagboek van de zittingen van de kerkraad, 1 895- 1 964, p. 79-80, 92-93; Begroting, rekening 

en bewijsstukken, 1 905. 
1 7. Gegevens ontleend aan een verslag van pastoor P. Van Overbeke in het Liber Memorialis van de Sint

Barbaraparochle te Maldegem, KAM. 



. . .  als binnen een middeleeuws "besloten hofken". 
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Het kerkplein 
Marc Martens 

De situatie van de Maldegemse kerk is vrij uniek: ze staat er i n  volle gemeentecentrum 
en toch, als binnen een middeleeuws "besloten hofken" ,  wat afgezonderd van de druk
te en het geraas dat de samenleving in  deze tijd meebrengt. Terecht wordt de stemming 
die men aantreft rond die kerk, op het vroegere kerkhof, nu de kerk-hof, wel eens ver
geleken met de sfeer van een begijnhof. Tot die ingetogen rust dragen het omgevende 
groen en de aanpalende bebouwing in niet geringe mate bij .  Terecht ook werd de drie
hoek van straten waarvan kerk en kerkhof het middelpunt zijn ,  dankzij het init iatief en de 
actie van Davidsfonds Maldegem, bij Koninklijk Beslu it van 1 0  februari 1 981 , als dorps
gezicht beschermd. Ook die kerk-hof, van kerkmuur tot kerkpad, bewaart de sporen van 
eeuwen leven en sterven. 

Toegangswegen 

Er zijn vier toegangswegen tot het kerkplein. De breedste is die vanaf de Marktstraat, 
naast het vroegere, in neogotische stijl omgebouwde schepenhuis. Aan de noordkant 
van het schepenhuis was tot 1 909 de gemeentelijke gevangenis, hebbende twee zol

dervensters met vaste ramen en ijzeren tralien die uitzicht hebben op het kerkhof; daar
tegenaan stond nog de gemeentelijke pissijn 1• In 1 91 6  werden daar, ter voorkoming van 
de vuilnis op het kerkhof, twee gemakken naast gebouwd 2 • 

De drie andere toegangswegen zijn niet veel meer dan gangen of wegels. 

Het Bal l ingstraatje, eveneens tussen Marktstraat en kerkplein, zou het pad zijn waar
langs uit de gemeente verbannenen, na een laatste kerkbezoek, de gemeenschap ver
l ieten. In Maldegem is het gemeenzaam bekend als "het strontstraatje".  Oostelijk van het 
Ballingstraatje lag eertijds theyden kerckhof, normaal de begraafplaats voor ongedoop
ten, godslasteraars en zelfmoordenaars, maar de benaming zou ook kunnen verwijzen 
naar een begraafplaats uit vóórchristel ijke tijden 3• 

Noordelijk van de kerk, tussen Edestraat en kerkplein, is er de Deken De Fonteynestraat, 
genoemd naar de man die van 1 778 tot 1 831 , meer dan een halve eeuw dus, pastoor was 
van Maldegem en vanaf 1 81 1  ook deken van het district Eeklo. Zo maakte hij als zielen
herder vier tijdvakken van de Belgische geschiedenis mee, waarvan de Franse tijd, met 
de ballingschap op het eiland Ré van 1 798 tot 1 802, beslist de meest heroïsche was 4 •  

Lange tijd was in dat straatje de toegang tot de pastorie. Dat imposante gebouw, waar
van gedeelten teruggaan tot de 1 7  de eeuw, kreeg zijn vorm hoofdzakelijk in de 1 8de 
eeuw; in 1 874-1 875 werd het gedeeltelijk herbouwd. Na een grondige restauratie in de 
loop van 1 980-81 , werd een toegang gemaakt op het zuiden, via de voortuin van de 
pastorie. De woning op de andere hoek van het straatje werd in  1 932 gebouwd als huis 
voor een onderpastoor. 

Een vierde pad verbindt het kerkplein met de Noordstraat. Het statige huis op de hoek, 
met zijn muren in grijze rotsstructuur en voorgevel die uitgeeft op het kerkhof, dateert in 
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zijn huidige vorm van ca. 1 850. Lange tijd was het kosterswoning, in 1 907 werd het door 
de kerkfabriek aangekocht als huis voor een onderpastoor. In het verlengde van het 
kerkpad l igt de Kapelaanstraat, waarvan de naam zichzelf verklaart: op de hoek woon
de de kapelaan die instond voor de kerkdiensten die Jacob van Halewijn omstreeks 
1 540 in zijn fundatie had vastgelegd. Van Halewijn zelf woonde daartegenover, waar nu 
nog het kasteeltje is. Tot midden de 1 7  de eeuw heette het smalle straatje echter baghij

nestraetken, omdat het langs het vroegere begijnhof van Maldegem l iep. Overgaand in 
de Burchtstraat en de Warmestraat, is het in  feite een deel van de oude kerkwegel van 
het Warmhof 5 • 

Dodenakker, grafstenen 

Bij dat laatste kerkpad, evenals bij de brede toegang aan de Marktstraat, staan arduinen 
hekpij lers met trad itionele doodssymbolen: schedel, knoken, zandloper en zeis. Ze 
geven meteen aan hoe smal destijds het pad rondom het kerkhof was. Het zijn waar
schijn l ij k  de vier blauwe arduyne pilasters die in 1 77 4-1 776 gekocht werden bij Jean 
Nicolas Trigalet; ze werden per schip vanuit Brussel naar Brugge vervoerd en vandaar 
met paard en kar naar het kerkhof van Maldegem gebracht 6• 

In de oude kerkrekeningen is bijna telkenjare sprake van werken aan de kerkhofmuren of 
-hekken, en van werken op het kerkhof zelf. Tussen 1 642 en 1 646 werd aan het kerkhof 
een grote houten poort met ijzerwerk gemaakt 7• Het planten een tiental jaren later van 
hondert olmen plantsoenen . . .  up tkerckhof en de vergoeding van doorens te haelen ende 

de selve te verbinden 8 , laten veronderstellen dat het kerkhof rondom afgeboord was met 
een dichte rij bomen met daartussen een doornhaag. De kerkrekeningen maken ook 
geregeld gewag van vergoedingen voor het snoeien van bomen op het kerkhof. 

De toegang tot het kerkplein, naast het schepenhuis, volgens een situatieplan van 
1 752 (Brugge, Rijksarchief, Kaarten en Plans, nr. 681 ) . Het plan hoort bij een pro· 
ces aangaande de koterage van Jan Devos, L op het plan. Links daarvan de 
achtergevel van Gill is Dhaenens. M duldt op een hoop steenpuin. 



Grafmonument van de familie Pecsteen, 
opgericht in 1 847. 

Grafplaat van pastoor Nicasius van Maldeghem, 
overleden in 1 552. 

Tegen de kerk aan stond een knekelhuisje, waarin de beenderen die bij het delven van 
nieuwe graven bovenkwamen, verzameld werden om later in een gemeenschapsgraf 
weer begraven te worden 9 • Op het kerkhof kwamen ook de zijportalen uit, waarvan de 
restanten aan weerskanten van de kerk te zien zijn in de tweede travee vanaf het westen. 
Ze waren vermoedelijk tot ca. 1 780 in functie. 

Het kerkhof rond de kerk bleef tot in het najaar van 1 873 in gebru ik. In oktober van dat 
jaar werd, na jaren lange strijd tussen gemeente- en kerkbestuur, een nieuwe begraaf
plaats buiten de kom van de gemeente in gebruik genomen 1 0• De betwistingen tijdens 
de jaren daarvóór leidden ertoe dat de kerkfabriek er vanaf 1 866 voor zorgde dat het 
kerkhof geëffend werd, dat wegels gedempt en verhoogd werden, dat 1 64 meter haag 
het pad rondom zou afboorden, dat er bestrating kwam en dat arduinen stij len de door
gangen zouden afpalen 1 1 •  

Het gemeentebestuur wilde die haag-planten, struiken, stokken, persen en latten; im
mers alles wat zij aldaar op gemelde kerkhof onlangs hebben geplant en geplaats: in 

overtreding aan de wet zien verdwijnen, maar het kerkbestuur stelde daartegenover dat 
het om verfraaiingen ging op de eigendom van de kerkfabriek 12• 

In de kerkmuren zijn een twintigtal grafstenen ingemetseld, vooral van voorname inge
zetenen van gemeente en parochie 1 3• De opschriften van de meest recente zijn nog vrij 
goed te lezen. Slechts een drietal ervan bekijken we hier wat nader. l 77 
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Het grafmonument voor Romaan Eugeen 
Van Maldeghem, gezien vanuit een poortje 
in de kerkmuur. Verschillende bewoners 
rond het kerkhof beschikten over zo een 
poortje, want niet volgens de reglementen 
was en aanleiding gaf tot betwisting. 

Het meest in het oog springt de monumentale graftombe die in de hoek tussen zuidbeuk 
en kruisarm van de kerk, op de plaats waar voordien het knekelhuis en de kalvarie ston
den, in 1 84 7 werd opgericht voor baron Phi l ippe Pecsteen. Boven het brede gevelveld 
is een rotspartij aangelegd met daarop een groot kalvariekruis. De Pecsteens zijn een 
oud adel l ijk geslacht, waarvan leden in de Maldegemse magistratuur terechtkwamen. 
Hun wapen treffen we ook binnen de kerk aan op glasramen en rouwborden. 

Tegen de zuidmuur van het Barbarakoor is in 1 872 een graf- en gedenksteen aange
bracht voor de schilder Romaan Eugeen van Maldeghem, verre nazaat van de vroegere 
heren van Maldegem en overleden in 1 867. In 1 860 schonk h ij het grote schi lderij 
Marteldood en Verheerlijking van de H. Barbara aan de kerk. Op het grafmonument is, 
behalve naam en wapen, ook een gebeeldhouwde kop van de kunstenaar aangebracht, 
gebeiteld door J .J .  Jaquet van Antwerpen. 

Even verderop, tussen een drummer van het zuidkoor en de poort van de gewezen 
sacristie, is de oudste hier bewaarde grafsteen ingemetseld, met daarop een priesterfi-



guur in liturgisch gewaad. Ter hoogte van de borst en bij de voeten zijn de vormen van 
respectievelijk een kelk en een schild uitgediept. Voorzeker waren die oorspronkelijk met 
marmer, koper of geëmailleerd koper ingelegd. In de vierpas-bloemen op de hoeken van 
de steen staan de evangelistensymbolen; het randschrift identificeert de priester als 
Nicasius van Maldeghem, pastoor in  Maldegem van 1 51 7  tot 1 552 en tevens deken van 
het district Aardenburg.  
De zandsteenplaat lag eertijds ongetwijfeld in de kerk zelf. Ze is het beslist waard be
schermd te worden tegen weersinvloeden en vandalisme. 

Het kerkhof wordt kerk-hof 

Aan het kerkhof viel lang geleden voor het kerkbestuur ook wel iets te verd ienen. Zo 
waren er o.m. inkomsten van poortjes en afwateringen die aangelanden op het kerkhof 
hadden. Het gras dat er groeide werd verpacht voor begrazing , maar in 1 677-79 werd 
een beslissing genomen waardoor het voortaan alleen nog maar mocht gesneden of 
gemaaid worden 14 • In de jaren zestig en zeventig van de 1 8de eeuw mocht de nacht
waker van de parochie er kosteloos over beschikken uyt consideratie dat hij alle nach

ten sa/ invigileren ende patrouilleren rondom de voormelde kerke 1 5 • Nadat in 1 908 weer 
gras en steenklaver was ingezaaid op het kerkhof, werd d it opnieuw verpacht. August 
Wil lems was toen de gegadigde 1 6 •  

De zonderli ngste inkomsten, althans gezien vanu it onze tijd, worden genoteerd bij de 
buitengewone ontvangsten als opbrengst der pis van de pissine op het kerkhof 1 1 • 

Wel l icht werd die opgekocht door een leerlooier. 

Eens de nieuwe dodenakker in de Katsweg was aangelegd, werd het kerkhof rond de 
kerk een "kerk-hof" en kwam er ook echte sierbeplanting. I n  1 882 werd de haag herplant 
om aldus de weg rondom het kerkhof te verbreden. Dat was vermoedelijk in functie van 
de processie die maandelijks rond het kerkhof uitging. In 1 909 werd eikenhouten hek
werk geplaatst, dat in 1 938 alweer vervangen werd door een haag 1 8 •  

Voor het onderhoud van aanplantingen en perken worden regelmatig betal ingen geno
teerd in de kerkrekeningen. Zo worden er o.m. acacia's, esdoorns en aucuba's aange
plant, in 1 894 zijn 28 crisenteims en 200 Reine Margerithe in  rekening gebracht, in 1 902 
zijn twaalf beukenbomen geplant, later nog ceders, rozen en aucuba's 1 9 • Na het rooien 
van de oudere bomen zijn vermoedel ijk in 1 940 en 1 948 de rode beuken aangeplant die 
nog steeds het kerkhof belommeren 20 • De knotl inden ten zuidwesten van de kerk staan 
al ingetekend op een plan van het kerkhof u it 1 867 21 • 

Processies en ommegangen 

Omstreeks 1 890 of iets later moeten de zeven kapellen tot stand gekomen zijn die, ver
spreid langs het gaanpad tussen haag en kerkgebouw, samen een ommegang vormen 
ter ere van Sint-Antonius van Padua. In de nissen zijn in hoog rel iëf scènes uit het leven 
van deze volkse heil ige voorgesteld. Van de eerste kapel ten noordwesten van de kerk 
vertrekkend en zo omgaand naar het zuiden, zijn dat: de prediking tot de vissen, het 
mirakel van het H. Sacrament, de verschijning van het Jezuskind, de wonderbare gene
zing van vallende ziekte, het hart in de geldkist, een dode wordt tot leven gewekt en de 
dood van Sint-Antonius. Hoewel daaromtrent maar weinig gegevens bestaan, wijst alles 
erop dat de kapellen er kwamen door toedoen van pastoor Henri Bouckaert, die van bij 
zijn aankomst in Maldegem in 1 888 de devotie tot Sint-Antonius vurig promootte 22• l 79 



80 1 

Gezicht op de St.-Barbarakerk. De hekpijlers met 
de doodssymbolen herinneren aan het vroegere 
kerkhof. Hier eindigt de kerkwegel die van het 
Warmhof kwam, over de (huidige) Burchtstraat 
en Kapelaanstraat (vroeger baghijnestraetken). 

Bij de restauratie van de kerk, d ie thans, winter 200 1 -2002, haar einde nadert, verdwe
nen veertien vierkante, gepleisterde vlakken die op de kerkmuren op geringe hoogte 
waren aangebracht, twaalf aan de noordkant, twee aan de zuidkant. Mogelijk heeft het 
aanbrengen van grafstenen tegen de zuidmuren een aantal van die vlakken, indien ze er 
ooit waren, doen verdwijnen; aan de noordkant is er maar één zerksteen ingewerkt. De 
betekenis van die vlakken is n iet duidel ijk, en ook hun ongelijkmatige verspreiding roept 
vragen op. Zo er oorspronkelijk slechts veertien waren, dan stonden daarop m isschien 
de staties van de kruisweg geschi lderd. Mogelijk waren er scènes uit een heil igenleven op 
voorgesteld, die samen een ommegang vormden. In beide gevallen zouden ze dan in ver
band kunnen staan met de maandelijkse processie die eerder al ter sprake kwam. Een 



andere, misschien de meest plausibele uitleg, is dat bij de begrafenis van een edele daar
op zijn of haar wapentekens werden afgebeeld. Bl ijkens hun locatie, o .m.  op de muren 
van de noordelijke transeptarm en de aansluitende beuk richting oost, opgetrokken in 
1 783, zijn die vlakken zeker nog na die datum voor een of ander doel in gebru ik geweest. 

Tegenover de kerkpoort staat een kalvariekruis. Het vervangt de kalvarie die in 1 847 
moest wijken voor de graftombe van de fami l ie Pecsteen. Voor de oude kalvarie bij het 
beenderhuis leverde Melchior Deras u it Brugge in 1 698-1 700 een houten Christus, die 
hij zijn leven lang in goede staat moest houden; Boudewijn van Maldeghem t immerde 
daar een dak boven 23• Uit de kerkrekeningen bl ij kt dat daar een lantaarn voor h ing.  

I n  1 983-84 werd het kerkplein gerenoveerd. 

Noten 

1 .  Gemeentearchief Maldegem, nr. 2767: Plan van het kerkhof, 1 867; kopie daarvan in het Archief van de 
Sint-Barbarakerk en parochie van Maldegem, = Kerkarchief Maldegem (verderop als KAM), 1 / IV B5. 

2. KAM, Verslagboek van de zittingen van de kerkraad, 1 895- 1 964, p. 1 85. 
3. KAM, Rekening over 1 655- 1 656, f0 7v0: • • •  een out hofstedeken noort daer bij metten oosthen. jeg

hens de beke jeghens theyden kerchof . . .  ; Idem, Staat van goed van Henricus Ambrosius Vermeersch, 
1 789, f0 42r0-v0: • • •  ende west den muer van het ballingh staetjen, ende is te weten dat in de voor
schreven erve liggen naest den kerckmuer veerthien roeden lands die genaemt worden het heijdens 
kerckhof volgens d'oude charters ende registers van de kercke van Maldegem . . .  

4 .  Zie daarover H .  NOTIEBOOM :  Pastoors van Maldegem. In :  Het parochiale leven. In onze tijd . . .  Deel 
2. Maldegem, 1 989, p. 1 9-39. 

5. J .  VAN MALDEGHEM: Maldegemse straat- en plaatsnamen. Uitg. Davidsfonds Maldegem, Maldegem, 
1 980, p. 38. 

6. KAM, Rekening over 1 774-1 776, f0 222v0-223r0, 234v0-236r0• 
7. KAM, Rekening over 1 642-1 646, f0 79r0-80v0• 
8. KAM, Rekening over 1 655-1 656, f0 50r0• 
9. KAM, Rekening over 1 670-72, f0 39 v0: Adriaen Ryfranck betaald voor het maken van een nieuw 

dootsbeenhuis op het kerkhof; Ibidem over 1 777-1 780, f0 1 26v0-1 2 7  r0: arbeidsloon om met twee tsa
emen gevrocht thebben twaelf daeghen en alf int maecken van putten ende daerin te vertranporteren 
uit het beenhuijs de doodts beenderen deser prochie. 

1 0. Zie daarover H. VAN DE ROSTYNE: Maldegem zet de stap van een kerkelijke naar een burgerlijke 

begraafplaats, 1862- 1 868. In:  Jaarboek van de heemkundige kring Het Ambacht Maldegem, 4 (1998), 
p. 51 -92. 

1 1 .  KAM, Begroting, rekening en bewijsstukken, 1 866, 1 867, 1 870. 
1 2. KAM, 1 I IV B5: Kerkhof 1 866-1 867; Gemeentearchief Maldegem, nr. 2767. 
1 3. Ze werden uitvoerig besproken door J .  VAN MALDEGHEM: Buitenrestauratie Barbarakerk (1998-2000). 

Tekst van oude grafzerken, met bespreking en illustratie. Uitg. Davidsfonds Maldegem, Maldegem, 1 998. 
1 4. KAM, Rekening over 1 677-79, f0 36r°, marginale notitie. 
1 5. KAM, Rekening over 1 768-1 770, f0 1 43v0-1 44r0; Ibidem over 1 77 1 - 1 773, f0 51 v0-52r0• 
1 6. KAM, Begroting, rekening en bewijsstukken, 1 908; Idem, Verslagboek van de zittingen van de kerk

raad, 1895- 1964, p. 1 20. 
1 7. KAM, Register van ontvangsten en uitgaven, 1 840- 1 872, passim; Idem, Begroting, rekening en bewijs-

stukken, 1 859. 
1 8. KAM ,  Verslagboek van de zittingen van de kerkraad, 1 895- 1 964, inlegblad (zitting 2 . 1 . 1 938). 
1 9. KAM, Begroting, rekening en bewijsstukken, 1 887, 1 888, 1 894, 1 902, 1 923. 
20. Ibidem, 1 940; Verslagboek van de zittingen van de kerkraad, 1895- 1 964, p. 401 . 
21 . Gemeentearchief Maldegem, nr. 2767, afgebeeld bij H. VAN DE ROSTYNE, o.c. ,  p. 81 . 
22. KAM, Begroting, rekening en bewijsstukken, 1 889: het huis Zens uit Gent levert een voetstuk en troon 

voor het beeld van Sint-Antonius; Ibidem, 1 897: de Antoniuskapelletjes worden van nieuwe ruiten 
voorzien en in juni zijn er kosten voor de verzending der plakkaten St Antonius, wat mag wijzen op een 
bijzondere bedevaart. Het was ook pastoor Brouckaert die vanaf 1 888 instond voor de bouw en 
inrichting van de Sint-Antonius- of broederschool, waarvan de kapel in 1 900 werd ingewijd onder het 
patronaat van dezelfde heilige; zie daarover: W. NOTIEBOOM ,  e.a.: Honderd jaar broederschool 
Maldegem. Maldegem, 1 989, p. 21 -25. 

23. KAM ,  Rekening over 1 698-1 700, f0 30v0• 





van de Sint-Barbarakerk 

]eroom Vcm Maldeghem 

Inleiding 

De beschrijving van het interieur wordt opgevat als een rondgang in de kerk. We komen 
binnen aan 'de mannenkant' ,  de.trad itionele benaming voor het kerkgedeelte rechts van 
de middengang,  gezien vanaf de ingang richting koor. Voorbij de doopvont begeven we 
ons in de rechterzij beuk en komen langs de sierlijke transeptarm of het Sebastiaanskoor. 
Vervolgens houden we halt in het zuidkoor met het Barbara-altaar. Dan komt uitvoerig 
het hoogkoor aan bod met het hoogaltaar, koorgestoelte en merkwaardige muursch i lde
ringen. Daarna hebben we het noordkoor met het Lievevrouwaltaar, en daar voorbij in de 
noordelij ke transeptarm het Sint-Annakoor met altaar. We beschrijven verder wat in het 
oog valt in de noordelijke zijbeuk van de benedenkerk en vertoeven dan even bij het dok
saal en het orgel. Ten slotte behandelen we de vier merkwaardige beelden onder de vie
ringtoren en bespreken we de predikstoel in de middenbeuk. 
Bij de rondgang beschrijven we de voorwerpen naargelang we die tegenkomen en zoals 
ze bij elk bezoek aan de Sint-Barbarakerk door iedereen te bezichtigen zijn ,  zoals de 
meubels, schilderijen, gebrandschilderde ramen, ornamenten, decoraties, attributen, 
enz. 

De meeste objecten hebben ook al vroeger het onderwerp uitgemaakt van publ icaties, 
met name in het Fotorepertorium van het Meubilair van de Belgische Bedehuizen 1 , in de 
Gids voor de Sinte-Barbarakerk te Maldegem 2, in  Het parochiale Leven 3, in  Oe Sint
Barbarakerk te Maldegem 4, in Tekst van oude Grafzerken, met bespreking en illustratie 5 
en in  Gebrandschilderde glasramen in de Maldegemse Sint-Barbarakerk 6• Bovendien 
werden een aantal kerkmeubels en ornamenten door ons en andere auteurs ook 
omstandig beschreven in verscheidene artikelenreeksen in het weekblad Vrij Maldegem. 
Het is de bedoeling in onderhavige bijdrage een u itgebreider en geactualiseerde 
beschrijving te brengen van het kerkinterieur met zijn uitrusting en opsmuk. l s3 
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Zuidelij ke zijbeuk 

Wijwatervaten 

' 

Bij het binnenkomen van de kerk staan we direct tegenover een pi laar, waartegen een 
gepolijst granieten wijwatervat is bevestigd. Het werd, samen met zijn pendant aan de 
noordkant, in 1 886 geleverd door het huis Reychler-De Keyser u it Eeklo voor de som van 
1 00 frank. Voord ien bevonden zich hier loden wijwatervaten. 
De schelpvorm van de wijwatervaten herinnert aan de doopschelp zoals die traditioneel 
voorkomt op voorstel l ingen van het doopsel van Christus in de Jordaan. 

Memoriesteen voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog 

Wenden we ons naar rechts, dan wordt onze aandacht gevestigd op een marmeren 
memoriesteen, tegen de westgevel van de rechterzijbeuk aangebracht ter gedachtenis 
van de Maldegemse oorlogshelden van 1 91 4-1 91 8.  Bovenaan staat "D.O.M." en 
"HULDE AAN ONZE H ELDEN",  gevolgd door twee reeksen van respectievelijk 1 5  en 1 4  
namen. Naast famil ienaam en voornaam zijn telkens de datum en plaats van overlijden 
gebeiteld. Onderaan vinden we "R . I .P."  en in de rechterbenedenhoek de naam van de 
maker "H .  CUVELIER TE RONSE". 
We nemen de gegevens omtrent de gesneuvelden hier over in  de volgorde en met de 
schrijfwijze zoals ze op de memorietafel voorkomen: 

Links: 
Van Den Neste Medard 
Van Landschoot Alfons 
Van Landeghem Leopold 
Van Speybroeck Achiel 
Marclé Jozef 
Van Den Bossche Emiel 
Sekeet Karel-Louis 
Lootens Cyriel 
Braet Edmond 
De Meyere Geerald 
De Smedt August 
De Bruyn Jozef 
Rieberghe Gustaaf 
Masson Armand 
Verstringe Edgard 

Rechts: 
Van Hecke Alfons 
De Baets Richard 
Moerman Serafien 
Wil lems Rene 
Terny Michiel 
Verstringe Hyppoliet 
De Vleeschouwer Jules 

t 20 Augusti 1 9 1 4  
t 25 Augusti 1 9 1 4  
t 2 8  Augusti 1 91 4  
t 1 2  September 1 91 4  
t 1 October 1 91 4  
t 1 November 1 91 4  
t 3 November 1 91 4  
t 3 Februari 1 91 5  
t 4 Februari 1 91 5  
t 27 Maart 1 91 5  
t 27 Apri l 1 91 5  
t 5 Augusti 1 91 5  
t 1 8  October 1 91 6  
t 2 October 1 91 4  
t 27 Augusti 1 9 1 9  

t 1 December 1 91 6  
t 23 December 1 91 6  
t 28 December 1 9 1 6  
t 2 5  Mei 1 91 8  
t 29 Jul i  1 91 8  
t 6 September 1 91 8  
t 28 September 1 9 1 8  

Beyghem 
Namen 
Pessche 
Eppeghem 
Waelhem 
Adinkerke 
Lombaertzijde 
De Panne 
Oostkerke 
Hoogstade 
Hoogstade 
Hoogstade 
Parijs 
Waelhem 
Vinckem 

Het Sas 
De Panne 
Holzminden 
Oostduinkerke 
Lorre 
Boulogne op Zee 
Langemarck 



Schelstraete Robert 
Dhont Alfons 
Van Caeseele Domien 
Cromheecke Guido 
Vercruysse Camiel 
Potvl iege Louis 
Boterberghe Andries 

t 31 October 1 91 8  
t 1 0  November 1 91 8  
t 1 0  November 1 91 8  
t 1 4  November 1 91 8  
t 8 December 1 91 8  
t 1 4  Maart 1 9 1 9  
t 30 October 1 91 7  

Knesselare 
Hardewijck 
Durrington 
St Jean Cap Ferrat 
Adinkerke 
Luik 
Steenkerke 

De laatste twee namen van elke reeks zijn vermoedelijk later toegevoegd ,  daar zij de 
chronologie van de overlijdensdata niet volgen. 

De doopvont 

Door smeedwerk omheind, staat vóór de zo-even besproken memoriesteen de arduinen 
doopvont met koperen deksel, ontworpen door architect Frans Van Daele uit Leuven. De 
vont is aan de kerk geschonken door een echtpaar dat zelf kinderloos bleef, de heer en 
mevrouw Leon De Coninck-De Vos uit de Stationsstraat in Maldegem. Leon De Coninck was 
de stichter van de nu verdwenen boomkwekerij Pomona. Ook de vloer en muurbezetting wer
den door hen bekostigd in 1 930. De doopvont zelf werd reeds geplaatst de 1 Ode september 
1 928 en verving een oude marmeren vont, waarvan we niet weten waar die gebleven is. 
De doopvont wordt niet meer gebruikt. Tegenwoordig wordt er vooraan in' de kerk 
gedoopt uit een bekken op een mobiele tafel. 

Glasraam: De Kruisdood van Christus 

Het grote gebrandschi lderde raam boven de doopvont stelt de kruisdood van Christus 
voor. Naast de kruisstam zijn afgebeeld :  l inks Jezus' moeder Maria, rechts de l ieve
l ingsapostel Johannes en nog een vrouw die we kunnen aanzien als Maria-Salomé. Aan 
de voet van het kruis zit de boetvaardige bekeerl inge Maria Magdalena geknield . 
Kruis en figuren staan expressief afgetekend tegen de achtergrond van Jeruzalems 
muren, waarboven een kobaltblauwe hemel dreigt. De tragiek van Jezus' doodstrijd 
hangt in de lucht. 
Het tafereel is als een momentopname uit een passiespel: stereotiep en theatraal . Het zit 
gevangen in een hybride renaissancistische portiek. Boven de rondboog l iggen in vol
maakt spiegelbeeld twee kleurrijke, van vruchten overstromende hoornen van overvloed. 
In de kroonnis voedt, als symbool van de Christus, een pelikaan zijn jongen met harten
bloed. De gelaagde zuilen, voorzien van ornamenten (schelpen, guirlandes), dragen rijke 
kapitelen. 
Op de rechtersokkel lezen we dat het raam in 1 938 geschonken werd door jonker Frederic 
Dhont. Op de l inkersokkel vinden we het gehelmde wapenschild van de weldoener: een 
naar rechts klimmende hond van zilver op een veld van keel. Op een band onder het tafe
reel is de volgende passende zin te lezen: "Hij minde mij en gaf Zichzelf voor mij". 

Uit het Liber Memorialis 7 weten we dat het raam 1 5 .000 fr. gekost heeft. De schenker, 
Frederic Dhont, was de i l lustere adell ijke bewoner van het Sint-Annakasteel in het cen
trum van Maldegem. H ij stierf ongehuwd op 31 oktober 1 956. 
Rechtsonder op het raam vinden we de g lazenier vermeld : A. De Lodder-Peene uit 
Brugge. I n  het rijke archief van de glazeniersfamil ie Dobbelaere bevinden zich twee inge-
kleurde tekeningen van dit Maldegemse kerkraam. l ss 



Glasraam: De Kruisdood van Christus. 

Het g las-in-loodraam is tamelijk goed bewaard gebleven. Ondanks de sterke stijlver
menging aanzien we dit raam toch als een degelijk werkstuk. De afmetingen bedragen 
ca. 5 bij 2 ,60 m .  



Oude communiebank 

Ter gedeeltelijke afbakening van een parochiale nieuwshoek zijn vier gedeelten opge
steld van communiebanken, afkomstig uit de oude, in 1 878 gesloopte Sint-Vincentius
kerk van Eeklo. U it de Maldegemse kerkrekeningen weten we dat Eeklonaar Charles 
Smitz in april 1 889, voor de som van 500 frank, de fragmenten communiebank in de zij

degangen der kerk van Maldegem heeft geplaatst. 

We gebruikten daarnet de meervoudsvorm banken, omdat we van mening zijn dat de 
huidige her en der gemonteerde gedeelten niet in hun oorspronkelijke samenhang staan. 
Te oordelen naar de iconografie, komt het ons voor dat in de oude Romaanse kerk van 
Eeklo twee communiebanken waren samengesteld, de ene met taferelen uit het leven 
van de kerkpatroon Sint-Vincentius van Saragossa, de andere met thema's die verwijzen 
naar de stichting en werking in Eeklo van de Confrérie van de Orde van de H. Drie
vuldigheid, ook de trin itariërs of slavernijconfrérie genoemd. De orde, gesticht door 
Johannes van Matha, t 1 2 1 2 , samen met de H. Felix van Valois, t 1 2 1 3, zette zich in 
voor de vrijkoping van christenslaven uit de handen van de Moren. 
I n  750 jaar Eeklo 0 vinden we wel iswaar gegevens over de communiebanken, maar toch 
leren die ons n iet wat daarop precies is voorgesteld,  waar ze eertijds opgesteld stonden, 
wie ze gemaakt heeft of hoeveel ze ooit gekost hebben. Ter i l lustratie beelden we twee 
panelen af. In de jaargangen 1 986 tot 1 988 van het weekblad Vrij Maldegem 9 hebben 
we uitvoerig over alle aanwezige panelen gehandeld . 

De Heilige Drievuldigheid, een afbeelding verwijzend naar de trinitariërs. Het medaillon is gevat tussen breed 
golvende ornamenten van bladwerk, korenaren en wijntrossen.  l s7 
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Bij gebrek aan gegevens met betrekking tot zijn bestemming 
in Eeklo, is het begrijpelijk dat de interpretatie van sommige 

voorstell ingen uiteenloopt. Naar onze mening is in dit  
medaillon de gevangenneming van de heilige Vincentius 

door stadhouder Decius voorgesteld. 

Het is voor sommigen waarschijn l ijk n iet overbodig iets meer te vertel len over het vroe
gere gebruik van de communiebank. Over het algemeen vormde ze een afsluiting tussen 
de koorru imte en de voorkerk. Achteraan het meubel waren twee lange doeken 
bevestigd: een van wit l innen en daarboven een van gekleurd fluweel. Bij de communie
gang keerde de koster of een misdienaar de doeken over de bank, zodat de witte doek 
nu bovenop lag. De gelovigen knielden neer op de bank en staken beide handen onder 
de witte doek om zo een tafeltje onder hun gezicht te vormen en, met neergeslagen 
ogen, de eucharistie op de uitgestoken tong te ontvangen. 

• 

Nu nog een communiebank voorzien van doeken in een kerk of kapel aantreffen, zal wel 
een zeldzaamheid zijn .  



De kruisweg 

Omdat we de veertien taferelen van de kruisweg over de rondgang van de kerk verspreid 
aantreffen, weiden we er hier reeds over u it .  
De Maldegemse kruisweg werd in 1 858 geschi lderd door de Gentse historie- en por
tretschi lder Jan Van der Plaetsen. De veertien doeken kostten samen 2 .250 fr. 
Her en der vertonen sommige schilderijen reeds gaten en uitrafel ingen en staat de verf 
schraal en mager. Een goede restauratie zou toelaten de classicistische werken beter op 
hun waarde te schatten. Het artistieke gehalte van de kruiswegtaferelen is immers hele
maal niet ondermaats. 

Teneinde de waarde van een kruisweg beter in te schatten, schetsen we in het kort de 
geschiedenis van de meeste trad itionele kruiswegen in onze kerken. 
De kruiswegoefening ontstond pas in de 1 5de-1 6de eeuw, en is vooral verspreid door 
toedoen van de franciscanen. Aanvankelijk varieerde het aantal staties sterk; zeven was 
het minimum. Pas in de 1 8de eeuw werd de kruisweg met 1 4  staties algemeen, en kwam 
men tot deze volgorde: 

1 .  Jezus wordt ter dood veroordeeld - 2. Jezus neemt zijn kruis op - 3. Jezus valt voor 
de eerste keer onder de kruislast - 4.  Jezus ontmoet zijn Moeder - 5. Simon van Cyrene 
helpt Jezus zijn kruis dragen - 6. Veronica droogt Jezus' gelaat af - 7. De tweede val 
onder het kruis - 8. Ontmoeting met de wenende vrouwen - 9.  Jezus valt voor de derde 
keer - 1 0. Jezus wordt van zijn klederen beroofd - 1 1 .  Jezus wordt aan het kruis genageld 
- 1 2. Jezus sterft aan het kruis - 1 3. Jezus wordt van het kruis afgenomen - 1 4 . Jezus 
wordt in het graf gelegd. 

Voor slechts acht staties vindt men voldoende grond in de evangeliën. De eerste en de 
elfde tot en met de veertiende statie stemmen overeen met het relaas van de vier evan
gel isten; van de tweede en de vijfde statie maken drie van hen gewag. De achtste sta
tie, Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem, wordt enkel door Lucas vermeld . 
Voor de zes resterende passiescènes bestaat geen bijbelse grond. De vierde, Jezus ont
moet zijn Moeder, komt overeen met één van de "zeven smarten van Maria" . De legen
de van Veronica en de gelaatsafdruk van Christus raakte pas vanaf de 1 1  de eeuw ver
spreid. 
De kruiswegoefening, ooit een vast onderdeel van de dodenwake in de kerk de avond 
vóór de uitvaart, wordt heden ten dage nog maar zelden gehouden. In de passieweek 
houdt men ze nog in ere. Het in onbruik raken van een devotie moet echter n iet het ver
dwijnen van dergelijke taferelen betekenen: uitnodigend tot contemplatie en met een 
onmiskenbare didactische functie, zijn ze in de loop der tijden ook een vast onderdeel 
van de westers-christelijke iconografische cultuur geworden. 

Lambrisering en ramen 

Tegen de muur van de rechterzijbeuk is eikenhouten lambrisering aangebracht met inge-
werkte zitbanken, die nog wel eens gebruikt worden, vooral bij druk bijgewoonde begra- t 
fenissen. We zullen ze op het einde van onze rondgang ook aantreffen langs de tegen-
overstaande noordmuur van de kerk. Tot midden de jaren tachtig van vorige eeuw 
hadden die zitbanken een voorbeschot, zodat ze een afgesloten zit- en knielruimte 
vormden, waar men via een lage deur kon instappen. In de volksmond noemde men dat l s9 
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"de leest". Onder deken Vereecke werden de knielbanken en de voorwand weggebro
ken, zodat meer stoelen in de kerk konden geplaatst worden. De " leest" werd vooral 
gebru ikt als zowat al le kerkstoelen bezet waren. Men betaalde er hetzelfde stoelgeld als 
de andere kerkgangers. 
De lambrisering die we verder over de hele omtrek van de kerk aantreffen, is, op die in 
het hoogkoor en terzijde van het Barbara- en het Maria-altaar na, aangebracht in 1 962. 

In het muurvlak van de zuidbeuk van de benedenkerk zijn bij de wederopbouw van de 
benedenkerk in 1 778-1 779, vier wijde ramen in classicistische stijl aangebracht. Drie 
ervan zijn voorzien van kathedraalglas (dik, gegoten helder of getint glas met oneffen 
oppervlak) ,  het vierde is gedeeltelijk van gebrandschi lderd glas. 

Glasraam: De Sleuteloverdracht 

I n  het vierde raam, tegen het transept aan, is de overhandiging van de sleutels door 
Christus aan de apostel Petrus voorgesteld,  één sleutel van de aardse Kerk, één van het 
hemels Koninkrijk. In de Gulden Legende lezen we dat Petrus een gouden en een zilve
ren sleutel ontving,  de eerste om verg iffenis te schenken, de andere om te excommu
n iceren. 

Christus is h ier voorgesteld met kruisn imbus. Op de achtergrond van het tafereel verrijst 
de grijze koepel van de Sint-Pieterskerk van Rome boven de schematisch weergegeven 
zeven heuvels van de stad. De scène is gevat in een ovale sierband met vier knopen. 
Aan de rand van het raam zit een l ichtgekleurde sierband, terwijl het vrij gebleven raam
vlak g las in lood bevat in zachte tinten van zeegroen, over gelig en l ichtblauw tot hel
derwit. 

Op het raam lezen we dat het geschonken is door pastoor Pieter Morre in het jaar 1 940 
en dat het werd uitgevoerd door het atel ier A. De Lodder-Peene uit Brugge. Petrus 
Morre, geboren in Geraardsbergen op 2 1  december 1 870 en overleden in Maldegem op 
1 O juni 1 948, was pastoor in Maldegem van 23 mei 1 926 tot aan zijn dood. Ongetwijfeld 
heeft h ij met de keuze van Petrus als onderwerp van dit glasraam zijn naamheil ige wil
len eren ; misschien heeft hij daarbij ook gedacht aan Petrus als vroegere patroon van de 
Maldegemse kerk. 

Zuidelijk  transept 

Rouwborden of obiits 

Tegen de westelijke muur van de zuidel ijke transeptarm zijn vijf obiits opgehangen, ook 
nog rouw- of wapenborden of memorietafels genoemd. Dergelijke houten tafels, 
beschi lderd met een blazoen, herinneren ons aan het overlijden van een notabele. Obiit 
betekent: ging (God) tegemoet; wapentekens en data identificeren in principe de overle
dene. Deze wapenborden gaan terug op een middeleeuwse traditie, waarbij de wapen

rusting en -tekens van een overleden edele in de lijkstoet werden meegedragen. In zeke
re zin kan zelfs gesteld worden dat obiits sinds de 19de eeuw·de begraving en tombe of 
grafsteen vervangen die personen voordien wegens hun stand en aanzien in de kerk zelf 
kregen. Aldus zijn ze een bestendig "in memoriam " 10• 



Glasraam: De sleuteloverdracht aan Petrus. 

23 augustus 1 866: Marie Justine van Maldeghem, 0 Dentergem 06 februari 1 801 . 
30 juni 1 846: baron Phi l ippe Pecsteen ,  0 7 juni 1 775. 
26 augustus 1 867: Romaan Eugeen van Maldeghem, schi lder, 0 Dentergem, 23 april 
1 81 3. 
1 2  juni 1 861 : Anna-Jeanne de Lampreel ,  0 27 augustus 1 793, echtgenote van Charles 
Honoré baron Pecsteen. Dame de Lampreel was de laatste van haar stam en wapen. 
Het vijfde wapenbord brengt de stam van Maldeghem in herinnering. Dat besluiten we 
uit een (deels onleesbaar) randschrift: "Pro omnibus defunctis . . .  Maldeghem" en de 
wapenspreuk " Loyale". l 91 
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Biechtstoel 

Renaissancebiechtstoel uit 
1 653. 

Tegen de zu idelijke wand van de transeptarm staat al eeuwen een klassieke renaissan
cebiechtstoel. Een kleine cartouche op de kroon l ijst dateert het meubel in 1 653. Dat 
stemt overeen met een vermelding in de kerkrekening van die tijd ;  ze leert ons meteen 
ook de maker van de biechtstoel kennen: Jacobus Sauvage uit Gent. 
De biechtstoel heeft een strakke architecturale opbouw en klassieke renaissanceorna
menten, o.m. gegroefde pi lasters, putti en bloemenranken . Een deurpaneel is vernieuwd. 

Het l ij kt ons daarbij n iet overbodig het door ouderen nog zeer goed gekende "te biech
te gaan" te beschrijven. 
Vóór de biechtstoel stonden twee rijen stoelen, waarop de biechtelingen neerknielden 
in afwachting van hun beurt. In het midden van de biechtstoel nam de priester plaats. 
Een lage volle deur met daarboven twee opengewerkte deurtjes die met gordijnen 
afgesloten werden, zorgden ervoor dat de biechtvader in het halfdonker zat. De biech
telingen knielden neer op een bankje in de zijvakken. Ook zij zaten in het halfduister, 
want men hoorde het zware afsluitdoek van het biechthokje achter zich dicht te trek
ken. Men zat met zijn gezicht naar een houten rasterwerk, dat aan de kant van de 
biechtvader met een schuiflu ik lu ik door hem kori geopend of afgesloten worden. In 
de biechtstoel werd met gedempte stem gesproken. Wanneer de priester het lu ik weg
schoof en de biechteling zegende, kon die zijn belijdenis beginnen. Na een kort 
gesprek of een bezinning legde de priester de biechtel ing een penitentie op, zwaar of 
l icht naargelang de beleden fouten. Na een akte van berouw kreeg de biechteling door 
de zegen van de priester, absolutie of vergeving van zijn zonden. Aan de penitentie 
werd meestal onmiddell i jk na de biecht voldaan: in de kerk bad men dan de opgeleg
de drie weesgegroeten, of de vier akten, een paternoster . . .  



Glasraam: Piëta of Nood Gods 

Dit glasraam van groot formaat is geplaatst in de zuidel ij ke kru isbeuk. Het wordt opval
lend ontsierd door het wegvallen van de contourlijnen van verschil lende figuren.  In het 
Liber Memorialis schrijft E .H .  deken Van Overbeke in de hem eigen stijl en geest: In 1950 

werd het kleurraam Kruisafdoening aan de zuiderkruisbeuk uitgenomen. Het glasraam in 

1890 geschonken door Melanie en Marie-Louise Van Wassenhove werd volledig in nieuw 

lood gevat. De bruine nachtlucht van het tafereel, die het venster te veel verduisterde, 

werd vervangen door een vechtende wolkenlucht, die tragisch aandoet en een belofte 

laat vermoeden van de glorende zonnemorgen van Pasen. Aangenomen kan worden dat 
de toestand van de g lasschildering zwaar geleden heeft van die restauratie. Vermoedelijk 
heeft het gebruik van zuren om het g las te reinigen de contourlijnen van vooral de 
gezichten van Maria en Jezus weggeëtst. 
We hebben aan de benaming, piëta of Nood Gods, de voorrang gegeven boven kru isaf
neming. Vooraan zit Maria, die het l ichaam van haar dode zoon op haar schoot heeft ont
vangen. Verder zijn de volgende personen afgebeeld: de wetgeleerde N icodemus, die 
met Jezus een nachtelijk gesprek gevoerd heeft en hier de doornenkroon in zijn hand 
houdt. H ij bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer honderd pond,  om het 
l ichaam van Jezus te balsemen. Dan Jozef van Arimatea, een l id van de Hoge Raad of 
het Sanhedrin en reeds leerl ing van Christus, maar in het geheim ,  u it vrees voor de 
joden. H ij werkte niet mee aan de veroordeling van Jezus. H ij was het die aan Pi latus de 
toelating vroeg om het l ichaam van Jezus van het kru is af te nemen om het te begraven. 
In het voor hemzelf uitgehouwen rotsgraf, in zijn eigen tuin,  legde Jozef het l ichaam van 
Jezus te ruste. Jozef van Arimatea draagt de drie kruisnagels. Daarnaast zien we nog de 
apostel-evangelist Johannes en Maria Magdalena. 
Het portiekretabel waarin de voorstel l ing gevat is, heeft aan weerszijden composietzu i
len waarvan de kapitelen engelenfiguren dragen. De architraafbalk is met een tempelge
bouw bekroond. Het sjablonenwerk van de achtergrond buiten het hoofdtafereel ademt 
een neorenaissance geest. 
In een ovaal medail lon onderaan het tafereel staat in gele letters op een rode achter
grond de Latijnse tekst: "Tuam ipsius animam perstransibit g lad ius". Het zijn de profeti
sche woorden die Simeon sprak tot Maria bij de opdracht van Jezus in de tempel: "Een 
zwaard zal u het hart doorboren". In feite is dit raam een mariaal raam, omdat het langs 
Jezus' dood verwijst naar het leed van Maria. 

Het glasraam werd geschonken door Melanie en Louise Van Wassenhove, kinderen van 
Nestor en Isabel le Heyndrickx, afkomstig uit Aarsele. Ze bleven beiden ongehuwd, en 
waren tabaksfabrikanten en winkeliersters. Hun uitbating bevond zich op de hoek van 
de Stationsstraat en het Boudewijn Lippensstraatje, waar nu een bakkerij gevestigd is. 
Melanie werd geboren in Aarsele en stierf in Maldegem de 29ste mei 1 865 op 62-jarige 
leeftijd .  Louise, eveneens geboren in Aarsele, overleed als 85-jarige rentenierster in 
Maldegem op 3 januari 1 898. 

Dat het glasraam een werkstuk is van glazenier Jules Dobbelaere, weten we uit het fami
l iearchief. E .H .  Van Overbeke noteerde dat het geplaatst werd in 1 890, wat bevestigd 
wordt door gegevens in het archief-Dobbelaere. 



Altaar van Sint-Sebastiaan of van het Heilig Kruis 

In de kerkrekening van 1 620 is er sprake van de Sint-Sebastiaanskapel waaraan Pieter 
Taeye toen een deur t immerde. Wellicht was die ruimte echter ook al vóór de gods
diensttroebelen min of meer van de rest van de kerk afgescheiden als eigen kapel van 
de schuttersgi lde. Ook deken Kerremans heeft het in zijn kerkvisitatieverslag van 1 691 
over een kapel . H ij vermeldt dat het altaar dat er staat geconsacreerd is als altaar van 
het Hei l ig Kruis,  maar pastoor Diserin (te Maldegem van 1 680 tot 1 704) weet hem te ver
tel len dat de kapel ten tijde van Karel V op verzoek van de heer van Maldegem overge
dragen was aan de gi lde van Sint-Sebastiaan, die ook het altaar bekostigd had. Die heer 
van Maldegem zal Jacob van Halewijn geweest zijn .  Het altaar dat de deken beschrijft is· 
naar al le waarschijn l ij kheid te vereenzelvigen met het huidige en te dateren tussen 1 650 
en 1 675. M isschien is het een werkstuk van de Brugse meubelmaker en houtsnijder 
R ijckaard Brouckman, die ook het Sint-Anna-altaar maakte. Deken Kerremans meldt ook 
dat het schilderij boven het altaar de kruisafneming voorstelt. We merken hierbij op dat 
het nu aanwezige schilderij well icht hetzelfde is dat deken Kerremans zag, hoewel het 
geen kru isafneming is maar het tafereel u it de passiecyclus dat bewening genoemd 
wordt, ook piëta of Nood Gods. 

Het altaar is van gepolychromeerd hout. Met zijn oud verguldsel en bruine beschildering 
komt het zacht maar toch imponerend over. Het is een portiekaltaar; de vier getorste zui
len, twee aan twee geplaatst respectievelijk achteraan en van voren, geven het geheel 
een barokke al lure. De zui lbases zijn ci l indrisch en versierd met ciseleerwerk: bladran
ken met in het midden een vogel die een druiventros aanpikt op de uiterste zuilen, een 
putto tussen bladranken op de binnenste. Op de bogen van het gebroken fronton l iggen 
twee engelenfiguren die ooit attributen in de handen hebben gehouden, vermoedelijk in 
verband met Sint-Sebastiaan. Breed uitgewerkte voluten flankeren de kroonkapel, waar
in  een 1 7de-eeuws gepolychromeerd houten beeld van Sint-Sebastiaan staat. Op het 
deelfronton tussen de bovenl ijst van het schilderij en de bekronende kapel staat in gou
den letters het kruisgebed "O Kruis! Onze Eenige Hoop, Wees Gegroet".  Dit indrukwek
kende altaar getuigt dus van een dubbele bestemming: naar opschrift en sch i lderij is het 
een Kruisaltaar, het beeld van Sint-Sebastiaan in de kroonnis verwijst naar een verering 
van de patroon van de handboogschutters. 

Sint-Sebastiaan was een officier van de lijfwacht van keizer Diocletianus en al was h ij 
een trouw dienaar van zijn meester en gaf hij de keizer wat de keizer toekomt, christen 
zijnde gaf hij eerst aan God wat Hem toekomt. Het gevolg was dat hij, ca. het jaar 288 
in Rome martelaar werd voor zijn geloof. Het verhaal wil dat hij twee keer gedood werd. 
Eerst werd h ij met pijlen beschoten, maar als bij wonder genas hij van zijn wonden. 
Nadien werd hij doodgeslagen met een knuppel. Zijn l ichaam werd begraven naast dat 
van paus Fabianus in de catacomben van de Via Appia. Daarom hebben ze samen hun 
feestdag op 20 januari. 

In Maldegem werd ten tijde van Keizer Karel een Sebastiaansgilde gesticht. Omtrent 
1 830 werd ze ontbonden, maar in 1 858 weer opgericht. In die tijd hadden de schutters-

. 

Rechts: zuidelijk transept met het barokke H. Kruis· of Slnt-Sebastiaansaltaar. Op deze opname 
van ca. 1 954 zien we ter hoogte van de kroonnls nog de engelenfrles, aangebracht In 1 928; 

ze liep rondom door over de hele kerk. Tussen het zullkaplteel en het altaarfronton is een ver· 
springing te merken In de muurdlk1e; ze geeft de vroegere diepte aan van het transept. 
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gi lden al hun mi l itaire betekenis verloren. I n  augustus 1 930 werd de Sebastiaansgilde 
tot Koninkl ij ke Maatschappij verheven. Op 2 augustus 1 953 vierde ze haar honderdjarig 
bestaan. Kwamen in veel paroch ies boogschuttersgilden voor, dan toch waren de ker
ken waarin ze zoals in Maldegem een eigen kapel hadden, eerder zeldzaam. 
Vóór het recent vernieuwd antependium van het altaar staan op een witmarmeren plaat 
de namen van aan kanker gestorven mensen, met de tekst "Kom op tegen kanker 1 997-
1 999". Op de vert immerde altaartafel staat een groot modern beeld van Broeder lsidoor. 

Sint-Barbarakoor 

Glasraam: De H.  Theresia van het Kind Jezus 

In een brief van 27 maart 1 930 aan pastoor Petrus Morre, betitelde g lazenier Gustaaf 
Ladon d it kunstwerk als de H. Theresia van het Kind Jezus versiert het beeld van de 

Gekruiste met bloemen. I n  een kloostergang staan of kn ielen zes karmel ietessen bij een 
stenen kruisbeeld .  Over het hele tafereel l iggen rozen verspreid. De rechtstaande zuster, 
l inks van het kruis, is de H .  Theresia van Lisieux. 
Onder het tafereel vinden we over de ganse breedte van de drie registers de Latijnse 
tekst " N isi efficiamin i  sicut parvu l i  non intrabis regnum coelorum",  wat betekent: "Zo g ij 
n iet wordt als kinderen, zult gij n iet binnengaan in het Rijk der Hemelen". Op de voet van 
het kruis lezen we de Lat ijnse groet "O Crux Ave", d . i .  "Gegroet o Kruis". 
Het wapenschi ld onderaan is dat van de toenmalige bisschop van Gent, Mgr. Honoré 
Coppieters, in ambt van 1 927 tot 1 947. Als wapenspreuk koos hij "Fide et Caritate", 
"Met Geloof en Liefde". Het schild is bekroond met staf en mijter, en is horizontaal ver
deeld in drie delen. I n  de bovenste band is op een azuren achtergrond het Alfa- en 
Omegateken aangebracht, in de middenband staan op een zi lveren veld drie rozen van 
keel ,  onderaan een gouden kruis op azuren veld .  

D i t  raam is  aan de Sint-Barbarakerk geschonken door het echtpaar Alfred De Facq - Ida 
De Baets uit dank voor een bekomen genezing . Alfred De Facq, geboren in Lokeren op 
1 1  januari 1 870, was een befaamd fabrikant van manden en rietmeubelen, toen 
woonachtig in de Noordstraat. H ij huwde in 1 900 met Ida De Baets, geboren in 
Maldegem op 2 maart 1 876. Alfred overleed op 28 september 1 936, zijn echtgenote op 
26 november 1 954. 
Het raam is een kunstwerk van de Gentse g lazenier Gustaaf Ladon. Het aanbrengen in 
de kerk werd voltooid tegen de viering van H.  Sacramentsdag op 19 juni 1 930. Het kost
te 9.686, 25 frank. Het meet circa 3,50 bij 1 ,60 m.  

Het is passend bij de bespreking van het glasraam enige aandacht te vragen voor de per
soon van de H. Theresia van Lisieux. Geboren als Marie Française Thérèse Martin op 
2 januari 1 873 in Alençon, trad zij reeds op vijftienjarige leeftijd in het karmelietessenklooster 
van Lisieux. Theresia toonde haar grote l iefde voor Christus door alle ellende van het leven 
met toewijding te dragen, ook in het klooster. Slechts negen jaar bracht zij er door: op 
30 september 1 897 stierf zij, 24 jaar oud, na een kort maar zeer zwaar ziekbed. Weldra 
genoot zij een grote verering; mirakelen bleven niet uit en reeds in 1925 werd zij heilig ver
klaard. In 1 928 werd zij door paus Pius XI aangesteld als patrones van de missies en de mis
sionarissen. Op Missiezondag 1 9  oktober 1 997, is de H. Theresia van het Kind Jezus en het 
Heilig Aanschijn in Rome door paus Johannes Paulus I l  plechtig uitgeroepen tot kerklerares. 



Glasraam: De veroordeling van de 
H. Barbara. 

Glasraam: Veroordeling van de H. Barbara tot de marteldood 

In het l inkerlancet troont een koning met scepter en kroon; naast hem leest een d ienaar 
van een perkament het doodsvonnis voor. In de middelste l ichtbaan knielt de H. Barbara 
op de grond, beide handen voor de borst gevouwen . Op de achtergrond ontvouwt zich 
een landschap met een ommuurde burcht met hoge toren. In de rechterbaan staat een 
beul met in de ene hand een opgerolde koord, in de andere een groot zwaard dat met 
de punt op een bekleed schavotje rust. Achter hem kijken twee vrouwen toe. 
Onder het tafereel staat in een tekstband " lnvocavi Dominum et non derel inquat me in 
die tribulationis meae". Vrij vertaald luidt dat: "Ik heb de Heer aangeroepen en H ij heeft 
mij niet verlaten in  moeil ijke dagen" .  Daaronder prijkt het gekroonde wapenschild van 
Maldegem met de spreuk "Loyal" ,  "Getrouw". 

Volgens de schenkingstekst onderaan is dit glasraam geschonken door "De Parochia
nen ter eere van de H. Barbara uit dankbaarheid - 1 930". Zoals het vorige is het een werk 
van Gustaaf Ladon, en de plaatsing ervan was eveneens voltooid tegen Sacramentsdag 
1 930. Het glasraam is voor een deel, 5 .550 fr. , bekostigd door de priesters geboortig van 
Maldegem, de kerkfabriek droeg 3 .836 fr. bij. De totale kostprijs, wapen inbegrepen, 
kwam op 9.686,25 fr. Afmetingen circa 3,50 bij 1 ,60 m .  

Barbara leefde begin 4de eeuw. Ze  was de  dochter van de  rijke heiden Dioscurus van 
Nicomedië. Om zijn dochter af te houden van een bekering tot het christendom sloot hij 1 97 



haar op in een vestingtoren. Ondanks haar isolement werd zij gedoopt. Zij l iet in de toren 
drie  ramen aanbrengen die haar voortdurend het geloof in de H. Drievuldigheid voor 
ogen brachten. Toen haar vader vernam dat zij zich tot het christendom bekeerd had, 
werd h ij woedend, bracht haar voor de rechter en l iet haar folteren. N iets h ielp. Het ver
haal wil dat de vader zijn dochter eigenhandig onthoofdde, maar onmiddellijk daarop 
doodde een bl iksemschicht hém zelf, zodat hij naast zijn vermoorde dochter neerstortte. 
Barbara wordt vereerd als patrones van een zalige dood en als beschermheil ige van arti l
leristen , geschut- en klokkengieters, klokkenluiders en mijnwerkers, brandweerl ieden, 
zoutzieders, metselaars en architecten ,  wevers, borstel- en hoedenmakers. In Maldegem 
was de voornaam Barbara eeuwenlang buitengewoon populair 1 1 •  

Sint-Barbara i s  nog steeds de eerste patrones van de  Maldegemse kerk. Allerlei bron
nen getuigen echter dat het oorspronkelijk een Sint-Pieterskerk was. Wanneer precies 
de H .  Petrus door de H. Barbara vervangen werd, is n iet geweten. In elk geval was er 
m idden in  de 1 3de eeuw reeds een Barbarakapel bij de kerk. Naar het einde van de 1 6de 
eeuw toe wordt er enkel nog van een Sint-Barbarakerk en -parochie gesproken, en zo 
bleef het tot op heden. 
Het is onjuist te beweren dat na het Tweede Vaticaans Concil ie de H. Barbara van de 
Roomse hei l igenkalender zou afgevoerd z ijn .  Bepaalde heil igen, waaronder Barbara, 
moesten niet meer door de ganse Kerk gevierd worden. Dat is iets anders dan afge
schaft, zoals wel eens verkondigd wordt. 

Biechtstoel 

I n  het Barbarakoor staat een eikenhouten biechtstoel die volgens de kerkrekeningen in 
1 788 gemaakt en geleverd werd door de Maldegemse meester-schrijnwerker Ambrosius 
Coelis, voorvader van een bekende Maldegemse fami l ie met die naam. In een medail lon 
bovenin het middenvak is de rouwmoedige Petrus voorgesteld,  samen met een kraaien
de haan. 
Er werd voor de biechtstoel de som van 37 ponden 6 schel l ingen en 8 groten betaald. 

Altaar van Sint-Barbara 

De verering zou haar oorsprong vinden in het feit dat de Maldegemse parochiekerk een 
rel i kwie van Sint-Barbara verwierf 1 2• Meermaals wordt ook gewag gemaakt van een 
Barbara-omgang waarin een reeve (rijve) of schrijn tijdens een tweedaagse processie 
rond Maldegem werd gedragen. Dat gebeurde op eerste en tweede pinksterdag. 
Onderweg werd geregeld halt gehouden voor een predikatie, soms bij wat men een 
preekboom noemde. Op die rondgang was ook voorzien in overnachting. De nog 
bestaande Maldegemse straatnamen Sint-Barbarastraat en Barbaraweg verwijzen zon
der twijfel naar die omgang, een processie die min of meer de grenzen van de parochie 
volgde. 

Over de ouderdom van het Barbara-altaar vernemen we iets uit een tekst die Marc 
Martens aan de Sint-Barbarakerk wijdde 1 3• Op basis van de bouwgeschiedenis van de 
kerk besluit hij dat het huidige Barbara-altaar moet geplaats!.zijn in of omstreeks 1 662-
1 664: dan wordt de veijnster bachten den autaer van Ste Barbele toegemetseld, wat vol
gens genoemde geen andere reden kon hebben dan de plaatsing van het huidige por
tiekaltaar in vervanging van een ouder exemplaar. 
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I n  1 691  noteerde deken Kerremans dat het Barbara-altaar een stenen blad had met 
daarop een draagbaar altaar, en dat het schi lderij erboven de onthoofding van Sint
Barbara voorstelde. Een Brugse bisschoppelijke akte 1 •  vermeldt dat de altaarsteen van 
d it altaar afkomstig is van het altaar in de kapel van het vroegere Maldegemse hospitaal 
bij de Ede . In de altaarsteen zijn vijf kruisjes uitgekapt, teken van de zalving van het 
altaar en symbool van de vijf wondtekens van Christus. 
Het huidige is een vrij eenvoudig portiekaltaar in gepolychromeerd hout met aan weers
zijden twee g ladde zui len en bekroond door een kapel waarin een stijlvol gepolychro
meerd beeld staat van de H. Barbara, begeleid door haar traditionele attributen, palm
tak en toren. 
In de Gids voor de Sinte-Barbarakerk van 1 978 maakten we melding van een antepen"' 
d ium met daarop een geborduurd schi ld ,  beschadigd weliswaar, met een voorstel l ing 
van Sint-Barbara. Dit antependium blijkt spoorloos. Thans zijn onder de altaartafel de 
deurpanelen van de communiebank van 1 905 tot kastdeuren verwerkt. Op het altaar is 
een neogotisch beeld van het H. Hart van Jezus ter verering geplaatst. Aan het Barbara
altaar is ook een tijdlang Sint-Cathel ine of Katharina vereerd. 

Het schilderij boven het altaar, "De Dood en Verheerl ijking van de H. Barbara" voorstel
lend, is gemaakt door de Dentergemse schi lder Romaan-Eugeen van Maldeghem en 
door hem en zijn fami l ie in 1 860 aan de kerk van Maldegem geschonken. Over de kun
stenaar en het doek verscheen een uitvoerige bijdrage in het eerste jaarboek van Het 
Ambacht Maldegem 1 5 • Het werk is niet onverd ienstelijk. 

Onderaan op de voorgrond ligt, donker als de nácht, het ontzielde l ichaam van de mar
telares. Het zwaard van het vonnis leunt nog tegen haar aan ,  een fletse l ichtkrans geeft 
de plaats aan van haar hoofd. Op de achtergrond herkent men vaag een burcht waarop 
een bl iksem inslaat, en de toren met de drie vensters die Barbara's gevangenis was. 
Volgens sommigen werd de onderste partij van het doek nadien zo donker overschi lderd 
wegens "te luguber". Het dramatisch effect waaraan het in elk geval niet ontbreekt, 
wordt slechts gemilderd door een engeltje dat komt aanzweven om het l ijk met bloemen 
te bestrooien . In het hogere register voeren drie grote engelen Barbara, die in haar l in
kerhand reeds de palmtak van het martelaarschap draagt, ten hemel. Eén ervan, die 
door zijn positie aarde en hemel l ij kt te scheiden, houdt met de rechterhand een kelk met 
hostiebrood omhoog . Een verwijzing naar de engel die Barbara de communie bracht in 
haar kerker? Kleine engeltjes komen aanzweven met een kroon en bloesemtakken om 
de heil ige te verheerlijken die reeds baadt in het l icht dat vanuit de g lorie op haar neer
straalt. 
Van de kunstenaar en zijn zuster Marie-Justine hangen in het zuidelijk transept de rouw
borden. De schilder heeft zijn grafmonument tegen de buitenmuur van het Barbarakoor. 

Lambrisering 

De lambrisering l inks en rechts van het Barbara-altaar is gesculpteerd door P.B. De 
Preter uit Borgerhout en aangebracht tussen 1 861 en 1 867. In het medaillon rechts van 
het altaar is Sint-Jozef voorgesteld, boven de sacristiedeur l inks van het altaar staat een 
prachtige Christuskop. Daarbij aanslu itend zitten tegen de zu_ïdmuur een paar panelen 
met oudere medai llons, afkomstig van de vroegere banken van de dismeesters. Links is 
Sint-Barbara voorgesteld, rechts Moeder Anna. Ze draagt traditiegetrouw een hoofd
doek. 



Fraai Christusmedalllon, gevat In de lambrisering van P. B. de Prater, naast het Barbara-altaar. 



Fundatiesteen Jacob van Halewijn 

H et misschien wel merkwaardigste historisch relict in de Sint-Barbarakerk is de voor het 
oog verborgen memorie- of fundatiesteen van Jacob van Halewijn ,  waarvan we het 
opschrift h ierna integraal laten volgen . Dergel ijke van een lange tekst voorziene steen is 
zeer zeldzaam in  onze streken. Het zou naar onze mening prijzenswaardig zijn mocht ter 
hoogte en over de ganse oppervlakte van de steen de lambrisering verwijderd worden, 
zodat d it uniek testament door elke belangstellende kan gezien worden. 
Bedenk wel dat dergelijke steen geen grafsteen is. Oorspronkel ijk zat hij kortbij de graf

tombe van Jacob van Halewijn in het hoogkoor, waar h ij in de zuidmuur ingewerkt was. 
H ij werd er pas in 1 859 uit verwijderd in het vooruitzicht van de bekleding van het koor 
met boiserie, en vandaar naar de zuidelijke muur van het Barbarakoor verplaatst. Jacob 
van Halewijn was heer van Maldegem van 1 504 tot 1 544. Merk op dat uit de tekst n iet 
kan afgeleid worden wanneer precies de fundering van de uitvoerig beschreven d iensten 
is gebeurd;  een datering omstreeks 1 540 à 1 550 l igt evenwel voor de hand. 

In den naeme ende ter eere der Drievuldigheyt, die ghebenedijde moedere Gods Maria 

en alle he/eghe, heeft Edele en moghende Mer Jacob van Halewijn filius Mer Charles 

Ruddere heer van Ma/deghem, Uytkerck & a ter lavenisse van zijn ziele mitsgaders van 

vrouwe Cathelijne van Halewijn filia Mer Colaert zijn gheselnede, ende alle ghe/oovige 

ziele, binnen deser kercke van Maldeghem gefondeert dese naervolgende diensten: eer

ste een eeuwe/icken dienst van een daghelijksche misse van tijde, dewelcke zijnghene zal 

alle werckedaghen de cape/aen daertoe gheordonneert ten hooghen autaere, van 

Paeschen tot Baefmisse te acht huere ende van Baefmisse tot Paeschen te neghen 

huere ende up zondaghen en helighe daghen in den choor van Sinte Barbe/e binnen de 

tide van der hochmesse. Ende werde ghehouden zoo wel prochiepapen die up de zon

daghen ende andere he/eghe daghen de hoochmesse doen als de voornoemde cape

/aen te gaene ten graeve van mijner voornoemde heere en vrouwe en a/daer te /esene 

miserere Mei Deus ende de profundis mette collecte daertoe dienende. Ende zal de 

voornoemde capelaen daer vooren jaerlicx ontfaen de somme van neghen ponden groo
ten vlaemsscher munte ende hebben de wuenste van een huys metten bogaerde ende 

schuere staende bij de noordstraete ende zal hebben de scha/asterie van Maldeghem 

ende retributie winnen in alle andere diensten binnen der zelve kercke. Voort heeft mijne 

voornoemde heere gefondeert een eeuwelicke messe in de cape/Ie van Reesinghe die 

men zal doen alle zondaghen in de zomer te zeve huere ende in de wijnter ten achte hue

ren luidende te vooren en scelle. Voort van twee eeuweghe jaerghetijden die men cele

breren ende sijnghen zal ten hooghen autaere met commendatien diaken ende subdia
ken ende 's daeghs te vooren vigilien met neghen messen met vullen choore, d'eene over 
de ziele van voornoemde heere ende 't andere over de ziele van mijner voornoemde 

vrouwe sontthaechs naer nieuwdagh in elk jaer; te rechtene ende distribueeren 't e/cken 
jaerghetijde eenen disch van dertich provenen e/cke weerdich zijnde vier grooten vlaems 

stellende die op de vier houcken van den sepulture vier wassen keersen van twee pon
den 't stick ende oirboirende een pond nieuwe offerkeerse. Voort heeft ghefondeert dat 

men op de feestelijcke daghen van der He/ege Drievuldigheyt ende Sacramente in de 

choor zijnghen zal de zevene ghetijden, 's daechs te vooren Vespere met completen met 
vullen choor ende oorghelen ten metten en lauden, hoogh17Jessen en Vespere. Voort 
continueren alle donderdaghe met diaken ende subdiaken, oorghe/en ende vullen choo
re, den dienst van de heleghen sacramente metten loofve. Ende prochiepape es ghe

houden met den costere alle daghe naer 't lof te gaene ter sepulture ende aldaer te lee-



Fundatiesteen van Jacob van Halewijn, verborgen achter de lambrisering in het St.-Barbarakoor. 

sene de psalm de profundis mette collecte. Ende men sa/ ten eeuwighen daghe met olie 

onderhouden bernende dach ende nacht de lampe voor 't Helich Sacrament. Voor de 

vulcominge van alle welcke diensten en meer andere breeder verc/aert in de letteren ghe

passeert de kercke van Ma/deghem bij de voorseyde heere toegheleyt es geweest ende 

souffisant bezet ghedaen van achtthien ponden grooten vlaems 't 's jaers /osrente den 

penninck zessen en twintich. Bidt over de ziele. 

In aansluiting op de bespreking van het Barbarakoor vermelden we het neogotische 
beeld van Sint-Barbara, geplaatst op een sokkel tegen de pi laar tussen voornoemd 
koor en het middenkoor. Het beeld in carton pierre komt u it het atelier Bressers van Gent 
en is eind 1 936 geplaatst. Het was een schenking van mevrouw Vanneste, echtgenote 
Edmond De Meyere. 

Tussen Barbarakoor en hoogkoor staat ook het elektronisch orgel van de firma 
Johannus. Het is in 1 978 in de kerk geïnstalleerd; klankkasten zijn aangebracht in het 
Barbarakoor en op het doksaal achterin de kerk. 

Hoogkoor 

Beelden van Sint-Rochus en Sint-Jozef 

Hoog tegen de anten, de halfzuilen die de muren van het hoogkoor begrenzen, zijn res
pectievelijk l inks en rechts de beelden van Sint-Jozef en Sint-Rochus van Montpellier 
bevestigd. Wij vermoeden dat zij dateren uit het begin van de 1 7de eeuw, al kunnen zij 
ouder zijn; wegens het ontbreken van vermeldingen in de kerkrekeningen krijgen we hier
omtrent geen zekerheid. Stippen we aan dat in het rapport van deken Kerremans, date
rend van 1 691 , de opmerking voorkomt dat pastoor Diserin de missen voor Sint-Jozef en 
Sint-Rochus verwaarloosde. De combinatie van de twee heil igen zal wel niet toeval l ig zijn !  l 103 



Beeld van St.-Jozef. 

I n  het bisschoppelijk archief te Brugge vonden we in bundel nr. B.240, die o.a. een over
zicht brengt van wat in de kerk aanwezig was, in een verslag uit 1 736-1 737 volgende noti
tie: Eyndelinghe noch twee postieren in de kercke wesende Ste Joseph ende Ste Rochus, 

hebbende e/ck een crone ende voor yder eenen coperen candelaer. Nog steeds treffen 
we beide beelden aan met voor elk een g lanzende koperen muurkandelaar. 

Het houten Sint-Jozefbeeld hangt ruggel ings aan een haak tegen de ante en zweeft als 
het ware, want de voeten rusten n iet op de blauwe console. De kledij van Sint-Jozef ver
toont een barokke golving. Het met de sierlijke rechterhand geheven rode bovenkleed is 
kunstig rond het rijzige l ichaam gedrapeerd. In de geheven l inkerhand draagt de voed
stervader van Jezus een smeedijzeren lel ietak, symbool van zuiverheid. De polychromie 
van het beeld is duidelijk beschadigd; ook hier dringt een wetenschappelijk verantwoor
de restauratie zich op. 

Sint-Rochus is één van de vier heil ige 'Marscha/ken teghen de Peste', naast Sint
Antonius Abt, Sint-Sebastiaan en Sint-Adriaan. Onderweg op pelgrimstocht naar Rome, 
verzorgde Rochus veel pestlijders en werd zelf door de ziekte aangetast. De hond van 
een rijke bracht hem brood en l ikte zijn wonden. Rochus genas. H ij stierf in 1 327 en heeft 
zijn feestdag op1 6 augustus. 
In vergelijking met het vorige beeld komt de gedrongen gestalte van Rochus kleurrijker, 
volkser en iconografisch rijker gestoffeerd voor. Er vaart een zwierige barokke haal door 
het beeld, de S-vorm van het l ichaam is zeer expressief. Rochus is gekleed in een lange 
donkerbruine bovenmantel bovenop een blauw getailleerd kleed, voorzien van een rood 
gordel l int. Op de schoudercape is bij de sluiting een Sint-Jakobsschelp aangebracht, 
het teken van de pelgrim. Zoals bij de meeste afbeeldingen îs het bovenbeen ontbloot, 
een moll ig engeltje met weelderig gouden haar wijst er een uitbrekende pestbuil aan. 
Ook het hondje dat brood aanreikt ontbreekt n iet. 



Beeld van St.-Rochus. 

In tegenstel l ing tot het beeld van Sint-Jozef heeft het Rochusbeeld wel een voetstuk dat 
een geheel vormt met het beeld. Ook Rochus is ruggelings met een haak tegen de ante 
vastgemaakt. Beide beelden hebben een identieke console of schabel .  Waarschijn l ij k  
was ooit op de in het rood geschi lderde cartouche de naam van de heil igen aange
bracht, mogelijk met een aanroeping. De gevleugelde engelkopjes l inks en rechts onder
aan de consoles zijn elkaars spiegelbeeld. 

Het opdragen van zogenaamde pestmissen is in de Maldegemse kerk lang in voege 
gebleven. Onder nr. 3 van het Maldegems kerkarchief, bewaard in het Rijksarchief te 
Gent, vonden we in het pastorale handboekje bevattende de Notitie ofte declaratie van 
het gonne den heere pastor der prochie van Maldeghem jaerlyckx moet profytteren soa 

van thienden, competentie als van kercke disch, cape/fen ende prochie, onder de inkom
sten de volgende aantekening: Ende over het doen van vijf solemnele pestmissen 1 pond 

5 schellijngen. Juist boven en vóór de aanduiding van die som staat in onooglijk kleine 
cijfertjes 1 520. Het zou ons niet verbazen mocht hiermee aangeduid zijn sedert welk jaar 
die pestmissen moesten gezongen worden. 

Processiekruis 

Voor de zuidelijke ante is een opvallend mooi zi lveren processiekruis opgesteld met als 
inscriptie "DONO DEDIT 1 833 ANNA LAROS OBl lT 1 837 87 ANN",  wat betekent: " In  
1 833 geschonken door Anna Laros, die overleed in 1 837 in de ouderdom van 87 jaar" . 
Anna Laros was de zuster van een Maldegemse onderpastoor. Het zi lveren kruis draagt 
een Belgisch merk (1 83 1 - 1 861 )  en een letter "D", ruitvormig ingeschreven. l 10s 



Glasramen in het hoogkoor 

De Heilige Juliana van Cornelisberg 

De meer gebru ikel ij ke naam voor deze hei l ige is Ju l iana van Mont-Corni l lon, naar het 
Waalse plaatsje d ichtbij Luik. Ju l iana werd er geboren in 1 1 93.  Reeds op vijfjarige leef
tijd was ze wees. Ze werd verder opgevoed in het klooster van Cornel isberg, waar ze 
ook intrad en zelfs abdis werd. Omwil le van haar te grote strengheid werd zij tot twee 
keer u it het klooster verbannen. Haar laatste levensjaren sleet zij als kluizenares. Jul iana 
overleed in Fosses bij Namen in 1 258; op haar verzoek werd ze begraven in Vi l lers. 

Haar voorstel l ing in een glasraam in het hoogkoor is zinvol, omdat zij bekend is omwil le 
van haar ijver voor de invoering van het H .  Sacramentsfeest. In het oude Maldegemse 
raam is ze afgebeeld in het gewaad van de kanunnikessen van Sint-Augustinus. Zij draagt 
een aureool om het hoofd en houdt een gotische ci l indermonstrans in de handen. Ze kijkt 
op naar een maan die een zwarte dwarsband vertoont. Dit verwijst naar een telkens terug
kerende droom, waarin die maan haar ongerust en bang maakte, tot zij vernam dat die 
het kerkelijk jaar verbeeldde, waarin een feest ter ere van het H. Sacrament ontbrak. Zij 
verkreeg dat Sacramentsdag op de donderdag in de tweede week na Pinksteren werd 
voorgeschreven, voor het eerst in 1 246 in het bisdom Luik. Nadien werd het feest voor 
heel de Kerk opgelegd door paus Urbanus IV, die nog aartsdiaken van Luik was geweest. 

Volgens het opschrift onder de figuur, in de middelste l ichtbaan, is het raam een gift van 
de famil ie Storme, en wel de kinderen van Francies Storme en Joanna Vande Genachte: 
Seraphine, Lou is, Petrus, Francies en Rosalie. Allen bleven ongehuwd en in de bevol
kingsregisters staan ze ingeschreven als hostelliers, met uitzondering van Francies, die 
aannemer was. Hun hotel Het Hof van Vlaanderen stond op de westelijke hoek van 
Marktstraat en Stationsstraat. Rosal ie stierf op 1 2  februari 1 897 als 83-jarige rentenier
ster. Vermoedelijk nam zij het initiatief tot de schenking, vermits de andere kinderen 
reeds overleden waren vóór 1 890. 

Het raam meet circa 4,50 bij 1 ,60 m.  We noemen het een 'oud raam' om de tegenstel
l ing aan te duiden met de drie ramen die in de jaren twintig van vorige eeuw werden aan
gebracht in de opengewerkte vensters van het hoogkoor. Het raam met Jul iana werd in 
1 925 teruggeplaatst na herstel l ing door de Gentse g lazenier Gustaaf Ladon. Samen met 
dat van Thomas van Aquino dat verder ter sprake komt, draagt het duidelijk de speci
fieke kenmerken van het Brugse glazeniersatelier Dobbelaere. Beide ramen zouden rond 
1 890 in de kerk zijn aangebracht. Opvallend is hoe Gustaaf Ladon zich in zijn nieuwe 
ramen heeft laten inspireren door de vormgeving van de oude. 

De Heiligen Agnes, Barbara en Franciscus van Assisi 

Thans komen we aan het eerste van de drie ramen die pastoor Van Loo (1 900-1 926) 
heeft laten openwerken. H ij was een zeer actief persoon, die gelukkig veel van zijn 
opvattingen op papier heeft gezet, waardoor we ons nu een klaarder beeld kunnen vor
men van wat hij met de grondige vernieuwing van het hoogkoor voorhad. H ij wilde voor
al meer l icht in het koor, zodat de gelovigen de ceremoniën betér zouden kunnen volgen. 
Zijn bestel l ing bij Gustaaf Ladon van Gent ging niettemin nog gepaard met de vrees dat 
ook die ramen het koor te veel zouden verduisteren. Vandaar dat pastoor Van Loo de 



H. Juliana van Mont-Cornil lon. H .  Thomas van Aquino. 

glazenier suggereerde in elk raam slechts één figuur af te beelden, iets waar Ladon niet 
mee akkoord ging, daarin bijgetreden door een l id van de Koninkl ij ke Raad van 
Kunstgebouwen. I n  zijn Geschiedenis van de kerk van Maldegem schrijft Van Loo, beg in 
de jaren twintig van vorige eeuw, omtrent die kwestie gerustgesteld te zijn :  Mr. Gust 

Ladon heeft het gevonden: met de boven- en onderdelen der vensters te laten in kathe

draalglas en enkel de middenpanelen te schilderen, komt er klaarte genoeg door. 

Daarenboven de rooskleurige en de groene tinten van het kathedraalglas en de door

schijnende kleuren van het geschilderde deel verspreiden een zacht getemperd licht 
door het koor en zelfs door gans de kerk. 

Bij de bespreking van afzonderlijke vensters, behandelen wij de voorstell ingen als waren 
ze één tafereel van l inks naar rechts, per l ichaam of lancet (in de hoogte) en per register 
(in de breedte). Voorts zal b l ijken dat de keuze van de heil igenfiguren niet louter wil le
keurig of toevallig is. 

Als eerste in het raam aan de 'epistelkant' hebben we eerst de H. Agnes, patrones der 
Kleine Congregatie. Ze wordt afgebeeld met een lam op de arm, een zinspel ing op haar 
naam: agnus betekent immers lam. Agnes zou als meisje van dertien de marteldood zijn 
gestorven nadat zij de zoon van een Romeins prefect die op haar verliefd was, had afge
wezen .  Daarom werd Agnes aangegeven als gedoopte en volhardend in haar geloof 
werd ze ten tijde van de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus of Valerianus 
gedood. Volgens de legende bleef Agnes ongedeerd op de brandstapel, waarna een 
beul met een zwaard haar hals doorstak. / 107 
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De heiligen Agnes, Barbara 
en Franciscus. 

Het was i n  1 870 dat pastoor Emmanuel Verstraete de H. Agnescongregatie voor kinde
ren tot 1 6  jaar stichtte. Op vraag van het bisdom laat pastoor Van Loo in het begin  van 
vorige eeuw weten dat er in Maldegem een congregatie van de H. Agnes bestaat, die 
240 meisjes tussen de 1 2  en 1 6  jaar als leden telt. Het hoeft dus niet te verwonderen dat 
hij een Hei l ige Agnes wilde afgebeeld zien op een g lasraam. 
Het raam is een g ift van juffrouw Odile De Vildere, ongehuwde dochter van Louis De 
Vi ldere en Phi lomena Van Wassenhove. Louis was bakker en woonde op de oosthoek 
van de Marktstraat en Stationsstraat. In 1 883 ging Odile in de Westeindestraat wonen in 
het huis van haar n icht Nathalie Van Wassenhove. Odile, geboren op 24 mei 1 870, over
leed op 8 augustus 1 935. Zij was volgens de gegevens op haar doodsprentje raadslid 
van de congregatie van 0.-L.-Vrouw, prefecte der congregatie van Sint-Agnes, lid van 
al le Maldegemse godsdienstige genootschappen en bestuurslid van diverse sociale ver
enigingen. Ze werd vereerd met de gouden medail le van Leopold l l .  

In de middenbaan van het neogotische venster staat een mooie, kleurrijke Sint-Barbara 
afgebeeld. Pastoor Van Loo schrijft over haar dat ze niet enkel patrones is van de paro
chiekerk maar ook van de gemeente Maldegem. Aan de voeten van de fraai uitgedoste 
heil ige staat haar onafscheidelijke attribuut, de toren met drie vensters. 
Het raam is geschonken door E .H .  René De Vildere, broer van Odile; hij werd geboren te 
Maldegem op 22 november 1 875 en priester gewijd in Rome op 6 april 1 901 . H ij was 
doctor in de filosofie. Van 1 91 4  tot 1 9 1 6  was hij waarnemend pastoor van de parochie 
Maldegem-Donk en van 1 91 6  tot 1 924 superior van het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo. 
H ij overleed op 9 april 1 963 in Ledeberg, waar hij directeur was van de zusters van 
0.-L.-Vrouw Presentatie. 



De rechtse l ichtbaan brengt een voorstel l ing van de H. Franciscus, de poverel lo van 
Assisi. H ij is afgebeeld in een bru ine minderbroederspij , met een kruis in de armen en 
een aureool om het hoofd. H ij staat hier als patroon van de derdeordel ingen: in de jaren 
twintig van vorige eeuw waren ook talrijke Maldegemnaren lid van de derde orde van 
Sint-Franciscus. Vanwaar de benaming derde orde? Omdat er drie franciscaanse 
gemeenschappen te onderscheiden zijn :  de mannelij ke orde der franciscanen of min
derbroeders, de vrouwelijke tak of clarissen en ten derde de lekengroep van derdeorde
l ingen. 
Franciscus werd in 1 1 82 rijk geboren in Assisi en volgde letterl ijk de evangel ische raad 
alles aan de armen te geven. H ij stichtte met twaalf gel ij kgezinde gezellen de orde van 
de minderbroeders, die in 1 209 door de paus goedgekeurd werd. H ij stierf gestigmati
seerd en in de grootste armoede in 1 226 en werd reeds twee jaar later hei l ig verklaard. 
In zijn aandacht voor kleinen en armen, onthecht van tijdelijke goederen, bl ijft h ij een 
groot figuur, die ook nu nog de christelijke geest in de Kerk levend en werkzaam houdt. 

Onder de beelten is van Sint-Franciscus staat vermeld:  Gift Mej .  Nathal ie van 
Wassenhove. Zij was de ongehuwde dochter van Johannes en van Adelaïde Van de 
Putte. Haar vader was timmerman en houthandelaar en woonde in  de Westeindestraat. 
Nathalie, geboren in Maldegem op 21  september 1 842, overleed er op 1 augustus 1 928. 
Als hier net zoals bij het glasraam geschonken door Pieter Van Loo het jaartal 1 92 1  staat, 
dan is dat niet te aanzien als het jaar waarin het raam ook effectief aangebracht is. 
Allerlei perikelen hebben ertoe geleid dat het raam slechts midden 1 925 geplaatst werd. 
Het meet circa 4,50 bij 1 ,60 m .  
Het bisschoppelijk wapen onder de  afbeelding van de  drie heil igen was oorspronkelijk 
niet voorzien. Het was de wil van pastoor Van Loo dat het wapen van de toenmalige 
25ste bisschop van Gent, Mgr. Emile Seghers (1 855-1 927), zou toegevoegd worden. 
Mgr. Seghers koos als wapenspreuk " In cruce Salus", d. i .  " In het Kruis is Zal igheid" .  Het 
schild is bekroond met staf en mijter. In het midden van het veld staat een gouden kru is; 
l inks en rechts van de kruisstam zijn twee gouden kronen afgebeeld ,  in de l inker boven
helft van het schild prijkt een naar rechts klauwende leeuw. Let wel: men moet het wapen 
beschrijven vanuit het standpunt van de wapendrager. 

Het Heilig Hart van Jezus 

Het middenraam van het hoogkoor vinden we persoonlijk een bijzonder mooi geheel .  
Spijtig is wel dat een goed zicht op d it gebrandschi lderd raam belemmerd wordt door 
het grote tabernakel met kruis dat op het hoogaltaar staat. 
In de drie te onderscheiden banen vinden we van l inks naar rechts een prachtige engel 
met tekstband in de handen, de stralende H.-Hartfiguur en de H. Margareta Maria 
AJacoque. 

Bij dit raam gaan we wat nader in op het fenomeen van de toenmalige devotie tot het H .  
Hart. De  ouderen onder ons herinneren zich zeker de  maandelijkse biecht en  commu
nieviering van de tal loze leden van de H .-Hartbond. 
Margareta Maria Alacoque was een befaamde verspreidster van de verering voor het H. 
Hart van Jezus. Ze werd geboren in  de heerlijkheid van Terreau in Frankrijk in 1 647, als 
vijfde kind van een rechter-notaris en kwam als jonge wees terecht bij de urban istinnen 
van Charol les. Zij was vier jaar erg ziek en genas op het moment dat ze zich toewijdde 
aan Maria. Op 20 juni 1 67 1 ,  op 24-jarige leeftijd ,  trad zij in het klooster van de Orde der J 109 
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De drie glasramen in het hoogkoor, geplaatst door pastoor Van Loo in 1 925. 

Visitatie te Paray-le-Monial . Van 1 673 tot 1 675 kreeg zij openbaringen. Het meest beken
de visioen is de verschijning van Jezus die haar zijn hart toont, vlammend van l iefde en 
omkranst met doornen. Haar inspanningen om een devotie tot het H. Hart te stimuleren 
stuitten op spot en miskenning. Pas in 1 765 werd het H . -Hartfeest kerkelijk erkend;  in 
1 850 maakte Pius IX het feest verplicht voor de hele Kerk. Margareta Maria, die stierf op 
1 7  oktober 1 690, werd pas in 1 920 door paus Benedictus XV hei l ig verklaard. In 1 929 
werd het H . -Hartfeest tot een van de grootste plechtigheden van het kerkel ijk jaar ver
heven. 

Pieter van Loo schrijft over dit raam: Christus toont haar zijn hart en schijnt haar te zeg
gen: Ziet hier dat hart dat de mensen zo bemind heeft, dat het niets gespaard heeft om 

zich gans uit te putten en te verteren om hun zijne liefde te betonen. 
De H .  Margareta Maria zit geknield in verwondering voor wat zij hoort en ziet. De engel 
rechts draagt een banderol met de fragmentaire inscriptie "Transite ad me omnes qui 
. . .  " , vertaald: "Komt allen tot mij d ie . . .  " .  Volu it zou dat zijn :  "Komt allen tot mij die belast 
en beladen zijt en ik zal u verkwikken". 

Onderaan komt het wapen voor van paus Benedictus XV, niet alleen omdat hij regeerde 
in 1 92 1  toen het glasraam geschonken werd, maar ook omdat h ij Margareta Maria hei
l ig verklaarde. H ij was paus van 1 9 1 4  tot 1 922. Het wapen Is bekroond met tiara en 
kruisstaf. In het schi ldveld zit bovenaan een gouden band voorzien van een arend met 



gespreide vleugels. In het onderste deel van het veld staan drie bollen van keel . De 
spreuk "Raptim Transit" wil zeggen "Alles gaat vlug voorbij " .  
Over de hele breedte van de drie banen komt onderaan een band voor met de Latijnse 
tekst "Cor Jesu Sacrattiss(imi) Miserere nobis'' , wat betekent: "Al lerhei l igste Hart van 
Jezus, ontferm U over ons". 
Onderaan in het midden is er nog de aanduiding "D(ono) D(edit) Hip.  Vermast" :  
"Hippolyte Vermast heeft d it raam geschonken" .  H ij was de echtgenoot van Gi lberte 
Wallyn, werd geboren in Eeklo op 26 november 1 877 en overleed in Gent op 23 jun i  
1 955. H ij was notaris in  Maldegem en o .m.  erevoorzitter van Davidsfonds Maldegem. 

Het raam,  een meesterwerk van de Gentse g lazen ier Gust Ladon, werd in  1 925 geplaatst 
en meet circa 4,50 bij 1 ,60 m .  

De H.H. Joachim, Petrus e n  Anna met Maria 

Het vierde raam in het hoogkoor is volgens een Latijns opschrift onderaan, geschonken 
door de inwoners van Maldegem bij de viering van het vijftigjarig priesterschap van 
pastoor van Loo. De oranjekleurige letters in de tekst vormen een jaarschrift of chrono
gram dat het jaar 1 92 1  aangeeft, hoewel ook dit raam pas in 1 925 werd geplaatst. 
Petrus Clemens Van Loo werd geboren op 1 9  oktober 1 84 7 in Gent en daar priester 
gewijd op 8 april 1 87 1 . In 1 900 kwam h ij in Maldegem pastoor Henricus Bouckaert 
opvolgen, en hij werd er gevierd op 8 november 1 92 1 . Op 9 apri l 1 926 overleed hij in 
Maldegem. 

H ier wordt voor de tweede keer Sint-Petrus op een glasraam afgebeeld .  Dat pastoor Van 
Loo ook een Petrus was, net zoals E .H .  Morre, zal wel niet vreemd zijn aan die keuze. Of 
Van Loo eveneens omwille van het oude kerkpatroonschap voor Petrus heeft gekozen, 
weten we niet met zekerheid . I n  zijn geschiedenis van de Maldegemse kerk schrijft h ij :  
De H. Petrus staat afgebeeld met twee sleutels van binden of verplichtingen en ontbin

den of ontslaging, gelijkvormig aan hetgeen Christus hem gezegd heeft: aan U zal ik 
geven de sleutels van het Rijk der Hemelen en alles wat gij zult gebonden hebben op 

aarde zal gebonden zijn in de hemel en alles dat gij zult ontbonden hebben op aarde zal 

ontbonden zijn in den hemel. 

Links van Petrus, die in de middenbaan staat, hebben we volgens het onderschrift 
S(anctus) Joachim, de man van de H .  Anna en vader van Maria. Sint-Anna is in de rech
terbaan afgebeeld samen met de jonge, in een boek lezende Maria. Joachim draagt een 
korfje met twee tortelduiven. Dat herinnert aan een voorval u it zijn leven: op een dag 
kwam h ij zijn offer brengen in de tempel, doch het werd door de priester geweigerd, 
omdat God zijn huwelijk niet had gezegend met nakomel ingen. Eerder vermeldden wij 
reeds dat de Moeder Anna steeds kap en sluier draagt. 

De H. Anna is binnen de Maldegemse kerk een zestal keren afgebeeld ,  en één van de 
vier klokken draagt haar naam. Zij moet in Maldegem reeds eeuwen geleden het voor
werp geworden zijn van verering, getuige ook het altaar aan haar gewijd.  Tot onze ver
bazing vinden we bij Pieter Van Loo de vermelding dat de H. Anna de tweede patrones 
is van de parochiekerk. Dat maakt haar bijzondere verering meer vanzelfsprekend, en het 
kan de naamgeving van het Sint-Annakasteel in het centrum van Maldegem helpen ver-
klaren. l 1 n  
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De H. Thomas van Aquino 

H et vijfde g lasraam in het hoogkoor is gewijd aan de engelachtige dominicaanse leraar 
Sint-Thomas van Aquino; het vormt de tegenhanger van het raam dat Ju liana van 
Cornel isberg voorstelt. De gave fysionomie van gezicht en handen, de d ieprode 
damasten achtergrond van de figuur en de sierbanden ontstijgen de middelmaat die veel 
neogotische hei l igenvoorstel l i ngen kenmerkt. Ze zijn het resultaat van de kunde en 
vaardigheid van meesterglazenier Ju les Dobbelaere uit Brugge. Het raam, dat ons bl ijft 
boeien door zijn schoonheid, moet dateren van rond 1 890 en is eveneens geschonken 
door de fami l ie Storme. Het heeft dezelfde afmetingen als de andere vier in het hoog
koor. 

Thomas van Aquino was geboortig van Napels, 1 226. H ij werd opgevoed in de abdij van 
Monte Cassino. I ngetreden in de orde van de H. Domin icus, was hij een leerl ing van de 
H .  Albertus de Grote. Aan de Parijse hogeschool werd hij leraar in de godgeleerdheid. 
Van paus U rbanus IV kreeg hij de opdracht de eredienst van het H.  Sacrament in te stel
len. H ieraan dankt de roomse l iturgie o .m.  de hymne Tantum Ergo, dichterlijk van taal en 
tot op heden in staat gelovigen te ontroeren en te inspireren. Thomas stierf op weg naar 
de kerkvergadering van Lyon in 1 27 4 . 
Ten tijde van de vervaardiging van d it glasraam werden onder impuls van de latere kar
dinaal Mercier, de theologische werken van Thomas van Aquino intens bestudeerd aan 
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. Het neothomisme straalde over de 
wereld en in 1 897 riep paus Leo X I I I  de leerstell ingen van Thomas van Aquino uit tot het 
theologisch-filosofisch systeem van de kathol ieke Kerk. 

Het hoofdaltaar 

Bekijken we nu het hoofdaltaar, bekroond met een indrukwekkend tabernakel. 
Altaarsokkel en -tafel werden in 1 823 vernieuwd. In dat jaar schonk deken De Fonteyne 

het tabernakel. De constructie is van hout, beschilderd in marmerimitatie. De altaartafel 
wordt gedragen door twee paar zuiltjes; in de boognis, waarvan de hoekz.wikken versierd 

zijn met olijftakken, staat een tombe, gesculpteerd als een antieke kuipsarcofaag; in het 

medaillon op de wand het Alziend oog van God, op het deksel een omwonden lauwer

krans tussen olijftakken. Dergelijke tombe herinnert aan het vroeg-christelijk gebruik alta

ren op te richten boven het graf van martelaren. Het trommeltabernakel heeft de vorm 

van een antiek rondtempeltje met koepeldak. Op het deurtje, deels verzilverd en verguld, 

het Lam van de Apocalyps, liggend op een gezegeld boek en omgeven door wolken, 
wijnranken en korenaren. 

Op het altaar kandelaars uit zilverplaat, 1 Bde of 19de eeuw. Aan weerszijden van het 
altaar twee grote staande luchterkronen uit koper, aangekocht in 1934 16• 

Altaar 

Het actuele hoogaltaar is opgebouwd met een fragment van de eerder besproken oude 
communiebank uit de kerk van Eeklo. Het medail lon bevat de voorstel l ing van Vincentius 
van Saragossa aan de geselkolom. De plaatsing van het altaar is naar voorschrift van 
Vaticanum I l  zodanig dat de priester de mis kan opdragen nièt het aangezicht naar de 
kerkgangers gekeerd. De positie vooraan in het koor brengt de priester dichter bij de 
gelovigen. 



Gezicht op de lambrisering { 1 861 - 1 867) van P. B. De Preter aan de noordzijde van het hoogkoor, met de reeks 
panelen, de Blijdschappen van Maria voorstellend, en een iets hoger geplaatst paneel: de heilige Barbara die 
aangespoord wordt om aan Zeus te offeren. De kandelaber werd geplaatst in 1 934. 

Lambrisering en koorgestoelte 

Het koor heeft zijn voorname schoonheid vooral te danken aan het gebeeldhouwde 

muurbeschot en de koorbanken, uitgevoerd door P.B. De Preter van Borgerhout tussen 

1859 en 1861 _ De lambrisering is klassiek van concept en omvat langs beide koormuren 

acht panelen, gescheiden door pilasters en afgebaard met een kroonlijst, die midden 

boven de driezitbanken opbuigt en daar versierd is met een weelderige vruchten- en 

b/oemenrank. In het rugpanee/ daaronder tekent sierlijk lijstwerk twee registers af. In het 

onderste daarvan is een knielende engel afgebeeld, daarboven, links in het koor een 

scéne uit het leven van Sint-Barbara, waarbij ze voor de troon van Zeus gedwongen 

wordt haar christelijk geloof af te zweren, rechts een tafereel waarin Barbara door haar 

ouders onderwezen wordt over de Griekse en Romeinse godencultus. Alle andere pane

len bevatten, gevat in een ovaal met bladornamenten, voorstellingen uit het Maria/even: 
aan de noordzijde de zeven blijdschappen, daartegenover de zeven droefenissen. 

Het beschot loopt door over de anten van het hoogkoor en de vrije muurgedeelten van 
de zij koren 17 •  

We vinden het niet misplaatst wat uit te weiden over de veertien taferelen die het leven 
van Maria betreffen . Beginnen we met de noordzijde. 

• i ' 



De opdracht in de tempel. De vlucht naar Egypte. 

Eerste tafereel: De boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria 

Twee figuren vullen het beeldvlak. Tegen een achtergrond van metselverband zit l inks 
Maria gekn ield, het hoofd gebogen, de handen voor de borst gevouwen. Boven haar 
hoofd daalt met gespreide vleugels, een stralenbundel gespreid uit haar bek, de duif neer 
die de Geest voorstelt. Rechts van Maria staat de engel van de verkondiging. Gabriël, met 
opvallend grote vleugels, wijst met geheven hand naar de Geest; in de l inkerhand draagt 
de engel een scepter die uitloopt op een bloeiende lelie. Tussen Gabriël en Maria staat 
een bidstoel met op het draagvlak een geopend boek. De aartsengel treedt de kamer 
binnen op het ogenblik dat Maria aan het bidden is. Achter haar staat op een gemetseld 
muurtje een vaas met lel ies, symbool van haar onbevlekte ontvangenis. 

Tweede tafereel: Het huwelijk van Maria en Jozef 

I n  een tempelinterieur zegent de joodse hogepriester Zacharias het huwelijk in tussen 
Maria en Jozef. Over een gedekte tafel heen reiken ze elkaar de rechterhand, terwijl de 
priester een zegenend gebaar maakt over de ineengestrengelde handen. Maria en Jozef 
hebben beiden een aureool om het hoofd, de hogepriester draagt zijn kenschetsende 
dubbelgehoornde mijter. 

Derde tafereel: Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth 
I n  een poortopening staat de joodse priester Zacharias [laast zijn kleinere vrouw 
Elisabeth. Een schuchtere Maria en een nederige Jozef, met in de l inkerhand een wan
delstok en de rechter voor de borst gestrekt in een bedeesd gebaar. De verhouding van 
de personages tot het geheel l i jkt ons n iet correct. 



Jezus onder de schriftgeleerden. De kruisafneming. 

Vierde tafereel: De geboorte van Jezus 

Maria buigt over het Kind dat in doeken in de kribbe l igt. Links achter haar staat een wat 
oudere, bedaarde Jozef, leunend op zijn staf, het aandoenlijk tafereel zorgzaam gade te 
slaan. Een ongewone aanbl ik voor een kersttafereel bieden naar onze mening de drie in  
aanbidding naar het Kind genegen grote engelen. De Preter is erin geslaagd van deze 
uitbeelding iets persoonlijks te maken. 

Vijfde tafereel: De H. Familie te Nazareth 

Deze scène valt niet i n  verband te brengen met een Mariafeest. Het is een fami l ietafereel 
van het timmermansgezin. In het evangelie lezen we dat Jezus zijn ouders onderdanig 
was en tot zijn dertigste bij hen bleef, tot zijn openbaar leven begon .  

Zesde tafereel: Jezus onder de schriftgeleerden 

Als Maria en Jozef naar Jeruzalem trekken om er naar joods gebruik het paasfeest te vie
ren, verliezen ze Jezus in de drukte van de menigte, en vinden Hem na drie dagen ban
gelijk zoeken terug in de tempel. Daar onderhield H ij zich met de wetgeleerden en ver
klaarde Hij hen de schriften . 

Zevende tafereel: De bruiloft in Cana 

Het kan moei l ijk ontkend worden dat de maker van de taferelen in het hoogkoor een per
soonlijke interpretatie van de verhalen heeft gebracht. Bij de bru i loft van Cana denken 
we eerst aan het wonder waarbij water in wijn werd veranderd. Bij De Preter staat op het 
voorplan het zegenend gebaar van Jezus over het geknielde bruidspaar. Links staat ook 
Maria die haar Zoon gevraagd heeft het bruidspaar niet in verlegenheid te brengen door 
tekort aan wijn .  De waterkruiken zijn naar het achterplan verwezen. l 1 1s 



Bekijken we nu  de reeks taferelen aan de zuidkant van het hoogkoor; ze hebben de 
'zeven weeën van Maria' als onderwerp. 

Eerste tafereel: De opdracht van Jezus in de tempel 

Dit tafereel wordt ook, zij het minder gebruikelijk, de voorspel l ing van Simeon genoemd. 
Er zijn vier figuren;  de oude tempelpriester Simeon heft het Kind omhoog, voor hem staan 
biddend Maria en Jozef . Volgens de joodse wet gebeurde die opdracht in de tempel voor 
een eerstgeboren zoon veertig dagen na zijn geboorte. Jozef en Maria onderwierpen zich 
volledig aan de voorschriften van het Oude Verbond. Als arme mensen hadden zij als 
offergave geen éénjarig mannelijk lam, maar twee tortelduiven. Simeon voorspelde Maria 
bij de opdracht dat een zwaard van droefheid haar hart zou doorboren. 

Tweede tafereel: De vlucht naar Egypte 

I n  een droom is Jozef door een engel verwittigd niet in het land te bl ijven , want Herodes 
zoekt het kind te doden. Jozef vlucht met Maria en het Kind naar het vreemde Egypte; 
een palmboom suggereert de exotische vluchtweg. Maria is gezeten op een ezelin en 
houdt het Kind in haar armen, naast haar stapt Jozef, een wandelstok in de l inkerhand. 
Voor de ezel uit gaat een kleine engel, die de weg wijst. 

Derde tafereel: Jezus verloren in Jeruzalem 

Jozef en Maria zochten drie dagen naar hun twaalfjarige Zoon, verloren op weg naar de 
tempel i n  Jeruzalem. Nog n iet bekomen van de spanning van de zoektocht, komen zij 
bij de open tempeldeur en zien er Jezus staan te midden der schriftgeleerden. Op 
Maria's opmerkingen kwam Jezus' antwoord : "Wist g ij dan niet dat ik moest zijn in het 
hu is van mijn  Vader?" 

Vierde tafereel: Jezus ontmoet zijn moeder Maria 

Dit tafereel komt overeen met de vierde statie van de kruisweg. We menen dat de beeld
houwer deze voorstel l ing met pathetiek heeft wil len laden; vooral een handenwringende 
Maria, ondersteund door Johannes, maakt de scène dramatisch. 

Vijfde tafereel: Calvarie 

De geknielde en gebogen treurende vrouw aan de voeten van de Gekruisigde is Maria 
Magdalena. De twee staande figuren l inks van het kruis zijn Maria en Johannes, die door 
de stervende Jezus als moeder en zoon aan elkaar werden toegewezen. 

Zesde tafereel: Piëta - Jezus op de schoot van zijn moeder 
Jozef van Arimatea heeft Jezus van het kru is afgenomen en Hem in de schoot van zijn 
moeder gelegd. Dit tafereel treffen we ook als dertiende statie van de kruisweg: de 
eeuwige Piëta, de bewening, beeld van het diepste medelijden. 

Zevende tafereel: De graflegging 

De beeldhouwer heeft zijn best gedaan om deze laatste droefenis van Maria expressief 

weer te geven. Toch is het hem in de overdreven vormwendingen niet zo best gelukt 

goede kunst voort te brengen. Tussen d it gekunstelde amateurisme en een klassieke uit

beeld ing is de afstand groot. 



Muurversieringen uit 1 928 aan de noordkant van het koor. 

Muurschilderingen 

We vinden het belangrijk te vermelden wat Marc Martens schreef over de in het hoog
koor bewaarde muurschi lderingen, die gelukkig gerestaureerd werden bij de laatste her
schildering van de kerk: De engelenfriezen, ornamentkruisen en evangelistensymbolen 
op de langswanden van het koor zijn het enige wat nog rest van een heel programma van 

decoratieve schilderingen, die in 1927 werden uitgevoerd naar ontwerpen van Lodewijk 

van Hoey uit Gent. Over alle muurvlakken waren friezen van engelenkopjes en gestileer

de bloemen aangebracht, in de koorbeuk engelengedaanten en psalm- of litaniespreu

ken, naast de zijaltaren eveneens figuren van biddende engelen, dat alles in een stijl die 
het streng-hiëratische van de Byzantijnse traditie verbindt met de verfijning van de art 
deco. Bij de uitvoering werden eerst de tekeningen met priksjablonen op de wand over

gezet en nadien ingekleurd. Aan die schilderingen hebben Hongaren meegewerkt, die 

kort na de Eerste Wereldoorlog in Maldegem hun toevlucht hadden gevonden. Daar 

waren Egön Lödor en Tibor Heger bij, en mogelijk nog een broer Lödor. Ze waren in 

dienst bij Maurice De Bree, aannemer van schilderwerken en later uitbater van café De 
Botermarkt. 

De hele "heropbeuring van het Huis Gods " kostte 53.275 fr. , een aanzienlijk kapitaal voor 

die tijd, en werd gefinancierd met giften van de bevolking; in de lokale pers verschenen 
daarvan inschrijvingslijsten die een totaalbedrag van 56. 829 fr. noteerden. 
Het meeste van die muurdecoratie verdween bij het herschilderen van de kerk in 1962, 
en enkele engelenfiguren in de zijkoren moesten wijken in 1988. Wat rest van dit vrij unie-

ke patrimonium is zeker het behoeden en behouden waard" 18• l 1 17 
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Credenstafeltje 

Lezenaar 

Een zeer mooi kerkel ijk kleinmeu
bel i n  het hoogkoor is de kunstige 
eikenhouten lezenaar. Een putto 
draagt op zijn hoofd een wereldbol, 
waarop een arend met gespreide 
vleugels als boekensteun. Wel l icht 
valt dit hoogstaand werk te vereen
zelvigen met wat we in de kerkre
kening van 1 670-1 672 vermeld vin
den als een "stapee/'', geleverd 
door de Brugse beeldensnijder 
Rijckaard Brouckman. De lezenaar 
werd gerestaureerd, o.m. met een 
nieuw voetstuk en vleugels van de 
putto, door het kunstatel ier Bres
sers in de eerste helft van de 20ste 
eeuw. 

Dit eikenhouten credens- of dientafeltje met gebogen steun en drielobbig blad was oor
spronkelijk een klein wandmeubel, maar kan nu verreden worden. Het is hoogstwaar
schijn l ijk gemaakt door de Borgerhoutse beeldhouwer P.B. De Preter in 1 859. 

Godslamp 

De koperen godslamp in het hoogkoor dateert uit eind 1 9de eeuw. Ingewijden weten dat 
wanneer de godslamp bij een altaar brandt, d it een teken is dat het H .  Sacrament in het 
tabernakel wordt bewaard. 

Processiekruis 

Voor de noordelijke ante staat een mooi geelkoperen lel iekrû1s opgesteld. Dit processie
kru is dateert vermoedelijk uit de 1 7de eeuw. Eind de 1 9de eeuw werd het gerestaureerd 
door F. Geeraert-De Masure uit Gent. 



Het Onze-Lieve-Vrouwekoor 

Maria-altaar 

Het barokke portiekaltaar dat is toegewijd aan 0.-L.-Vrouw van de Rozenkrans vraagt 
omwille van verschi l lende onderdelen en wetenswaardigheden om een omstandiger u it
leg en beschrijving. 
Ooit was de Maldegemse rozenkransconfrérie naast die van Sint-Anna en Sint-Barbara 
beslist de voornaamste. We hopen later in een afzonderlijke bijdrage het belang daarvan 
aan te tonen. Zo kan een publ icatie van haar merkwaardige statuten aantonen welke 
waarde de Kerk hechtte aan een goede werking van dat genootschap, waarover veel 
documenten bewaard bleven. Vermelden we nu slechts hoe de heroprichting van de 
confrérie ten tijde van de Contrareformatie beschouwd werd als een zeer adequate ver
dediging tegen het protestantisme. 

Spijtig genoeg hebben we in de kerkrekeningen geen woord over het 0.-L.-Vrouwaltaar 
gevonden. We weten n iet of dit mooie altaar van meet af aan voor de Maldegemse kerk 
was bestemd. Naar alle waarschijn l ijkheid is het in het noordkoor, de geëigende plaats 
voor Maria-altaren, geplaatst in opdracht van het rozenkransgenootschap. Wanneer het 
daar opgebouwd werd, vonden we nergens betuigd zoals Marc Martens menen we dat 
dit pas gebeurde na de verbreding van het noordkoor in 1 783-1 784. Vóór dat jaar kon 
dergelijk groot altaar niet in het koor geschikt worden. Het is zeker niet denkbeeldig dat 
d it kerkmeubel uit een ander bedehuis afkomstig is. 
Deken Kerremans vermeldt in zijn visitatierapport van 1 691  dat boven het toenmalige 
Maria-altaar een sch ilderij hing met de Aanbidding door de Koningen als onderwerp. 

Het zeer kunstige portiekaltaar is uit gepolychromeerd hout. Het is een meevaller voor 
de schoonheid van het kerkinterieur dat de opeenvolgende bedienaars van de Sint
Barbarakerk er schroomvol over gewaakt hebben de oorspronkel ij ke beschi ldering te 
bewaren. 
Persoonlijk menen we in het Maria-altaar 1 7de-eeuws werk te zien, waar anderen het 
eerder dateren in de 1 ste helft van de 1 8de eeuw. De pilasters en zuilen van de portiek, 

de brede architraaf en vooral het weidse baldakijn dat het altaar bekroont, geven het 

geheel een weelderig aspect. Binnen de drapering van het baldakijn staan in een kring 

van wolken, engelenkopjes en lichtstralen, het gekroonde Mariamonogram. Twee enge

len op de architraaf waarin litanietitels van de Moeder Gods zijn voorgesteld: Toren van 

David, Poort van de Hemel. Twee andere engelen, zittend op de voluten terzijde van het 
baldakijn, wijzen naar schilden en monogram 19 • 

Dit voortreffelijk kunstwerk is tot nu toe, ondanks veel opzoekingen, anoniem gebleven. 
We menen wél dat het schilderij steeds bij het altaar heeft gehoord. Een schilder die naar 
onze mening voor een toeschrijving in aanmerking komt, is N iklaas de Liemaeckere. 

Het schilderij staat in het teken van het rozenkransgebed. Het stelt Dominicus de 
Guzman (1 1 70-1 22 1 )  voor, die uit de handen van Maria de paternoster ontvangt. 
Engelen vervol ledigen het tafereel; één ervan, rechts van Maria, ontrolt een doek waar
op vijf taferelen zijn afgebeeld die verwijzen naar mysteries van de rozenkrans. In de 
middencirkel zien we Christus aan het kruis, met Maria en Johannes. Hoewel n iet zo dui-
delijk te zien, menen we dat op het bovendeel van het doek, l inks de Boodschap en l 1 19 
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H. Moeder Anna. De Moeder Gods. 

rechts het Bezoek zijn weergegeven. Links onder zien we een geboorte, en wat rechts
onder is afgebeeld, zal misschien ooit bij restauratie zijn geheim prijsgeven. 
Links onderaan zijn de wereldbol en het hondje met de fakkel in de muil afgebeeld, die 

tot de vaste iconografie van dit thema behoren. Volgens de legende zou Dominicus' 

moeder tijdens haar zwangerschap dat beeld in een voorspellende droom gezien heb
ben: zoals het hondje met zijn fakkel, zou later haar zoon door de vurigheid van zijn pre

dikatie de wereld in gloed zetten. Op die legende berust ook de foutieve verklaring van 

de naam dominicanen als domini-canes, honden van de heer 20• 

Op het 0.-L.-Vrouwaltaar staat een groot, fijn gesculpteerd en gepolychromeerd houten 
trommeltabernakel, bekroond met een kleine, maar kostbare Christus aan het kruis. De 
verticaal gestrekte armen zijn kenmerkend voor een zuivere renaissancestij l .  Het crucifix 
is waarschijn l ijk 1 6de-eeuws, terwijl het eigenl ij ke tabernakel waarschijnlijk afkomstig is 
van het hoofdaltaar waaraan in 1 7  42 Jan van Hecke uit Brugge meewerkte. 

Lambrisering 

Overeenkomstig met de lambrisering aan weerszijden van het Sint-Barbara-altaar, treffen we 
ook hier houtsnijwerk van J.B. De Preter aan. Het medaillon boven de deur naar de sacristie 
geeft een beeltenis van Maria, l inks van het altaar is haar moeder Anna voorgesteld . 

. .  

Rechts: stemmige opname van het 0.-L.-Vrouwkoor met barok altaar, waarschijnlijk eens het 

hoofdaltaar. Gedurende ruim driehonderd jaar was het de gebedsruimte voor de bloeiende 

Confrérie van de H. Rozenkrans. Vlakbij tegen de noordmuur stond de confrérleban . 





Glasraam: De Boodschap van de engel Gabriël aan Maria 

Dit gebrandschi lderde raam is enkele jaren terug,  onder E.H.  deken Willy De Cock, 
gerestaureerd door glazenier Leo Crul .  Bij die gelegenheid is ook de natuursteen van 
monelen en dagkanten vernieuwd door aannemer Goetinck uit Brugge. 
Bij de aanvang van onze opzoekingen omtrent de gebrandschilderde ramen, waren 
gegevens over dat raam zo goed als onbekend.  In Maldegem in beeld en schrift van 
Gabriël De Lil le lezen we: Op vrijdag 26 oktober 1 9 1 8, lag het schoon gekleurde venster 

van O.L. Vrouw in stukken en brokken, als gevolg van een Duitse beschieting. Onderzoek 
in het archief Dobbelaere leerde ons dat het g ing om een voorstel l ing van Onze-Lieve
vrouw van Lourdes, werk van Jules Dobbelaere. 

Over het hu idige raam vonden we bij pastoor Van Loo en in de kerkrekeningen heel wat 
meer. Charles Rotsart de Hertaing en zijn dame Gabriël le Domis de Sémerpont schon
ken begin de jaren twintig van vorige eeuw, 3 .000 fr. aan de Maldegemse kerk om een 
0.-L.-Vrouw-Boodschap in glasraam te bekostigen. Het was mevrouw die d it onderwerp 
wenste, omdat zij Gabriël le heette en Gabriël de boodschappende engel is. Glazenier 
Gustaaf Laden uit Gent voerde de opdracht uit; het raam werd geplaatst in juni 1 925. 
Op een tekstband onder het tafereel staat "Missus est Angelus Gabriël ad Mariam in 

Civitatem n(omin i) Nazareth",  te vertalen als: "De engel Gabriël is naar Maria gezonden 
in de stad genaamd Nazareth". In de drie l ichtbanen van het venster zien we l inks de 
engel Gabriël ,  centraal de H. Geest in de gedaante van een duif, in een aureool boven 
een rivierlandschap met op het voorplan een bordes en ook een blauwe vaas waarin een 
grote witte lel ie, symbool van Maria's maagdelijkheid, en rechts de in een boek bidden
de Maria, geknield vóór een alkoof. 
De twee wapenschi lden onderaan bij elkaar zijn die van de schenkers. Het l inkse bevat 
de Engelse spreuk "Think on", d.w.z. "Wees indachtig" (daaronder te verstaan uw plich
ten, uw geloof . . .  ) ,  het rechtse de Latijnse tekst "Virtus et Constantia", d.i. "Deugd en 
Standvastigheid" .  
Het mooie raam met de Boodschap past uitstekend in de noordelijke muur van het 
Mariakoor, vlakbij het Maria-altaar, waar ook een beeld staat van 0.-L. -Vrouw van 
Lourdes. 

Glasraam: Het Huwelijk van Maria en Jozef 

Het twaalfde gebrandschilderde raam in de Maldegemse kerk brengt een onderwerp dat 
niet dikwijls wordt u itgebeeld, maar als scène uit het leven van Maria past het ten volle 
in dit koor. Na opzoekingen kunnen we met zekerheid te stel len dat het raam afkomstig 
is uit het befaamde glazeniersatelier van Jules Dobbelaere uit Brugge: volgens het 
KADOC in Leuven is in het Dobbelaere archief een ingekleurde tekening van d it raam 
aanwezig .  Het zou geplaatst kunnen zijn in 1 887 of 1 888 en is zo wel licht het oudst 
bewaarde brandglasraam in de Sint-Barbarakerk. Dat gedeelten van het raam sterk zijn 
aangetast en dat de compositie met lel iestaf, zevenarmige kandelaar en drapeersel 
bombastisch aandoet, mag geen reden zijn om het stiefmoederlijk te behandelen. 

Het g lasraam stelt de huwelijksinzegening voor van Maria en Jozef door de joodse hoge
priester Zacharias in vol ornaat. H ij strekt zijn beide handen uit over het paar. 
H ier wordt een apocrief verhaal u itgebeeld. Er waren twee mannen kandidaat-bruide
gom voor Maria. Hun beider staf werd in de ark van het Verbond gelegd en het verhaal 



De Boodschap van de engel Gabriêl aan Maria. 

wil dat de kandidaat wiens staf ging bloeien, mocht huwen met Maria. Op het rechter 
voorplan breekt de afgewezen kandidaat zijn dorre stok over de knie. De staf van Jozef 
bloeit open in een grote witte lelie, symbool van de zuiverheid van Maria's bru idegom.  
Stippen we  nog aan dat de  opvallende zevenarmige kandelaar of menora l icht betekent 
en dat zeven symbool staat voor de dagen van de schepping. 

Het raam is een schenking van juffrouw Melanie Van Kerschaver, geboren in Maldegem 
op 30 juli 1 8 1 3. Zij was de dochter van Robert en van Barbara De Rijcke, die toen in de 
Westeindestraat een brouwerij u itbaatten. Na het overlijden van haar vader beheerde 
Melanie met haar zuster Victoria de brouwerij. In 1 881  ging zij als rentenierster wonen in 
de Noordstraat nr. 29, waar ze op 16 november 1 894 overleed. l 1 23 



124 J Het oudste glasraam in de kerk: het huwelijk van Maria en Jozef, ingezegend door priester Zacharias. 



Noordelijke transeptarm 

Het Sint-Annakoor 

Het Sint-Anna-altaar is van gepolychromeerd hout. In een cartouche onderaan de kroon
kapel staat het jaartal 1 653. Het l ijdt nauwelijks twijfel dat d it het altaar is dat volgens de 
kerkrekeningen in 1 653 door Rijckaard Brouckman uit Brugge, samen met een nieuwe 
preekstoel ,  aan de Maldegemse kerk werd geleverd. Tot 1 7  42 fungeerde het als hoofd
altaar. In dezelfde rekening vinden we de Antwerpse schi lder Gui l laume Gabron vergoed 
voor zijn schilderij dat de Verrijzenis voorstelde. Dat schilderij zou tot 1 920 in de kerk 
aanwezig geweest zijn.  

Zowel deken Kerremans in 1691  als de Brugse bisschop de Castillon in zijn visitatierap

port van 1 746, vermelden een draagbaar altaar van Sint-Anna, maar gewagen niet van 

een schilderij. De bisschop vermeldt ook een Confrérie van Sint-Anna. 

Zoals de drie andere zijaltaren is het een portiekaltaar. De aanzet van de gecanneleerde 

zuilen is versierd met een slingerende wijnrank, waarin een vogel zit die de druiven aan

pikt. Middenin het gebroken fronton boven de architraaf staat een weelderig uitgewerk

te kapelnis, geflankeerd door zwierige voluten met engelenkoppen. In de nis staat een, 

ondanks zijn wat volks karakter, bijzonder mooie beeldengroep met Sint-Anna, Maria en 

het Jezuskind, in de iconografie "Sint-Anna-ten-Drieën " genoemd. Het is niet uitgesloten 

dat het hier gaat om het beeld van Sint-Anna dat luidens de kerkrekening van 165 7- 1658 

aan de kerk was geschonken en door Martientje Vermeersch in Brugge werd afgehaald. 

Weelderig fronton boven het St.-Anna-altaar met een volkse uitbeelding van St.-Anna-ten-Drieên. l 1 2s 



Detail van het schilderij De opvoeding van Maria van C. Calliu, in het St.-Anna-altaar. 

De engelenfiguren bovenop het fronton lijken wat buiten proportie ten opzichte van hun 

voetstuk. Zo ze van oorsprong bij dit altaar horen, hielden ze wellicht attributen die 

pasten bij de vroegere bestemming als hoofdaltaar 21 • 

Het sch i lderij op het Sint-Anna-altaar, voorstellend het Onderricht van Maria door haar 
ouders Anna en Joach im, verdient bijzondere aandacht. Sedert we l inks op de onder
kant van het doek de naam C. Ball iu aantroffen 22, hebben geen bijkomende vondsten 
meer zekerheid over datering en identiteit van de kunstenaar gebracht. 
Voor de Sint-Annakerk in Brugge schilderde Jan Garemijn (1 71 2-1 799) een schilderij met 
hetzelfde thema, waarvan de gelijkenis met het doek in de Maldegemse kerk zeer opval
lend is. Een voorstudie die Garemijn voor zijn schilderij uitwerkte, is noch min noch meer 
te beschouwen is als een kopie van het Maldegemse schilderij. Wat we echter in Brugge 
van Jan Garemijn kunnen zien, staat ver beneden de gave, sterke expressiviteit van de 
voorstel l ing in de Maldegemse Sint-Barbarakerk. Over de auteur van het Maldegemse 
doek nemen we ons voor een onderzoek in te stellen. C. Ball iu heeft alleszins voor het 
Maldegemse Sint-Anna-altaar een merkwaardige Opvoeding van Maria nagelaten. 

Over het schi lderij vonden we in het Maldegemse kerkarchief o.m. nog dat het in 1 877 
werd gerestaureerd en verdoekt door Charles Van der Haeghen in Antwerpen, die de sig
natuur interpreteerde als G. Bal l ié. Restauratie, transport heen en terug, het herplaatsen 
van het doek . . .  kostten om en nabij de 250 fr. 

• 

Rechts: het St.-Anna-altaar in 1 653 geleverd door Rljckaard Brouckman uit Brugge. 







Glasraam: De heil ige Theresia van Lisieux 

In het grote raam in de noordelijke kru isbeuk is levensgroot de hei l ige Theresia van 
Lisieux voorgesteld. Bij de bespreking van het raam De H. Theresia van het Kind Jezus 
brachten we reeds haar biografie. 
De tekst onderaan "Met uw rozenregen stuur ons hemels zegen", maakt een toespel ing 
op de belofte van Theresia dat na haar dood een regen van rozen op de aarde zou neer
dalen. Bij verschi l lende mirakelen staafden rozen een speciale tussenkomst van 
Theresia. Het is een krachtige Theresia, door g lazenier Gustaaf Laden voor het Malde
gemse raam gemaakt. Geplaatst in een mandorla, is ze omringd met rozen en draagt ze 
een kruis op haar rechterarm. 
Het raam werd in jun i  1 934 aangebracht en kostte 1 2 .000 fr. Een opschrift leert ons dat 
het zoals het andere raam met de H. Theresia, eveneens werd geschonken door de fami
l ie  Alfred De Facq - Ida De Baets. 

Biechtstoel 

Oude eikenhouten biechtstoel die volkomen samengaat met die in het tegenoverstaan
de Sebastiaanskoor en in een cartouche gedateerd is 1 647. Op sti l istische gronden mag 
aangenomen worden dat ook dit meubel een werkstuk is van de Gentse meester-schrijn
werker Jacques Sauvage. 

Obiits 

Tegen de westelijke wand van de noordelijke kru isbeuk zijn zes obi its opgehangen. Op 
basis van de wapenschi lden en de overlijdensdata zijn ze toe te wijzen aan de volgende 
personen: 
- 24 juni 1 953: Gabriël le Domis de Sémerpont, geboren te Brussel op 5 september 

1 877, echtgenote van de hiernavolgende. 
- 8 november 1 925: Charles Eduard Rotsart de Hertaing, geboren in Brugge op 1 4  ju l i  

1 867, burgemeester van Maldegem van 1 904 tot 1 925. 
- 1 7  mei 1 90 1 : Cami l le Jean ldesbalde Rotsart de Hertaing, vader van de vorige, gebo

ren in Brugge op 9 apri l 1 825, bouwheer van het jachtslot Reesinghe in 1 858. 
- 26 december 1 897: Ida Colette Pecsteen, geboren te Brugge op 2 november 1 828 en 

echtgenote van de vorige. 
- 1 2  augustus 1 837: baron Charles Honoré Phi l ippe Pecsteen ,  geboren in Brugge op 25 

januari 1 789, echtgenoot van Anna-Jeanne de Lampreel ,  wier obi it we in de zuidelijke 
kruisbeuk aantreffen. 

- 3 1  oktober 1 956: jonkheer Frederic Dhont, geboren te Brugge op 6 februari 1 862. 

Zerkstenen 

In de vloer van het Annakoor zijn nog enkele witmarmeren zerkstenen aanwezig, maar 
de opschriften zijn door sleet slechts fragmentarisch leesbaar. H ier werden o .m.  leden 
van de famil ie Pecsteen begraven. 

Links : neogotisch beeld van St.-Antonlus, vermoedelijk geplaatst door pastoor Bouckaert, op de achtergrond het 
glasraam van de H. Theresla uit 1 934. l 129 
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Noordelijke zijbeuk van de benedenkerk 

Biechtstoel 

Tegen de westelijke muur van de voorkerk, kortbij de kruisbeuk, bevindt zich een vijfde 
biechtstoel. H ij is in de loop van de maand apri l 1 898 geplaatst door schrijnwerker-tim
merman D.  Van Rijbroeck, wonende op de Markt te Maldegem. De 4de maart 1 899 is 
voor d it meubel de som van 2 1 9,60 fr. betaald.  De zijvakken werden in 1 950, getrouw 
aan de oorspronkelijke, vernieuwd. 

Classicistische ramen 

Vier wijde ramen, classicistisch, onder steekboog, aangebracht bij de opbouw van de 
benedenkerk in 1 778-1 779. 

Devotiebeeld van Margaretha (Rita) van Cascia 

Er zijn maar weinig kerken in Vlaanderen waar het beeld n iet aanwezig is van de popu
laire hei l ige Rita van Cascia (1 380-1 457). Omwil le van haar ongelukkig huwelijk werd zij 
de beschermheil ige van de hopeloze geval len. Na de dood van haar man trad ze in bij 
de augustinessen in Cascia (Umbrië, Ital ië) .  Ze ontving het wondteken van de doorn van 
Christus in haar voorhoofd, als uiting van mystiek l ijden. 

Glasraam: De Verrijzenis 

H et laatste gebrandschilderde raam dat we op onze rondgang aantreffen , zit in de west
gevel van de l inkerzijbeuk. Het is de tegenhanger van de Kruisdood aan de andere kant 
van het portaal ,  en beide werden aan de kerk geschonken door jonker Frederic Dhont. 
H et is uitgevoerd door g lazenier Peene-De Lodder u it de Naaldenstraat in Brugge, en 
geplaatst op het feest van de Kruisverheffing, 1 4  september 1 938. Het kostte 1 5.000 fr. 
en meet circa 5 bij 2,60 m.  

De schi ldering is n iet zo sierlijk a ls  bij de ramen van g lazenier Ladon, waar vooral de 
gezichten zacht en beval l ig zijn en ons echt mooi aankijken. D ie figuren stralen een 
expressiviteit uit die kenmerkend is voor de jaren dertig van vorige eeuw. H ier zijn de 
figuren strakker, schematisch ,  hiëratisch, minder persoonl ijk en door hun stevige 
oml ijsting kouder en theatraler. 
Het graf waaruit Christus met wapperende kruisbanier is opgestegen, is duidelijk geen 
rotsgraf zoals in het evangelie vermeld. Op het voorplan twee atletische, in wapenrusting 
geklede soldaten. Links van de tombe is een engel getuige van de opstanding, rechts 
houdt een Romeinse soldaat, als verbl ind door het l icht, zijn rechterhand voor het gelaat. 
Op het achterplan l inks naderen drie vrouwen het graf, de laatste met een zalfpot dui
delijk te herkennen als Maria Magdalena. 
In de kroonnis boven de portiek is de feniks middenin laaiende vlammen voorgesteld. De 
wonderbare legendarische vogel, die levend uit zijn as verrijst, is een symbool van de 
verrijzenis. 
Dit verrijzenistafereel i l lustreert de diepste geloofskern van °het christendom: zonder 
geloof in een opstanding en een eeuwig voortbestaan, is het geloof van alle grond ont
bloot. 



De Verrijzenis van Christus. 

Drieluik met het Heilig Aanschijn 

Tegen de portaalwand achteraan in de kerk hangt een drielu ik met het Hei l ig Aanschijn .  
Op het m iddenpaneel wordt het doek van Veronica weergegeven ,  op de zij lu iken l inks de 
geselkolom, doornenkroon en nagels van de passie, rechts de ladder, gesel en wissen 
roede. De eikenhouten neogotische l ijst werd gemaakt door het atel ier Bressers uit de 
Peperstraat in Gent. Het geheel, met bijkomend smeedwerk, werd op 30 ju l i  1 936 aan 
de kerk geschonken door de heer en mevrouw Edmond De Meyere-Vanneste en kostte 
2 .000 fr. 

Missiekruis 

Dergelijk kruis, ook zendingskruis genoemd,  werd in de kerk aangebracht naar aanlei
ding van de prediking van een grote "zending". Het hier opgestelde kru is met lansen 
draagt het wapen van paus Leo XI Il ( 1 878-1 903), de sociale paus, vooral bekend door 
de encycliek Rerum Novarum. Als symbolen van het pausschap zijn de tiara en de sleu-
tels toegevoegd.  l 131 



Neogotische Maria met Kind Jezus. 

Drieluik: 0.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand 

De aanwezigheid van veel brandende kaarsen, bloemen en een gedenkboek bij deze 
triptiek met centraal 0.-L. -Vrouw van Altijddurende Bijstand, wijst op een volkse verering 
in de Maldegemse kerk. Deze voorstelling van een aan de westerse smaak aangepaste 

icoon van de Moeder Gods van de Passie (het origineel bevindt zich in de San 
Alfonsokerk in Rome) treft men aan in talloze kerken over heel West-Europa. Ze werd 
doorgaans geplaatst naar aanleiding van een "missie" of "zending", gepreekt door de 
paters redemptoristen. I n  Maldegem gebeurde dat ter gedachtenis van de H.  Zending 
gepredikt van 7 tot 1 7  februari 1 93 1  door de E.P. redemptoristen Desmijter, Van Linden 
en De Schutter, op verzoek van pastoor Morre. Op de zijluiken komen ofwel plaatselijk 

vereerde heiligen voor zoals hier Sint-Barbara, ofwel bloesemtakken met tekstbanderol
len of varianten. Gerardus van Majella, hier afgebeeld op het rechterluik, is een redemp

toristenheilige. De voorstellingen zijn via een drukprocédé gemaakt, de lijst is veelal neo
gotisch 23• 



Afbeelding van de evangelist Lucas op de kuip van de preekstoel . De rundskop staat symbool voor het offer
dier: het evangelie van Lucas vangt immers aan met het verhaal van Zacharias' offer. 

Gedeelten van de oude communiebank uit Eeklo 

Daar we bij het bespreken van soortgelijke fragmenten van de communiebank die zich 
achteraan in de zuidelijke zijbeuk bevinden, stijl en herkomst hebben behandeld, beper
ken we ons voor de vier panelen die opgesteld zijn tussen de kaarsenstaanders en de 
muur met de triptiek van 0.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand, tot een korte toel ichting. 
Van l inks naar rechts stel len de medail lons het volgende voor: het eerste een wijnkruik  en 
brood als symbolen van de eucharistie, het tweede een figuur met tiara, de paus, die twee 
geknielde mannen zegent: Johannes van Matha en Felix van Valois, stichters van de orde 
der trinitariêrs; vervolgens een man met tulband die op de slavenmarkt christenslaven 
verkoopt, en ten slotte een groep van vier figuren bij de verkoop van slaven. j 133 



Doksaal en orgel 

Het doksaal in zijn huidige vorm is een constructie die met gebruik van oudere elemen

ten, in 1 865 tot stand kwam ter gelegenheid van de plaatsing van een orgel door Louis 

Hooghuys van Brugge. Het omvatte oorspronkelijk 22 registers, verdeeld over twee 

manualen en een voetklavier. Ten tijde dat Jef Tine/ organist was in Maldegem (1913-
· 1924) werd het uitgebreid met een zwelkast. In 1920 werd het orgel hersteld door 

Cornei/le De Paepe uit Brugge, die ook een gambe aan de registers toevoegde. Vanaf 

1 938 gebeurde de windtoevoer elektrisch. Andere herstellingen gebeurden in 1943 door 

Anneessens van Menen, in 1956 door Alfons Joris van Hasselt en in 1967 opnieuw door 

Anneessens. Kort na een depannage door Anneessens in april 1977 blies het zijn voor

lopig laatste adem; ter vervanging werd in 1978 vooraan in de kerk een elektronisch 

Johannus-orgel geïnstalleerd. In 1986-87 maakte de firma Loncke een bestek op voor de 

herstelling van het pijporgel, maar de uitvoering daarvan werd uitgesteld wegens de klas

seringsprocedure als historisch instrument. Sindsdien werd een nieuw dossier samen

gesteld door deskundige Braekman uit Vorselaar en is het wachten op de nodige subsi

diëring vanwege de staat om de restauratie te kunnen aanvatten. 

De oudste vermelding van een orgel in de kerk van Maldegem treffen we aan op de fun

datiesteen van Jacob van Halewijn, die diensten sticht "met vullen choor ende oorghe

len ". De kerkrekeningen vanaf 1572- 73 vermelden regelmatig organist en orgeltrapper. In 

1578- 79 is er aan een doksaal gewerkt: er zijn betalingen "over tmaecken vanden stoel 

vanden docsae/ organiste aenden oorghele" en "over de leverijnghe van eenen hautenen 

trap aenden steeghere vanden docsael". Het valt niet uit te maken of het om een koor

doksaal dan wel om een doksaal achteraan in de kerk gaat, waarbij nog moet bedacht 

worden dat de kerk mogelijk juist in een verbouwingsfase was. Mogelijk, en misschien 

zelfs een argument voor die stelling. 

Het is niet helemaal duidelijk of het orgel de godsdienstoorlogen overleefde. Hoe dan 
ook, in 1679 worden een nieuw hoogzaal en orgel geplaatst. Dat was dan boven het por

taal onder de viering. In 1 771 wordt er boven het hoogzaal een nieuw venster gestoken. 

Na de heropbouw van de benedenkerk in 1 778- 79 wordt achterin meteen ook een nieuw 

hoogzaal getimmerd, ontworpen door Sebastiaan Swijndam uit Brugge. Vandaar kwa

men zes arduinen sokkels voor de constructie, en Frans Clement, ook al een Bruggeling 
die o.m. een orgelkast maakte voor Middelburg, beeldhouwde de kapitelen van de pila
ren. 

Van dat doksaal zijn nog enige gedeelten over. We kunnen er de pilaren toe rekenen, mis
schien ook de vlamvazen bovenop de balustrade en de panelen met muziektrofeeën 

boven de zijdeuren van het portaal. Het lijstwerk van die panelen is onderaan ingekort, 
wat allicht gebeurd is in 1865. 

Ongetwijfeld kwam op het nieuwe doksaal het orgel van 169 7; het waren de befaamde 
Gentse orgelbouwers Van Peteghem die dat werk kwamen klaren en het instrument 
meteen nakeken en verzorgden. De Maldegemse schrijnwerker Pieter Vincke deed de 
nodige reparaties en aanpassingen aan de orgelkast. 

In 1 865, onder pastoor Vynckier, werd, als hierboven gezegd,. het hoogzaal vernieuwd en 
het Hooghuys-orgel geplaatst. Het oude instrument werd verkocht aan de kerk van 
Landskouter. In het opschrift tussen de kroonlijst van het portaal en de balustrade van het 
hoogzaal vormen de zilverkleurige letters het jaartal 1 786 24• 



Licht en ruimte in de benedenkerk: 
gezicht op de preekstoel uit 1 787 
en het in 1865 vernieuwde hoogzaal 
met Hooghuys-orgel. 

De opname van de middenbeuk van ca. 
1 954 laat de toestand zien met de beschilde

ring van 1 928 en voor het verwijderen van 
de pleisterlagen op de vleringpljlers in 1 960. 



Fragment van de neogotische communiebank uit 1 905, die vroeger het hoogkoor afsloot, met de voorstelling 
van Josué en Caleb, terugkerend uit het Beloofde Land. 

Neogotische communiebank 

Tussen doksaal en middenschip zijn gedeelten geplaatst van de neogotische, uit 1 905 
daterende communiebank. Dit eikenhouten meubel stond oorspronkelijk tussen kerkschip 
en priesterkoor, waar het tot kort na het tweede Vaticaans Concilie daadwerkelijk in gebruik 
was. Het is een degelijk werkstuk van Leonard Blanckaert uit Maaltebrugge bij Gent. 

De twee deurpanelen zijn ten tijde van deken De Cock als antependium onder het Sint
Barbara-altaar geplaatst. Het zijn de panelen met het Lam Gods en een kelk met hostie. 
Het deel communiebank l inks achterin de kerk bevat volgende taferelen, van l inks naar 
rechts: de profeet Elia door een raaf gespijzigd, de tafel met de toonbroden, de paal met 
de koperen slang, door Mozes opgericht, de zevenarmige kandelaar of menora, de man
naregen in de woestijn.  De rechterafsluiting stelt voor: de aanbidding van de Eucharistie 
in een monstrans, de pelikaan die zijn jongen voedt met hartenbloed, de verbondsark met 
twee cherubs, de bundel met eucharistische korenaren en ten slotte Josué en Caleb, die 
met een grote druiventros terugkeren van hun verkenning van het Beloofde Land. 
Deze neogotische communiebank verving een prachtig barokmeubel, destijds door 
meester Arnaut Pul l incx voor de Maldegemse kerk gemaakt. Niemand weet waar die 
oude communiebank verzeilde. 

· • 

Rechts: het beeld 'Allegorie van het Geloof' onder de pree stoel. 





Middenbeuk 

Preekstoel 

In de m iddenbeuk gaan we nu weer richting koor, naar de mooie preekstoel in Lodewijk 
XVI-stij l .  Het eikenhouten meubel , dat sedert Vaticanum Il in onbruik is geraakt, is het 
werk van de Maldegemse meester-schrijnwerker Johannes Vincke. De betreffende kwi
tantie op datum van 3 1  augustus 1 787 spreekt over een betal ing van 1 83 ponden, 
6 schell ingen 8 groten. Daarenboven wordt ontwerptekenaar Jacobus Van Hecke uit 
Brugge betaald voor het maken van het plan, en Jacobus Van Coil l ie, een Brugs schrijn
werker, om de plaats aan te duiden waar de preekstoel moet komen. De Maldegemse 
smid Reyniers plaatste er een smeedijzeren hekwerk rond. 

Onder de preekstoel staat een bevall ig schragend vrouwenbeeld . Het beeld is vrijwel 
zeker n iet het werk van Johannes Vincke. M isschien hoorde het bij een oudere preek
stoel ,  in 1 653 geleverd door Rijckaard Brouckman en waarvan we niet weten waar die is 
terechtgekomen. Nergens vonden we wie of wat het beeld eigenlijk voorstelt. Op aan
duiding van toenmalig deken E .H .  Van Overbeke identificeerden we haar in onze Gids 
voor de Sinte-Barbarakerk met de H. Barbara. Die mening herzien we, en volgen daar
bij het oordeel van M. Martens, die schrijft dat we hier te doen hebben met een al lego
rie van het Geloof. Het ontbreken van een martelaarspalm en toren, de vaste attributen 
van Barbara, staaft zijn overtuiging. In plaats van het zwaard, een monstrans en op het 
hoofd een d iadeem zoals bij d it beeld, zouden, aldus zijn betoog, bij Sint-Barbara eer
der een kelk of ciborie en een kroon als nevenattributen passen. Het zwaard, voor 
Barbara verwijzend naar de onthoofding,  duidt bij het Geloof op de vurigheid waarmee 
het verdedigd moet worden. 

Op elke zijde van de kanselkuip staat in een medail lon, omringd door sobere ornamen
ten, de buste van een evangelist. Johannes is voorgesteld op het paneel bovenaan de 
trap. Het klankbord met daarin de duif van de H.  Geest, wordt mee gesteund door twee 
hermen. Boven het klankbord l igt een compositie met kruis, palm,  boek en vlamvaas. 
Wel l icht is een verklaring van de attributen bij de vier evangel isten niet overbodig. Aan 
de oostzijde is Mattheus afgebeeld ,  begeleid door een kinderkopje, omdat zijn evange
l ie begint met een stamboom van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham . . .  
Aan de noordkant is Marcus afgebeeld met een leeuwenkop achter zijn schouder en met 
open, sprekende mond, omdat zijn evangelie begint met de prediking van Johannes de 
Doper, "de stem van een roepende in de woestijn" ;  toen leefden in de woestijn van het 
H. Land nog leeuwen. Lucas is op de westzijde afgebeeld met een rundskop als sym
bool, de kop van een offerdier, omdat zijn evangelie begint met het verhaal van 
Zacharias' offer. De buste van Johannes aan de zuidkant ten slotte, is vergezeld van een 
arendskop, zinnebeeld van de hoge gedachtevlucht van deze adelaar . 

. . 

Rechts: de preekstoel, in 1 787 geplaatst door de Maldegemse schrijnwerker Johannes Vlncke. 





St.-Jozef met het kind Jezus, in de holte van een vieringpijler. In de tweede helft 
van de 1 9e eeuw waren neogotische beelden bijzonder in trek. Zij genieten nu 
een zekere herwaardering. 

Vier heiligenbeelden 

In de holten van de archeologisch belangrijke bakstenen vieringpij lers staan vier neogo
tische beelden. Het betreft Sint-Jozef met het Jezuskind, het Onbevlekt Hart van Maria, 
Sint-Anna met Maria en Sint-Agnes. Dit laatste beeld is 20ste-eeuws, de andere werden 
in de kerk geplaatst in 1 873-7 4. Voorzeker stond in de portiek in plaats van de patrones 
van de Agnes-congregatie oorspronkelijk een Onbevlekt Hart van Jezus, getuige het 
Christusmonogram op de wimberg. Ze zijn uit bepleisterd hout; hun voortreffelijke neo
gotische beschi ldering oogt alvast nog zeer mooi. De beelden staan op houten sokkels 
onder dito portieken met standzui len , wimbergen, fialen en hogels. Terzijde van de zui
len staan engelenfiguren. 

Triomf- of Zegekruis 

Naar het koor toe is hoog onder de boog van de oostelijke vieringpij lers een beschilderd 
houten triomf- of zegekruis opgehangen, te dateren circa 1 900. 
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Grondplan van de St. -Barbarakerk 

1 0  

Tekening architect Ph///p Adam naar opmeting van architect E. Verstraete 

8 

1 .  Hoogaltaar, 1 829 
2. Dienstaltaar 
3. Koorbanken ( 1 859- 1 86 1 }  
4 .  Koorlezenaar 
5. St.-Barbara-altaar 
6. Biechtstoel, Ambr. Coelis, 1 788 
7. St.-Sebastiaan of H.-Kruisaltaar 
8. Biechtstoel, J. Sauvage, 1 653 
9. Preekstoel ,  1 785 
1 0. Doopkapel en doopvont, 1 928 
1 1 .  Doksaal, Hooghuys-orgel, 1 865 
1 2. Biechtstoel, Van Reybroeck, 1 898 
1 3. Biechtstoel, J. Sauvage, 1 647 
1 4. St.-Anna-altaar, R. Brouckman, 1 653 
1 5. Biechtstoel, J. Vincke, 1 786 
1 6. Lieve-Vrouwaltaar, 1 7e-1 8e eeuw. 
1 7. Fundatiesteen Jacob van Halewijn, 

1 530-1 540 
1 8. Fragmenten van de Eeklose 

Communiebank ( 1 877) 
1 9. Neogotische communiebank 

uit 1 905 

l 141 



Zitban ken tegen de vieringpijlers 

Tegen de oostelijke vieringpij lers zijn in de richting van het koor ruime eikenhouten zit
banken met voorbeschot aangebracht. De precieze datum van de plaatsing is ons niet 
bekend. I n  sommige geschriften wordt beweerd dat dit vroeger de d ismeestersbanken 
waren, en dat er in de rugpanelen gebeeldhouwde medail lons voorkwamen, die nu in de 
lambrisering bij het Barbara-altaar zijn ingewerkt. 
Feit is dat zich ooit tal van zitbanken met verscheiden bestemming in de kerk bevonden. 
Voortgaande op het kerkplan van 1 777, afgebeeld op blz. 26, kunnen we niet minder dan 
vijf soorten kerkbanken onderscheiden , genoemd naar hun gerechtigde gebruikers. De 
schepenbank, u iteraard voorbehouden aan de schepenen, was de grootste en stond 
aan de noordkant tussen de vieringpijler en de pi laar richting koor. Daartegenover, tegen 
de pijler aan, stond de veel kleinere, L-vormige kerkmeestersbank. Tegen de noordmuur 
achterin het 0.-L.-Vrouwkoor stond de kleine rechthoekige bank van de Lievevrouw

meesters, de bestuursleden van de Rozenkransconfrérie. Tegen de muur die toen opge
trokken was tussen de zuidelij ke kru isbeuk en de zuidwestel ijke vieringpij ler stond de 
Sint-Anna- en Sint-Barbarabank, bestemd voor leden van die confrérieën. Tegen de 
overeenkomstige muur aan de noordkant ten slotte was, d ichtbij de toenmalige kerk
poort, de bank van de dismeesters opgesteld. Daar konden de behoeftigen bij het naar 
huis gaan, well icht tegen afgifte van hun armenpenningen, brood of vis of andere eet
waar in ontvangst nemen. 
De banken die nu nog tegen de voorste vieringpijlers aansluiten, vertonen enige vorme
l ijke gel ij kenis met de vroegere kermeestersbank. 

NAWOORD 

U it het voorafgaande bl ijkt dat de Sint-Barbarakerk van Maldegem in de loop der tijden 
misschien geen uitzonderlijke kunstschatten heeft verzameld, maar toch een kerkmeu
bilair heeft dat in opzicht van geschiedenis en kunstambacht waardevol is. Het drukt ver
bondenheid uit met de lokale devoties van vroeger en nu en met het plaatselijke paro
chiale leven. Pastoors, leden van de kerkfabriek, ook de parochianen, hebben door 
schenkingen bijgedragen tot de opsmuk en de luister van het gebouw. 
Deze bijdrage, een poging tot gedetail leerde inventaris, kan al l icht bijdragen tot een 
betere kennis en waardering van hetgeen onze eeuwenoude kerk te bieden heeft. 
Vaak komt in de kerken meubi lair voor dat niet meer aangepast is aan de huidige gebrui
ken. Toch zijn wij uitgesproken voorstander van het behoud en het onderhoud, binnen 
het voor de gelovigen toegankelijk kerkdeel, ook van niet meer gebruikte kerkmeubelen: 
communiebanken, biechtstoelen, preekstoel . . .  Ze behoren tot ons gemeenschappelijk 
en cultureel erfgoed, en verdienen permanent getoond te worden. 
Toegepast op de Maldegemse Sint-Barbarakerk vragen we het behoud van oude en nieu
we communiebanken, alhoewel de communie nu op de hand wordt uitgereikt; behoud van 
de predikstoel, al wordt nu staand voor het altaar gepredikt; behoud van de biechtstoelen 
ondanks het verval van de traditionele biechtviering. Voor het geklasseerde orgel ver
wachten we dat het eerlang na restauratie zijn oorspronkelijke functie weer zal vervullen. 
Aanvul lend vragen we aandacht voor de schi lderijen van de kruiswegstaties en deze in 
de altaren, voor de twee kunstige houten heil igenbeelden vc:tn St.-Jozef en St.-Rochus. 
Bij een - zeker n iet overbodige - restauratie van het kerkinterieur verdienen zij hoog
dringend voor verdere teloorgang behoed. 
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Het prille begin en de verdere 
ontwikkeling van de parochie Donk 

Een kroniek 
"Uit het dorpse leven gegrepen . . .  " 

Paul De Ceuninck 

INLEIDING 

I n  de bijdrage over de oprichting van de parochie Donk, in het vijfde jaarboek (i 999), van 
het Ambacht Maldegem, hebben wij getracht via een onverdroten zoektocht naar de 
wortels van ons parochiaal bestaan, een beeld op te hangen van de moeil ij ke aanvangs
jaren, ruim een eeuw geleden. Die studie kan worden beschouwd als de aanzet, het eer
ste hoofdstuk als het ware van een lang verhaal, dat de wordingsgeschiedenis van Donk 
weergeeft met zijn goede en kwade dagen. 

Een minutieus onderzoek van de beschikbare archival ia, het nauwkeurig bestuderen van 
de notulen van de gemeenteraadszittingen, het ontrafelen van het admin istratieve klu
wen en het analyseren en natrekken van allerlei mondel inge en geschreven getuigenis
sen, stelden ons in staat een beter inzicht te verwerven in de verdere ontwikkeling van 
onze parochie. 

Eerder dan een verlangen naar materiële verbetering was de drijfveer bij de inwoners van 
het gehucht Donk het streven naar een coherent dorpsleven , het creëren van samen
werkingsvormen, het scheppen van eigen structuren waarin onderwijs, opvoeding en 
geloofsbeleving zouden kunnen gedijen . 1 30 jaar geleden, toen de bevolking op gebied 
van geloofsbeleving nog een zeer homogene groep vormde, konden al die verzuchtin
gen het best gerealiseerd worden rond een eigen dorpskerk, met een eigen pastoor, 
eigen verenigingsleven, enz. All icht heeft de gunstige ontwikkeling in Kleit (de parochie 
werd opgericht in  i 857) de bewoners van Donk gestimuleerd om vol te houden. I n  1 902 
en vijftig jaar later onder impuls van onderpastoor Frans De Vleeschouwer zullen op de 
wijk het Vossenhol eveneens pogingen tot zelfstandigheid ondernomen worden, die ech
ter geen resultaat opleverden. 

Vanaf i 871 namen de verzuchtingen van de Donkse bevolking en de inspanningen om ze 
te realiseren zeer concrete vormen aan. Een eigen parochie, met verminderde afhankelijk
heid en bevoogding van Maldegem-centrum, was het streefdoel . Dat zou ongetwijfeld de 
eigenheid en het algemeen welzijn van de Donkse gemeenschap ten goede komen. l 1 45 



De moeil ij kheden tijdens de beginjaren na de stichting, werden dankzij het solidariteits
gevoel dat de Donkenaren steeds gesierd heeft, met succes overwonnen. De volgende 
generaties werden geacht het pionierswerk van hun "vroede vaderen" verder tot ont
wikkel ing te brengen en aldus de cont inuïteit te verzekeren. Dat het hen overigens ook 
is gelukt, bl ijkt u it de wijze waarop Donk tot hiertoe is geëvolueerd en tot wasdom geko
men. 

Eens de parochiestructuur tot stand gekomen, werden meerdere in itiatieven genomen 
en zijn tal van samenwerkingsvormen gegroeid. Een vruchtbare wisselwerking op breder 
vlak kwam gaandeweg op gang. Nieuwe en tijdsgebonden leefpatronen kregen kansen 
en h ielpen mee om van Donk een dorp te maken waar het goed moest zijn om te leven. 
De relat ief gesloten gemeenschap, wat geïsoleerd in haar weelderig groen, ontpopte 
zich sti laan tot een open kerkdorp, klaar voor de 2 1 ste eeuw. 

Deze bijdrage is dus het tweede lu ik van de geschiedenis van de parochie Donk, die niet 
altijd even rimpel loos verl iep. In deze parochiale kron iek zijn de spi lfiguren de opeenvol
gende parochieherders, na de pastoor-stichter Joannes De Swaef. 

Bij zijn aanstel l ing krijgt de nieuwe pastoor vanwege de bisschoppelijke overheid de 
opdracht en het mandaat de kerkdiensten te verrichten, de sacramenten toe te dienen 
en de parochie te besturen. Het is een bindend en n iet altijd makkelijk te vervul len man
daat, dat de kunst impl iceert het kiese evenwicht te vinden tussen luisteren en toch ver
antwoordel ij kheid nemen. De parochieherder meende het goed en was zeer begaan 
met het welzijn van zijn parochianen. Vele initiatieven door hem genomen, of gegroeid 
vanu it het (paroch iale) verenigingsleven, hadden n iet a l leen tot doel te waken over het 
geloofsleven, maar droegen ook bij tot de culturele en sociale ontwikkel ing van de 
Donkenaren. 

Gekomen om te d ienen , pl ichtbewust en met de beste voornemens bezield, hebben die 
opeenvolgende pastoors getracht het hunne bij te dragen tot het welzijn en de samen
horigheid van de hun toevertrouwde paroch iegemeenschap. Hun invloed op plaatsel ijke 
toestanden en sociale verhoudingen was niet gering - een zekere bevoogding was trou
wens nooit ver weg -, elke parochieherder wist op zijn manier eigen accenten te leggen 
en had een specifieke invloed op zijn parochie. 

U iteraard kunnen we in deze kroniek niet voorbijgaan aan de parochiale medewerkers, 
de vele leidinggevende mensen, die tijd en energie besteed hebben aan de parochie, 
zoals het kerkbestuur, de kerkbedienden, het onderwijzend personeel, de burgerlijke ver
antwoordelijken . 

Om dit tweede lu ik beter te laten aansluiten op hetgeen reeds voorafging 1, brengen we 
als geheugensteuntje, kort samengevat, de ontstaansgeschiedenis van de parochie 
Donk. Hierna verdiepen we ons in het beheer van E .H .  Franciscus Van Landeghem, in 
1 887 opvolger van pastoor De Swaef, en van de daaropvolgende pastoors. 

Ten slotte sluiten wij dan deze exploratie af met het bestuur van pastoor Serafien Van 

Avermaet, die op 28 oktober 1 984 ontslag nam en na een rustp�riode te Zulte, op 1 1  sep

tember 1 989 het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Wij beperken ons aldus tot deze 

pastores, die ons in dit leven reeds geruime tijd zijn voorgegaan en vredig in de Heer zijn 

ontslapen . . .  
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a. Terug in de tijd 

/1. Do.tlK 
I 

van woon:. tot .Kerk8orp 

Op zoek naar de oorsprong van Donk of tenminste de vroegste vermeldingen, slaan we 
er de oudste geografische kaarten op na. 
De zeer bekende kaart van Vlaanderen van Gerard Mercator u it 1 540, een document dat 
steunde op een meetkundige basis, de goniometrie, geeft ons geen aanduiding van het
geen wij een (toch reeds bestaande) Donkse nederzetting zouden kunnen noemen. De 
reden is al l icht dat het gehucht Donk toen nog een klein en onbelangrijk herkennings
punt was. In de onmiddell ij ke omgeving vinden we toponiemen van grotere en kleine
re vlekken zoals Maldeghem, Broodsende, Soetendaal, Moerkerke, Stampershouck, 
M iddelborg, Lieestkyn, Damme, Spermal ien , Syseele, Sint-Cruys, e.a. Zij  slaan vooral op 
heerlijkheden, vroegere abdijen, kastelen, belangrijke hoeven of landschappelijke struc
turen of lokaliteiten , die ons historische l ittekens nal ieten en al dan niet nog in de volks
taal voortleven. 

Een tweede zeer belangrijke kaart van onze streek is de 'Grote Kaart van het Brugse 
Vrije', geschi lderd door de Brugse meester-schi lder Pieter Pourbus (1 523/24-1 584) 2 •  De 
vermaarde schilder werd door de magistraat van het Brugse Vrije in 1 561 aangezocht 
een gedetai l leerde kartering te maken van zijn uitgestrekt territorium.  Op het schi lderij op 
doek (61 4  x 361 cm), waaraan de meester een decennium lang heeft gewerkt, vinden we 
voor de eerste maal de vermelding van 'ons woonerf ' ,  en wel onder de benaming 'Ter 
Donck'. 
Dat wil zeggen, we vinden de vermelding 'Ter Donck' op de kopie van Pieter Claeissens, 
die hij i n  1 601  maakte, eveneens in opdracht van het Vrije van Brugge. Van de originele 
kaart van Pourbus bleef immers slechts een fragment over dat het noordwesten van 
Brugge en een stuk van West-Zeeuws-Vlaanderen afbeeldt, Donk en Maldegem l iggen 
te veel zuidelijk om hierop nog afgebeeld te zijn. 
Daar de kopie van Pieter Claeissens een zeer getrouwe weergave is - hij maakte ze 40 
jaar na het origineel en calculeerde de ondertussen genoteerde veranderingen in het 
landschap niet in - worden beide kaarten meestal in een adem genoemd. U it latere stu
dies en metingen bleek trouwens dat de kaart zeer precies is. 
Het gehucht Donk telt i n  1 562 (de periode waarin Pourbus zijn opmetingen deed) een 
tiental huizen. Het l igt precies aan de noordelijke rand van het Maldegemveld , de Heye 
van Maldeghem. Ten noorden van de Heirweg l iggen al vrij grote stukken bos, maar ook 
in de heide ten zuiden van de Heirweg is bebossing aanwezig. Bebossing was een n ieu
we fase in de ontginning en het rendabel maken van de heide. 

Maken we de vergelijking met een andere zeer bekende kaart, namelijk de Kabinetskaart 
van de Oostenrijkse Nederlanden uit 1 772-79, opgemaakt door graaf J. de Ferraris in 
opdracht van de Oostenrijkse Keizerin Maria Theresia, dan z ien we dat het bosareaal 
nog is toegenomen (afbeelding in het jaarboek 5, 1 999, p. 92). De bewoning is nog niet 
opmerkelijk aangegroeid, hoewel Donk toch niet zo geïsoleerd lag: de kern lag op de 
Antwerpse Heerweg, de veel gebru ikte verbinding die l iep van Brugge naar Antwerpen, l 147 



Fragment van de kaart van Pourbus-Claeissens ( 1 561 - 1 601 ) .  In de l inkerbovenhoek is het toponiem Ter Donck te 
ontcijferen, een gehucht met een tiental woningen aan de oude Antwerpse Heerweg. Onmiddellijk onder Donk 
begint de uitgestrekte "Heye van Maldeghem", naar het noorden liggen bossen en akkerland. Op de weg van Donk 
naar Maldegem passeren we de plaats met galg en rad. De naam 'Galgenveld' geldt nog steeds voor de eerste 
percelen tussen de Donkse Heirweg en de Kronekalseide. Rechts onder het omwalde kasteel van Reesinghe. 

over Male, Maldegem, Raverschoot, Eeklo, Lembeke en zo naar Antwerpen toe. Kleine 
Bogaarde en Bogaarde vormden een deel van die Antwerpse Heerweg. 
De kaarsrechte verbindingsweg Maldegem-Sijsele-Brugge, die de dorpskom van Donk 
rechts l iet l iggen, werd pas in 1 783 onder de Oostenrijkers aangelegd en gekasseid. 
U iteraard werden hier ook geleidelijk woningen gebouwd, vooral op de wijk 'De Krone' ,  
in 1 878 kreeg Donk er een spoorweghalte. 

Het plan Popp ten slotte u it 1 862, waarbij de huidige kadasterkaarten zeer dicht aan
leunen, geeft ons het preciest de situatie van de wegen en de bewoning weer in de pe
riode waarin de parochie werd gesticht. We bemerken dat de bebossing ten noorden van 
de Donkse (Antwerpse) Heirweg sterk afgenomen is, de bewoning zich concentreert 
langs die Heirweg, met een aantal hoeven zeer verspreid in het landschap. 

Bij de vraag tot oprichting van de parochie (1 87 1 )  argumenteert men dat Donk om en 
nabij de 700 inwoners telt; het aantal kinderrijke gezinnen is zeer talrijk, de huisvesting 
vaak miserabel. N iet enkel op infrastructureel vlak was er in dez.e uithoek van Maldegem 
een grote achterstand, maar ook op stoffelijk en maatschappelijk gebied viel er nog heel 
veel te doen. Alleen de weg van Maldegem recht naar Sijsele en Male was gekasseid. 
Erbarmelijke wegen vormden de verbinding naar Maldegem: 's zomers stoffig en 's win-



ters erg slijkerig.  De mensen verlieten n iet zoveel hun woning, tenzij voor de dagelij kse 
arbeid, de zondagsplicht en de noodzakelijke wekelijkse aankopen in Maldegem. Donk 
had hoofdzakelijk een boerenbevolking en telde weinig of geen handelszaken. Voor de 
bejaarden was het bijna onmogelijk de Maldegemse kerk te bereiken . 

b. Uitdrukkelijk verzoek tot oprichting van een parochie 

Op 1 O april 1 871  vertrok een eerste schrijven vanuit Donk - met twintig handtekeningen -
gericht aan het gemeentebestuur van Maldegem, om machtig ing te bekomen om in 
Donk een kerk, een pastorie, een school en een woonhuis voor de koster te bouwen. 
Waarom zoveel ineens gevraagd? Omdat men in een gunstige positie verkeerde: de adel
l i jke famil ie della Fai l le d 'Huysse stelde grond en financiële middelen ter beschikking.  
In de studie die we aan de parochiestichting van Donk wijdden, hebben we getracht de 
opeenvolgende stappen die moesten genomen worden vooraleer de eerste steen van 
het kerkgebouw kon worden gelegd, haarfijn te ontleden. Er kwam tegenstand vanuit de 
gemeenteraad en de kerkfabriek van Maldegem, maar de bisschop van Gent was het 
plan genegen, temeer daar er grond en fondsen aanwezig waren. 
Op 26 december 1 872 reeds werden de grenzen van de parochie vastgelegd. Voor de 
eerstesteen legg ing van de kerk moest er nog worden gewacht tot 4 september 1 877, 
nadat tal van hindernissen uit de weg geruimd waren. Ondertussen waren er immers ook 
protesten van de inwoners van Burkel, Bogaarde, Vossenhol, Veldhoek . . .  "dat zij geens
zins tot de nieuwe parochie wensten te behoren, dat de afstand tot de nieuwe kerk in 
Donk groter zou zijn dan die tot de St. -Barbarakerk". En natuurlijk waren de midden
standers van Maldegem het plan niet genegen: als de Donkenaars ter plaatse konden 
mishoren, zouden er heel wat zijn die het zouden vertikken nog op zondagvoormiddag 
hun winkel in het centrum met een bezoek te vereren. 

c. Concrete aanpak 

Het was de 38-jarige Karel Lodewijk Reynekinck, onderpastoor in Lokeren, die in 1 873 
door de bisschoppelijke overheid naar Donk gezonden werd om ervoor te zorgen dat er 
eerst een pastorie gebouwd werd met aanpalend een noodkerkje. Reynekinck was 
bekend met de streek, want hij was nog onderpastoor geweest in M iddelburg .  Er wordt 
nergens vermeld dat priester Reynekinck in Donk kwam wonen. H ij zal echter de kerk, 
het symbool en centraal punt van de op te richten nieuwe parochie, n iet bouwen. 
Een zekere E .H .  de Sinsano kwam Donk verkennen, maar achtte zich blijkbaar niet 
geroepen om die taak tot een goed einde te brengen. Het was uiteindelijk Joannes 
Theodorus De Swaef die op 20 september 1 876 per trein vanuit Machelen in Donk aan
kwam, en de taak van eerste pastoor van Donk met enthousiasme aanvaardde. Pastorie 
en noodkerk waren dan al gebouwd. 
Dat de nieuwe pastoor van aanpakken wist, bewijst het feit dat h ij erin slaagde de 
Donkenaars massaal te mobil iseren om, met klei uit de Schipstalhoeve, toen bewoond 
door de weduwe Pieter Coene en eigendom van de fami l ie della Fai l le d 'Huysse, stenen 
te bakken en ze naar de bouwplaats te voeren. Kortom ,  zelf de handen uit de mouwen 
te steken voor de opbouw van de kerk. Een jaar later rezen de muren van het ranke neo
gotische gebouw u it de grond. 

Pastoor De Swaef was een dynamisch, talentrijk en toegewijd priester, die in Donk 
prachtig werk heeft verricht. Hij werd op 27 juni 1 887 pastoor benoemd in Sint-Laureins. l 149 
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Het noordelijke deel van Donk op de kaart Ph. Vandermaelen (1 830). De bewoning is toegenomen langs de 
"Donksche heirweg" en de rijksweg Maldegem-Brugge (Kronekalseide). Dichtbij de herberg De Krone (verkeer
delijk aangeduid als De Roon) stond de tolbarrière nr. 7. Het betalen van tol op de rijkswegen werd afgeschaft op 
1 5. 1 1 . 1 866. Het Groot hof van St.-Jan (hoeve Verleye) wordt hier 'Keyzèrsput Ferme' genoemd. In het 
Noortommestraatje (nu Brezendedreefj, waar later kerk en pastorie gebouwd worden, staat nog geen enkel huls. 
Het hof van Brezende is nog volledig omwald, In het noordoosten vinden we het eveneens omwalde Zoetend la. 
'de vier hofstees'. Opvallend is een vrij groot aantal woningen In het Elbe!, op de grens met Moerkerke. 
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: en ga( bem het pr1eaterschaµ. f EccL. uv.  7,8 Herddr : ; dea volks, hield ht.l met vorstar.dlg Leleld llelllge ; 
• lessen voor Rijk aan vroo111hetd. h�hftrtl�er v&n het : 
: aclloone"en vredemak.erln r.ijue vcrblij(plaateen,wcrd : ; hij geprezen in zijn& do.gen Het volk spreekt Vl\n : 
� si.Ine wijenoid en de gem"ente verkonlllg• zijnen lof. : : (EGcL. xr.. iw . 4. 0, 7, I�.) : 
: tiij Heden zijt g"tu1gdn en God, hoa heilig en ; : reclltvaatdlg "n onherispe1ij k  hl.J voor u. gelovigen, : E gewee t 1s; gelijk gij we11<. hoe lli) . evun als ean : 
: vader zijne kinderen. eente�elijk uwer ,-errnanende : ! en bemoedl.gem.J6 u 1uet s.lleo aaud r;1ng 11 i.neek.te. dat : : gij GQde waardig toUdûL wenJ"len. (THi<.S.  ll .  1 1 . 12) : 
: ·- Do <lood verra�te hem niet, en " "  Hee" \'Onll bem : 
� wllkonde. (Luc vu.) ! : Rijk aan verdlen•ten en onderworpen MU Gods wil : 
� onC!IU&p blJ zacht In den Heer. Zalige dood 1 zijne : ! werken volgen h6m IO!'l!:NB. 11v. 15 ) - Wie G-Ods ! 
: gebod&n gehouden en geleerd zal hebben, die Zlll ! : 11root u:eooemd worden In l>e• rijk. der heroeloo . •  : (M.vrtu.v, 11).1 Ouurlla.re bloedverwanten eu vrienden ; 
• weaat ·niet bodr06rd, Ik zal u we<lerz1en. 1Tttes. Jo1.N.) : ! Rtllp mij door uweg&beden. {RoM . )  - Gij, eerw. neer, : 
� Wees mij Indachtig rum "it Heeren alta"r. (ll. MoN.) : � ".". " . . . " .  " ..... - ...... . ... " " "  " "."".".""" . .  """ . . .  "" . . . .  � . . . .  " " " . " "  . .. ; 

&.u.i.., -l.B.D. B� .iVI�\. � 

De 38-jarige Karel Lodewijk Reynekinck, onderpastoor in Lokeren, werd in 1 873 door de bisschoppelijke over
heid naar Donk gezonden, om er een pastorie en een noodkerkje te bouwen. 

Bij het einde van de ambtstermijn van pastoor De Swaef was het kerkbestuur als volgt 
samengesteld: Antoon Herpel inck, voorzitter, Johannes De Swaef, secretaris, August 
Coene, schatbewaarder, Frederik De Taeye, Amandus De Deyne en Petrus Onderdonck, 
leden. 
I n  de loop der jaren waren er in  de samenstel l ing van het oorspronkel ijke kerkbestuur van 
Donk vanzelfsprekend ook mutaties. Zo werd in 1 879 Jacobus De Deyne vervangen 
door Amandus De Deyne. In 1 880 werd Joannes-Baptiste Onderdonck (overleden op 20 
juni 1 880), als voorzitter opgevolgd door Antoon Herpel inck. Tezelfdertijd was Petrus 
Onderdonck, zoon van Joannes-Baptiste, het bestuur komen vervoegen. 

Tot zover een stukje voorgeschiedenis als synthese en toelichting van wat over Donk in 
een vorig heemkundig jaarboek (1 999) reeds verschenen is. De behoeders van de eer
ste eeuw parochiaal leven in Donk zijn exponenten van een traditionele en conventione
le Kerk. Met het heengaan van pastoor Van Avermaet in 1 984 is daarvan veel en voor
goed verdwenen. Andere tijden , andere zeden. 

l 1s1 



f I I ." Franciscus Anthonius Van Landeghem Je111 

1 887- 1 890 

Ter vervanging van pastoor J .  De  Swaef werd E .H .  Franciscus Van Landeghem op  27  juni  
1 887 tot pastoor van Maldegem-Donk benoemd. H ij werd geboren in Temse op 1 3  juni 
1 840 en was op het ogenbl ik van zijn benoeming in Donk, sedert 1 869 onderpastoor te 
Schoonaarde. Op 1 2  ju l i  1 887 werd hij in Donk plechtig ingehuldigd en er door deken 
Foubert van Eeklo als pastoor geïnstal leerd. 
Op de eerstvolgende vergadering van het kerkbestuur, die plaatsvond op 24 ju l i  1 887, 
werd pastoor Van Landeghem volgens trad itioneel gebru ik, als n ieuwe secretaris van de 
Donkse kerkfabriek aangesteld. 
De kersverse pastoor wist zich van meet af aan voor een zware taak geplaatst. Het kerk
gebouw was er wel iswaar met zeer veel moed, volharding en niet te onderschatten 
inspanningen gekomen, maar veel meer dan de ruwbouw was er niet. Het werk diende 
met bekwame spoed te worden voortgezet. Vooral het interieur en de passende meubi
lering d ienden met overleg en inzicht te worden aangepakt. 

Eén van de eerste taken die door pastoor Van Landeghem moest worden uitgevoerd, was de 
voltooiing van het decoratiewerk aan de pilaren, dat door pastoor De Swaef was begonnen. 
Pastoor De Swaef, belast met het uitvoeren van het bouwplan, realiseerde zich op zeker 
ogenbl ik dat er, wat de afwerking van de pilaren betreft, een serieuze fout werd begaan. 
Volgens het lastenkohier en bestek moesten de pi laren in ruwe baksteen worden gela
ten. Ze waren echter met pleister bestreken. De pastoor wilde die fout herstel len, maar 
greep - zoals later is gebleken - naar een lapmiddel. H ij gelastte de metselaars de 
gepleisterde kerkpilaren te beschilderen in een kleur die de baksteenarch itectuur het 
best zou imiteren. Om de ruwe bakstenen zo getrouw mogelijk na te bootsen werd de 
zogenaamde "rode-bol len-verf" aangewend. Op de rode achtergrond werden nadien 
witte "ceinturen" (kunstmatig voegwerk) getrokken. 
Later zal dat imitatiewerk herhaaldelijk met l ichte tinten en in  één toon worden over
schi lderd,  zodat de pi laren toch nog een harmonisch ogend uitzicht kregen en beter 
pasten in de neogotische architectuur van de parochiekerk. 
In oktober 1 889 werd aan de evangeliezijde de eerste biechtstoel geplaatst. H ij werd ver
vaard igd van eikenhout door T. Verwilghen, beeldhouwer te Gent, en kostte 850 fr. 

Financieel beleid 

Van bij de stichting van de parochie Donk legde het kerkbestuur, overeenkomstig de 
regelgeving en de gangbare procedures, de jaarlijkse begroting en de rekeningen voor 
aan het gemeentebestuur van Maldegem teneinde daarover advies te bekomen. Telkens 
echter zonder enig gevolg - geen goed- of afkeuring - behalve de ontmoedigende 
opmerking dat het gemeentebestuur op geen enkele wijze wenste tegemoet te komen 
in de kosten die de oprichting van de parochie Donk zou meebrengen. 
Doch vanaf 1 879 was het gemeentebestuur, op bevel van het provinciaal gouvernement, 

gehouden bedoeld advies ambtshalve uit te brengen. Ter i l lus
.tratie geven we hier enke

le cijfers omtrent de opeenvolgende ingediende begrotingen, die het financieel beheer 

van deze periode weerspiegelen. 



Godvruchtig Aandenken 
van den Eerweerden Heer 

FRANCISCUS-ANTONIUS. VAN LANDEHHEM 
Pastoor van Nieuwerkerken 

De kroon is ,·nn <'ns hoofd ge,·allcn, de steun en de 
troost der fam i lie  is  n iet meer . . . Gods wil  geschiedde. 

-r 
BID VOOR DE ZIEL 

van den Eerweerden H e e r  

FRANC! SCUS=ANTONIUS 
V A N L A N D E G H E M  

Pastoor te N ieuwerkerken 
G eboren t e  Tem sche, 1 3  J un i  1840 
1-' n estcr gewij d ,  24 Mei 1 867 
Oudcrpastoor te V i a n e  1867 

• te Schoonanrc!e 1869 
Pastoor te Dnnck t '.'>l;l i d e� e m )  rSS7 

" te: N i c u werk�rkc:n 1890 
a ldaar godvruc h 1 i g  o\'e rleden den II December 1909 
versterk t door dt: H H .  Sacramer.tc:n der sLen·endcn.  

H i j  muntte  u i t  i n  wij she i d ,  een,·oud e� rec�!
schapenheid, in l iefde tot den naa".� e.n priest�_:ltJ-
ken ij ••er. " . OIJ. St .-\.ntonu. 

De: kinderen wartn z11ne l 1 e vel an�cn, hun on der
wijs lag hem .i;i tt u w  ter hertt: c:n vo�r al zij 1�e p�ro
ch1ant:n was iHJ �tec:ds t'.'Cn oprechte \ 3 c1er,  d . e  n i t:ts 
beherti gdc dan de vr«k en eendracht onder 

.
hen. 

De dood, d ien hlJ zag aankomen,  \'erschnkte hen1 
nit:t· maRr, g:estt:und op c:.èn k i n dr:""rl ijl.: betrouwen tot :Mar1ia, tutn vH.ardà.:: hij d i e n  met li�id� en onderwcr-
p i nt! aa n den w i l  Gods. -· Z ij n. dood was gelijk aan 
zijn leve n ,  kalm en bt:rustencl.� 1 11 d�n Ht:er: Br:�n N o ·:: PA ROCHIA.SE�, � l} wc:et hoe ik onder u 
geleefd heb, zorgende voor uw wc:_l zij n met yoor u t e  
b i d d e n ,  u te ondc:.rwijzc::n e n  o p  t e  w�kk�n t o t  h e t  
f!Oed�. B l ij ft 1 d t i j d  m ijne  lessen i n d ach tig en v ergeet 
u·wen H erder n i c" t  in uwt: gel>c:den. 

Akten van Geloof, H(lop en L iefrl e .  
(7 jaren en 7 quadr. aflaat) 

""""."."".ö·;-.·-p:-y�;s�'h·�;:i��t.·�·;�'h;·.��ï�·("""""""" 

Bidprentje van pastoor Franciscus-Antonius Van Landeghem. 

Dienstjaar Datum gemeenteraad Ontvangsten Uitgaven Saldo 

1 887 30.07 .1 886 2.220,00 fr. 2.21 8,61 fr. 1 ,39 fr. 
1 888 31 .08.1 887 2 .221 ,04 fr. 1 . 1 80,73 fr. 1 040,31 fr. 
1 889 02.08.1 888 1 . 1 20,48 fr. 1 . 1 20,1 8 fr. 0,30 fr. 
1 890 1 9.07 .1 889 1 . 1 58,44 fr. 1 . 1 52,20 fr. 6,24 fr. 

De taak van de kerkfabriek bestaat erin het kerkpatrimonium in stand te houden. Wij wil
len de aandacht vestigen op het feit dat de kerkfabriek steeds een beroep kan doen op 
de financiële steun van de gemeente. De desbetreffende overeenkomst dateert reeds uit 
de tijd van Napoleon 1 .  Naast de gewone gemeentelijke toelagen om de vaste kosten van 
verzekering, miswijn ,  bloemen, e.a. te helpen dekken, kunnen er bijvoorbeeld voor 
belangrijke herstel l ingen aan het gebouw, eveneens bu itengewone gemeentelijke en 
zelfs provinciale en staatstoelagen worden verstrekt. Bij een eventuele weigering van het 
gemeentebestuur die subsidies in zijn begroting te voorzien, worden ze ambtshalve door 
het provinciebestuur ingeschreven. De kerkfabriek is een openbare instel l ing, maar geen 
openbaar bestuur. Zij bepaalt ook niet hoe een priester in de mis moet voorgaan. Als er 
geen liturgische vieringen meer worden gehouden en de kerk haar functie verliest, wordt 
het gebouw normaliter eigendom van de gemeente. l 1 s3 



ï TE ZALIGER GEDACHTENiS 

Mevrouw RICHARD SCHIETSE 
geboren 

A M E L I A  D A L L E  
te Moerkerke, q Tuni 1852, 

op tiet Hof van !:5cheewege . 

Eerste koslerin van de nieuwe parochie 
Maldeghem-Oonck, 

en overleden te Moortzeele, den 10 Maa rt 192.i 

BIDT VOOR H A A R .  

OPGEDRAGEN AAN HARE 
KINDEREN, BLOEDVERWANTEN EN 

Al HARE VRIENDEN. 

"Wij allen moeten eens, 
op Scheewege verscheiden, "\Vaat alle wegen naar . 
dat sc heidingspu n t  o n s  leiden. 

Heel 't l e " en sc heiden is : 
Zij ooit dat wel verstond, 

Dewijl op scheidensweg 
zij 

_
bare wiege v on d .  

H et komt er niet op a a n  
1-i_oe la n g  gij blijft in leven, i\'laar wat !lij z elf aan G od ,  

'.den Gever weer 'zult g\!ven : Hoe gè uw talenten hebt 
ten goeae uitbesteed, Bij v reugden en geluk , 
bij tegenspoed en leed . 

Dit mai;; van haar gezei:d ; Zij was een gocJc vyouwc 
En bleel d i t  bij bOLar a l ·  

tC·'\'Toege weduw.r•m\\·e Ea wat >:e als Moeder d"ed 
voor haar geliefde kroost 

Die ldndren toonen 't best, 
H:i.nr krocn en hare troost. 

Voor haar een hemeltjen op aud e reeds te maken \Vas n \ hun lust nog, toen 
die l iefde nu moest staken, 

Omdat de l!'oede God 
. een H emel beeft bereid 

Om bij malkaar te zi�n 
in blijde oneinoligheid V. D. L. 

D.ruk Delillr, �l aldPghem. 

Aandenken aan de echtgenote van Richard Schietse, die koster was in Maldegem-Donk van 1 877 tot 1 885, en 
dan met zijn groot gezin naar Moortsele vertrok. 
Zijn echtgenote werd, lang na het overlijden van haar man, nog steeds 'de kosterin' genoemd. 

Het verblijf te Donk was voor pastoor Van Landeghem maar van korte duur. Reeds in 
1 890 vertrok hi j  naar N ieuwerkerken om er pastoor van die parochie te worden. H ij is 
daar ook overleden op 1 1  december 1 909. 
Gedurende de ambtstermijn van Franciscus Anthonius Van Landeghem was Désiré Van 
Mul lem burgemeester van Maldegem. In  de gemeenteraad werd Donk vertegenwoor
digd door Frederik Blomme, die het Klein hof van Sint-Jan uitbaatte . 

. .  



1111. Edmunèlus Theodorus Van Den Breen . en 

1 890- 1 898 

Op 2 6  september 1 890 werd E .H .  Van den Breen, geboren t e  Zele o p  2 mei 1 845, geroe
pen om E.H.  Van Landeghem als pastoor van Donk op te volgen. H ij werd er op 1 6  okto
ber door deken Foubert van Eeklo plechtig geïnstal leerd. Zijn getuigen waren zijn broer 
Remi Van den Breen, pastoor te Bassevelde, en pastoor Puissant van Nederbrakel .  

Op dat ogenbl ik ontbrak er in de kerk van Donk nog elke vorm van kunstmatig l icht, 
zodat pastoor Van den Breen het als zijn pl icht beschouwde in de eerste plaats te 
zorgen voor een degelijke verl ichting. De eredienst zou erbij gebaat zijn en, inzonder
heid 's winters, in  veel comfortabeler omstandigheden kunnen plaatsvinden. Reeds op 
20 oktober 1 890 l iet hij de toen alom geprezen /ampes be/ges plaatsen, zodat de kerk 
met petroleum kon verlicht worden. 

a. Het kerkbestuur 

I n  de vergadering van de kerkraad van 4 januari 1 891  nam pastoor Van den Breen de 
functie van secretaris van de kerkfabriek op zich, in vervanging van zijn voorganger. Het 
kerkbestuur zag er dan als volgt uit: Antoon Herpelinck, voorzitter, Edmundus Van den 
Breen, secretaris, August Coene, schatbewaarder, Frederik De Taeye, Amandus De 
Deyne en Petrus Onderdonck, leden. 
Drie maanden later, op 5 apri l 1 891 , werd Frederik Blomme verkozen tot lid van de raad 
in vervanging van Amandus De Deyne, die intussen overleden was. 

b. Verdere uitrusting van de kerk 

Op 1 maart 1 891 aanvaardde E .H .  Van den Breen een legaat van 1 .000 fr. u it de erfenis 
van Stephanie De Smet, die op 8 januari 1 891  overleden was. In de gemeenteraad van 
25 maart 1 891 werd gunstig advies uitgebracht over de vraag van de kerkfabriek, dat 
legaat te mogen gebruiken om een deel van de schulden (3.000 fr.) d ie gemaakt werden 
bij het opbouwen van de kerk, af te lossen. 
De pastoor beijverde zich om de nog povere uitrusting van de kerk verder uit te breiden. 
In mei 1 891  werd het beeld van de H. Antonius Abt geplaatst en op 0.-L.-Heer 
Hemelvaart ingewijd door pater H i larius van het kapucijnenklooster te Brugge. Het beeld 
kostte 1 05 fr. In datzelfde jaar werden door het Genootschap van de Arme Kerken een 
vergulde monstrans met straalmotief, een nieuwe vergulde ciborie, een missaal en twee 
roketten (witte korte koorhemden met gesloten mouwen) aan de kerk geschonken. 

In de maand augustus van het jaar 1 891  kwamen vier nieuwe koperen (nu verzilverde) 
processielantaarns, vervaardigd in het atel ier Debauter-Christiaens te Gent, de reeds 
bestaande uitrusting aanvullen. Daarvoor moest 270 fr. betaald worden. Ook werd een 
standaard voor de Congregatie van 0.-L. -Vrouw, gemaakt in het klooster van 
Nederbrakel, voor de som van 1 25 fr. aangekocht. l 1ss 



Het (tweede} gotische hoofdaltaar met retabel werd op 29 augustus 1 893 geplaatst door pastoor Van den Breen. 

Op 8 ju l i  1 892 werden de twee neogotische koorbanken geplaatst. Ze kwamen uit het 
atelier van beeldhouwer Pauwels u it Gent en kostten samen 1 .600 fr. Een koperen kroon
luchter, nu helaas verdwenen, vervaardigd door koperslager De Vuyst in Brugge, kwam 
er in de maand januari van het jaar 1 893 nog bij. Daarvoor moest de som van 1 75 fr. 
neergeteld worden. 

H et eerste eenvoudige hoofdaltaar, dat eertijds door pastoor De Swaef voorlopig werd 
geïnstalleerd, was aan vervanging toe. Een nieuw hoofdaltaar met retabel en tabernakel 
werd geplaatst op 29 augustus 1 893; het behoort nog steeds tot het kerkmeubilair. 
Ook dit neogotische meubel is van beeldhouwer Pauwels. De Gentse schilder R. Goethals 
zette tombe en beelden in aangepaste kleuren. Met de arduinen trappen erbij kostte het 
nieuwe hoofdaltaar de ronde som van 3 .000 fr. 
Op 1 6  mei 1 894 werden de twee zijaltaren en de beelden van 0.-L.-Vrouw en Sint
Cornelius geplaatst. Het waren eveneens constructies van beeldhouwer Pauwels, waar
voor 2 .000 fr. betaald werd. Onder een grote toeloop van parochianen en gelovigen uit 
de omgeving werden de zijaltaren en de beelden door deken Foubert ingezegend. Het 
gelegenheidssermoen werd gehouden door E. H .  Van de Maele, onderpastoor te 
M iddelburg .  
De  beelden van het kindje Jezus en  van Sint-Jozef, patroon van de  kerk, deden hun 
intrede op 3 maart 1 895. Ook die kunstwerken werden geleverd door het atelier Pauwels 
en kostten respectievelijk 1 53,50 fr. en 295 fr. 
De eerste predikstoel (waaraan het klankbord ontbrak), met de afbeelding van de vier 
evangelisten ruimde plaats voor een nieuwe kansel. Volgens koster-organist meester 
Camiel De Sutter, was die eerste predikstoel afkomstig uit een niet nader gel'dentificeer
de oude kerk. Op 20 oktober 1 895 kwam er inderdaad een niêuwe neogotische predik
stoel van Franse eik. Het was andermaal een kunstwerk van beeldhouwer Pauwels uit 
Gent. 



Op 20 oktober 1 895 verving pastoor Van den Breen de oude predikstoel (zonder klankbord} door een nieuwe 
gotische kansel in Franse eik. 

De kuip van het meubel droeg, in medaillonvorm, de symbolen van de evangelisten en 
de bustes van de heil igen Jozef en Edmundus, patroonheil igen van kerk en bouwheer. 
Nagenoeg honderd jaar later, in 1 994, zal de predikstoel uit de kerk worden verwijderd. l 1s7 



Op 1 6  mei 1 894 werden door pastoor Van den Breen de twee zijaltaren met de respectievelijke heiligenbeelden 
van 0.-L.-Vrouw van Zeven Smarten (foto) en van Sint-Cornelius geplaatst. Op het Cornelius-altaar staat nu het 
H. Hartbeeld. 

c. Devotionele praktijken 

Naast de permanente aandacht voor het noodzakelijk materiële, was er bij de pastoor 
de nooit aflatende zorg voor het zielenheil van zijn parochianen. Zo werd op zijn uit
drukkelijke vraag en krachtens het pauselijk schrijven van 27 ju l i  1 893, voor zeven jaar 
de "Volle aflaat van Portiuncula" voor de kerk van Donk toegestaan. De bijzondere aflaat 
kon jaarlijks op 2 augustus worden verkregen op voorwaarde dat men, tijdens een in 
vroomheid ondernomen ommegang, verschi l lende kerken of de eigen parochiekerk af
wisselend bezocht om er telkens opnieuw te bidden. De aflaat is afkomstig van 
Franciscus van Assisi d ie haar, in de Portiunculakapel nabij Assisi, van Christus zelf zou 
hebben ontvangen. Voor de katholieken is een aflaat zoveel �Is kwijtschelding van tijde
l ijke straffen die men, na vergeving van de zonden, hier of in het hiernamaals (vagevuur) 
nog zou moeten ondergaan. 



Amandus Van Loo, de eerste suisse (van 1 878 tot 1 897), bewoonde dit huisje in de Ziltedreef nr. 1 .  Hij werd gebo
ren te Donk op 2 juni 1 846, als zoon van Bernardus en Maria Jonckheere en huwde op 22 april 1 87 4 met Rosalie 
De Meyere. Kleinzoon Adelijn Van Loo ( foto) bewoont nog steeds dit schilderachtige hoevetje. 

d. Een nieuwe suisse 

Vanaf de stichting beschikte de parochie Donk voor de goede orde in haar kerk, over een 
ordehandhaver. Dat ambt werd tot het jaar 1 897 waargenomen door Amandus Van Loo, 
die ervoor moest zorgen dat de l iturg ische plechtigheden en de eredienst ordelijk en met 
het nodige respect konden verlopen. Vanaf 1 897 kwam dan Louis Voet als "suisse" in  
dienst, i n  opvolging van Amandus Van Loo, d ie op zijn aanvraag eervol ontslag bekwam. 
H ij was immers voornemens eerlang de parochie te verlaten. 
Op voorstel van Antoon Herpelinck, voorzitter van het kerkbestuur, kreeg de nieuwe 
suisse of ordebewaker, voor het eerst een uniform met volledige uitrusting, met steek, 
bandelier en hellebaard. 

e. Een barst in de klok . . .  

Op 20 maart 1 897 kwam er plots een barst i n  de kerkklok die eertijds was geschonken 
door de famil ie della Fai l le d 'Huysse. Het loskomen van de klepel was de oorzaak van 
het onheil. Het luiden van de klok moest worden opgeschort om verdere schade te voor
komen. 
De 225 kg wegende klok {die nu nog steeds in gebru ik is) was niet de eerste lu iklok van 
de Donkse kerk. Enige tijd voor het gebouw officieel werd ingewijd, beschikte men reeds 
over een geschonken tweedehands klokje om de parochianen de bl ije en droeve gebeur-
tenissen kond te doen of hen voor de goddelijke diensten uit te nodigen. l 1s9 



Onder het beheer van pastoor Edmond Van den Breen werden de kapelle
tjes ter ere van Sint-Antonius Abt aan de gevel van de kerk ingemetseld en 
sedertdien meerdere malen gerestaureerd. Tafereel "Sint-Antonius geneest 
de zieke dieren". 

De nieuwe klok, met een d iameter van 0, 7 4 m en een hoog
te van 0,57 m werd in het jaar 1 879 gegoten in de gieterij 
Van Aarschot te Leuven. Als versiering draagt zij bovenaan 
een bloemenrand met de afbeelding van de H. Jozef. De 
inscriptie luidt: " In  honorem sancti Joseph, Pastoor De 

Swaef, ex Lede me susceperunt praenobil is baro dominus ad della Faille et praenobil is 
domina Hort. della Fai l le .  Klokkengieter: Van Aarschot major et fi l ius Carolus, Leuven." 

Pastoor Van den Breen vroeg het gemeentebestuur van Maldegem om een buitengewo
ne toelage teneinde de reparatie aan de klok, geraamd op 200 fr. , te kunnen betalen . Die 
vraag kreeg in de gemeenteraad van 1 6  jun i  1 897 gunstig advies, zodat het herstel len 
van de kerkklok en de vereffening binnen afzienbare tijd konden gebeuren. Louis 
Teirl inck uit Zegelsem heeft er gedurende twaalf dagen aan gewerkt en de klok perfect 
hersteld. Daarvoor betaalde de kerkfabriek de overeengekomen som van 200 fr. 

f. Afscheid 

Kenmerkend voor het leven is "komen en gaan" .  Ook het kerkbestuur kende vanzelf
sprekend dat fenomeen. Op 4 apri l 1 897 gaf Petrus Onderdonck ontslag als lid van de 
kerkraad. H ij werd aanstonds vervangen door Leopold Wittoeck. 

Eén van de laatste realisaties die op de palmares van pastoor Van den Breen kan worden 
geschreven, was het plaatsen van de vijf kapel letjes van de ommegang van Sint-Antonius 
Abt in de buitenmuur van de kerk. Die kapelletjes, bestaande uit halfverheven beeld
houwwerk dat het leven van de heil ige uitbeeldt, werden vervaardigd door de gebroeders 
De Beule uit Gent en hebben samen 500 fr. gekost. Ze werden op 20 augustus 1 897 door 
pater Firminus van het Brugse kapucijnenklooster plechtig ingezegend. 
Na een periode van acht jaar wijs beleid, waarin door de derde pastoor van Donk veel 
vruchtbare arbeid werd verricht, was ook voor hem de tijd van "gaan" aangebroken. 
Edmundus Van den Breen werd op 6 september 1 898 tot pastoor benoemd te Deftinge. 
H ij stierf te Berlare in het jaar 1 933. 

Tijdens het beheer van pastoor Van den Breen was Hippol iet Cuelenaere burgemeester 
van Maldegem. Donk werd in de gemeenteraad nog steeds vertegenwoordigd door 
Frederik Blomme. 



Ii IY. Aloysius Van S;ee�berghe 
1 898- 1 9 1 4 

Eind 1 898 kwam E.H.  Aloysius Van Steenberghe, geboren te Steenhu ize-Wijnhuize op 
1 5  augustus 1 846, te Donk aan. H ij kwam van Smeerebbe-Vloerzegem waar h ij onder
pastoor was geweest en zou met enthousiasme zijn n ieuwe taak als vierde parochie
herder van Donk op zich nemen. 

a. Het kerkbestuur 

Bij de aanvang van zijn beleid zag het Donkse kerkbestuur er als volgt u it :  Antoon 
Herpel inck was nog steeds voorzitter, Aloysius Van Steenberghe werd de nieuwe secre
taris, August Coene bekleedde de functie van schatbewaarder en Frederik De Taeye, 
Frederik Blomme en Leopold Wittoeck waren de leden. 

Op 6 april 1 899 nam August Coene ontslag als l id van de kerkfabriek en werd hij opge
volgd door H ippoliet De Brabander, die ook de functie van schatbewaarder vervulde. 

Terloops kan h ier ook worden vermeld dat in  de gemeenteraad van 1 9  mei 1 899 voor 
het eerst drie grafmakers voor het grondgebied Maldegem vast werden benoemd. Voor 
Donk werd Jan Versluys aangesteld met een jaarwedde van 5 fr. "voor het begraven 
van behoeftigen en bij houden van het voorgeschreven register". Reeds op 1 7  januari 
1 908 nam hij ontslag en werd als grafmaker opgevolgd door Jan Marly, herberg ier te 
Donk. 

Op 6 april 1 900 werd Antoon Herpel inck, intussen overleden, als voorzitter opgevolgd 
door Frederik Blomme en kwam August Vermeulen, als lid, het bestuur aanvul len. 

Op 4 april 1 909 onderging het kerkbestuur andermaal een wijzig ing.  Frederik De Taeye 
werd tot voorzitter van de kerkraad verkozen in de plaats van Frederik Blomme, die kort 
geleden overleden was en August Verleye kwam als n ieuw l id de rangen vervoegen. 

Vier jaar nadien, op 6 april 1 91 3, waren er opn ieuw mutaties in het kerkbestuur. Leopold 
Wittoeck, die het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld, en August Vermeulen, die 
Donk intussen had verlaten, werden respectievelijk vervangen door Charel Coene en 
Eduard Braet. 

b. Oog voor het instandhouden van het kerkgebouw 

Op 1 1  oktober 1 900 vroeg pastoor Van Steenberghe aan het Maldegemse gemeentebe
stuur een toelage van 400 fr. te wil len goedkeuren teneinde enkele dringende herstel
lingswerken aan het kerkgebouw te laten uitvoeren. Hij beriep zich daarbij op de uitzon
derlijk kwetsbare ligging van de kerk " . . .  in het open veld, blootgesteld aan hevige 
westenwinden en slagregens!" Het dak en het in lood gevat g las moesten eens grondig 
worden nagezien. Deze verantwoorde vraag werd door het gemeentebestuur dan ook 
positief geadviseerd. l 161 



Het kerkbestuur in 1 91 1 .  

Zittend, v. l .n . r. :  Frederik De Taeye (voorzitter), pastoor Alois Van Steenberghe (secretaris), Leopold Wittoeck. 
Staand: August Vermeulen, Charel Coene, August Verleye, Hippoliet De Brabander (schatbewaarder). 
Op het ogenblik dat deze foto werd genomen, was August Vermeulen ontslagnemend raadslid. Hij zal door Charel 
Coene, die reeds present was, worden opgevolgd. 

August Vermeulen, dooppeter van onze stiefvader Prosper De Deyne, was gehuwd met Leonie Diet. Hij verliet in 
1 91 1 ,  samen met zijn talrijk gezin (acht dochters en drie zonen), zijn hoeve in de Ziltedreef nr. 7 (nu bewoond door 
de familie Koen De Deyne), om te Adegem op het Goed ter Heiden, een van de belangrijkste hoeven uit de streek, 
zijn geluk te beproeven. Zijn kleinzoon, Roger, was de laatste pachter van het Goed ter Heiden. 

In de gemeenteraad van 28 september 1 909 werd, op vraag van de kerkfabriek van 
Donk, met eenparigheid van stemmen andermaal een bu itengewone toelage van 3 1 3  fr. 
goedgekeurd "tot betaling van het tekort voortspruitende uit de hoogstnoodzakelijke 
herstel l ingswerken aan het kerkgebouw". Tijdens dezelfde gemeenteraadszitting werd 
Henri Cockhuyt, t immerman en wagenmaker te Donk, door de gemeentelijke overheid 
aangesteld als grafmaker, in vervanging van Jan Marly, die ontslag had genomen. 

c. Een tweede "fundatie 

Bij notariële akte, verleden op 27 december 1 909, schonk Frederik Blomme een legaat 
van 1 .000 fr. H ij stelde als voorwaarde dat er jaarlijks en eeuwigdurend een jaargetijde 
zou worden opgedragen voor zijn overleden zuster Joanna Blomme. 

1 n de raadszitting van de kerkfabriek van 6 oktober 1 9 1 2  werd beslist de hogere over
heid te vragen een deel van het legaat van de famil ie Blomme te mogen gebruiken voor 
het afbetalen van de verdere herstel l ingswerken aan het kerkgebouw. 



Bij leven en bij sterven, geloofd zij Jezus
Christus. Amen. 

t 
B ID VOOR DE ZtEL 

L 0 U 1 S V O E T  
ech tgenoot van 

J U L I A  V A N  H A U W E N H U Y Z E  
lid van den H. Kruisweg, 

geboren te Moerkerke, den 9 .Maart 1851. en 
o uerledell te Ma/degem-Donck, den 31 Maart 1923, 
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden 

't Was een m a n  van geloof, getrouw aan z ij n e  
christen e plich ten, rechtschapen e n  rech tveerdig, 
v reedzaam i n  zijnen omgang, ged ienstig voor 
eenieder. 

Hij was ten uiterste gedrukt onder den last zijner  
smerten." doch de lieer hem ondersteu n en d e  was 
hij  tot het l i jden bereid. 1\o\ et voorbeeldige overge
ving a an Gods wit en met christelijke bed aardheid 
heeft hij  d e  pijnen z ij n e r  langdurige ziek te gedra
gen ... h ij stierf een zachte dood. 

Beminde Echtgenoot�. Kind eren e n  Klei n k i n de
ren, ween niet  over m ij n  a fsterven gelijk menschen 
die geene hoop h ebben : wel haast zi� n wij  toch 
elkander weder in het eeu w ig Vaderland.  

GEBED. 
Wij bidden U .  o God . sch e n k  aan u w.e n  dienaar 

Louis vergi ffen i s  van a l  z ijne zonden.  en laat hem 
deel  hebben in  het gel u k  uwer u i tverkorenen. 
Door Jezus-Christus on zen lieer. A m e n .  

Zoel Hart vall Maria. wees mijn torvtucht. 
300 d. a f l .  

ORUKK. STA N DAERT, M A LDEGEM 

Bidprentje van Louis Voet, de tweede suisse 
( 1 897- 1 9 1 6). Van Louis Voet wordt algemeen 
gezegd dat hij streng uit de hoek kon komen, voor
al wanneer de jongelui "hun manieren niet hiel
den". 

De vraag van het kerkbestuur bestond erin het mogen benutten van de helft van 
gezegd legaat, zijnde 500 fr. om te gebru iken voor hoogstnodige herstel l ingswerken aan 
het kerkgebouw". De begroting volgens bestek van de herstel l ingswerken aan dak en 
toren van de kerk van Donk (schaliën, dakgoten, zinkwerk, vernieuwen van drie venster
ramen in lood en herleggen van oude schaliën op zuid- en noordkant van de midden
beuk) vermeldde 728,59 fr. Door de gemeente, de provincie en de staat werd het l icht op 
groen gezet en de vraag van de kerkfabriek werd ingewi l l igd. Het werk werd uitgevoerd 
door de firma Alphense Jonckheere-Bittremieux van Brugge. 

d. Omer Van Rie, geroepen tot het priesterambt 

Voor de eerste keer sinds haar ruim dertigjarig bestaan, mocht de parochie Donk zich 
verheugen in het ontluiken van een priesterroeping. 
Omer Van Rie werd geboren te Maldegem-Donk op 15 augustus 1 885 als zoon van 
Eduard en Clementine De Vos. Hij werd priester gewijd op 1 7  december 1 91 0. Als 
priester van het bisdom Brugge maakte hij zich aanvankelijk verd ienstelijk in het onder
wijs en later in de parochiale zielzorg. H ij stierf te Pittem op 22 maart 1 976. 
Het zou daar echter niet bij blijven. De toekomst zou immers uitwijzen dat het meest 
westelijk gelegen gehucht van Maldegem een vruchtbare bodem bleek te zijn ,  waar rel i -
gieus leven kon ontkiemen, groeien en bloeien . l 1 63 
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e. De stichting van de Boerengilde 

In  oktober 1 889 werd aan de evangeliezijde 
de eerste biechtstoel door pastoor Van 
Landeghem geplaatst. Nadien kwam er een 
tweede (foto), een kopie van de eerste. 

De Donkse Boerengi lde werd gelijktijdig met het parochiaal zangkoor t .g.v. het feest van 
Sint-Ceci l ia op 22 november 1 91 2  opgericht. Wat de eerste contacten met de Belgische 
Boerenbond betreft, teneinde tot een statutaire regeling te komen, tasten wij nog enigs
zins in  het du ister. Wel weten we met volstrekte zekerheid dat de gilde en haar aan
koopafdel ing er zich op 1 8  januari 1 9 1 4  schriftelijk toe verbonden aan te sluiten bij de 
Dienst voor Toezicht van de Belgische Boerenbond. Hoogstwaarschijnlijk was dat de 
officiële start van de Boerengilde in Maldegem-Donk. In die richting wijst toch een ver
slag van de Dienst voor Toezicht, dat de samenstel l ing van het bestuur weergeeft. Het 
document werd ondertekend door de heer Vanbeveren, opziener-voordrachtgever, en 
vermeldt volgende gegevens: 

Deken 
Proost 
Schrijver 
Raadsleden 

Alfons Martens 
E .H .  Aloïs Van Steenberghe, pastoor 
Camiel De Sutter, onderwijzer 
Charles Coene 
Hippoliet De Brabander 
Henri Tamsyn 
Charles-Louis Coppens 
August Van Meenen 
Alfons-Camiel De Deyne 
Eduard De Prest 

. .  



Dezelfde personen maakten ook deel uit van het bestuur van de aankoopafdeling.  
Het bestuur bestond dus u it  1 1  leden. Om de twee jaar was er verkiezing voor de helft 
van het bestuur. U it de verdere verslaggeving van de Gilde bl ijkt dat de functie van 
onderdeken werd ingevuld door Charles Coene 3• 

Bij gebrek aan enig ander document, briefwissel ing, rekeningen of andere archiefstuk
ken, kunnen wij geen verdere melding maken van meerdere activiteiten en pastorale 
taken van pastoor Van Steenberghe, die toch gedurende 1 6  jaar in Donk heeft verble
ven. 

f. Een beeld van het financiële beheer 

Waar er twintig jaar voordien, wat betreft de stichting van de parochie Donk, een zeke
re argwaan en zelfs een echte wrevel bij het Maldegemse gemeentebestuur was ont
staan, kwam er na verloop van tijd een kentering in positieve z in .  Welwil lend werden ver
antwoorde verlangens van de pastoor of kerkfabriek ernstig overwogen en in de mate 
van het mogelijke toegestaan. 

Volgens de van kracht zijnde wetgeving op de kerkfabrieken werden telkenjare de begro
tingen voor advies bij het gemeentebestuur ingediend. De kerkfabriek van de succursa
le kerk van Donk moest voor het evenwicht van haar begroting immers kunnen rekenen 
op de gebruikelijke toelage van de gemeente Maldegem. 

Dienstjaar Datum gemeenteraad Ontvangsten Uitgaven Saldo 

1 898 1 6.06.1 897 1 .31 0,00 fr. 1 .309,56 fr. 0,44 fr. 
1 899 22.07.1 898 1 . 1 1 5,69 fr. 1 . 1 1 5,00 fr. 0,69 fr. 
1 900 26.09.1 899 1 . 1 20,33 fr. 1 . 1 1 7  ,00 fr. 3,33 fr. 
1 901 28.08.1 900 1 .082,35 fr. 1 .082,00 fr. 0,35 fr. 
1 902 09.08. 1 901 1 .392,50 fr. 1 .382,00 fr. 1 0,50 fr. 
1 903 1 6.09.1 902 1 .079,86 fr. 1 .077,00 fr. 2,86 fr. 
1 904 04.08.1 903 1 .07 4,84 fr. 1 .072,00 fr. 2,84 fr. 

E. H .  Aloysius Van Steenberghe stierf te Maldegem-Donk op 26 augustus 1 91 4. H ij werd 
op het kerkhof van Donk begraven en kreeg op vraag van zijn broer, Pieter Van 
Steenberghe, gemeentesecretaris te Steenhuize-Wijnhuize, in de gemeenteraadszitting 
van 20 november 1 91 4  een eeuwigdurende grafconcessie toegewezen .  

Tijdens de ambtsperiode van pastoor Van Steenberghe was eerst H ippoliet Cuelenaere 
en later Charles Rotsart de Hertaing burgemeester van Maldegem . Donk werd toen in de 
Maldegemse gemeenteraad vertegenwoordigd door achtereenvolgens Frederik 
Blomme, Henri Tamsyn en August Verleye. 
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,r ' • 1 V. Camiel l Van'Laere �e 
r ' A -:J "' 1 9 1 4:.. 1 -922 -

Op 7 september 1 9 1 4  werd E. H .  Camiel Van Laere, afkomstig u it Zaffelaere, tot pastoor 
van Donk benoemd en er plechtig door Z .E .H .  De Temmerman, deken van Eeklo, aan
gesteld. H ij kwam van Ertvelde, waar hij gedurende 1 4  jaar onderpastoor was geweest. 
In de kerkraad van 4 oktober 1 91 4  werd pastoor Van Laere verkozen tot secretaris van 
de kerkfabriek in vervanging van de overleden pastoor Van Steenberghe. 
Het kerkbestuur bestond dan u it de volgende leden: Frederik De Taeye, voorzitter, 
pastoor Camiel Van Laere, secretaris, H ippoliet De Brabander, schatbewaarder en de 
leden August Verleye, Charel Coene en Eduard Braet. 

a. Zorg voor pastorie, kerk en patrimonium 

Reeds op 1 oktober 1 9 1 4  vroeg pastoor Van Laere aan het gemeentebestuur van 
Maldegem financieel te wil len tegemoetkomen in het herstel len van de pastorie. H ij wees 
erop dat het, om verdere aftakeling van het gebouw te vermijden, hoogstnoodzakelijk 
was dat er een "cornis" (dakgoot met kroonl ijst) zou worden aangebracht. In de verga
dering van de kerkraad van 2 ju l i  1 91 6  werd b�sl ist een deel van het dak van de kerk te 
herstel len . De kostprijs werd geraamd op 700 fr. 

Aangezien de termijn van verhuring van het kerkhof verstreken was, werd zowel door de 
kerkfabriek als door het gemeentebestuur, respectievelijk op 7 april en 26 april van het 
jaar 1 91 7, unaniem besloten het kerkhof opnieuw voor een periode van 30 jaar ter 
beschikking van de gemeente te stel len . De voorwaarden wat betreft duur en verdeling 
van de opbrengsten zouden dezelfde bl ijven als voorheen. 
Speciale vergoedingen werden niet voorzien. Een n ieuwe overeenkomst, beginnend op 
1 januari 1 9 1 7  en eindigend op 31 december 1 947, werd opgesteld en door de betrok
ken partijen ondertekend. 

Pastoor Van Laere zorgde voor de verdere aanvul l ing van het kerkmeubilair, deed o.a. 
marmeren wijwatervaten plaatsen, l iet de lithografische (gesteendrukte) kruisweg aan
brengen en vulde het ornamentarium aan. Ook deed hij de nodige herstel l ingen aan het 
dak van de kerk, de zijkapellen en de doopkapel uitvoeren en de pastorie voorzag h ij van 
eigentijdse accomodatie. 
De organisatie van de H. Sacramentsprocessie en de aanschaf van processiebenodigd
heden met aanverwante attributen zijn grotendeels onder zijn pastoorschap tot stand 
gekomen. 
I n  de sacristie kwam een uurwerk in antieke kast, geschonken door kerkmeester Charel 
Coene. Op 21 ju l i  1 91 8  werd het drieluik met de afbeelding van 0.-L.-Vrouw van 
Altijddurende Bijstand aan één van de zijmuren binnen in de kerk bevestigd. 

In deze tijd moest de St.-Jozefskerk nog steeds het nocht�ns voorziene torenuurwerk 

ontberen. Daarvoor moest echter veel geld worden opgehoest; de kostprijs voor derge

lijk niet-al ledaags project werd geraamd op 2.000 fr. Ook die uitdaging zou pastoor Van 

Laere n iet uit de weg gaan. Bij de aanvang van het jaar 1 91 9  werd door de kerkfabriek 



nogmaals een beroep gedaan op de welwi l lendheid van het Maldegemse gemeentebe
stuur. Men vroeg een buitengewone gemeentelijke toelage van 1 . 000 fr. De pastoor 
rekende erop dat de overige 1 . 000 fr. door de Donkse bevolking kon en zou worden bij
eengebracht. 

Het drielu ik van de H. Antonius van Padua kwam er op 1 2  jun i  1 91 9  en op 21 jun i  van 
datzelfde jaar werden de relikwieën van de H.H.  Godel ieve, Franciscus Xaverius, 
Gerardus Majella en 0.-L. -Vrouw aangekocht. 
Van het Werk voor de Arme Kerken kon pastoor Van Laere nog tal van andere nuttige 
voorwerpen en benodigdheden betrekken, zoals misgewaden, koorkappen, altaardwa
len, processievaandels, gewaden voor de koorknapen en ciborievelums. Ook het beeld 
van 0.-L.-Vrouw van de Vrede, dat zich nu in een nis aan de voorgevel van de pastorie 
bevindt, werd door die sociëteit geschonken. 

De derde suisse ( 1 9 1 6- 1 932) 
was Henri Vandenbossche uit 
de Heirweg. 

b. Een bestuurs- en personeelswissel 

Onder het beheer van pastoor Van Laere had in 1 9 1 6  een "kerkpolitie-wissel ing" plaats. 
Louis Voet kreeg, op zijn aanvraag en na achttien jaar trouwe dienst als ordehandhaver, 
eervol ontslag en werd in die functie vervangen door Henri Vandenbossche, die de derde 
kerkbaljuw werd. 
Door het afsterven van voorzitter Frederik De Taeye kwam verandering in de bezetting 
van het Donkse kerkbestuur. Hippoliet De Brabander werd tot voorzitter verkozen, 
pastoor Van Laere was de secretaris en August Verleye werd de nieuwe schatbewaarder. 
De leden waren Eduard Braet, Charel Coene en Alfons-Camiel De Deyne, die de plaats 
innam van de overleden Frederik De Taeye. 
In de vergadering van het kerkbestuur van 7 april 1 91 8  werd Leopold Vermeulen als l id 
van het bestuur verkozen in vervanging van Eduard Braet, die inmiddels was overleden. 
Leopold Vermeulen zou slechts één jaar in de Donkse kerkfabriek zetelen . Eind apri l van 
het jaar 1 9 1 9  stierf hij en werd vervangen door Emiel Cochuyt van het Eibey. / 167 



c. Donk tijdens de Eerste Wereldoorlog 

De komst van E .H .  Camiel Van Laere naar Donk viel praktisch samen met het begin van 
de Eerste Wereldoorlog , waarin talrijke staten werden meegesleurd. De aanleiding voor 
deze oorlog, die op termijn tot een wereldconfl ict uitgroeide, was de moordaanslag op 
de Oostenrijkse kroonprins en zijn gemal in ,  door de Serviërs op 28 juni  1 91 4  te Sarajevo 
gepleegd. 
Rusland, Frankrijk en Engeland stonden aan de zijde van Servië, terwijl Duitsland bond
genoten vond in Turkije en (later) Bulgarije. Om de Franse versterkingen gemakkelijker in 
de rug te kunnen aanvallen , vroeg Duitsland op zeker ogenblik vrije doorgang voor zijn 
troepen door het soevereine België. Koning Albert 1, die van meet af aan en te allen prij
ze de neutraliteit van zijn land in deze oorlog wilde bewaren, weigerde dit verzoek, zich 
steunende op het Verdrag van de 24 Artikelen (1 839), waarin o.m. duidelij k  gestipuleerd 
stond dat België onafhankelijk en onzijdig zou bl ijven. I n  weerwil daarvan drong het Duitse 
leger in de vroege morgen van 4 augustus 1 91 4, in de nabijheid van het vierlandenpunt, 
België binnen en schond aldus ons grondgebied en meteen het Verdrag van 1 839. 

Vanaf 1 6  oktober en gedurende vier lange jaren werd een verwoede strijd geleverd en 
hield het Belgische leger, samen met de geall ieerden, moedig stand achter de IJzer. Van 
28 september tot 1 1  oktober 1 91 8  vond het laatste offensief plaats waarbij de Belgische 
troepen de Duitse loopgraven stormenderhand innamen. Eindelijk vroeg Duitsland om 
een wapenstilstand ,  die op 1 1  november 1 91 8  door beide partijen werd ondertekend. 

52 maanden Duitse bezetting brachten onherstelbaar leed en verniel ing teweeg en 
maakten van ons land een ware puinhoop. Onze vrijheden werden onder het Duits mi l i
tair bestuur afgeschaft, zware boeten werden onder allerlei voorwendsels aan de bevol
king opgelegd, fabrieken werden ontmanteld en machines naar Duitsland afgevoerd. 
Koper, messing,  brons, n ikkel, brandstoffen en vervoermiddelen zoals paarden en 
wagens, werden door de vijand opgeëist, zonder de voedselvoorraden waaronder 
aardappelen en al lerlei granen te vergeten. Ook een gedeelte van ons vee en de zuivel
producten moesten op tijd en stond worden geleverd. De staatskas werd geledigd door 
de meest d iverse onvoorziene uitgaven, inzonderheid door de menigvuldige hoge 
belastingen die door de vijand werden afgedwongen. 

Ook Maldegem onderging dit lot. Voortdurend moesten er door het gemeentebestuur 
zware leningen worden aangegaan om aan de behoeften van de eigen bevolking en 
vooral die van de vele noodlijdenden te kunnen voldoen. Donk, als kleinste kerkdorp, 
werd evenmin gespaard en betaalde aan Wereldoorlog 1 een zware tol. 

Een "fait divers" uit Wereldoorlog 1 

Een goede vriend en bekend Donkenaar, met name André Verleye, nu 99 jaar geworden 
en gepensioneerd landbouwer, vertelde ons één van zijn oorlogsbelevenissen. H ij was 
toen 1 6  jaar en woonde nog samen met zijn ouders, August Verleye-Sidonie Lateste, en 
met broers en zusters op het Klein Hof van Sint-Jan. 

Tijdens de Duitse bezetting werden met de regelmaat van een
· 

klok "paardenmonsterin
gen" georganiseerd, waarbij de landbouwers, op een afgesproken plaats hun trek
paarden moesten komen tonen. De paarden werden telkens door de Duitse militaire 



Het "Klein Hof van Sint-Jan" vormde het decor waar zich het incident met de Duitsers tijdens de Eerste 
Wereldoorlog heeft afgespeeld. 

overheid met een kennersoog bekeken en op hun waarde, vooral als trekdier, gekeurd.  
Het kwam uiteindelijk neer op een gecamoufleerde selectie, waarop a l  dan n iet een vor
dering van de dieren kon volgen. N iet zelden werd beslag gelegd op de beste en meest 
gespierde, goed uit de kluiten gewassen exemplaren om ze ter beschikking te stel len 
van de Wehrmacht. 

Het getuigenis van André Verleye: 
"Einde september 1918 had op bevel van de Duitse militaire overheid de laatste 

"paardenmonstering" plaats. Dat gebeurde midden in het bos vlak tegenover het kasteel 

van Reesinghe. Het bos bood immers een zekere dekking en was er in elk geval nodig 
om het hele gedoe aan het zicht van laagscherende vijandelijke vliegtuigen te onttrekken. 

Naast de paarden die wij reeds vroeger hadden moeten afstaan, werden wij er op deze 
laatste monstering nogmaals twee afgenomen. Het Duitse leger was reeds begonnen 
met zich uit onze contreien terug te trekken, met alle rampzalige gevolgen vandien, ook 

en vooral voor de burgerbevolking. De van weleer gekende gedisciplineerde houding van 

de Duitse troepen zwakte zienderogen af, zodat het voor de burgers oppassen geblazen 
was. 

Na de nederlaag bij de zware gevechten aan het kanaal Gent-Brugge te Moerbrugge 
(Oostkamp) waren veel Duitse soldaten op de vlucht geslagen en liepen "verstrooid" kris
kras door elkaar over akker- en weiland en namen paarden en koeien die er nog waren 
mee om ze verder te verkopen of te ruilen om alsnog aan het nodige voedsel te geraken. l 169 



In de nacht van 1 5  op 1 6  oktober werd ons voorerf bezet met vrachtwagens en kanon

nen. Buiten de hoeve, aan weerskanten van de toegangspoort aan de (huidige) Pastoor 

De Swaef/aan, werden twee luchtafweerkanonnen geplaatst. De ganse batterij beschikte 

nog slechts over een gering aantal en dan nog door ondervoeding magere en totaal uit

geputte paarden. 

In de voormiddag van 16  oktober kwam nog een tweede batterij veldartillerie de hoeve 

opgereden en vestigde zich deels op het achtererf en deels in de boomgaard. 

Bij nadere kennismaking met deze legergroep ontwaarden wij tot onze ontsteltenis en 

tegelijkertijd verwondering, de twee paarden die ons in september t.g. v. van de laatste 

monstering waren afgenomen. 

Aanstonds meldden wij ons aan als eigenaars van deze trekdieren, wat op ongeloof werd 

onthaald. Wij vroegen aan de begeleidende soldaten om die paarden even los te laten, 

vanzelfsprekend met het oog op een duidelijke aanwijzing van ons "gelijk". En . . .  inder

daad, ons getuigenis werd bevestigd: voor de ogen van de met verstomming geslagen 

soldaten stapten de paarden zonder aarzelen regelrecht naar de pomp waar ze gewoon 

waren te drinken, draafden daarna naar de stal en namen daar, geheel vanzelf, hun vroe

gere plaats in, elk in zijn vertrouwde sliet! 

Kort daarop, tegen de middag, werd op het Donkse plein het appel tot verzameling van 

de troepen geblazen en moesten de manschappen zich aanstonds naar de naamafroe

ping begeven om zich aan te melden. Bij hun terugkomst op de hoeve stelden de solda

ten van de tweede batterij tot hun grote verbijstering vast dat de twee paarden in kwestie, 

onze paarden, zonder enig spoor na te laten, verdwenen waren. 

Represailles zouden - de gedragingen van een aftrekkend leger kennende - niet uitblijven! 

Onmiddellijk werd alarm geslagen. Meteen werd mijn vader August, als eerste verdachte 

aangaande de verdwijning van het paardenspan, vastgegrepen en aan één van de zware 

veldkanonnen geketend. Indien de paarden binnen het uur niet terecht waren, zou hij wor

den gefusilleerd, werd hem toegesnauwd. Diezelfde dag waren mijn broers Achiel en Arthur 

van bij het ochtendkrieken, elk met een koppel paarden naar de akker getrokken om op het 

veld te werken. 's Middags keerde Achiel huiswaarts, terwijl mijn andere broer Arthur bij de 
paarden bleef die - ver genoeg van de hoeve weg en uit het gezichtsveld van de Duitsers -

tussen de middag, voor wat rust en voedering bij "kortwoners" werden gestald. 

Bij aankomst op het erf werd ook Achiel, uiteraard nietsvermoedend, bij de kraag gevat 

en naast vader aan het kanon vastgebonden. 

Moeder en wij, de vier jongste kinderen, waren inmiddels door de Duitsers in het woon

huis opgesloten en zagen door het venster alles gebeuren. De bezetters hadden de huis
sleutel meegenomen, zodat wij niet meer naar buiten konden. Moeder had gewijde kaar

sen aangestoken en samen waren we aan het bidden gegaan: 't was meer krijsen, gillen 
en schreeuwen dan bidden! 

Jordaan Laureyns, een jongeman uit de buurt die veel bij ons over de vloer kwam en op 
de hoeve al eens een handje toestak, had alles gezien en de opschudding bij de Duitsers 

van zeer nabij meegemaakt. Hij was naar het plein gevlucht en had iedereen die hij enigs

zins kon aanklampen bijeengetrommeld om samen de paarden te gaan zoeken en 
zodoende een bijna onafwendbare ramp te voorkomen. 

Zeer onverwacht, toen we de wanhoop nabij waren, werden de angstige ogenblikken die 

wij samen met onze moeder meemaakten, onderbroken bij het zien van Jordaan, die het 

erf weer kwam opgerend. Onze ogen volgden hem in spanning tot bij de soldaat die de 

wacht optrok bij vader en Achiel. Jordaan kwam met de onverhoopt goede tijding dat de 

paarden waren teruggevonden bij Eduard Jonckheere. Deze bewoonde in de Donkstraat 
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een bescheiden koehouderspostje (achtereenvolgens eigendom van Amandus Segers, 

de familie Van Meenen en tegenwoordig toebehorend aan de familie Luc De Lille

Demeulenaere, die er een nieuwe woning, nr. 65, heeft opgetrokken). 

Vervolgens stapte Jordaan met de "blijde boodschap" naar de twee officieren die nabij de 

schuur hadden postgevat. Ogenblikkelijk trokken de beide legeroversten, vergezeld van twee 

soldaten, naar de aangewezen woonst van Eduard Jonckheere om de paarden op te halen. 
Wat was er eigenlijk gebeurd? 

Terwijl de manschappen van de tweede batterij veldgeschut zich naar het appel hadden 

begeven, waren de soldaten van de eerst aangekomen batterij, die met de verzwakte 

paarden, op verkenning gegaan en meenden, toen ze in één van onze stallen nog op twee 

frisse en goed gevleesde (nog niet "geleverde'') paarden botsten, de vondst van hun leven 
te hebben gedaan. Ze hadden onze paarden uit hun slieten gehaald en inderhaast in ver

zekerde, maar voorlopige bewaring gebracht op het hoevetje van bovengenoemde 

Eduard Jonckheere. Onze paarden, waarop ze dachten zomaar beslag te kunnen leggen, 

hadden ze vervangen door twee van hun graatmagere trekdieren en ze in alle stilte netjes 

naast elkaar op dezelfde plaats gestald. Alle soldaten die op de hoeve aanwezig waren, 
werden meteen opgetrommeld en kregen van hun officieren een flinke reprimande te ver

werken: het illegaal optreden van ondergeschikten berustte immers niet op een "Befehl" 

wilden ze duidelijk maken. Vader August en broer Achiel werden ogenblikkelijk van hun 

kettingen bevrijd, terwijl wij allen, die ons de ganse tijd als argeloze gijzelaars hadden 
gevoeld, meer dan opgelucht waren. Toen de bevelvoerende officieren de huissleutel aan 

moeder overhandigden, boden zij toch hun verontschuldigingen aan, das Herrenvolk!" 

Tot zover het relaas van één van de vele oorlogsperikelen , die uiteindelijk toch nog een 
gunstige afloop kende. l 171 



l i I : 1 

1 n  I 

Zij die als slachtoffers van "Den grooten oorlog" vielen .. .  

Onder de 381 Maldegemnaars die bij de aanvang van d it wereldconflict als soldaat 
onder de wapens werden geroepen, schoten er acht Donkenaars het leven bij in en 
werden als "gesneuveld voor het Vaderland" op onze nationale gedenktekens vereeu
wigd. 

Het waren: 

Cherlet H i larius Josephus, (0Maldegem 4.03.1 894, zoon van Jean-François en Julie 
Verstraete. Soldaat bij het Belgische leger, klas 1 9 1 4. 
Opleidingscentrum ,  ziekelijk uit de oorlog gekomen en overleden te Maldegem op 
5.07. 1 9 1 9. 

Coppens Henri Petrus, (0Maldegem 29.04. 1 893, zoon van Charles-Louis en Amelie 
Versluys, soldaat bij het Belgische leger, klas 1 91 3. 4e Linieregiment 1 e Cie, gesneuveld 
te Halen op 1 2 .08. 1 91 4. 

De Brabander Prudent Pierre Marie, (0Maldegem, 23.07. 1 891 , zoon van Hyppolytus en 
Virgin ie Thys, soldaat bij het Belgische leger, klas 1 91 1 .  6e Linieregiment, gesneuveld te 
St.-Katelijne-Waver op 1 of 2 . 1 0. 1 9 1 4. 

De Deyne Prosper Leon ,  {0Maldegem, 30. 1 2 . 1 894, zoon van Frederic en Sylvie 
Landschoot, soldaat bij het Belgische leger, klas 1 91 4, 1 e Linieregiment, overleden te 
Brugge op 28. 1 0. 1 91 8. 

Goossens André Jacob, {0Maldegem, 6.09. 1 891 , zoon van Theophi le en Florence De 
Deyne, soldaat bij het Belgische leger, klas 1 91 1 ,  4e Regiment Lanciers, 2e Groep, 4e 
Eskadron,  overleden te Moëres (Fr.), op 25.08. 1 91 6. 

Laureyns René Joseph, (0Maldegem 24.08. 1 891 , zoon van Jean en Phi lomena Coucke, 
soldaat bij het Belgische leger, vrijwi l l iger, 1 e Regiment Jagers te voet, 4e Cie, gesneu
veld te Veurne op 24. 1 0. 1 91 4. 

Matthys Jozef Edmond, {0Sijsele 5 . 1 1 . 1 894, zoon van Alphonse en Marie Ludovica 
Vanderplaetsen, soldaat bij het Belgische leger, klas 1 91 4, 5e Regiment Jagers te voet, 
2e Bat . ,  gesneuveld te Diksmuide op 4.02. 1 91 8. 

Perquy Camiel Jozef Louis, {0Maldegem 22. 1 0. 1 882, zoon van Charles-Louis en Rosalie 
Haeck, soldaat bij het Belgische leger, gesneuveld te Moorslede op 2. 1 0. 1 91 8. 

Naast zes dorpsgenoten die effectief op het slagveld sneuvelden, citeren wij nog eens 
speciaal Prosper De Deyne. Bij de opmars van ons zegevierend leger kwam h ij vanuit 
de frontstreek in de Westhoek in 1 9 1 8  in Donk aan. Na zijn ouders en famil ie, die hij 
gedurende vier jaar n iet meer had gezien, te hebben begroet, wilde hij pl ichtsgetrouw 
zijn legereenheid vervoegen. Helaas, bij een aanval ter hoogte van Balgerhoeke werd 
Prosper ernstig gewond.  H ij werd in al lerij l naar het mi l itaire hospitaal van Brugge afge
voerd, waar h ij op 28 oktober 1 9 1 8  godvruchtig en gelaten de geest gaf. 



In de kerk werd een gedenksteen aange
bracht, als blijvende en dankbare herinnering 
aan de Donkse soldaten die hun leven gaven 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

CHERLET Hilanu;-Joseph COPPENS Henri-Pelrus DE BRABANDER Prudent DE DEYNE Prosper-Léon 

GOOSSENS Andrè LAUREYNS René MATTHYS Jozef-Edmond PERQUY Camlel-)ozef 

De acht Donkse gesneuvelden. 



De stoffelijke resten van onze dappere strijders Prosper Deyne en Hilaire Cherlet l iggen op het kerkhof van Donk 
begraven.  

Ongeveer hetzelfde overkwam Hi laire Cherlet. H ij overleefde de vijandelijkheden, maar 
kwam ziekelijk en zeer verzwakt bij zijn fami l ie in Donk aan. Ondanks de beste genees
kundige zorgen was een volledig herstel niet meer voor Hi laire weggelegd. In de leeftijd 
van 25 jaar verwisselde hij vrij plots het tijdelijke met het eeuwige op 5 ju l i  1 91 9. 

Prosper De Deyne en Hi laire Cherlet l iggen beiden op het kerkhof van Donk begraven. 
De andere gesneuvelden vonden hun laatste rustplaats op één van de talrijke ereperken 
of mi l itaire begraafplaatsen elders in België. 

Vermeldenswaard en dramatisch is de vaststel l ing dat er te Donk, in dezelfde buurt in de 
Donkstraat, op een afstand van minder dan 200 m, vier jonge levens "roemrijk gesneu
veld op het Veld van Eer" te betreuren vielen. Het waren: 
a. Prosper De Deyne, wonende op de plaats waar nu het gezin Patrick Snauwaert-Greta 

Hurtekant woont op huisnummer 1 1 2; 
b. H i laire Cherlet, wonende waar nu het gezin Stijn De Meyere-Liselotte Blomme op het 

huisnummer 1 06 woont; 
c. René Laureyns, wonende waar nu Louis Verstrynge op het huisnummer 1 04 woont; 
d.  André Goossens, wonende waar nu het gezin Omer Pallet-Denise Goossens op het 

huisnummer 96 woont. 

Zoals priester-dichter Cyriel Verschaeve het oorlogsgedenkteken te Lo en het IJzerkruis 
te Kaaskerke voorzag van de passende tekst: 

"H ier l iggen hun lijken als zaden in 't zand, 
Hoop op de oogst, o Vlaanderland", 

en daarmee hulde bracht aan onze gesneuvelde Vlaamse oorlogshelden, zo ook l iet 
pastoor Van Laere zich op dat vlak niet onbetu igd. Op zijn initiatief werd op 1 9  ju l i  1 9 1 9  
een prachtige neogotische gedenksteen ter nagedachtenis van d e  gesneuvelde solda-
ten nabij de ingang van de kerk ingemetseld. • 

a. Zoals men kan vaststellen ontbreekt de naam van Hi laire Cherlet op de herdenkings
plaat. De reden moet worden gezocht in het feit dat de steen reeds voor zijn afsterven 
zal zijn gekapt; 



b. André Goossens sneuvelde niet in Moerkerke zoals op de plaat staat vermeld, maar 
te Moëres op Frans grondgebied. 
c. Jozef Matthys sneuvelde n iet op 4 november 1 91 8, maar wel op 4 februari 1 9 1 8. 

De fami l ies van de gesneuvelden namen de kosten van de herdenkingsplaat, die 400 fr. 
bedroegen, op zich. 
leder jaar, ter gelegenheid van de winterkermis, op de eerste zondag na Allerzielen , wor
den tijdens een kerkdienst zowel de burgerlij ke als de mi litaire slachtoffers u it beide 
wereldoorlogen herdacht. Onmiddel l ijk na de l iturg ische plechtigheid op kermismaan
dag, wordt een bezoek gebracht aan het kerkhof, waar nabij de mi l itaire grafzerkjes een 
kort eerbetoon plaatsvindt. 

Burgerlijke slachtoffers 

Naast de gesneuvelde soldaten, wier namen in gouden letters op de gedenkplaat in de 
kerk vereeuwigd werden, wil len wij ook nog melding maken van twee gevallen waarin ,  
ten gevolge van deze desastreuze oorlog , ook burgerlijke slachtoffers u it onze parochie
gemeenschap te betreuren vielen. 
Het betreft hier in de eerste plaats Leonie Meire, dochter van Petrus en Sofie 
Keuckelinck, wonende in de Heirweg nr. 37 (nu de gerenoveerde woning van de fami l ie 
Paula De Vriendt). Toen zij in de ochtend van zondag 29 jun i  1 91 7  de ouderlijke woning 
verliet om de mis te gaan bijwonen, werd Leonie Meire door een bomscherf dodelijk 
getroffen. Het projectiel was per ongeluk gedropt door een vl iegtuig dat met een vijan
delijk toestel in een luchtgevecht was betrokken en du idelijk in moeil ijkheden was 
geraakt. De vrouw was 51 jaar. 

Een tweede slachtoffer van deze noodlottige oorlogsvoering was Charles Louis 

Corthals, echtgenoot van El isa Versluys en eveneens woonachtig in de Heirweg , op het 
bescheiden, maar toch wel schi lderachtige boerderijtje, weggestoken achter een boom
gaard (nu de landelijke woning met huisnummer 51 van dierenarts Phi l ip Verstrynge). 
Op zeker ogenblik moet Charel Corthals, volgens geloofwaardige bronnen, enkele te 
Donk ingekwartierde Duitse soldaten die druk bezig waren op zijn akker een belangrijk 
deel van de graanoogst te stelen, op heterdaad betrapt hebben. 
Als gevolg van die onverwachte compromitterende confrontatie zou er tussen de 
Duitsers en Charles Corthals een hevige schermutsel ing zijn ontstaan, waarbij deze laat
ste door een vijandelijke geweerkogel werd getroffen. H ij is kort daarna op 9 augustus 
1 9 1 7  in het hospitaal van Maldegem aan zijn verwondingen bezweken. 

Gemobiliseerden 

Wanneer we de l ijsten erop naslaan van de gezinnen waarvan één of meerdere leden 
gedurende de Eerste Wereldoorlog onder de wapens werden geroepen en dientenge
volge ook het recht hadden op mi l itievergoedingen, komen wij tot de vaststel l ing dat 
Donk ruim zijn deel heeft bijgedragen aan de "Grooten Oorlog" • .  

Naast de betreurde Donkenaars die ten koste van hun eigen leven effectief meehielpen 
om onze vrijheid te herwinnen, en aan wie slechts een dankbare herinnering overbleef, 
leverde onze parochie een aanzienlijk deel van haar jeugdpotentieel om soldaat te gaan 
worden. Deze jonge mannen hadden het geluk behouden en wel naar hun haardstede te 
mogen terugkeren. l 1 75 



I n  deze context geven wij hier nog een opsomming van de andere gemobil iseerden 
afkomstig uit Donk en de onmiddel l ijke omgeving (Barbaraweg en Butswerve): 

' 

Naam Klas In dienst Wederopgeroepen 

Claeys Camil le 1 9 1 2  01 . 1 0. 19 12  28.07.1 91 4  
Coppens Jul ien 1 91 4  26.09.1 91 4  
De Backer Achil les 1 91 2  01 . 1 0. 1 91 2  30.07.1 91 4  
De Clercq Joseph 1 91 4  25.09.1 91 4  
De Deyne Cyril le 1 9 1 6  08.07.1 91 6 
De Meyere Camiel (B.V.) 1 91 6  30.07 . 19 14  
De Rycker Alphonse 1 91 4  24.09.1 91 4  
Dhaeninck Gustave 1 91 2  01 . 1 0. 1 9 1 2  30.07. 1 91 4  
Diet Cyri l le 1 9 1 4  26.09. 1 91 4  
Goossens Richard 
Houwenhuyse Camil le 1 91 0  03. 1 0. 1 9 1 0  30.07.1 914 
Labat Arthur 1 91 3  1 5.09. 1 9 1 3  
Lammens Henri 1 909 1 6. 1 1 . 1 909 1 .08. 19 14  
Marclé Charles-Louis 1 91 3  1 5.09. 1 91 3  
Reychler Alphonse 1 908 1 6. 1 1 . 1 908 1 .08. 19 14  
Rooman Pieter 1 91 3  1 5.09. 1 91 3  
Timmerman Ch.-Louis 1 909 1 6. 1 1 . 1 909 1 .08. 19 14  
Van Loo Jerome 1 91 4  26.09. 1 91 4  
Van Ooteghem Edmond 1 91 1  1 5 . 1 1 . 1 91 1  1 .08. 1 9 1 4  
Vercruysse Henri 1 904 1 2 . 1 0. 1 904 1 .08. 19 14  
Verstringe (geen nadere gegevens) 

Voet Camille 1 9 1 4  26.09. 1 91 4  
Vyncke Ernest 1 91 0  28.07.1 91 0 28.07. 19 14  

Willemarck Michel 1 9 1 3  1 5.09. 1 9 1 3  

D e  laatste oud-strijder Camille Houwenhuyse 

De langstlevende Donkse oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog was Cami l le 
Houwenhuyse, geboren te Maldegem op 6 augustus 1 890 als zoon van Joannes en 
Virginie Van Poucke. 
H ij behoorde tot de mi l itielichting van het jaar 1 9 1 0  en was voor de eerste maal in mil itai
re dienst op 3 oktober 1 9 1 0. Vier jaar later, "rappelé sous les armes à l 'occasion de la 
mobil isation Ie 30 jui l let 1 9 1 4", werd hij ingel ijfd bij het "1 51èm• Régiment d 'Artillerie" met als 
"numéro matricule" 2291 en bracht het tot de graad van brigadier. Ook deze Donkenaar 
had het geluk, na vier lange jaren in de loopgraven van het IJzerfront te hebben gestreden, 
de "Grooten Oorlog" te overleven en naar zijn fami l ie, in het pittoreske huisje nr. 39 aan de 
"bokkeboom" in de Heirweg (waar nu Willy Dhoore woont) te kunnen terugkeren. Wel licht 
gelouterd door zijn oorlogsbelevenissen kwam Camille Houwenhuyse bij zijn dorpsgeno
ten over als een wijs - en voor zijn tijd - ontwikkeld en (zoals men het in de volksmond for
muleerde} goed geletterd man, wel wat streng in zijn oordeel, maar rechtschapen in zijn 
levenswandel. H ij volgde de grote binnen- en buitenlandse politiek op de voet en was 
geabonneerd op de "Moniteur Beige", die hij dan ook regelmatig (uiteraard in het Frans) 
las. Het Staatsblad bleek een rijke voedingsbodem voor de rol van dorpsfilosoof die hij wel 
eens durfde te spelen. H ij overleed op 1 8  december 1 976. 



De langstlevende Donkse oud-strijder was 
Camiel Houwenhuyse, geboren te Malde
gem op 6 augustus 1 890, als zoon van 
Johannes en Virgin ie Van Poucke. 

Cam1el Houwenhuyse woonde in de Heirweg in het huisje "aan de bokkeboom". 
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Onmiddellijk na W.O. 1 werden deze vier Donkenaren door het Belgische Leger onder de wapens geroepen. Zij 
behoorden tot de mi l itieklas 1 9 1 8  en hadden besloten voor de gelegenheid hun snor te laten groeien. V.l.n.r. :  
onbekend, René Van Poucke, René Coene, onbekend. 

Hulde aan de gesneuvelden 

Op zondag 21 september 1 92 1  was het kermis in Donk en van die gelegenheid werd 
gebruik gemaakt om een hulde te brengen aan de gesneuvelde soldaten. 
Met veren igde krachten hadden de Donkenaars een indrukwekkende stoet weten op te 
bouwen, waarin zowel de feestvreugde om de bevrijding van het vaderland en het her
stel van de kostbare wereldvrede, als de warme en d iepdoorvoelde huldeblijken ten aan
zien van onze gesneuvelden op een originele wijze werden geëvoceerd. 
Na vier lange jaren van zorg en kommer en ten koste van mi ljoenen mensenlevens 
was er nu toch een einde gekomen aan het krankzinnige oorlogsgeweld. De streng inge
perkte vrijheid en het opgekropte leed die oorlog en bezetting hadden meegebracht, 
sloegen alom over tot een ware explosie van exuberante feestvreugde, die zich spon
taan op al lerlei manieren u itte. Het Belgische leger had in ruime mate bijgedragen tot de 
succesvol le overwinning. 
Voor de herdenkingsplechtigheid had men in Donk niets aan het toeval overgelaten om 
een waard ig huldebetoon op het getouw te zetten. Met een keurig verzorgde optocht 
van d iverse groepen die de meest markante oorlogstaferelen uitbeeldden, afgewisseld 
met momenten van bezinning, zoals de voordracht van h�t zelf geschreven gelegen
heidsgedicht door meester De Sutter en de muzikale intermezzo's onder leiding van 
meester De Ceuninck, werd het een geslaagde manifestatie. 
Voor het verslag laten we hier beter de heer Victor De Li l le aan het woord. 



TE DONK 

Donck i s  de derde paroch i e  van M a l d e 
ghem. 

Eens.zonk 
' t  Gewijde Zoc1endaal in puin,  

N u  l�el 1  he l  weer i n  Donk t 
Zoo zo �gen wij b ij n a  40 jaar geleden 

toen d e  l.n sscllop daar voo r dti eerste maal  
k w a m  e a  wij d aa r  o ndermees ter w a re n . 

D� tweP.de pa roch i e v a n M a ldeghem is 
K l e i t ,  en 1-(el ij k  de kerk va n l >onk de 
op v o lgs le r i s  v an 1le abdij k erk van Zoe
tendalt',  zoo i s  deze van Kle i t  in de plaats 
gekomen van d e  proostke rke van Pape loo ,  
waar d e  verzo nken k lok. n o �  a lle kers t
nachten l u i d t  o n d e r  d e  aa rd e .  

Doo k. h ed t n u  ve rleden Zonrla� o p  zijn 
eigen de jon11:e levens ge v i erd d ie v ie l e n  
voor h e t  V11ilerland . K l ei t z a l  d a t  voor
zeke r ook doen o p  zij ne w i n terke r m i s . 

N u  Dook reed met e enen stoet u i t  
�chooncr d a n  deze, d ien w ij  gezien heb lJeà 
m d e g root sto gemeenten en w ij hebben 
ze baast al lf:maal gez i e n ,  v lj ftlen uren in 
den o m t rek.  

Dat "is vleierij , hoo r ik  zeggen.  
' t  En doet . I k:  z e g  met G u i d o  G ezel l e : 

O okos t e l ij k  .schoo n e  
E n  s taat nooit l ee l ij l L 

'k Weet IWI? n i et hoeveel de stoet van 
Maldeghem . zal kosten, maar de rekemog 
van J.Jonk is ganw te maken hij kost aan 
de gemeentekasse niks. 

En w ij  noemen ook. schoon wat nieu w 
is, nog niet elders is gezien . 

En zoo was het begin een escouade van 
zestien peerdegasten, die wngeo,  op den 
toon van een speler te voet, een lied , als 
een kerstlied ; dat was hier nog noo i t  
gelloord o C  2ezien . 

Dan de grens en de e lektri eke d rnad 
wel bewaakt do.or de pinhelmen, en d e  
sp10enen . Levende tafereel< n 1 

Dan het bosch van Hou t h u lst . Duizen d 
maal reéds verbeeld , met veel koste n .  
M aar nert<,ens zoo sct1oon a l s  hie r .  Zij a e r  
geen stekkers, (acadas) bramen e n  door
nen,  genoeg op Donk en op ' t Vake leiken, 
om dat te v erbeelden î 

't Kostte geen t'enniog én 't was schoon.  
Ook de V l ieger daarboven zijn kop was 
wtil zoo groot dl:! heel de motor.  Maar 
wat geeft dat ? De D u i tscllers hadden 
wel nog een grooteren kop gehad e n  
e e n  slecllteren motor. 

En dan die Vereeriog der Dooden î Wie 
kan het met honderd duizend francs beter 
voorstellen . dan die twee maagdekens uit 
de processie d ie eeo e k roon n ederl eggen 
op het graf van most uit het Ga lgen bosch 
en Krakke van langs den Hei re we� . 

Een t reu rende Engel. heel in 't zwart 
beheerscht het geheele. Kan het indruk 
wekkend er ? 

Dat beeft weerom n i ets gekos t , D e  
M i etreezi>, o f  de Fi1emiene,  d i e  d e n  me
r i nos ge!everd heeft ,  zal dat  teru g nemen, 
als er met al te veel schade aan i s  en dan 
past men zooveel te beter op. 

O p  den wagen van d e  V rede zaten de 
derti g schoonste magdekeö s van den 
ommegang ; de Kon i n g i n . van d e  Vrede 
stond in bun m i dden met de d u if.  Op d e n  
acht ergrond rees h e t  beeld  v a n  bet H .  
H er t .  

D e  fan faren van N u t  en Vermaak hel 
derden dit  al le� op en kostten ook niets 
niets anders dan wat � pu n ten " e n  w at 
hesp bij den raadsheer Verley e .  En ze 
was goed, zeiden ze . 

Burgemeester en Schepenen volgden 
de processie van aan de Kroone tot rond 
de " plaatse " en tot op het kerkhof ! 

Daar werd de kroon achter een glazen 
raam gehangen en van op d e  voorplecht 

van rl en Vredewagei:: .  voor h e t. hek , sprak 
de heer B u rgemeester cle m en i 5 te toe e n  
J.\Iet':;ter De :Su tter las  een l a ng e n  schoon gedi::ht af, m t� t  zu lke on t roe rde s lem d a t  
er v e l e n  meeweenclen . 

Een kwa tiertj e later stond meester De 
Ceu n i nck , die .nu 0 1 k  .Je koster i s ,  o p  <lA 
" plaats " het l 1eJ te leiden aan ' t  H i-i l i �  
H ert. o p .  d A  wijze _van Naar W ijd e n  Zijd,  
e n  de r u i t ers zongen D(•g eens m ee . 

Eene y l ucht rl u i ven k l a pperend i n  de 
hoogte wa� het laat ste n u m mer . 

A ls we nu v roegen w i e  dat fees t had 
op lo u w  gezet An z1)0 scho o n  a l les  ten 
u i tvoer bad ue brac tlt , a n t woord d en ze : 
wij heb ben d a t  al lemaal s a m en gedaa n ! 

l lat  er vee l vo lk  was hoeft niet  gezegd 
de herbergen s tropten . 

Ook liadden a l  i n won ers h u n  best ize
u a a n  YOOr de ver:-:icring der huizen .zelfs 
v erre ten u i l k a o te . 

' 

Verslag verschenen In 't Getro M Id h 
· uwe a eg em, eind september 1 92 1 ,  onder redactie van Victor De Lille. l 179 
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DON KENAARS IN 'DEN GROOTEN OORLOG" 

In W.O. 1 werden de weerbare mannen opgeroepen om "achter de frontl inies" te gaan werken. Ook Petrus 
Cabooter (staand, Se van l inks) ontsnapte niet aan dat opeisingsbevel. We zien hem hier bij zijn aankomst in het 
West-Vlaamse Oudenburg, om onder leiding van een Duits onderofficier met vele andere werkmakkers als "ren
fort" te worden ingezet. 

Aanstonds na W.O. 1 werden diverse compagnies van het Belgische Leger opgevorderd om de frontstreek in de 
omgeving van de IJzer te helpen opruimen, met het oogmerk er orde op zaken te stellen. Ook bakker René Coene 
(u iterst rechts met de kruiwagen) werd samen met zijn medesoldaten van de klas 1 9 1 8  naar de "verwoeste 
gewesten", zoals die in de volksmond heetten, gezonden. Ze werden tewerkgèsteld in Diksmuide voor de recon
structie van de "Dodengang". Deze veelzeggende benaming was niet zo maar uit de lucht gegrepen. Van dit loop
gravencomplex, uitgegraven in de IJzerdijk, kwam tijdens de oorlog alleen onheilspellend nieuws. De Belgische 
soldaten werden er van drie kanten onder vuur genomen. Een helse site waarvan velen niet levend terugkeerden. 



Na de oorlog, vooraleer er sprake kon zijn van een ernstige wederopbouw, moesten de desolate slagvelden gezui
verd worden van al dan niet ontplofte granaten en ander hinderlijk en vooral gevaarlijk oorlogsmateriaal. 
Vanuit verschillende dorpen vertrokken er wekelijks volle treinen met volwassen mannen en jongelingen met als 
eindbestemming de zuidwesthoek van West-Vlaanderen, om er de ontmijners van het Belgisch Leger in  hun lugu
bere opdracht bij te staan. Hun taak bestond erin graafwerken te verrichten en het vervoer, meestal met paard en 
driewielkar, van overgebleven oorlogstuig te verzekeren. Niet zelden werd men bij  het graven geconfronteerd met 
de aan de oppervlakte gebrachte stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten, die naar diverse begraafplaatsen 
dienden te worden vervoerd. 
Ook Donk liet zich bij die uiterst onveilige en naargeestige arbeid niet onbetuigd. Volgens de betrokken familie zijn 
op de foto duidelijk te herkennen: Pieter Reybrouck, links bovenaan (in de volksmond "Peetje van de Meulenaars", 
die later door Petrus Cabooter als mulder op de windmolen van de familie Lannoye werd opgevolgd) en zoon 
Arthur (2e van links, onderaan). Helaas, vielen er jammerlijk bij deze riskante onderneming ook dodelijke slacht
offers, onder wie niet minder dan drie Maldegemnaren. 

Na vier jaar Duitse bezetting in 1 4- 1 8  moesten veel landbouwers op zoek gaan naar hun vee dat door het terug
trekkende Duitse leger was meegenomen. In  Donk was dat niet anders. Op de foto v. l .n .r. Emiel Dhont (die later 
naar Frankrijk trok), Maurits De Deyne uit de Heirweg en Achiel Verleye (die zich in Zuienkerke vestigde) 'op zoek 
naar hun koeien en peerden'. J 1s1 



d. Parochiaal leven en zorg voor de kerk 

De eerste Donkse dochter aan de Heer gewijd, zuster Chantal (Ol iva) De Brabander, 
geboren te Maldegem-Donk op 7 april 1 898, als dochter van H ippoliet en Virginie Thys, 
trad op 1 4  mei 1 91 8  in bij de congregatie van de Zwarte Zusters van Bethel te Brugge 5• 

Het bestaande missiekru is dat zich achteraan in de kerk bevond en aan één van de pi la
ren was vastgemaakt, werd op 27 november 1 91 9  vervangen door het nieuwe zegekruis 
dat nu aan het bakstenen gewelf tussen koor en kruisbeuk werd bevestigd en tot op 
heden is bewaard gebleven. Het verwijderen van het missiekruis door de pastoor werd 
hem vanwege de parochianen niet in dank afgenomen. 

De beelden van de H. Barbara en van de H. Agnes werden op 20 maart 1 920 in de kerk 
opgesteld. Rond dezelfde tijd deden de standaarden van het H. Hart en van 0.-L.-Vrouw 
hun intrede. 

Op 5 mei 1 920 wendde pastoor Van Laere zich andermaal in een schrijven tot het 
Maldegemse gemeentebestuur met de vraag een bu itengewone toelage te wil len verle
nen om dringende herstel l ingen aan de torenspits en het dak van de kerk te kunnen 
betalen. De kostprijs was geraamd op 1 .370,93 fr. Het verzoek van de pastoor werd, "na 
beraadslag ing ten gronde", door de gemeentelijke overheid in  positieve zin beantwoord. 
Nog tijdens dezelfde maand werd het kerkkoor verrijkt met een gotische credenstafel. 

Op 9 juli 1 920 werd, tot grote voldoening van al le parochianen, het torenuurwerk waar
voor reeds begin 1 91 9  een financiële tegemoetkoming aan het gemeentebestuur was 

Op 21 ju l i  1 9 1 8  liet pastoor Van Laere het drieluik met de afbeelding van 0.-L. -Vrouw van Altijddurende Bijstand 
aanbrengen. 



gevraagd, door de firma L. Bickel uit Ledeberg geplaatst. Vooral de landbouwers waren 
zeer tevreden; de klok kondigde nu immers, voor hen en de landarbeiders, het begin- en 
einduur van het veldwerk aan. Het uurwerk kostte, plaatsen en logies voor de technici 
inbegrepen, 3.01 5 fr. 
Een halve eeuw later, op 7 november 1 967 zal het raderwerk van het uurwerk gedeelte
lijk worden ontmanteld en voorzien van een elektrisch aangedreven mechanisme. Ook 
het lu iden van de kerkklok werd erop aangesloten en geautomatiseerd .  

Op 21  augustus 1 920 schonk het bisdom Gent de relikwieën van de H .  Antonius Abt en  
van de H. Rochus aan de kerk van Donk. Sedert méér dan 20 jaar werd Sint-Antonius 
Abt hier immers op een bijzondere wijze en vooral door de landl ieden vereerd; h ij werd 
aangeroepen tegen het onhei l dat hun stallen teisterde. (Antonius de Grote leidde als 
kluizenaar in de woestijn van Thebaïs een streng leven van gebed en arbeid, ijverde voor 
het ware geloof en was een wijze gids voor de talrijke monniken. H ij stierf omstreeks 356 
en wordt gewoonl ijk met een varken afgebeeld. De H. Rochus, geboren in  Montpell ier, 
bracht zijn leven door in  Ital ië, waar hij de pestlijders verzorgde tijdens de grote epide
mieën, tot hij zelf aan die ziekte stierf). 
Op 21 maart 1 92 1  kocht E.H.  Van Laere een nieuwe koperen collecteschaal (voor de g if
ten ter ere van 0.-L.-Vrouw) waarvoor h ij 53,50 fr. betaalde. 

Bond van het H.  Hart 

Van 27 november tot 6 december 1 92 1  werd een grote Heil ige Zending georganiseerd. 
I nhoudelijk verstond men onder de term 'zending' of 'missie' een hernieuwde verkondi
ging van het evangelie. Tot en met de Tweede Wereldoorlog - en voor sommige paro
chies nog tot zeer recent - stond de Kerk erop haar gelovigen period iek, gedurende een 
tiental dagen van ernstige bezinning en meditatie, van het nodige geestelijk voedsel te 
voorzien. Een herbronning als het ware, een opfrissing (die ook vermaningen voor ver
keerd gedrag impl iceerde) van de geloofsartikelen en van de christelijke pl ichten leer, die 
eventuele sl ijtage moest voorkomen. De wekker diende, toch zeker om de t ien jaar, te 
worden opgewonden en de batterijen geladen! 
De missie werd gepredikt door de paters Bloete en Van Driessche, redemptoristen van 
het klooster te Roeselare. Ter gelegenheid van die Zending werd de Bond van het Hei l ig 
Hart opgericht. Eén van de voornaamste oogmerken van de stichting was het bevorde
ren van de maandelijkse gezamenl ijke Heil ige Communie, een christelijk-gelovige prak
tijk en überhaupt een reflectie op de instandhouding van de goede samenhang van de 
parochiegemeenschap. 

Lourdesgrot 

Reeds kort na de oprichting van Donk als zelfstandige parochie bleek dat er nog iets 
zeer fundamenteels ontbrak, een leemte die op termijn moest worden aangevuld. 
De Donkenaars waren immers van huis uit vurige Mariavereerders en een hei l igdom zou 
hier zeker op zijn plaats zijn.  Trouwens, tot diep in de 1 6e eeuw ging men naar de abdij 
van Zoetendale, niet enkel om wekelijks zijn zondagspl icht te vervul len, maar ook op 
bedevaart om 0.-L.-Vrouw te vereren. Dat klooster, een schenking van Beatrix de Pola 
en haar zoon priester Jan (1 21 5) aan Lambert van Waasten . . .  "uit vrees en uit l iefde Gods 
om aldaar God te dienen en zijn gebenedijde Moeder", was toegewijd aan Onze-Lieve-
vrouw (Sancta Maria de Dulce Val le - 1 235). l 1s3 



De kapel letjesommegang van 0.-L.-Vrouw van Zeven Weeën en de Lourdesgrot kregen op 30 april 1 922 hun 
wijdingsfeest. 

Op in itiatief van pastoor Camiel Van Laere werd tijdens de Zending van het jaar 1 92 1  
besloten een grot op  te  richten ter ere van 0.-L.-Vrouw van Lourdes. Daarbij zouden ook 
nog zeven kapel letjes voor de omgang van de Zeven Weeën van Maria rondom de kerk 
worden gebouwd . Pater Bloete, de apostel van 0.-L .-Vrouw van Zeven Weeën, beloof
de de homi l ie te komen verzorgen eens de Mariagrot werd ingewijd. 
Met bekwame spoed werd de daad bij het woord gevoegd. De Donkse boeren brachten 
gratis de bouwmaterialen ter plaatse. Nadat al le voorbereidselen waren getroffen,  werd 
de Lourdesgrot opgetrokken door Jul ien Van Reybroeck, echtgenoot van Marie De 
Brabander, en aannemer van bouwwerken te Maldegem. 
De kasseistenen voor de constructie van de grot werden geschonken door notaris 
H ippol iet Vermast van Maldegem, mits er, na zijn overlijden gedurende een tijdspanne 
van 1 5  jaar elk jaar een hei l ige mis voor de zielenrust van hem en de zijnen zou worden 
'gezongen' .  Ook de mooie Mariakapel letjes, statiën van de Zeven Weeën van 0.-L.
Vrouw of de Via Matris (Moeders Weg) werden zoals gepland rondom de kerk geplaatst. 
Zij waren vervaardigd door de Firma J. De Visscher u it Gent. 
Het wijdingsfeest van de Lourdesgrot en de kapelletjesomgang vond plaats op 30 april 
1 922. Alle huizen van het dorp waren voor de gelegenheid bevlagd en met bloemen, 
jaarschriften en hei lwensen getooid. Buitengewoon groot was de belangstell ing en 
volkstoeloop voor deze gebeurtenis. 
Monseigneur Seghers, bisschop van Gent, die er prijs op stelde deze plechtigheid met 
pontificale assistentie te vereren, werd door een groep ru iters nabij de Striepe (Krone
Barbaraweg), grens van de parochie, met fierheid en enthousiasme begroet en afge
haald. Op de dorpsplaats werd hij hartel ijk verwelkomd door"de geestelijke en burger
l ijke gezagsdragers, onder wie deken De Temmerman van Eeklo, burgemeester Rotsart 
de Hertaing en de volksvertegenwoordigers Pussemier en Cuelenaere. 



:J 

"Maria en Jozef zoeken het kind Jezus", afbeelding uit de 
ommegang van 0.-L.-Vrouw van Zeven Weeën, in 1 990 
gerestaureerd door Cecile De Ceuninck. 

Bij de inwijding van de Lourdesgrot en de Mariakapel letjes hield pater Bloete, zoals 
beloofd, een gloedvolle en treffende homil ie. N iemand anders had het zo ravissant 
gekund; hij stond trouwens in de ganse streek bekend als een talentvol redenaar en 
begenadigd predikant. De plechtigheid werd besloten met een pontificaal lof met uit
stel l ing van en zegening met het Heilig Sacrament. "De kerk was wel driemaal te klein 
om de enorme volksmenigte te kunnen bevatten .. . " aldus het verslag van pastoor Van 
Laere in het Liber Memorialis. 

De Mariagrot en de kapelletjes of de 'statiën van de Zeven Weeën' hadden uiteraard veel 
geld gekost; de afrekening gaf volgend beeld :  
• Ruwbouw grot 
• Beeld van 0.-L.-Vrouw van Lourdes 
• Beeld van 0.-L.-Vrouw van Zeven Weeën 
• Twee koperen kandelaars 
• Krans met twaalf sterren 
• Lint met opschrift 
• Offerblok met opschrift 
• Krans met wilde rozen 
• Voetstuk beeld van 0.-L.-Vrouw 
• Zi lveren Rozenkrans 
• Aureool 
• Zeven kapelletjes 
• Beeld piëta 
• Smeedwerk 
• Allerlei 

2. 756,56 fr. 
500,00 fr. 
400,00 fr. 
280,00 fr. 
1 00,00 fr. 
1 00,00 fr. 

90,00 fr. 
1 00,00 fr. 

80,00 fr. 
80,00 fr. 
65,00 fr. 

2.800,00 fr. 
200,00 fr. 
584,20 fr. 
560,52 fr. 

TOTAAL 8.696,28 fr. 

Die kosten werden nagenoeg alle met vrijwil l ige g iften van de gelovigen gedekt. 

Méér dan een kwarteeuw nadien gaf notaris H ippoliet Vermast aan pastoor Serafien Van 
Avermaet nogmaals als zijn wens te kennen dat, na zijn overl ijden, gedurende vijftien jaar, 
elk jaar een H. Mis zou worden opgedragen voor hemzelf en zijn familie. De heer Vermast 
stierf op 23 juni 1 955; de mis te zijner nagedachtenis werd voor de eerste maal gecele
breerd op tweede kerstdag 1 955 in aanwezigheid van zijn weduwe en talrijke parochianen. 
De Lourdesgrot, het nieuwe bedevaartsoord, betekende voor de Donkse woonkern een l 1ss 



reële en geapprecieerde verrijking. Ze kreeg ook in de onmiddell ijke omgeving enige 
bekendheid en werd al heel vlug druk bezocht. 

e. Een gemiste benoeming 

Op 3 maart 1 920 d iende Camiel De Sutter zijn ontslag in als koster-organist, zogezegd 
"om over méér vrijheid te kunnen beschikken en voortaan niet meer voor een appel en 
een ei met handen en voeten gebonden te zijn" .  Zo heette het officieel althans toch. I n  
werkelijkheid waren er  grote moeil ij kheden gerezen tussen de pastoor en  zijn koster. 
Vooral de benoeming van een tweede onderwijzer aan de Aangenomen Vrije 
Jongensschool was de druppel die de emmer deed overlopen. 
In de gemeenteraad van 1 3  december 1 91 8  was, op vraag van het schoolcomité en na 
ruggespraak met zowel het schepencollege als het schoolcomité van Sijsele, waarvan 
een aantal kinderen te Donk school l iepen, de aanneming van een tweede klas en de 
aggregatie van een tweede leerkracht met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
Meester Camiel De Sutter had, als hoofdonderwijzer en koster-organist, de sti l le hoop 
gekoesterd dat zijn zoon Georges, d ie als kandidaat de voorwaarden vervulde om 
benoemd te worden, deze plaats van onderwijzer zou hebben bekomen. 
Vertrouwend op zijn pastoor, die als lid van het schoolcomité wis en zeker een grote 
invloed kon doen gelden inzake benoemingen, had De Sutter zijn wensen reeds voor 
werkelijkheid genomen. Groot was echter zijn ontgoocheling toen hij van de inrichtende 
macht moest vernemen dat n iet zijn zoon ,  meester Georges, maar wel de heer August 
De Ceuninck als onderwijzer te Donk was benoemd. Tot zolang had deze laatste, gedi
plomeerd op 29 ju l i  1 904, lesgegeven aan de Broederschool te Maldegem. H ij bezat 
tevens het diploma van land- en tuinbouwleraar, afgeleverd te N ijvel. 
Wat het onderliggend motief voor deze benoeming is geweest, blijft voor ons onverklaarbaar. 
Zoals wij hem kennen, wars van alle naijver en ongezonde competitiviteit, wonende te 
Maldegem en reeds jaren door het gemeentebestuur aan de Aangenomen School van het 
centrum, de Broederschool, als onderwijzer geaggregeerd en door het schoolcomité 
benoemd, zal hij wel de laatste zijn geweest om uit eigen beweging naar Donk te komen. De 
verziekte verhouding tussen pastoor en koster lag ongetwijfeld aan de basis van die benoe
ming, die op haar beurt aanleiding gaf tot ontslag van de heer De Sutter als kerkdienaar. 
Meester De Sutter, aan wie d it ontslag "eervol" door E .H.  Van Laere werd verleend, werd 
onmiddel l ij k  in de functie van koster-organist opgevolgd door meester August De 
Ceuninck, d ie in Donk, zoals h ierboven aangehaald, sedert begin 1 9 1 9  als onderwijzer 
in d ienst was getreden. 

f. Onverwacht ontslag 

Eind november 1 920 gebeurde er inderdaad iets zeer merkwaardigs. Onaangekondigd 
dienden op 30 november drie van de vijf kerkmeesters hun ontslag in als l id van het kerk
bestuur en staakten meteen alle activiteiten die hun functie meebracht. 
Het waren Charel Coene, August Verleye en Alfons-Camiel De Deyne. Dat veroorzaakte 
vanzelfsprekend heel wat beroering in de parochie. De aanleiding daartoe was de pach
terswisseling op de Schipstalhoeve, een respectabele hofstede met een grootte van 
méér dan 50 ha en eigendom van ridder Christiaan de Ghell inck d ' Elseghem 
Vaernewyck. Het heette dat de uitbating van de hoeve zeer sterk in verval was geraakt 
omdat de huurders, de gebroeders Charles en Emiel Coene, het beheer niet meer 
meester waren. Andere uitbaters moesten hun kans krijgen. 



Charles Coene, die op dat moment nog al leen op de hofstede verbleef, zal als u itbater 
uiteindelijk vervangen worden door H ippol iet De Brabander, die er zich met zijn tal rijk 
huisgezin kwam vestigen. Omdat men E .H .  Camiel Van Laere er ernstig van verdacht de 
zaak van de verhuring te hebben gemanipuleerd, hadden de voornoemde kerkmeesters 
er uit protest het bijltje bij neergelegd . . .  met alle nare gevolgen vandien. 

August Verleye (gemeenteraadslid van 1 9 1 2  tot 1 929 en schepen van 1 929 tot 1 932). 
Henri Tamsyn (raadslid van 1 908 tot 1 92 1  ). 
Twee Donkse zgn. politiek vijandige mandatarissen: de katholiek Verleye en de l iberaal Tamsyn trokken steeds 
broederlijk en eensgezind samen op, veelal per sjees, naar de Maldegemse gemeenteraad. Eigenlijk waren de 
beide landbouwers twee zielen in één zak. De partijkeuze van Tamsyn, alhoewel ook van katholieken huize, was 
geïnspireerd en effectief gedaan omwille van zijn propriëtarissen: de heren grootgrondbezitters Dhont van het 
kasteel Princeveld, van liberale signatuur. 

Tweespalt om de Schipstalhoeve 

Het waren twee volwaardige kandidaten die zich bij de "heer" hadden voorgesteld om 
naar de uitbating van de Schipstalhoeve te dingen. Een eerste kandidaat was Arthur 
Verleye, zoon van kerkmeester August Verleye. H ij zou in  het huwelijk treden met 
Magdalena Dhont, dochter van Alfons en Octavie Cockhuyt, wonende op het hof van 
Brezende. Het jonge dynamische paar zag vanzelfsprekend toekomst in de overname 
van de vrijgekomen hoeve en bood inderdaad ook de nodige waarborgen om deze 
belangrijke onderneming te kunnen runnen. 

Een tweede valabele kandidaat was Hippol iet De Brabander, voorzitter van de kerkfa
briek en, met zijn groot huisgezin, zeer dringend aan expansie toe om als boer te kun
nen overleven. Het huisgezin van Hippol iet De Brabander telde tien kinderen en woon
de op het fami liebedrijf in de Veldhoekstraat (nu eigendom van Gerard De Brabander, 
kleinzoon van Hippoliet). Gaandeweg was er op de, om uit onverdeeldheid te geraken 
gehalveerde boerderij, te weinig werk voor de inmiddels volwassen geworden kinderen , 
zodat er dringend moest worden uitgezien naar uitbreiding of . . .  naar een andere boer
derij. Nadat diverse pogingen om het landbouwbedrijf leefbaar te houden door landerij
en aan te kopen waren mislukt, viel het oog van de fami l ie De Brabander op de vrijge
komen hoeve in de Brezendedreef. 
In die omstandigheden moet het noch voor de eigenaars, noch voor hen die als raadgever 
optraden, gemakkelijk zijn geweest om een beslissing te nemen. De duurzame relatie tus
sen mensen, goede vrienden in een hechte parochiegemeenschap en, ook niet te verwaar-
lozen, de toekomst van een niet onbelangrijk landbouwbedrijf stonden hier op het spel. l 1s7 
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Aangezien het n iet in onze bevoegdheid l igt h ier een standpunt in te nemen en het ons 
ook niet mogelijk  is, driekwart eeuw later, een objectieve zienswijze weer te geven, laten 
wij h ier E .H .  Arnold Van de Sompele, pastoor te Knokke-Heist en kleinzoon van H ippoliet 
De Brabander, aan het woord. H ij geeft in het famil ieboek "De Brabander" volgend relaas 
van de toewijzing van het kwestieuze landbouwbedrijf. 

"Vanuit een onverwachte hoek . . .  

Er kwam plots beroering te Donk, toen één van de grootste landbouwbedrijven vrij kwam. 

De hofstede lag in de Brezendedreef en was 52 ha groot. De gebroeders Coene, beiden 

jonggezel, hadden er jarenlang geboerd; zij moesten ermee stoppen. 

Emiel Coene was krankzinnig geworden en naar Zelzate overgebracht en Charel werd 

oud. Het bedrijf was totaal verwaarloosd en vervuild; daarbij was er reeds heel wat in uit

pacht aan buren gegeven. 

Zelf wou Charel Coene het bedrijf overlaten aan zijn meesterknecht Boudewijn De 

Meyere. Die kon dan met Irma Clyncke huwen, de beste dienstmeid van zijn bedrijf en 

een verre nicht van hem. Zelf rekende hij er ook op om tot aan zijn dood een kamer te 

kunnen betrekken op de boerderij. 

Het valt te begrijpen dat er heel wat liefhebbers waren voor zo 'n groot bedrijf, dat eigen

lijk te groot was voor Boudewijn, ook al was hij dan nog de meesterknecht. 

Eigenaar was ridder Christiaan de Ghellinck d'Elseghem Vaernewyck, behorend tot een 

christelijke en ingoede familie. 

Onder de voornaamste liefhebbers en echte kanshebbers bleven er uiteindelijk twee 

over: Arthur Verleye, zoon van August, die kerkmeester was en die op trouwen stond met 

Magdalena Dhont, en anderzijds Hippo/iet De Brabander, die voorzitter was van de kerk

fabriek, een groot gezin had en die het vele werk zeker aankon. 

In die tijd hadden de pastoors nog veel invloed. Pastoor Camiel Van Laere koos voor de 
voorzitter met het grote gezin en trok persoonlijk naar de eigenaar, die te Zwijnaarde

Klosse woonde. 

Zijn bemiddeling ten gunste van Hippo/iet kende succes. Vanuit Gent stuurde hij een 
telegram met de melding: "Alles goed - Zaak opgelost!". 

Wanneer de pastoor in het station van Donk uit de trein stapte, stond Hippo/iet hem 

reeds op te wachten, dankbaar en tegelijk benieuwd om het hele verhaal te vernemen. 

De week daarop trok Hippo/iet naar Gent om de pachtbrief te ondertekenen. 

Men had echter zonder de waard gerekend. Zodra het nieuws bekend raakte dat niet de 
zoon van August Verleye, maar wel Hippo/iet De Brabander de hofstede had kunnen 

pachten, kwam gans Donk in opstand. 

In het "Getrouwe Maldeghem" verscheen in 1920 een vlammende reportage uit de pen 

van Victor De Lille, waarin te lezen stond dat één der voornaamste hofsteden van Donk, 
die bijna 1 00 jaar verpacht was aan dezelfde familie, zou vrij komen en dat de ongehuw
de Charel Coene, kerkmeester, de hofstede zou verlaten. 

Dat August Verleye het pleit voor zijn zoon Arthur verloren had, zette bij velen kwaad bloed. 
Er werd een ware hetze ontketend tegen Hippo/iet De Brabander en . . .  de pastoor. Er kwam 

een heuse proteststoet waarin twee politiek-vijandige kandidaten broederlijk en eensgezind 

naast elkaar optrokken: de katholiek August Verleye en de liberaal Henri Tamsyn (foto). 
In die optocht werd een kar met wanmolen meegezeuld en opgesteld tegen de omhei
ning van de pastorie. En dan maar kaf blazen met de wannemolen over de afsluiting 

heen, tot de garde er een eind aan maakte! 
• 

De zondag daarop stapten de kerkmeesters August Verleye en Alfons-Camiel De Deyne 
(uit de Muffe/) ostentatief naar hun plaatsen in het koorgestoelte voorbehouden aan de 



kermeesters, haalden er hun kerkboek uit en gingen bij de andere gelovigen zitten. Charel 

Coene was helemaal uit de kerk weggebleven. 

Daarmee echter was de zaak nog niet rond. Charel Coene weigerde zijn hof te verlaten. 

In plaats van kerstdag 1920 zou het 1 juli 192 1  worden vooraleer de hele zaak in orde 

kwam. 

Het moeten kwade dagen geweest zijn voor de familie De Brabander en voor Hippo/iet, 

die eigenlijk geen ruzie aankonden en er sterk onder leden dat gans Donk tegen hen in 

het verweer was gekomen. 

Toen er eindelijk een vendutie en algemene uitverkoop bij boer Charel Coene werd 

aangekondigd, betekende dat voor Hippo/iet een hele opluchting; zelf kocht hij een paard 

en een wagen. 

En toen kwam de grote verhuis! 

Ridder de Ghellinck had als eigenaar een goed woordje bij de familie De Brabander 

gedaan om Charel Coene, de voormalige boer, toch maar op het hof te houden en er zijn 

laatste levensjaren te laten slijten, maar uiteindelijk nam boer Coene zijn intrek bij Irma 

Clyncke, zijn vroegere helpster en verre familie. 

Het hoeft niet gezegd, maar de familie De Brabander bleef pastoor Camiel Van Laere 

levenslang dankbaar. Voor de pastoor echter was het leven in Donk niet langer houdbaar. 

Reeds in 1922 werd hij overgeplaatst naar Schellebelle. Daar is hij ook gestorven. Zijn 

foto had ondertussen een ereplaats gekregen op de schouw in de beste kamer van de 

familie De Brabander. 

Zodra de overname van de nieuwe en veel grotere boerderij een feit was, is men met z'n 

allen vol ijver dadelijk aan de slag gegaan om de pemen te verdelgen en de boerderij 

schoon te maken. De eigenaar had hen voor het eerste jaar van pachtgeld ontslagen op 

voorwaarde dat zij de velden zouden proper en onkruidvrij maken en de gebouwen 

opknappen en schilderen. De kinderen, die lang zijn thuisgebleven, hebben er hard en 

veel gewerkt, zodat het ganse bedrijf een modelhoeve is geworden. " 
Aldus het getuigenis van E.H.  Arnold Van de Sompele. 

De ontslaggevers werden vervangen door drie n ieuw verkozen leden, namelijk Camiel 
De Bruycker, Gustaaf Huyghe en Camiel Jonckheere. Het kerkbestuur zag er nu als volgt 
uit: H ippol iet De Brabander, Camiel Van Laere en Emiel Cochuyt waren respectievelijk 
voorzitter, secretaris en schatbewaarder; Gustaaf Huyghe, Camiel De Bruycker en 
Camiel Jonckheere de leden. Deze laatste verving Eduard Braet. 
Daarmee was het conflict tussen de landbouwersgezinnen Verleye en De Brabander en 
de beroering teweeggebracht - voornamelijk onder de boerenbevolking - in de Donkse 
leefkern verre van opgelost. Elk van de rivaliserende partijen had haar aanhangers en 
alleen de tijd scheen nog bij machte de geslagen wonden te kunnen helen en de zo nodi
ge rust te herstel len. 
Vooral pastoor Van Laere werd in het oog gehouden en kwam onder vuur te l iggen, zodat 
zijn positie uiterst precair werd. In dergelijk geval kunnen we de uitspraak van Hendrik 
Conscience: "God zal iedereen oordelen, niet volgens de uitslag zijner daden , maar vol
gens het inzicht dat hem bij het plegen zijner daden heeft bezield ' ,  slechts beamen. 

1 ! 1 
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g.  Toneel zorgt voor ommekeer 

I ntussen was men er in Donk in geslaagd de toneelvereniging " Nooit Gedacht" op te 
richten. Ongeacht tot welke fami l ie of clan zij behoorden, werd een aantal jongeren gere
kruteerd om er geschikte gelegenheidsacteurs van te maken. De drijfveer van de in itia
tiefnemers was om, via een degelijk geselecteerd amateurtoneel, wat meer leven in de 
brouwerij te brengen, om zo mee te helpen aan de culturele verheffing van de plaatse
l ij ke bevolking en door een verantwoord aanbod van gezonde ontspanning de sociale 
banden nauwer aan te halen. 

De stichting kwam als een geschenk uit de hemel, want de toneelvereniging bracht eèn 
ommezwaai in de gemoederen teweeg, die weldra een algemene verzoening zou inlui
den. Van bij  de aanvang wees al les erop dat een escalatie van de famil ievetes nog zou 
kunnen vermeden en elk denigrerend relict u itgewist worden, om plaats te maken voor 
wederzijds respect. 
En inderdaad , volgens de nog in leven zijnde getuigen heeft de toneelvereniging "Nooit 
Gedacht", onder de bezielende leiding van meester August De Ceuninck en later ook 
van meester H imschoot, er wel degelijk al les toe bijgedragen om de vijandschap die tus
sen de fami l ies in kwestie was ontstaan en scherpe vormen had aangenomen, te beda
ren. Het feit dat de "jonge garde", waaronder boerenzoons uit beide kampen, broeder
l i jk de toneelrepetities ging bijwonen en telkens daarna gezel l ig bleef nakaarten, brak het 
ijs. 
Het succes bij de eigen l ij ke toneelopvoeringen was een ware stimulans om de snibbige 
sfeer geleidelijk te doen afnemen en in de plaats daarvan vriendschapsbanden te sme
den, vaster dan ooit tevoren. Kroongetuigen, mensen die het allemaal van zeer nabij 
hebben meegemaakt en er zelfs heel nauw bij betrokken waren, onder wie de 99-jarige 
André Verleye {broer van Arthur) en de 96-jarige Triphon De Brabander (zoon van 
Hippol iet), beiden nog steeds in leven, zijn tot op vandaag zeer formeel in hun verklaring: 
" Dankzij de toneelvereniging "Nooit Gedacht" kwam alles weer terecht". 

Een andere vereniging die een gunstige invloed had op de sociale verhoudingen in Donk 
was De Klopperdans. De Donkse Klopperdans zag eerder toevall ig het l icht in 1 92 1 , 
t .g .v. een vermakelijk groepsbezoek aan de Brugse meifoor het l icht in 1 921 en groeide, 
onder de leiding van de dorpsonderwijzer meester August De Ceuninck uit tot een 
gegeerde en succesrijke folkloristische dansgroep. 
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zal de Donkse toneelvereniging, bij gebrek 
aan aangepaste infrastructuur en voldoende accomodatie, ophouden te bestaan. 
Het staat als een paal boven water dat beide organisaties een consoliderend en hei lzaam 
effect hebben gehad op de Donkse parochiale samenleving. We kunnen hier spreken 
van 'eind goed, al goed' .  De weg was geëffend naar een solidaire, homogene en aan
eengesloten dorps- en parochiegemeenschap. 

. .  



De vooroorlogse Klopperdansers waren zeer populair. Bemerk Adelin De Metsenaere, accordeonspeler, met 
achter hem Petrus Cabooter en Octaaf De Pickere, verkleed als vrouw. 

Op de zondagse uitstappen van de Klopperdansers werden de teugels gevierd: zij zorgden voor eersteklas 
volksvermaak. 



Treffend tafereel uit het spel "Carranza" (Mexicaans generaal), van Spaanse oorsprong, opgevoerd door de 
toneelvereniging "Nooit Gedacht", die op het einde van W.O. Il ophield te bestaan. 
V. l .n .r.: Richard Van Loo, André Reybrouck, Richard Verstraete, Prosper Verleye en Omer Van Hauwenhuyse. 

h. Einde van een nogal bewogen, maar niettemin vruchtbaar apostolaat 

Na een acht jaar durend bestuursmandaat kwam ook voor pastoor Van Laere de tijd om 
afscheid te nemen. Op 1 4  ju l i  1 922 werd hij door de bisschop benoemd tot pastoor van 
Schellebelle. De h iervoor geschetste omstandigheden waren er waarschijnlijk niet vreemd 
aan, en mede oorzaak van de nogal vroegtijdige nieuwe benoeming. 

De laatste begrotingen die bij  het gemeentebestuur onder het beheer van pastoor Van 
Laere werden ingediend, gaven volgend beeld :  

Dienstjaar Datum gemeenteraad Ontvangsten Uitgaven Saldo 

1 921 1 .09. 1 920 3.443,00 fr. 3.440,56 fr. 2,44 fr. 
1 922 25.08. 1 921  2.968,86 fr. 2.968,00 fr. 0,86 fr. 

Tijdens de ambtstermijn van pastoor Van Laere was Charles Rotsart de Hertaing burge
meester van Maldegem. Het gehucht Donk werd in de gemeenteraad vertegenwoordigd 

. .  

door de raadsleden Henri Tamsyn en August Verleye. 



VI. Jozef D'Haese 

1 922- 1 946 

Terwijl E.H. Van Laere nog te Donk verbleef om aanwezig te zijn op het patroons- en 
afscheidsfeest dat door de schoolkinderen te zijner ere op 1 8  juli zou worden gevierd, 
bracht zijn opvolger, E .H .  D'Haese, reeds op 1 6  ju l i  1 922 een eerste informeel bezoek 
aan zijn nieuwe parochie. Op 21 ju l i  werd hij officieel benoemd en op 30 ju l i  plechtig 
ingehuldigd. E .H.  Jozef D'Haese was afkomstig uit Herzele en fungeerde op het ogen
blik van zijn benoeming als onderpastoor in Vinkt. 

In de kerkraadzitting van 1 april 1 923 deed pastoor D'Haese zijn intrede als lid van de 
kerkfabriek en Camiel De Bruycker werd aangesteld als n ieuwe secretaris. 
H ippoliet De Brabander gaf op 6 april 1 924 ontslag als voorzitter en l id van de kerkraad. 
H ij werd als lid vervangen door Camiel Vannevel en als voorzitter opgevolgd door Camiel 
Jonckheere. H ippol iet De Brabander stierf op 27 mei 1 924. 

a. Jozef D'Haese, een apart pastoorstype 

Over pastoor D'Haese is - ook lang na zijn heengaan uit Donk - lang en veel verteld, 
want hij was een heel bijzonder type, waarover we dan ook iets langer wil len uitweiden. 
Naast zijn functie en zending van parochieherder, die voor hem steeds prioritair waren 
en die hij dan ook professioneel en met overtuiging uitoefende, had pastoor D'Haese 
nog méér in zijn mars. 
De pastoor, een fl ink uit de kluiten gewassen boerenzoon ,  kerngezond en vol energie, 
had met zijn nevenactiviteiten nog veel om handen , vooral dan in zijn grote moestuin,  zijn 
boomgaard en met zijn kleinveehouderij. 
In zijn achterhoofd koesterde hij zowel de stoffelijke als de geestelijke noden van zijn paro
chie en werkte hij, maar dan op een lucratieve manier, aan het welzijn van de hem toever
trouwde mensen. Pastoor D'Haese was een natuurmens, een biologisch tuinier avant la 
lettre, iemand die wat zijn eigen voeding en die van zijn medeparochianen betrof, slechts 
vertrouwen schonk aan eigen, op een natuurlijke wijze geteelde voedingsgewassen. 
Zijn moestuin bracht een grote diversiteit aan groenten voort, die hij met zijn parochianen 
kwistig deelde: peulvruchten zoals erwten en bonen, wortelen en schorseneren, keukenkrui
den, vlezige groenten, vonden er een plaatsje naast uien, asperges, rabarbar, aardbeien, enz. 
Ook wat betreft spaarzaamheid en efficiëntie was de pastoor van alle markten thuis. Bij 
overdadige oogsten aan pit- en steenvruchten bereidde hij ,  met primitieve middelen , 
afgeleide producten, zoals cider en wijn ,  zodat alles kon benut worden. Het promoten 
van de aanplant van okker- en hazelnoten was zijn stokpaardje. H ij beweerde, en terecht, 
dat deze heerlijke boomvruchten een maximum aan voedende bestanddelen bevatten 
en ook als snoepje konden dienen. 
Ook de kweek van huisdieren l iet de pastoor niet koud; vooral de pluimveehouderij lag 
hem nauw aan het hart. Bovenal was pastoor D'Haese een fervent kippenfokker. 
Voornamelijk een doelgerichte hoenderfokkerij stond bij hem hoog in het vaandel. Zeer 
competent wat deze materie betrof, wist h ij waarmee hij bezig was en was hij bereid op 
dat terrein zeer ver te gaan. Het produceren van kwaliteitseieren en van goed vlees was 
zijn streefdoel ; daarom moesten er betere leg- en ook vleesrassen komen! l 193 
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H ij testte elke gekende kweekmethode u it, om vervolgens daaruit zijn besluiten te trek
ken en uiteindelijk zijn eigen weg te gaan. Om onder andere vroege kuikens te bekomen 
en over winterlegsters te kunnen beschikken, was hij verplicht zijn toevlucht te nemen 
tot het kunstmatig uitbroeden van de eieren en dito opkweken van de kuikens. Het 
gevolg was dat elke bergplaats van de pastorie was ingenomen door broedtoestel len en 
hele tomen kuikens. Zelfs de gelijkvloerse verdieping van het woonhuis, met u itzonde
ring van de kleine zitplaats en de keuken, moest onderdak verlenen aan de talrijke 
broedmachines, die bovendien nog met lamppetroleum gestookt werden. 
Het broedkasteffect in de kippenfokkerij hield dan telkens weer zijn bijzondere aandacht 
gaande, zodat de pastoor, via een volgehouden en nauwlettende waarneming, een eigen pro
cédé bedacht en zijn eigen broedmachine ontwierp. Pastoor D'Haese, die ook heel wat com
merciële aanleg bezat, heeft meermalen beweerd dat de Japanners later met een gelijkaardig 
toestel op de markt zijn gekomen. Hij bleef ze dan ook van plagiaat beschuldigen. 
Door het aanwenden van zekere kweekmethoden specialiseerde hij zich hoofdzakelijk in 
het selecteren van hanen, waardoor hij hoopte de pluimveesector vooruit te helpen. 
Veelal experimenteerde hij met specimens die hij op zijn speurtocht naar mooie jonge 
hanen vond op het neerhof van de plaatselijke boeren. 
Occasioneel trok de Donkse pastoor zowel in buiten- als binnen land met zijn hanen naar 
prestigieuze tentoonstel l ingen, waar hij n iet zelden de eerste prijzen wegkaapte en 
aldus, via vaktijdschriften en kranten, een zekere bekendheid en zelfs vermaardheid ver
wierf. H ij was een volksvriend en legde gemakkelijk contacten met de mensen, ook van 
buiten zijn parochie, waardoor hij zonder moeite zijn l iefhebberijen op brede schaal kon 
koesteren . Men kon hem op ieder moment treffen , hetzij in de pastorie, hetzij op huis
bezoek of in zijn stamcafé "De Schuttersgilde" bij de kinderen Cockhuyt. Daar wachtte 
h ij dagelijks, even voor de middag de postbode op en maakte ondertussen een praatje 
met de veekooplui die er frequent over de vloer kwamen. 
Buiten de verzorging van de l iturg ische d iensten in de kerk werden wij , als misdienaar, 
ook geacht de pastoor bij te staan in zijn nevenactiviteiten. Zo herinneren we ons nog 
levendig hoe fier wij wel waren meneer pastoor tijdens de paasvakantie te mogen 
assisteren wanneer de tijd was aangebroken dat de jonge kuikens op de pastorie en in 
zijn kwekerij te Sijsele, tegen de gevreesde difterie moesten worden gevaccineerd. 
Vanaf het jaar 1 928 had pastoor D'Haese Petrus Cabooter als huisknecht in dienst. 
Cabooter die ook nog koster werd, vond er een vaste stek en een tweede thuis (zie verder). 

b. Eigendom 

De onroerende bezittingen van de kerkfabriek van Donk gaven op dat ogenblik - volgens 
de gegevens van de Dienst van het Kadaster - volgend beeld: 

Aard Ligging Sectie Grootte 

Tuin Maldegem-Donk H . 57d 43,90 a 

Kerk id. H .  57e 2 1 ,70 a 

Klaslokaal id. H . 57b 1 , 1 0  a 

Pastorie id. H. 57h 5 ,30 a 

Kerkhof id. H . 40 50 00 a 

TOTAAL • 
1 22,00 a 

Omdat het kadastraal inkomen minder dan 40, 00 fr. bedroeg, was de kerkfabriek geen 
belastingen verschuldigd. 



Van cijnsgrond naar eigen bezit 

Reeds in 1 922 had ridder de Ghel l inck d' Elseghem, eigenaar van de cijnsgrond waarop 
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 geschonken aan de kerkfabriek, maar wat de pastorie betrof, werd nog getwij
feld. Die zou mogelijks eigendom worden van "Maldegems Welzijn" ,  een maatschappij 
zonder winstoogmerk. 
Na onderhandelingen met het bisdom werd de knoop doorgehakt en kwam in 1 929 al les 
aan de kerkfabriek van Donk. Na de administratieve formaliteiten ten aanzien van het 
gemeentebestuur en de bestendige deputatie van de provincie in orde te hebben 
gebracht, werd de eigendomsakte verleden ten overstaan van notaris H ippoliet Vermast 
op 29 september 1 926. Later, tijdens de vergadering van de kerkraad van 6 april 1 930, 
zal genoteerd worden dat de vergoeding van de gemeente voor de pacht van de pasto
rie werd vastgesteld op 3. 1 00 fr. 

c. De stichting van "Boerinnenbond"en BJB-meisjes 

Voor 1 91 1  bestonden reeds hier en daar zelfstandige boerinnengilden. Op 5 ju l i  1 91 1  
werd de Boerinnenbond gesticht als een afdeling van de Belg ische Boerenbond, met 
zetel te Leuven. De Boerinnengilde, afdel ing van de Boerinnenbond en later KVLV ge
noemd, is sinds 1 923 één van de bloeiendste verenigingen van Donk. Van bij de aan
vang oefende de vereniging een grote aantrekkingskracht uit op de agrarische bevolking 
van het hele Vlaamse land. Ook Donk met zijn uitgesproken landelijk karakter bleef n iet 
ongevoelig voor deze nieuwe verenigingsvorm, die naast de BJB (Boeren- en Boerin
nenjeugdbond) op weg was daadwerkelijk iets te doen aan de ontvoogding van de boe
renbevolking. De plaatselijke afdeling werd in apri l 1 923 door pastoor D' Haese opgericht 
met Sidonie Verleye-Lateste als eerste voorzitster. 

Vijf jaar later werd ook de BJB-afdeling boven de doopvont gehouden en daarmee was 
Donk een telg van de grote Boerenbondfami l ie rijker. Vooral onmiddel l ijk voor en gedu
rende de Tweede Wereldoorlog zal de plaatselijk BJB-werking, waarvan onderwijzeres 
Marcella Van den Bossche en Camil la Jonckheere de leiding hadden, een opvallende 
bloeiperiode kennen. De BJB was de enige jeugdbeweging op onze parochie. Vandaar 
ook dat het ledenaantal steeds bleef toenemen, zodat zich een splitsing opdrong. Er 
werd een Jong BJB-afdeling gesticht om zo de jeugd een betere en meer aangepaste 
vorming en ontspanning te kunnen bieden. Door de stafmedewerkster van de Boerin
nenbond, Maria Van Cleemput, werd aan Cecile De Ceuninck gevraagd deze Jong-BJB
afdeling te leiden en tezelfdertijd met Jul iana Lievens de functie van gewestelijk hulp
leidster waar te nemen. Eén van de meest succesvolle manifestaties was de opvoering 
van het Heil ig Misspel op tekst van Gery Helderenberg en geregisseerd door coadjutor 
E.H.  l ngels8• 

d. Een zeer omstreden benoeming 

Op 1 5  september 1 927 vroeg Camiel De Sutter (gewezen koster-organist) om na 43 jaar 
d ienst als onderwijzer en schoolhoofd van zijn functie ontheven te worden. H ij kreeg 
van het schoolcomité eervol ontslag en werd vervangen door onderwijzer Maurits 
H irnschoot, tevens land- en tuinbouwleraar, afkomstig uit Adegem. Maurits Himschoot l 195 



M i ni s t e r i e  
van 

Jus t i t i e . 

Ie Algemee n B e s tuur. 
I e  B e s tuur. 
Ie S e c ti e .  

bure e l .  
Nr . 20 . 6 90 ,  l i t t .  B .  

Aan d e  Eee ren Burgeme e s t e r  e n  S chepenen van 
Y.ALPEGE!.l . 

A L B E R T ,  

Ko n in g  d er Belgen , 

Aan allen,  tegenwoord igen en toekom.end e n ,  HEIL 

G e z i e n  de exped i t i e  van de op 2 ?  Jul i I926 vo ör notar i s  
Verma s t ,  ter s tand plaats Maldegem, verled e n  ak t e  v;aarb i j  R idd er 
de Ghe l l inck d 'Eleeghem Vaernev;yck ( C .A , I .Y . J . C .G . ) ,  z o nd er be
roep, wonende te Zwij naerd e ,  aa n  de fabr i e k  d e r  kerk van D onck,  
te Maldegem, ten ge schenke geeft de percee len grond , ge legen 
aldaar , wij k H, Nr:a . 57 d , ,  5? e . ,  5? h . ,  bij e lkaar ? 2  aren 
groo t ,  waarop de kerk en de pa s to r i j  d e r  par o c h i e  z i j n gebouwd ; 

G e z ie n  d e  aanvaard i ng <ta.n d e ze s chenki n g ,  gedaan i n  d e  
ze lfde akte n i t  na am  van d e  beg i f t i gd e  kerkfabri e k ,  o nd e r  nad e re 
goedkeur i ng van d e  bevoegde o ve rhe id ;  

G e l e t  op het be s lu i t  d d .  3 O c tober I926 van het bureel van 
kerkme e s ters d er kerk van D o nc k ,  te Maldegem, alsmed e de ad v ie
zen dd . IO Januari ,  ? ,  I8 Februari 1 92 ?  van d e n  gemeente raad 
van Mald e g em ,  he t ho ofd van het b i sd om en d e  b e s tend i ge d eputa
t i e  van d e n  prov inc i eraad van Oost-Vlaand e ren ; 

G e l e t  op het pro c e s - v e rbaal van s chatting d d .  15 November 
1926 e n  d e  s tukken van het o nd e rzoek waaru i t  bl i j kt d at d e  ho o 
g e rbed o e ld e perc e s l e n  1 6 . 300 frank waard z i j n ;  

G e le t  o p  d e  art . 9 10 e n  93? van he t Burge r l i j k  Wetbo ek, 
59 van he t d e c re e t  van 30 D e cember 1 809 , 76-30 der geme e ntewe t  
gewij z i gd b i j  d e  \';et van 3 0  Juni 186 5 ; 

Op vo o r s t e l  van Onzen M i ni s ter van J u s t i t i e ; 

Vlij hebbe n b e s lo ten en Wij be s luite n : 

Eerste artike l .  - Aan de fabr i e k d er kerk van Donck,  te 
Maldegem, ie mach t i g i ng ve rleend tot het aanvaard en van d e  
hoogervermelde s chenk i ng . 

Art ike l 2 .  - D e  e i gend omsverwe rving voortvlo e i e nd e  u i t  be
d o e ld e  gift v:ord t ve rklaard van algemeen nut t e  z ij n .  

O n ze M i n i s t e r  van Juet i t i e  i s  belast met d e  u i tvo ering 
van het tegenwoord ig be s lu i t .  

G e geven, t e  Brus sel , d en 2 5  April 1 92 ? . 

( g e t . )  Al:bert . 

Van ' e  Ko n i ngs wege : 
De � i n i s ter van Just i t i e ,  

( g e t . )  Ryma.ns . 

Kopie van het KB van 25 april 1 927, betreffende de aanvaarding van de schenking van de gronden (sectie H, 
nrs 57, d, e, h), waarop de kerk en de pastorie van Donk zijn gebouwd. 



was gehuwd met Madeleine Fransoo, dochter van August Fransoo, l id van het schoolco
mité (inrichtende macht). Tot op het ogenbl ik van zijn aanstel l ing gaf meester H imschoot 
les aan de Broederschool te Maldegem . 
Deze personeelswissel ten gevolge van het ontslag van meester De Sutter, zal voor een 
ommekeer zorgen in het herwonnen ongestoorde en kalme Donkse dorpsleven en zelfs, 
op termijn ,  aanleiding zijn tot een nieuwe en noodlottige schoolstrijd. Meester De Sutter 
had immers gehoopt, terecht of onterecht, dat één van zijn vier zonen, allen onderwij
zers, hem zou kunnen opvolgen in de school van Donk. Die verwachting werd, zoals in 
1 9 1 9, niet ingelost. Wat de drijfveer is geweest van de inrichtende macht om tot die 
besl issing over te gaan, zal voor eeuwig en altijd een raadsel bl ijven. De dieperl iggende 
motieven konden wij niet achterhalen en wij onthouden ons dan ook hieromtrent een 
standpunt in te nemen, laat staan een oordeel te vel len. 

e. Huldiging van Petrus Cabooter 

Een overbekend en sympathiek dorpsfiguur en dorpsfilosoof uit de jaren twintig was 
Petrus Cabooter. H ij was geboren te Maldegem-Donk op 1 0  oktober 1 883 als zoon van 
Leopold en Marie Bollé. 
Op 21 jul i  1 928 werd hij vereremerkt met het bijzonder landbouwereteken 2e klas voor 
28 jaar trouwe dienst als molenaarsknecht bij de weduwe L. Lannoye. Zeer verd ienste
l ijk op sportief en maatschappelijk vlak en vooral dan in de hoedanigheid van voorzitter 
van voetbalclub "Excelsior F.C. Donk", bestuurslid van boldersclub de "Vereenigde Lief
hebbers" en toneelvereniging "Nooit gedacht" , mocht de eer die Petrus Cabooter door 
de hogere instanties werd voorbehouden niet onopgemerkt voorbijgaan. Het stond voor 
zijn talrijke vrienden als een paal boven water dat "Peetje" - in de volksmond al léén zo 
gekend en aangesproken - ook ter plekke met de gepaste luister zou gevierd worden. 
Het verloop van het evenement dat op maandag 1 0  september 1 928 plaatsvond,  kunnen 
we niet beter verwoorden dan door het gedetail leerde verslag van Richard Reybroeck, 
toenmalig schrijver-boekhouder van de voetbalclub, in extenso weer te geven: 

"Op 15 Oogst, 0. -L. -V.-Hemelvaart, vergaderden in 't lokaal Café Batavia bij Eduard De 

Deyne een handvol leden van de voetbalclub Excelsior, samen met meester August De 

Ceuninck. Petrus Cabooter, onze voorzitter en tevens bekend lid der toneelmaatschap

pij, was op 21  juli gedecoreerd met de landbouwmedaille 2de klas voor 28 jaren trouwen 
dienst bij Wwe. Lannoye en kinderen. 

Er werden enkele plannen gemaakt en tot verdere vergaderingen beslist. Donck-kermis
maandag zou de dag der viering zijn. 

De huldiging 

De boldersmaatschappij, de 'Vereenigde Liefhebbers ' had zich bij de voetbalclub en de 

tooneelmaatschappij gevoegd. Gansch de week voor de kermis waren 't vergaderingen 
en schikkingen tot . "  de langverwachte dag. De verschillende maatschappijen vergader
den bij Camiel Goethals. 

Een stoet 
Vooraan reden twee spuiters. Dan volgde de boldersmaatschappij met het vaandel met 
klauwende leeuw. Twee mannen droegen een korfje bloemen, als geschenk vanwege de 
bolders. Toen volgde de voetbalclub: een elftal in kledij; 
- voorop: Marcel De Deyne met vaandel; / 1 97 



- vervolgens: Richard Reybroeck, Gesar Verbeke, René Cromheecke, Raymond Rey

broeck, Marcel Verbeke, Prudent Verbeke, Michel Cromheecke, Ade/in De Metsenaere, 

Frederik De Deyne, René De Metsenaere en Achiel Reybrouck. 

De beide backs droegen een prachtig portret van de gevierde, een geschenk der drie 

maatschappijen. De keeper stapte onder een miniatuur-goal, gemaakt door Marcel De 

Deyne en waarop een feestdicht gehecht was: 

'Als een rotse zoo sterk, op Uw molen van hout, 

Staat Ge steeds . . .  jong en jeugdig in 't werk. 

Doch in wijsheid al oud, krijgt Ge reeds 

't Loon van 't goed dat Ge deedt aan Uw Donck en zijn volk 

En zijn jeugd, daar Ge in blijheid of leed, 

In ons dorp steeds de tolk waart der vreugd. 

Drie jaren reeds hebt Ge met wijs beleid 

Excelsior langs zijn levensbaan geleid. 

Drie jaren reeds van onverpoosd werk, 

Spijts alles bleeft Ge in last en zwoegen sterk. 

En nu smaakt Gij de vruchten van uw streven: 

Excelsior stapt met nieuwen moed door 't leven. 

Naar hoogten die beloftevol ons wenken 

En U steeds hoop en fierheid zullen schenken '. Petrus Cabooter. 

Eindelijk kwamen de toneelspelers die af en toe een lied met een refreintje zongen. Petrus 

Cabooter stapte op de sjees van Camiel Reybrouck. 

Aan het huis van de Wed. L. Lannoye hield de stoet stil. Meester De Ceuninck stak daar 

een speech af namens de toneel- en voetbalspelers en August Timmerman namens de 

bolders en . . .  de jonkmans (de jubilaris was immers ongehuwd}. Toen kwam pastoor 

D'Haese en die wist de echte snaar te treffen, een rede vol jolijt en Vlaamsche sappigheid. 

Daarna volgde de overhandiging der geschenken. Nu richtte de optocht zich dorpswaarts 

en aan het klooster van de Zusters werden we gefotografeerd. Onderweg had de gevier

de reeds enkele bloemtuilen ontvangen . . .  't Herbergbezoek zou beginnen. Dat er menige 

'verboden vrucht' gedronken werd op 't heil van de jubilaris hoeft niet gezegd. 's Avonds 

was 't fakkeltocht. Toen steeg de uitbundigheid ten top en velen - neen, maar sommigen, 
- onzere clubspelers vergaten hun leus van 'Hooger op!" en liepen 's anderendaags met 
droomerige oogen, zwaare hoofden en slappe benen. Ontgoocheling na het genot. 

Op dinsdagavond was 't kostelooze tombola voor de herbergbezoekers; dus weerom 
was 't laat - bij sommigen vroeg - toen de vreugde ophield. " 

Tot zover het ooggetuigenverslag van secretaris Richard Reybrouck. 

f . . . .  met een bittere nasmaak 

Terwij l de feestroes Donk nog in zijn greep hield en in vele gesprekken nazinderde, 
gebeurde er toch iets heel onverwachts. Gedurende de week die volgde op de huldiging 
van Peetje Cabooter was er tussen zijn werkgevers, de famil ie Lannoye, en hun trouwe, 
zo recent nog op de 'troon' geplaatste molenaarsknecht een kink In de kabel gekomen. 



Petrus Cabooter werd op 1 0  september 1 928 gevierd na 25 jaar dienst bij de weduwe Lannoye. Hier de gelau
werde geflankeerd door de organisatoren van het jubileumfeest, Henri Lateste en meester August De Ceuninck, 
en omringd door zijn talrijke Donkse en Sijseelse vrienden.  

t 
Ave Maria 

BTD VOOR DE Z I EL 
van 

PETRUS CABOOTER 
zoon van Leopold en Marle Bollé 

Koster der Kerk van Maldegem-Vonk 

geboren te Maldegem-Donk, den 1 0  
October 1883 e n  aldaar godvruchtig 
overlede,n den 19 December 1946, ge
zalfd mét het H. Oliesel. 

Met dit onverwacht overlij den is 
een eerb<1ren man uit ons micl<kn vet -
dwenen. 

Hij was eenvoudig en rechtschapen, 
hartelijk en gedienstig; voorzichtig in 
zi;ae gesprekken, zegde hij van nie
mand kwaad. 

Van in zij n e  jeugd was hij met d e  
parochiekerk vergroeid : a l s  k i n d  hielp 
hij eiken dag d e  H .  Mis zing1:n, rn 
later werd hij een stipte, 11a1.1wgl!ZC�tc 
koster, eerbiedig verknocht aan zij nen 
Pastoor en aan het Huls Go1ls, w i e n s  
luister h i j  oprecht liefha<l e n  waarvoor 
hij op kunclige wijze veelvuldig lj;·er
t lc. 

Op <len guren morgen van zijnen 
sterfdag maakte hij zich wed<:rom !{t
ree1l om n2.ar de kerk te 1-f'!an, toc:n 
cle :Mccfiter hem onverwachts kwam 

uitnoo<ligen om zijne stem met <.J t! l:n
gelenkoren te gaan vermengen. Zacht, 
gelijk hij geleefd had, is hij heenge
gaan naar het eeuwig Vaderland. On· 
ze Lieve Vrouw, die hij zoo vurig 
vereerde, zal voor hem de «Deur <les 
H em els> geweest zijn. 

Bij begrafenissen, heeft hij telkens 
zoo schoon gezongen : «In paradisum 
deducant te an geli> thans is het zijne 
beurt om ten paradijze geleid te wor
den. 

Duurbare B roeder en Z uster, Gelid
<l c Familieleden, i k  dank ü o m  uwe 
liefde, gij , inzonderheid, die mij on
derdak hebt ver!eend, en met zoovclc 
zorgen hebt omringd : loont mij thans 
uwe genegenheid met te bidJcn tot 
rust mi;ner ziel. Vrienden en kt·n nis· 
&en, weest mij Indachtig in uwe gcbe
<leu. Tot weerziens i n  den hemel ! 

J ezus, M aria, Jozef (7 j. afl. telkens) 

De famlliên CABOOTER en BOLLÉ 
danken U voor u w  kriste· 
l!jke deelneming en u w  

." ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �.;�;��;!Q�S���"�;� . . �l�t� 
Drukk. J.  Van Huestenbergho, Maldegem. l 199 
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Hoe was dat nu toch mogel ijk? Het overviel Donk als een donderslag bij heldere hemel. 
Om welke reden de moeil ijkheden zo plotsel ing waren ontstaan, leek een n iet gemakke
l ij k  te ontwarren knoop. Allerlei g issingen, ook de allergekste, deden de ronde, maar één 
ding was zeker: beide partijen zaten niet meer op dezelfde golflengte (achteraf werd dui
del ij k  dat een meningsverschi l  over het loon aan de basis lag). 
Een wederzijdse recalcitrante houding dreef de beide eerbare en onbesproken fami l ies 
zo ver uit e lkaar dat het tot een breuk kwam met het gevolg dat er van samenwerken 
geen spraak meer kon zijn en Petrus Cabooter tot ontslag gedwongen werd. 
Het populaire Peetje, die door zijn gedrevenheid op velerlei gebied bij tal van landbouwers 
en ook elders zonder veel moeite weer aan de slag zou kunnen, voelde zich plots, als werk
loze, zo weer- en machteloos dat hij tijd nodig had om de ontnuchtering te verwerken . 

. . . maar toch een oplossing 

Pastoor D 'Haese kon in die tijd best een tuinier en goed klusjesman gebruiken en , 
schrander als h ij was, zag h ij meteen voor Peetje een mogelijke uitkomst. H ij zou zijn 
vriend, in wie h ij ook een voortreffel ijke en trouwe werkkracht wist, in dienst nemen en 
zo de precaire situatie van zijn parochiaan ombuigen in de richting van een voor elke par
tij aanvaardbare oplossing.  
De daad werd bi j  het woord gevoegd: nadat Peetje Cabooter, na zijn vertrek bij de wedu
we Lannoye, nog een korte tijd als hoeveknecht op het Groot Hof van St.-Jan bij Alfons 
Martens was tewerkgesteld, nam pastoor D'Haese hem defin itief in dienst. 

Bij leven en dood. geloofd zij Jesus·Christus. Amen. 

t 
BID VOOR DE ZIEL 

VAN M.IJXHI!ER 

A U G U S T  D E  C E U N I N C K  
echtgenoot van Mevrouw 

E L I S A  Z E O E R S  
Ooderwfizer aan de Aangenomen Jongensschool 

en �oster-Orgaoist In de parochiekerk te lllaldegem-Donck 
vereerd met het Burgerlük Eerekruls 2• klas 

�•boren te Maldegem, den 14 September 188/, en 
smartelijk gelro//e11 door een a11to-ongcval. over· 

leden Ie Hrugge, den 28 J';'.aarl l.?:!9. 
vcrslerkl dnor de HH. Sacramr.n/e11 der sln'Vt11den 
Lid der B�oederscba,pcn vnn bet H. Hart en dt H. Barbara. 

De Heer had hem met een schoone ziel bcgn&fd. 
H ij was ee1ivoudl>: en reclltznmii:. Hij heelt alt ijd R'Cd""�n hetgeen J{Ol!d en aans-cnnnm was In cle oogen 
van God. 

liiJ verachtte en hrna<leodde niemand ; achterklap 
of taster leende !lij niet ; uit  l1etde tol Ood beweeo 
hi; g�ern� dienst a1:1n ccnietl!!r. Onnsi:h vreemd ::t a n  
de ijdelheden der w"reld en de deus:d toegenegen. 
leidde hij een g�rust leve n op aarde. HiJ kweet zijn pHchten, :.ils een voorbeeld, van vader en echtgcnoot1 van schoolmeester en koster. 

Mijne <lnnrbnre Ecl1tgenootc. wij h•llben lief en 
leed samen gedeeld ; n u  moet Ik U zoo schielijk 
verlaten, Hoop op God, haast zlen wij mul lrnnder 
wedt:r. 

Mijne lieve, kleine Kinderen , e.rl Uw Moc_�er al de d.agtm v.: rn uw IC?vcn, c..lieut God gctrouwllJk, .en 
le<ft zoo dat Gij de dood niet hehl lo vr.eun. B1dl 
voor Uw vnder die U zal beschermen van t1ll eten 
h e mel. 

Heilig Nart van Jes11s, ik li•I• betrouwen op U. (31'() 1!. afl.) 
Druk k. Pa11l Standaert. Nlcu wslr. 26. Maldegem 

g. Een tragische gebeurtenis 

Op Witte Donderdag 28 maart van het jaar 1 929 werd de fami l ie De Ceuninck-Zegers en 
- in  al le bescheidenheid - zeg maar het hele toenmalige Donk in diepe rouw gedompeld. 



Als een lopend vuurtje verspreidde zich de droeve mare: "Meester De Ceuninck is over
leden te Brugge, ten gevolge van een smartelijk auto-ongeval !" En, voegde de pers 
eraan toe: "H ij was in de vroege voormiddag, nadat h ij de l iturg ische diensten in de kerk 
van Donk als koster-organist had helpen opluisteren, zijn pasgeboren vierde kind,  
Germain, op het gemeentehuis te Maldegem gaan aangeven en was niet meer terugge
keerd. Zijn weduwe, mevrouw El isa Zegers, bleef achter met vier kleine kinderen. Heel 
Maldegem en Donk en ver daarbuiten was geschokt en leefde oprecht met de rouwen
de fami l ie mee, want meester August De Ceuninck stond bekend als een fl ink onderwij
zer, een rechtschapen en geliefd man en zeer voorzichtig raadgever". 
Het was de heer Theophiel Dupré, onderwijzer en woonachtig te Sint-Laureins, die aan 
de Aangenomen Jongensschool te Donk in d ienst trad in vervanging van wijlen meester 
De Ceuninck. Zijn plaats, als koster-organist, werd andermaal i ngevuld door meester De 
Sutter, die al eerder deze bediening had uitgeoefend, maar in het jaar 1 920 om bepaal
de redenen onverwachts ontslag had genomen. 

h. Zorg voor het patrimonium 

Slijtage aan infrastructuur of materieel dient hersteld of alles raakt vol ledig in verval .  
Het zinkwerk aan de toren van de kerk bleek reeds in 1 926 zijn tijd te hebben gehad. De 
volledige herstel l ing zou volgens de raming van het loodgietersbedrijf Pieter Bol lé
Leloup uit Maldegem, 6.475,30 fr. bedragen. De kosten zouden voor 40 % worden ge
dekt door enkele welstellende ingezetenen van de parochie, aldus het schrijven van 
pastoor D'Haese aan het college van burgemeester en schepenen. Voor de betal ing van 
de rest werd een gemeentelijke buitengewone toelage gevraagd. Het gemeentebestuur 
hechtte zijn goedkeuring aan de uitvoering van dat werk en kende, op 1 5  november 
1 926, aan de kerkfabriek van Donk een buitengewone toelage toe van 3.886,00 fr. voor 
de dienstjaren 1 927 en 1 928. Voorwaar een sluitende begroting. 

I ngevolge de schenking door ridder Christian de Ghel l inck d 'Elseghem van de grond 
waarop kerk en pastorie werden gebouwd (akte van 6 apri l 1 926; cfr. rubriek "Van cijns
grond naar eigen bezit"), werd in de raadsvergadering van 1 O januari 1 927 door het 
gemeentebestuur volgend advies gegeven: 
"Kerkfabriek van Oonck - Giffe - Advies. 

Theophiel De Smet was de vierde suisse ( 1 932-1 939). "Vader 
was in zijn functie als suisse in de kerk van Donk heel streng. 
In  Gods huis mocht gedurende een dienst niet gebabbeld of 
gelachen worden, wat nog al eens gebeurde, vooral in het 
zogezegde "duivenkot", rechts achteraan. Als vader dat hoorde, 
draaide hij zijn staf of plek met de koperen kop om en tikte er 
menigmaal mee op de vloer. Lang duurde het niet voor er volle
dige stilte kwam. Vader was bovendien voor iedereen gelijk: 
goed maar strengl . . .  " aldus zijn dochter Edith, die nu in 
Wachtebeke woont. 
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Gezien het uittreksel van het proces-verbaal van de zitting van het bureel der kerkfabriek 

van Donck van 3. 1 0. 1926, waarbij aan de Bevoegde Overheid gevraagd wordt tot aan

vaarden der gifte gedaan door den we/edelen heer Ridder Christian de Ghellinck, grond

eigenaar wonende te Swynaerde waarbij de kerkfabriek overgemaakt wordt de gronden 

waarop kerk en pastorie gebouwd werden. Eenparig van gevoelen dat aan deze vraag 

een gunstig gevolg mag worden gegeven. " 

I n  1 928 werd de kerktorenspits vernieuwd. Daarvoor werd 8.000 fr. betaald. U it de gege
vens waarover we beschikken kan worden afgeleid dat pastoor D'Haese dat bedrag 
betaalde uit de inkomsten van zijn kippenfokkerij. 

Op 9 december 1 929 werd het gemeentebestuur van Maldegem door de Donkse kerk
fabriek ter kennis gebracht dat de dakbedekking van haar kerk dringend aan renovatie 
toe was. Naast de vraag om toestemming te bekomen om tot de renovatiewerken over 
te gaan, werd ook om een financiële tegemoetkoming verzocht. Bij dit schrijven was 
reeds een raming en bestek gevoegd. Dat laatste was als volgt geformuleerd: 

grote beuk 
kruisbeuk 
hooge koor 
onderdaken (2) 
kleine daken 
sacristie 
portaal 

Totaal 

335,80 m2 
57,20 m2 

1 35,00 m2 
1 53,00 m2 
22,50 m2 
60,00 m2 
1 3 ,00 m2 

776,50 m2 

Raming onkosten: 200 m2 nieuwe schaliën à 40 fr./m2 
576 m2 herdekken met oude schaliën à 1 2  fr./m2 
Onvoorziene onkosten (zink, e.a.) 

Totaal 

Hoe zag de begroting er in die tijd uit? 

Dienstjaar Datum gemeenteraad Ontvangsten Uitgaven 

1 928 27. 12 . 1 927 8.01 2,32 fr. 7.931 ,99 fr. 
1 929 31 . 1 2. 1 928 1 0.01 7,74 fr. 9.994,26 fr. 
1 930 1 6. 12 . 1929 1 6.434,02 fr. 1 6.422,74 fr. 
1 931 3 . 1 1 . 1 930 21 .671 ,92 fr. 21 .653,64 fr. 
1 932 31 .08. 1 931 1 6.607,23 fr. 1 6.550,00 fr. 
1 933 12 . 1 1 . 1 932 1 7.581 ,59 fr. 1 7.51 8,00 fr. 

8.000 fr. 
6.9 1 2  fr. 
2.000 fr. 

1 6.91 2 fr. 

Saldo 

80,33 fr. 
23,48 fr. 
1 1 ,28 fr. 
1 8,28 fr. 
57,23 fr. 
63,59 fr. 

Noot: in december 1 929 vroeg het kerkbestuur van de parochie Donk aan het gemeen
tebestuur van Maldegem om de tot hiertoe gegeven vergoeding voor huisvesting en voor 
het onderhoud van de pastorie te vervangen door een huishuurvergoeding van 1 .500 fr. , 
aangezien de pastorie eigendom was geworden van de kerkfabriek. 



i. De tweede schoolstrijd 

Reeds in 1 932 werd Donk voor de tweede maal getroffen door een schoolstrijd. Ditmaal 
- in tegenstel l ing met 1 879 - woedde de schooloorlog op plaatselijk vlak. H ij werd met 
nooit geziene verbetenheid gevoerd en was voor de samenhang van onze parochie- en 
dorpsgemeenschap zoveel te noodlottiger. De storm zal hier ter plaatse maar luwen na 
de Tweede Wereldoorlog, in 1 945-1 946 7• 

Met een zekere schroom, maar omdat de geschiedenis haar rechten heeft, wi l len wij 
toch de gebeurtenissen aangaande de tweede schoolstrijd niet u it de weg gaan. 
Eerlijkheidshalve en met zin voor objectiviteit hebben we getracht die materie zonder 
vooringenomenheid en met grote voorzichtigheid te benaderen. 
De beweegredenen die geleid hebben tot het ontketenen van d it jammerlijke onderwijs
conflict waren complex en hebben sterke emoties bij de bevolking losgeweekt. 
Het is overigens ook n iet aan ons, hoe dan ook, daaromtrent iemand ter verantwoording 
te roepen, verre van een vonnis te wi l len vel len . Aangezien het oorzakel ijk verband 
betreffende vroegere gebeurde feiten en well icht tijdsgebonden handel ingen, niet altijd 
voldoende duidelijk bl ij kt ,  is het delicaat hier een zeker standpunt in te nemen. Daarom 
beperken wij ons tot een beknopte weergave van de omstandigheden die geleid hebben 
tot een diepgewortelde tweedracht die ons kerkdorp op dat ogenbl ik als de pest kon 
missen. 

De ontgoocheling bij meester Camiel De Sutter, die tweemaal achtereen door het 
schoolcomité werd afgewezen op de vraag één van zijn zonen uit zijn talrijk gezin tot 
onderwijzer en zijn opvolger te wi l len benoemen aan de Donkse vrije jongensschool ,  was 
nog steeds niet verwerkt en deed hem naar andere middelen grijpen. Omdat hij pastoor 
D'Haese er ernstig van verdacht als lid van het schoolcomité de hand in het spel te heb
ben gehad en de benoeming in kwestie te hebben gemanipuleerd ,  nam hij als represai l
le, en dat voor de tweede maal, ontslag als koster-organist. Bovendien zou h ij z ich ook 
politiek engageren om langs die weg te trachten zijn doel te bereiken. 

Zijn kandidatuur stel len bij de Christen Vlaamse Volkspartij van Jozef De Li l le, tegen
hangster van de Katholieke Partij van burgemeester Hector Cuelenaere, voor de volgen
de gemeenteraadsverkiezingen en het resultaat daarvan afwachten ,  bleek de enige 
mogelijkheid. Bij een eventuele overwinning van zijn partij zou hij trachten het gemeen
telijk onderwijs van weleer (in de periode 1 880- 1 885) te Donk opnieuw in te richten. Qua 
infrastructuur zou dat geen problemen opleveren, aangezien de schoollokalen waarin het 
vrij onderwijs was ondergebracht eigendom waren van de gemeente en het aanne
mingscontract tussen het schoolcomité en het gemeentebestuur op 31 december 1 935 
ten einde l iep. De benoeming van zijn zoon Georges tot onderwijzer en schoolhoofd aan 
de gemeenteschool zou dan, zo nam hij zich voor, een volgende en minder moei l ijk te 1 :  nemen stap zijn .  1 

Inderdaad, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 932 kreeg de partij De Li l le de macht 
in handen. Camiel De Sutter, gewezen schoolhoofd en koster, werd met g lans gekozen 
en meteen tot schepen van onderwijs aangesteld. Reeds bij één van de eerste raads
vergaderingen stelde hij voor het vrij katholiek onderwijs in Donk te vervangen door 
gemeentelijk onderwijs, maar daarmee moest gewacht worden tot eind december 1 935, 
tot het contract van de aanneming van de vrije scholen zou eindigen. l 203 



Op 1 januari 1 936 moest het vrij onderwijs de gemeentelijke klaslokalen inderdaad ontrui
men om plaats te maken voor het gemeentelijk onderwijs. Na heel wat politieke en admi
nistratieve verwikkel ingen werd meester Georges De Sutter, zoon van Camiel, aangesteld 
als schoolhoofd aan de heropgerichte Gemeentelijke School van Maldegem-Donk. 

Door deze ingrijpende wijzigingen in de plaatselijke onderwijsstructuren, als gevolg van 
al lerhande polit ieke intriges, kwam de homogeniteit van het dorpse leven op de hel l ing 
te staan, om niet te zeggen ernstig in gevaar. Komt daar nog bij de impact van een alge
meen heersende onzekerheid, veroorzaakt door economische en maatschappelijke cri
sis in de jaren dertig . Als geïndoctrineerd zou de bevolking zich nu plots gaan gedragen, 
en het rustige Donk werd opgedeeld in twee d iametraal tegenover elkaar staande groe
pen: de " Foto's" en de "Buffalo's", die elk zinnens waren resoluut hun eigen koers te 
varen. 
De eersten, de zogenaamde "Foto's", waren de aanhangers van de partij De Li l le en 
behoorden tot de clan De Sutter, terwijl de "Buffalo's" sympathiseerden met de partij 
Cuelenaere en dan ook pastoor D'Haese volgden. Alleen al door zijn kinderen naar de 
ene of naar de andere school te sturen bekende men zich tot één van beide partijen. Dat 
kon tot n iets anders leiden dan tot veel tweedracht, ruzie en zelfs haat, ook binnen 
dezelfde fami l ie. 

Om te beginnen moest voor het vrij onderwijs, althans wat de jongensschool betrof, nood
gedwongen en zo vlug mogelijk naar een nieuwe locatie worden uitgekeken. Allicht de 
bekende boutade "Sacrifiez tout, mais sauvez les écoles chrétiennes" van paus Pius X 
indachtig, kreeg E .H .  Joseph D' Haese vanwege het bisdom het uitdrukkelijk bevel 
onmiddel l ij k  de nu aanneembare vrije katholieke school herop te richten. Maar daarvoor 
waren vanzelfsprekend lokalen en meubilair nodig en ook een woonhuis voor meester 
H imschoot, d ie tot dan toe hoofd was van de aangenomen vrije jongensschool en het 
schoolhuis, een gemeentel ijk gebouw, bewoonde. 

Aanstonds werden door pastoor D' Haese twee kamers van de pastorie afgestaan en 
in gereedheid gebracht om voorlopig onderdak te verlenen aan de famil ie Maurits 
H imschoot-Magdalena Fransoo, terwijl het aangrenzend bijgebouwtje dat op dat mo
ment dienst deed als broedmachinezaal voor de kippenfokkerij van de pastoor, ontruimd 
en omgevormd werd tot leslokaal. Een tweede klaslokaal werd door de Zusters Mari
colen in de vrije meisjesschool ter beschikking gesteld. 

De twee schoolruimtes werden respectievelijk betrokken door de onderwijzers Maurits 
H imschoot en Marcel Lampo. Na heel wat onderhandelingen werd meester Theophiel 
Dupré overgeplaatst naar de gemeenteschool en kreeg het statuut van gemeenteonder
wijzer. Het quorum inzake de toenmalige wetgeving op het min imum vereiste leerlinge
naantal in de vrije jongensschool was immers niet meer bereikt. 

Pastoor D'Haese kocht voor zijn "n ieuwe" onderwijsinrichting, met de hulp van het bis
dom, dat voor de helft in de kosten bijdroeg, het nodige schoolmeubilair en aangepast 
d idactisch materiaal aan. 

Toen de lessen op 7 januari 1 936 aanvingen, waren de leerl ingen, althans wat het aan

tal betreft, over beide onderscheiden jongensscholen omzeggens gelijk verdeeld. De 

beide kampen waarin Donk zich had opgesteld, waren dus min of meer aan elkaar 



Pastoor Joseph D'Haese Camiel De Sutter, met zoon Frans 

August De Ceuninck Maurits Himschoot 

De sleutelfiguren die in mindere of meerdere mate een rol speelden in de Donkse schoolkwestie. l 20s 



gewaagd. Men was scheep gegaan, en wie scheep is, moet varen, wel iswaar in dit geval, 
op avontuur, maar met een verheven en waardevolle inzet: "de opvoeding van de kinde
ren" .  Het was echter een labiele en op zijn minst vervelende situatie met onvoorspelba
re toekomstperspectieven. 

I ntussen was het kl imaat bij de Maldegemse bevolking, onder meer door de verkiezings
uitslag van 1 932, steeds meer gaan vertroebelen . De weinig verheffende barnumcam
pagne die de parlementaire verkiezingen van zowel 1 929 als van 1 932 voorafging en zelfs 
de omstreden eeuwfeeststoet van 1 930 waren van aard de gemoederen fl ink te verhitten. 
De politieke escapades zorgden geregeld voor spanningen, die niet zelden op rel letjes uit
draaiden. Dit bracht de gemeente Maldegem op zeker ogenblik zelfs aan de rand van een 
kleine burgeroorlog, zodat de ordediensten doortastend dienden in te grijpen. 

Ook had de nieuwe meerderheid het voor elkaar gekregen dat de heraanneming van de 
kathol ieke vrije scholen over het hele Maldegemse grondgebied vanaf 1 januari 1 936 
opgeschort werd. Gevolg daarvan was dat er geen gemeentelijke subsidies meer uitbe
taald werden aan het vrij onderwijs, wat u iteraard zeer hard aankwam. 

N iet helemaal onverwacht, doch vroeger dan men dacht, kondigde zich plots een nieuw 
"daghet inden oosten" aan. Eerst in april 1 938 klaarde voor het vrij onderwijs de hemel 
op; de aanneembare scholen van Maldegem, waaronder de vrije meisjes- en jongens
school van Donk ressorteerden, werden door het gemeentebestuur weer aangenomen. 
Dat was te danken aan de pol itieke ommezwaai van schepen Ju l ien Wil lemarck, die in 
onenigheid geraakt met zijn partijgenoten, de fami l ie De Lil le, tijdens de gemeenteraad 
van 9 april meestemde met de minderheids- en oppositiepartij Cuelenaere, die sinds een 
jaar meerderheidspartij was geworden. 

Inmiddels was ons land sedert 1 0  mei 1 940 in oorlog. Naarmate de oorlog vorderde en 
de overwinningskansen voor de geal l ieerde mogendheden verhoogden, groeide ook 
- merkwaardige vaststel l ing - voor de Donkse vrije scholen het aantal leerlingen steeds 
maar aan, ten koste van de gemeenteschool. De oorlogsomstandigheden, waar wij h ier 
n iet dieper wensen op in te gaan, hadden ervoor gezorgd dat bij het einde van de 
Tweede Wereldoorlog een einde kwam aan de plaatselijke Christelijke Vlaamse Volks
partij, maar ook aan de Donkse gemeenteschool. Collaboratie met de Duitse bezetter zal 
aan deze ommekeer n iet vreemd geweest zijn. 

Het gemeentelijk onderwijs in Donk l iep dus voor de tweede maal in  zijn geschiedenis 
op de kl ippen. Na de bevrijding en aangezien de gemeenteschool nu volledig leeggel
open was, kreeg de Aangenomen Vrije Jongensschool vanwege het gemeentebestuur 
van Maldegem de toestemming om weer over de gemeentelijke lokalen te beschikken. 
Men had nu leerl ingen genoeg voor drie klassen en meester Paul De Ceuninck werd 
benoemd als derde leerkracht. 

Iedere Donkenaar dacht dat de schoolstrijd beëindigd was en zag de n ieuwe tijd hoop

vol tegemoet. Men had echter zonder de waard gerekend:  vanuit het departement van 

Openbaar Onderwijs kwam op 7 november 1 945 het uitdcukkelijk bevel dat het vrij 

onderwijs van Maldegem-Donk de gemeentelijke schoollokalen ten spoedigste diende 

te verlaten. De inwoners van Donk moesten nogmaals in de gelegenheid worden gesteld 

hun kinderen gemeentelijk onderwijs te laten genieten en ze moesten tijd en ruimte krij-



gen zich daarvoor te laten inschrijven. Zo heette het althans " .  Concreet gebeurde die 
administratieve geplogenheid, telkens met een beperkte tijdsruimte, niet minder dan 
viermaal, echter zonder enig resultaat. 

Ondertussen toog het vrij onderwijs, wat de jongensschool betreft, opnieuw op zwerf
tocht. Weer werd er les gegeven in het lokaal aan de pastorie en in een leegstaand klas
lokaal van de meisjesschool .  Toen de meisjesschool met plaatsgebrek te kampen kreeg, 
d iende er verhuisd te worden naar de herberg van de kinderen Cockhuyt, nu 
' t  Pleintje, terwijl ook de hoogkamer van de hoeve van August Verleye (nu Patrick 
Verleye) bezet werd door een deel van de leerl ingen. 

Op 22 mei 1 946 stierf pastoor D'Haese. Zijn opvolger werd E .H .  Serafien Van Avermaet, 
die net zoals zijn voorganger zijn beste krachten wilde wijden aan het geestelijk en tij
delijk welzijn van de hem toevertrouwde parochie. 

Op 3 september 1 946 moest dan een vierde en laatste kans aan de Donkenaars worden 
geboden met het oog op het heropenen van de gemeenteschool. Toen ook dan niemand 
kwam opdagen om zijn kinderen te laten inschrijven, werd het toch wel stilaan tijd om 
een beslissing te nemen. 
"Iedereen ijverde, werkte en bad voor het bekomen van het einde van de schooloorlog. 

Men vertrouwde op de goddelijke voorzienigheid en zie, op 12  november 1946 ontvin

gen de onderwijzers, tot vreugde en geluk van E.H. pastoor, de eerwaarde zusters en het 

onderwijzend personeel, het blijde nieuws vanwege het Ministerie dat de gemeente

school opgeheven was en dat de onderwijzers de gemeentelijke schoollokalen mochten 

betrekken. De onderwijzers verhuisden op 16  november 1946 en dankten zeer hartelijk 

E.H. pastoor en de eerwaarde zusters die hun zo gulhartig hulp en gastvrijheid hadden 

verleend gedurende de elf droeve jaren van bittere schoolstrijd", aldus het getuigenis van 
moeder Celesta van de Zusters Maricolen,  die het al lemaal als schoolhoofd aan de 
Aangenomen Vrije Meisjesschool van zeer nabij had meegemaakt. 

j. Waardering: zeldzaam, maar van al le tijden . . .  

I n  de vaste overtuiging dat hij veel t e  danken had aan meester De Sutter, bij wie hij zijn 
lager onderwijs genoot en door wie hij niet alleen werd aangemoedigd om verder te stu
deren, maar ook met raad en daad werd bijgestaan, maakte zijn oud-leerl ing Richard 
Reybrouck volgend gedicht. 

Aan MEESTER DE SUTTER, 

bij zijn vijftigjarig verblijf te Donck. 

Uw leven heeft geen effne baan gekend, 

Geen stil berusten in het lot der dagen; 

Uw leven was een kamp zonder versagen, 
Uw handen nooit de ontferming toegewend. 

Gij stondt steeds aan de zijde van het recht, 
Er kwamen rond U duistre machten gluipen, 

Die voor het goud in s/aafdom nederkruipen. 
Gij waart bereid tot ridder/Ijk gevecht. 

i \ ·  
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Geen heeft vergeefs den drempel van uw huis 

Om raad of hulp in kommer overschreden, 

Of hij is weer de toekomst ingetreden, 

Met nieuwe hoop, spijts drukkend levenskruis. 

De jeugd hebt gij langs 't goede pad geleid, 

Gestort in haar de kiem van burgerdeugden, 

En haar getoond, in zorgen als in vreugden, 

Den weg van plicht en van menschwaardigheid. 

Thans is 't gevoel van dankbaarheid gedoofd 

Bij velen die uw weldaden genoten: 

Hun hart is voor der rede stem gesloten, 

Zij slingren hoon en laster U naar 't hoofd. 

Wij echter staan steeds stout rond U geschaard: 

Geen onrecht kan ons in den strijd verwinnen, 

Omdat wij 't ééne ideaal beminnen; 

"Getrouw aan God en aan ons Vlaamschen aard. " 

Richard Reybrouck, 

oud-leerling. 

Antwerpen, 12 September 1936. 

Dit stukje gelegenheidspoëzie straalt wel oprechte waardering, dankbaarheid en trouw 
u it, doch verraadt n iettemin bitterheid en strijdvaardigheid, waardoor het Donkse 
gedragspatroon van de jaren dertig, de meest rancuneuze tijd uit zijn geschiedenis, is 
gekenmerkt. 

Wie was die dorpspoëet eigenlijk? 

Richard Reybrouck, neef van Petrus Cabooter, werd, terwij l hij in Donk nog lager onder
wijs genoot, wegens zijn schranderheid en intel l igentie door meester De Sutter opge
merkt en aangespoord om later verder te studeren, iets wat in die tijd voor een volks
jongen van bescheiden afkomst n iet zo evident was. En inderdaad, na het basisonderwijs 
trok Richard naar het St.-Leocol lege te Brugge, waar h ij uitmuntende resultaten behaal
de. 
Naast zelfstudie en permanente bijschol ing, die heel wat wilskracht en energie vergden, 
kon h ij ook nog de moed opbrengen om deel te nemen aan de examens inherent aan de 
hiërarchische bestuursadmin istratie van het Openbaar Ambt, waarin hij telkens met brio 
slaagde. 
Als het om vorming en special isatie ging, waren hem geen inspanningen te veel. Zo 
doorl iep Richard de successievelijke echelons van de rijksadmin istratie en bracht het tot 
Inspecteur-Generaal bij het Ministerie van Financiën, departement Douane & Accijnzen. 
H ij is één van de velen die de kleine Donkse dorpsgemeenschap heeft voortgebracht en 
op wie ze nog steeds fier mag zijn.  Ondanks zijn succesrijke loopbaan bleef Richard 
Reybrouck zeer bescheiden en voelde hij zich blijvend verknçcht aan zijn geboortedorp, 
de mensen en hun leefgewoonten. 



k. Promotie voor Petrus Cabooter 

Ten gevolge van de ernstige moeil ij kheden die tussen pastoor en koster bij het begin van 
de jaren dertig waren gerezen, had Camiel De Sutter voor de tweede maal zijn ontslag 
gegeven als koster-organist. De erg vertroebelde situatie dwong de pastoor om uit te 
zien naar een n ieuwe koster. Die zou hij n iet ver zoeken. In 1 931  promoveerde h ij zijn 
huisknecht en manusje-van-alles, Petrus Cabooter, tot koster. De promotie viel voor 
onze gewezen molenaarsknecht wel wat zwaar uit, want van muziek had de aspirant
koster geen kaas gegeten, van notenleer en harmonie had hij nog nooit gehoord en 
orgelspel had hij slechts op afstand belu isterd. Maar nood breekt wet: Peetje kon wel -
op het gehoor althans - wat op een accordeon spelen en er zelfs een kermisdeuntje u it
krijgen, maar . . .  "met wat oefening zal het op het kerkorgel ook wel gaan",  oordeelde de 
pastoor. 

Naschools onderwijs in de jaren 30. 
Zowel in de meisjes- als in de jongensschool werd eertijds, na de normale lesuren, een cursus Franse taal gegeven. 
Bovenste rij, v. l .n .r. :  Clarisse Roels, Arsène Van Hoecke, Mariette Vincke, Aline Tamsyn, Christine De Ceuninck, 
Nelly De Schepper. 
Middelste rij: Denise Van Landschoot, Marie De Schepper, Jul ia Hurtecant, Alina De Deyne, Esther De Deyne, 
Cecile Tamsyn. 
Onderste rij: Paula Boessens, Maria Braet, Germaine Roels, Maria Van Nevel. 
In het midden: onderwijzeres mej. Marcella Van Den Bossche. 



Materiële zorgen 

De eerste bezitter van een auto in Donk 

Meester Maurits Himschoot was als eerste in 
Donk in het bezit van een automobiel. In 1 932 
schafte hij zich een tweedehands wagen aan 
van het Franse merk Salmson (model S4). 
Vermoedelijk was dit type wagen voor het eerst 
in  ju l i  1 929 op de markt verschenen. Het voer
tuig had vier versnellingen i.p.v. de toen gebrui
kelijke drie en een cilinderinhoud van 1 300 cm3. 
Emiel Salmson produceerde aanvankelijk enkel 
pompen in zijn atelier in Parijs. Voor en tijdens 
W.O. 1. produceerde hij volop vliegtuigen (de 
tweedekkers "2A2"), o.a. in Groot-Brittannië. 
In 1 926 startte hij een autofabriek die verschil
lende modellen produceerde. Het automerk ver
dween in 1 957 van de markt. Salmson-wagens 
zijn gegeerde verzamelobjecten. 

U it geschriften door pastoor D' Haese nagelaten, weten wij dat reeds in 1 934 de kapel
letjes van de Omgang van 0.-L.-Vrouw van Zeven Weeën volledig in verval waren. H ij l iet 
ze herstellen en betaalde daarvoor, schilderwerk en het aanbrengen van de opschriften 
inbegrepen, de som van 3.900 fr. Hebben eraan gewerkt: Pieter Bollé (koper- en zink
werk), Henri Cockhuyt (houtwerk), August Cherlet (metselwerk) en Jozef De Visscher 
(beelden); Petrus Cabooter was hun helper. 

In het jaar 1 936-37 werd het kerkgebouw tegen brand en bl iksem verzekerd voor de som 
van 800.000 fr. Tezelfdertijd werd de kerk herschilderd. De werken werden uitgevoerd 
door Leopold Boussery u it Brugge voor een bedrag van 1 6.000 fr. 

I n  1 938 werden de kapelletjes van de H. Antonius Abt en ook de beelden van 0.-L.-Vrouw 
en de H. Bernadette uit de Lourdesgrot herschilderd. 

Wijziging 
I n  de samenstel l ing van de kerkraad kwamen de volgende wijzigingen: 
Camiel Vannevel gaf op 5 apri l 1 936 ontslag als l id van de ra�fl· H ij werd opgevolgd door 
Prosper De Deyne. Op 29 november 1 936 stierf Camiel De Bruycker, secretaris van de 
kerkfabriek. H ij werd, in de zitting van 3 januari 1 937, vervangen door August Roels. 
Gustaaf Huyghe werd verkozen tot secretaris. 



1. DE TWEEDE WERELDOORLOG 

1 .  Proloog 

Het aantreden van het nationaal-socialisme, een politiek en sociaal geïnspireerde bewe
ging die zich vooraan de jaren dertig van de vorige eeuw voornamelijk in Duitsland mani
festeerde, en het aanverwante Italiaanse fascisme, zorgden op korte termijn voor inter
nationale spanningen. Diezelfde periode werd gekenmerkt door zowel een economische, 
financiële als maatschappelijke crisis. Deze fenomenen waren niet van aard om het alge
meen gevoelen van onrust, dat zich van de West-Europese bevolking had meester 
gemaakt, van zich af te schudden. Wel integendeel, het creëerde een voedingsbodem 
tot agitatie en versnelde bewapeningswedloop. Vanaf 1 933, toen het nationaal-socia
lisme in Duitsland aan de macht kwam, was het er zijn Führer Adolf H itler om te doen 
een totalitaire dictatuur te vestigen. Naast zijn hervormingen wilde H itler van meet af aan 
een eind maken aan de voor Duitsland onaanvaardbare nasleep van Wereldoorlog 1 .  

Vooral ageerde hij tegen de  zware herstelbetalingen, bepaald in het Verdrag van Versailles 
(28.06. 1 9 1 8). Immers, bij het begin van de jaren twintig had ook Duitsland af te rekenen 
met de zogenaamde hyperinflatie, waarbij vooral het betalen van de oorlogsschatting zeer 
zwaar doorwoog. Naast de binnenlandse moei l ijkheden, zoals de strijd tegen het kapita
lisme waarin vooral de joden werden geviseerd en het Duits Marxisme, dat door H itler 
ervan verdacht werd verantwoordelijk te zijn voor de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog, 
was er bovendien nog de uitzinnige buitenlandse expansiepolitiek van de Führer. 
Waar het hem aanvankelijk om de verovering en de kolonisatie van het Europese gedeel
te van de USSR ging en om de onder haar invloed staande Oost-Europese staten, bleek 
zijn machtshonger heel wat verder te gaan. Het was overduidelijk zijn bedoel ing zich op 
langere termijn ook maritiem te wapenen voor een eventuele oorlog met Groot-Brittannië 
en/of de Verenigde Staten van Amerika. 

Dit alles bood niet de minste garantie om nog verder de vrede in Europa en zelfs ver 
daarbuiten in stand te houden, laat staan te bevorderen. Het tegenovergestelde bleek 
waar: de goed geoliede en op kruissnelheid gekomen Duitse oorlogsmachine zette al le 
zekerheden op de hel l ing.  Een conglomeraat van agressie zoals de Anschluss van 
Oostenrijk, de bezetting van Sudetenland in 1 938 en de annexatie van Bohemen
Moravië maakte het de westerse wereld heel duidelijk hoe onbetrouwbaar H itler was en 
hoe groot zijn machtswellust. 
Er diende inderdaad niet meer te worden getalmd. Het uur van handelen was aangebro
ken, ook al zouden tal van risico's moeten genomen worden en well icht zware offers 
gebracht. 
Het werd uiteindelijk een wereldconflict dat zich gaandeweg zou uitbreiden van de 
Atlantische Oceaan tot de Sti l le Zuidzee en zelfs tot in de noordpoolgebieden. 

2. Ook voor België was het menens . . .  

I n  weerwil van de onafgebroken pogingen d ie ons land ondernam om zijn neutraliteit bij 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog te behouden, was België in 1 9 1 4  toch het 
slachtoffer van een Duitse invasie. Zou ons land er ditmaal, een kwarteeuw later, in sla-
gen zijn neutraliteit te handhaven en zijn soevereiniteit te bewaren? l 21 1 



Het Duitse leger valt België binnen 

Even na middernacht van 1 0  mei 1 940 bereikte een eerste alarm de Belgische legerstaf, 
om 3.00 u. echter gevolgd door een bericht waarin een " inval" gelogenstraft werd. 
Anderhalf uur later kwam de ontnuchtering bij de landing van zweefvliegtuigen met 
Duitse parachutisten nabij het fort van Eben-Emael. Het oninneembaar geachte verde
digingsbouwwerk werd in een min imum van tijd overmeesterd en het Belgische leger 
kwam in actie. Kwart over vijf zaaiden Duitse stuka's paniek in de rangen van de in deze 
sector terugtrekkende Belgische troepen. De weerbare mannen tussen 1 6  en 35 jaar 
kregen het bevel zich naar Erquel ines en Mons te begeven om eventueel de Belgisch
Franse grens over te steken en zo uit de greep van het Du itse leger te bl ijven. 
Om 6.45 u .  vroeg België aan de Franse en Britse regeringen om mi l itaire steun met als 
gevolg dat reeds twee uur later onze grenzen door Franse legereenheden werden over
schreden. Ondertussen had koning Leopold 1 1 1  de Belgische regering meegedeeld dat hij 
naar Breendonk vertrok om zijn functie van opperbevelhebber van het Belgische Leger 
daadwerkelijk op zich te nemen. Op de middag van 1 0  mei herhaalde de koning via de 
radio nogmaals deze boodschap, maar dan voor het ganse Belgische volk; h ij sprak zijn 
vol le vertrouwen in ons dapper leger uit en prees zijn moedige soldaten. In de namiddag, 
om 1 4. 1 5  u. precies, droegen onze parlementairen , leden van Kamer en Senaat, hun 
wettel ij ke macht over aan de regering en konden ze, na eerst nog een warme hulde aan 
hun vorst te hebben gebracht, reeds om 1 6  u. huiswaarts keren. 
Tegen de avond waren de Duitsers erin geslaagd een bruggenhoofd achter de Belgische ver
dedigingslinie aan het Albertkanaal te bouwen. Inmiddels waren de eerste burgers, meestal 
uit het noordoostelijk deel van ons land, vertwijfeld en in de grootste verwarring op de vlucht 
geslagen. Velen, meestal spoorwegbedienden, waren er zelfs in gelukt nog dezelfde dag de 
gemeente Maldegem en haar meest westelijke parochie Donk te bereiken met het doel er 
onderdak en beschutting te vinden. Zeer sterk door deze beginnende oorlogsellende aan
gegrepen, zorgden de Donkenaars dan ook spontaan en in de mate van het mogelijke voor 
een gul onthaal en een voorlopige opvang van die ontheemde en vluchtende landgenoten. 

3. Maldegem-centrum en Donk tijdens de Achttiendaagse Veldtocht 

Volgens de statistische gegevens waren er in de maand maart van het jaar 1 940 te 
Maldegem reeds meer dan 800 jonge mannen onder de wapens geroepen. 
Vanaf de derde dag van de vijandelijkheden hadden, naast Belgische, ook Franse 
gevechtsvl iegtuigen op het mi l itair vl iegveld van Adegem-Maldegem postgevat om ons 
grondgebied te verdedigen. Doch bewust van zijn weerloosheid en de overmacht van de 
vijand, zou men de landingsbanen van deze basis reeds op 18 mei laten springen. 
Belgische legereenheden met paarden en wagens en zware arti l leriestukken werden in 
onze gemeente ingekwartierd, terwijl ook vele vluchtelingen zich onder de Maldegemse 
bevolking hadden gemengd. 
Een tiental dagen na de verrassende inval van 1 0  mei, waarbij ook het spoorwegviaduct 
van Maldegem reeds door vijandelijke bombardementsvl iegtuigen werd aangevallen en 
het grootste deel van ons land in een ware Bl itzkrieg onder de voet werd gelopen, werd 
de voorhoede van het Duitse leger in de streek van Eeklo ge�ignaleerd. 
Op 20 mei had Maldegem, ter hoogte van de wijk Kattenhoek, een zwaar bombardement 
te verduren, waarbij er naast heel wat stoffel ijke schade, acht doden en talrijke gewon
den te betreuren vielen . 



Als in een stroomversnel l ing naderden de Duitse legereenheden op een méér dan 
onrustwekkende wijze de gemeente Maldegem. Op 23 mei bereikten ze het Kanaal van 
Schipdonk met het noodlottige gevolg dat het gebied langs het afleidingskanaal, tussen 
Strobrugge en Zomergem, de nieuwe frontl in ie werd. De Rapenbrug in de wijk Moer
hu ize was reeds door het Belgische leger ondermijnd met zware explosieven, maar ver
leende nog toegang tot die meest noordelijk gelegen Maldegemse wijk. 

Op 25 mei gaf generaal Van den Berghe bevel om Maldegem vanaf het Schipdonkkanaal 
tot aan de spoorweg en de Koning Albertlaan te ontruimen. Het werd meteen een ware 
volksverhuizing naar Donk: een trieste bedoening van mensen onderweg . Hele gezinnen, 
veelal met hulpbehoevende jonge kinderen, zieken en ouden van dagen. Zi j  hadden in 
de consternatie van het moment have en goed verlaten en het hoogstnoodzakelijke, 
maar niet zelden ook de meest onbenul l ige spul len, inderhaast meegenomen en gingen 
met ongewisse schreden een donkere en uitzichtloze toekomst tegemoet. 
Ook de Maldegemse Brandweer had bevel gekregen haar materiaal voorlopig in Donk in 
vei l ige bewaring onder te brengen. Ondertussen vormden de brandweerwagens als het 
ware nog slechts de enige brug tussen enerzijds het Maldegemse hospitaal en 
bejaardentehuis en anderzijds het klooster van de Zusters Maricolen te Donk, dat nog 
steeds een veil ige haven betekende voor mensen in nood, die er dan ook telkens warm 
onthaald werden. H ier dient wel een méér dan verdiende hulde gebracht aan het 
Maldegemse brandweerkorps, dat onder de deskundige leiding van commandant Xavier 
Hermans en luitenant Gabriël De Lil le, gedurende de Achttiendaagse Veldtocht de hele 
ti jd op post bleef en, op gevaar van eigen leven, tal van humanitaire tussenkomsten tot 
een goed einde wist te brengen °. 

De besl issing om tot de onmiddell ijke evacuatie over te gaan, werd geen uur te vroeg 
genomen, want op 26 mei kwam het centrum van Maldegem onder zwaar Du its arti l le
rievuur te l iggen. Veel particul iere woningen en bedrijfsgebouwen in de Maldegemse 
dorpskom en omgeving waaronder ook de Rijks- en de Broederschool deelden in de 
klappen en werden totaal of gedeeltelijk vernield. Ook 's anderendaags kreeg de dorps
kern het nog steeds hard te verduren door het feit dat nu ook het terugtrekkende 
Belgische leger in actie kwam. Maldegem-centrum werd nu door eigen troepen gevis
eerd en bestookt om zichzelf een zekere dekking te verschaffen en anderzijds om de 
opmars van de infi ltrerende Duitse voorposten te vertragen. 

De capitulatie 

Om een verpletterende en met nog grotere verliezen aan mensenlevens gepaard gaan
de nederlaag te voorkomen, moest een einde aan de vijandelijkheden gemaakt worden. 
Het moreel van onze totaal uitgeputte soldaten daalde zienderogen, daar ze het gevoel 
hadden nog slechts te strijden om de aftocht van de geall ieerde legers op een afdoen
de manier te dekken. Het besef van de dreigende omsingel ing, de sterk verminderde 
voorraad aan munitie en niet het minst de hinderende stroom van weerloze vluchtel in
gen die zich in de Westhoek hadden opgehoopt, deden het geloof in een gunstige afloop 
van de strijd bij de koning en de generale staf naar een d ieptepunt afgl ijden. 
Verdere argumentatie bleek onnodig om Koning Leopold 1 1 1  te doen besluiten over te 
gaan tot de onvoorwaardelijke capitulatie. Die werd van kracht op dinsdag 28 mei 1 940 
om 4 u. in de ochtend, op het ogenblik dat het Duitse leger Maldegem bezet had,  reeds 
tot in Butswerve doorgedrongen was en alles in gereedheid bracht om een doorbraak 
naar Donk te forceren. l 213 
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4. Donk herademt 

Donkenaar Georges Verschoore (soldaat milicien 
van de klas 1 920), gehuwd met Bertha Geirnaert, 
werd in 1 939 wederopgeroepen om de observatie
post (zgn. 'loerpost') in de toren van het Malde
gems gemeentehuis te helpen bemannen. Hij 
behoorde tot het 4e Linieregiment, Be Compagnie 
en vervulde deze opdracht gedurende de Achttien
daagse Veldtocht en de voorafgaande mobil isatie
periode. Op de foto: Georges met de verrekijker in 
de handen aan de ingang van de toren. 

Bij het vernemen van de besl issing tot overgave, kalmeerden toch enigszins de gemoe
deren. Angst en wanhoop maakten nu plaats voor dankbaarheid en eerbied ten aanzien 
van koning Leopold 1 1 1 .  

De laatste dagen was het een ware stroom van honderden vluchtende Maldegemnaren 
geweest die hun gemeente en haardstede haastig hadden verlaten in de hoop in Donk 
een vei l ig onderkomen te vinden. Voorlopig althans, want de bewoners van de Veldhoek 
werden op zeker ogenbl ik verwittigd dat ook hun wijk zou moeten worden ontruimd. Dit 
bericht verhoogde de spanning, die het hele dorp reeds in haar greep hield, steeds ver
der. 
Inmiddels hadden ook de zusters Maricolen van Maldegem-centrum en de Zwartzusters 
van het rustoord hun intrek genomen in het klooster te Donk. Gewonden werden door 
de brandweer vanuit Maldegem naar Donk afgevoerd en kregen er onderdak in de klas
lokalen van de meisjesschool . De Belgische soldaten-torenwachters, onder wie Donke
naar Georges Verschoore, gehuwd met Bertha Geirnaert, die maandenlang de ' loerpost' 
in de toren van het gemeentehuis hadden bemand, waren reeds vroeger verplicht 
geweest hun wachtpost te verlaten. Ook de gendarmerie had bevel gekregen, ingevol
ge de snel wisselende omstandigheden, Maldegem te verlaten om elders, onder andere 
in Brugge, nieuwe opdrachten te gaan vervul len . Het gewone leven - weliswaar onder 
Duitse bezetting - zou l iefst zo spoedig mogelijk op gang gè6racht worden, en zowel in 
goede als in kwade dagen onvoorwaardelijk worden aanvaard. Andermaal werd het 
gezegde 'Van het concert van het leven krijgt niemand een programma' bewaarheid. 



5. Donk tijdens de bezettingsjaren . . .  

a. De parochie krijgt een onderpastoor 

Vanaf de zomer 1 942 werd pastoor Jozef D' Haese wegens gezondheidsredenen bijge
staan door E.H. Albert lngels, die als pas afgestudeerde door het bisdom Gent als coad
jutor in Donk werd aangesteld. Albert lngels, geboren te Lembeke op 29 oktober 1 91 6, was 
tijdens zijn jeugd met zijn famil ie uitgeweken naar Biervliet (Nederland). H ij bleef Belgisch 
staatsburger en genoot zijn priesteropleiding in het kleinseminarie te Sint-N iklaas en in  het 
grootseminarie te Breda. H ij werd op 30 mei 1 942 priester gewijd te Hoeven (Nederland) 
en droeg op 9 juni van dat jaar zijn plechtige eerste H. Mis op in Biervliet. 

b. Zorg voor gezond tijdverdrijf 

Gedurende zijn korte verblijf in Donk wist de jonge "onderpastoor" , want zo werd h ij aan
gesproken, zich toch zeer verdienstelijk te maken. Eén van zijn eerste en voornaamste 
initiatieven was de oprichting van een parochiale bibl iotheek die hij i .s .m. Ceci le De 
Ceuninck en ondergetekende met succes wist te realiseren 9• 

Terwijl de nieuwe onderpastoor zich tijdens W.O. Il inzette om de dorpsbewoners rijkelijk 
van gezonde en ontspannende lectuur te voorzien, zorgde hij samen met zijn medewer
kers en ten bate van de aankomende jeugd tevens voor een alternatieve vrijetijdsbeste
ding. H ij bracht de jongeren samen in het bijgebouw van de pastorie, waar ook de vrije 
bibliotheek onderdak verleend was, en organiseerde er vooral 's zondags en in de vakan
tieperiode sport- en spelnamiddagen. Aldus kreeg de 'bibl iotheek' van Donk een dubbele 
maatschappelijke functie en werd zo het ideale trefpunt waar de parochianen gedurende 
de bange bezettingsjaren elkaar geregeld en op een ongedwongen manier konden vinden. 

c. Bekommernis om de gedeporteerden 

Een andere, maar niet minder belangrijke taak, vond onderpastoor lngels in zijn niet aflaten
de morele en materiële zorg voor de Donkse jongeren, die op uitdrukkelijk bevel van de 
bezettende overheid, in Duitsland verplicht waren tewerkgesteld. Met de actieve medewer
king van verscheidene Donkse ingezetenen wist hij een parochiaal comité op de been te 
brengen dat als zending had regelmatig contact te houden met onze gedeporteerde dorps
genoten. De huis- en heemgebonden relaties mochten immers niet worden verbroken en de 
jongens, zo heel ver van familie en vrienden en niet zonder reële en permanente gevaren, 
moesten weten dat men in Donk aan hen dacht en hoopvol op hun thuiskomst wachtte. 
Met het ijverig redactieteam, bestaande uit de onderwijzers Maurits H imschoot, Marcel 
Lampo en Paul De Ceuninck, werd een soort dorpskrantje - het aangewezen medium -
opgestart. Het nieuws van het thuisfront werd in losse bijdragen en zoveel mogelijk met 
een positieve ingesteldheid verwoord. Het krantje werd regelmatig,  samen met een klei
ne attentie, aan onze gedeporteerden toegezonden . 
Niet zelden zal dat krantje, indien het ter bestemming geraakte, bij onze in Duitsland ver
blijvende Donkenaars als een welgekomen anker hebben gewerkt en een hart onder de 
riem zijn geweest om toch maar vol te houden en te bl ijven hopen op betere tijden. 

Immers, na het beêindigen van de Achttiendaagse Veldtocht en de daaropvolgende 
Duitse bezetting, werden in de bezette gebieden allerlei maatregelen getroffen om de l 215 



Duitse oorlogsmachine niet alleen draaiende te houden, maar ook met alle beschikbare 
middelen krachtig te activeren om in relatief korte tijd op een overwinning te kunnen afste
venen. iedereen werd dan ook geacht, elk op zijn terrein,  dat doel te helpen nastreven. 
Eén van die "Anordnungen des Mi l itärbefehlshabers in Belg ien und Nord-Frankreich" was 
de resolute uitvaardiging van de recrutering van de jongelui - iets wat al snel een ver
plichting werd - om in Duitsland te worden tewerkgesteld. Ook onze parochie ontsnapte 
niet aan die onpopulaire verordening. Op 1 6  april 1 943 vertrok vanuit Donk en naaste 
omgeving een groep van 45 jongeren naar het voor hen onbekende Derde Rijk, met het 
oog op een directe inschakel ing van opgeëiste buitenlanders in het arbeidscircuit van de 
Duitse industrie of als noodzakelijke hulpkracht in de landbouwbedrijven. 

Maakten deel uit van die groep: 
Boessens André 
Buffel André 
Cherlet Arthur 
Cherlet Ju l ien 
Claeys Leopold 
Cochuyt Maurits 
Cockhuyt Almer 
Cockhuyt Marcel 
Coene André 
Cromheecke Maurits 
De Clerck Gui l laume 
De Deyne Cyriel 
Dedeyne Firmin 
Dedeyne Joël 
Dedeyne René 
Degrande Aimé 
De Meyere Omer 
De Smet Richard 
Dhooge Albert 
Dhoore Florent 
Goedgebeur Georges 
Grammens Georges 
Grammens H i laire 

Hurtekant Gasten 
Hurtekant René 
Labat Petrus 
Laureyns André 
Martens Omer 
Pollet Omer 
Roets Jozef 
Roets Marcel 
Roeygens René 
Rotsaert Georges 
Timmerman Marcel 
Van Damme Henri 
Van de Casteele Omer 
Vandenbossche Maurits 
Vandenbossche Richard 
Vangaever Gustaaf 
Vangaever Jul ien 
Van Loo Adelin 
Van Nevel Ach iel 
Voet Gasten 
Voet Jul ien 
Voet Richard 

De trein bracht hen naar Neder-Saksen, West-Duits grondgebied tussen de Elbe en de 
Nederlandse grens, met Hannover als hoofdplaats. Naast de landbouw (voornamelijk 
gemengde bedrijven) en d iverse mijnbouw was en is er nog een veelzijdige industrie met 
vooral machinebouw en elektrotechniek. 
Terwijl velen reeds onderweg hun bestemming kregen toegewezen, vooral in  de omge
ving van Hannover, werden anderen met hetzelfde konvooi verder naar het oosten gere
den en vonden als eindbestemming de Lüneburger heide. Dat is een landrug tussen de 
Elbe en de Aller, die nog behoorde tot Neder-Saksen, waar de rest van onze jongens ter 
hoogte van Dannenberg, als centraal punt, werden afgezet. Verder zouden de meesten 
onder hen worden verdeeld over de in nood verkerende landbouwbedrijven, met de 
bedoeling hulp te verlenen om de voedselvoorziening op peil 'fe houden. Zowel daar als 
in de reg io van Hannover kregen onze Donkenaars het gezelschap van nog andere 
streekgenoten, o.m. uit Maldegem, Adegem, Eeklo, Lembeke, Kaprijke en Bassevelde. 



6. Ook in Donk eiste W.O. Il slachtoffers 

'"t Zijn droeve tijden als de oorlog woedt. . .  ", zo dichtte Aloïs Walgrave. 
Vielen er geen Donkse gesneuvelden tijdens de Achttiendaagse Veldtocht, toch zou de 
oorlog zijn tol aan mensenlevens eisen. Op één na keerden al le verpl icht tewerkgestel
den uit Duitsland terug. Daarenboven was Donk tijdens de laatste dagen van de oorlog 
getuige van een oorlogsdrama , waarbij twee personen het leven l ieten. 

a. In memoriam Arthur Cherlet 

t Gedenken we In onze gebeden 
de ziel van 

A R T H U R C H E R L E T  
zoon vao 

August en Magdalena Van Waes 
geboren te Maldegem-Donk: den 28 September l 924 
..tn In den Heer ontslapen tn het zlehnhuls te 

Dannenberg (Duttschland) den 22 Januari 1944 
Arthur was een goede, opgeruimde Jongen, volle-

venslust, met een aangenaam karakter, en een 
vrtend van a1len. 

Door een degelijke opvoeding was de chrtstelt)lce 
godsdienst in zijn hart vas1geankerd als een diepe 
vaste overtuiging. 

Een veelbelovende Jonge man, die een steun zou 
zJJn voor zijn ouders en een voorbeeld voor zijn Jon
gere broers. 

Gods Voonlentghetd echter heeft er anders over 
beschib. ZiJn wegen zijn onnaspeurlllk, maar steeds 
beoogen ze het goed van de meruchen. En dtkwlJls 
slaat zijn Hemd het hardst zijn beste vrienden. Zijn 
H. Wil zJJ gezegend. 

Vader, moeder, broeders en zwter, 't ts hmd voor 
U, dat Ik. zoo Jong en zoo ver van mijn geliefden 
thuts aan uw liefde ontrukt word. 

Maar troost u met de gedachte dat Ü: van hierbo
ven met U vereenlgd blijf. Uw kind In den hemel 2al 
een 2egen 2IJD voor uw buts. 

Ik. dank. U voor uw Jarenlange liefdevolle 2orgen. 
Moge de Goede Heer het offer van mtJn long 

lev1 n aanvaarden, tot overvloedtgen 2egen over U 
en gansch mtJn familie, tot hetl van de duizenden 
anderen dte 2ooals ü: ver van huts 7.lJn en tot troost 
en sterkte voor al de menschen ln deze ontredderde 
wereld. 

Mijn Jezus barmhantghetd. (300 d. all.) 
Foto G. De Contnd:, Marktstraat, 2, Maldegem 

Vroom aandenken aan Arthur Cherlet, zoon van August en Magdalena Van Waes, die op 1 9-jarige leeftijd, ver 
van huis, op 22 januari 1 944, aan de liefde van zijn verwanten werd ontrukt. Na eerst in  Dannenberg-Prissen 
(Duitsland) te zijn begraven,  werd zijn stoffelijk overschot in  1 949 gerepatrieerd om voor altijd met piëteit aan 
zijn geboortegrond te worden toevertrouwd. 

Hij werd geboren in een klein, maar schilderachtig huisje aan de Zi ltedreef in Maldegem
Donk op 29 september 1 924, als zoon van August en Magdalena Van Waes. H ij doorliep 
de basisschool van Donk en eens de kinderjaren voorbij ging Arthur werken als jonge land
arbeider op de molenhoeve van Frederik Lannoye. Werklustig, leergierig en vlot in de 
omgang als hij was, l iet Tuurke, zoals hij gemeenzaam werd aangesproken, zich ook niet 
onbetuigd op het socio-culturele vlak. Hij werd acterend lid van de plaatselijke toneelbond 
"Nooit Gedacht" en ontpopte zich reeds vroeg als muzikaal begaafd. Hij bespeelde als 
geen ander de mondharmonica en beschikte daarenboven over een u itstekend zangtalent. 
Tuurke was een van de 45 opgeëisten en had op 1 6  april 1 943 afscheid genomen van zijn 
geliefde ouders, zuster en broers om in Kreis Lüchow, op de Lüneburger heide, op een groot 
landbouwbedrijf als helper en melkvoerder aan de slag te gaan. Immers, door het mobil ise
ren van alle voor de militaire dienst geschikt bevonden Duitse mannelijke onderdanen, had-
den veel landbouwbedrijven zwaar te kampen met een nijpend tekort aan arbeidskrachten. l 217 
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Om zichzelf te kunnen bl ijven, maar ook en vooral in ogenbl ikken van neerslachtigheid 
het hoofd te kunnen bieden aan eventuele depressies en de eenzaamheid te doorbre
ken, maakten onze jongens met hun streekgenoten afspraken om op geregelde tijdstip
pen een gezel l ige namiddag met elkaar door te brengen. Zo vonden tal van Meetjes
landers mekaar bijna praktisch iedere zondag in hun stamcafé, Gasthaus Dannenberg, 
op de marktplaats van het gelijknamige provinciestadje, waar ongedwongen tussen pot 
en pint van gedachten werd gewisseld en het doorgesijpelde nieuws van hun geboorte
dorp werd besproken. 
Dat schiep een hechte broederband, die bij machte was het onvermijdelijke te leren aan
vaarden en elkaar, zowel moreel als materieel, in alle omstandigheden te steunen. Ook 
Arthur Cherlet was daar telkens weer te gast en verstond de kunst om zijn vrienden tus
sen een traan en een lach met zijn virtuositeit en zijn zangtalent op te vrolijken. In weer
wil van de penibele toestand waarin zij zich meestal bevonden, betekende dit stukje 
geborgenheid voor onze jongens, onder wie Marcel Cockhuyt, Richard De Smet, Jul ien 
Vangaever, Adel in Van Loo en de andere Meetjeslandse vrienden, eveneens als 'gastar
beiders' bij Duitse boeren ingekwartierd, een geschenk u it de hemel. 

Maar vreugde en een beetje geluk l iggen soms ontzettend dicht bij leed en pijn. Het 
anders zo levenslustige Tuurke Cherlet kreeg op zeker ogenblik last van zijn tanden. Wat 
in het begin onschuldige tandpijn leek, bleek algauw een kwaadaardige ontsteking. 
Steeds méér klaagde hij steen en been over de hevige pijn ,  zodat na medisch advies 
besloten werd een heelkundige bewerking te laten uitvoeren. Het werd een ingreep met 
noodlottige afloop: na een paar dagen bezweek Tuurke aan zijn ziekte. Volgens niet offi
cieel bevestigde bronnen zou Arthur Cherlet in de kliniek van Dannenberg gestorven zijn 
ten gevolge van een acute keel- en longontsteking. 

Dat dergel ij k  smartel ij k  n ieuws bij zijn vrienden insloeg als een bom, hoeft geen betoog. 
Aanstonds werden de handen in elkaar geslagen en hebben zijn Donkse, samen met zijn 
andere Meetjeslandse kameraden, alles in het werk gesteld om voor hun allerbeste 
vriend een waardige begrafenis te regelen . Van het karige loon dat ze als tewerkgestel
den ontvingen, betaalden zij met een opmerkelijk solidariteitsgevoel samen de kosten 
van een rooms-katholieke uitvaartdienst, een bloemenkrans en een grafzerk als blijvend 
aandenken aan hun betreurde vriend Arthur. Allen waren ze aanwezig op de begrafenis
plechtigheid, die in een openbare kapel te Dannenberg, normaal gebruikt voor de 
Evangelische kerk van de regio, door een rooms-katholiek priester werd voorgegaan, en 
brachten zo een laatste hulde aan hun boezemvriend Arthur. Tot slot van deze verzorg
de plechtigheid, vergezelden zij zeer aangeslagen hun kameraad naar zijn laatste rust
plaats. Bij het neerleggen van de bloemenkrans aan het open graf op het Dannenbergs 
stedelijk Friedhof, namen zij ontroerd afscheid van hun geliefde dorpsgenoot. 

Het eerste en vrijwel enige bericht over het afsterven van hun zoon Arthur vernamen zijn 
ouders pas later, toen een brief, die eerder door zijn moeder aan hem geschreven was, van
uit Duitsland arriveerde en ongeopend werd terugbezorgd, met op de omslag de vermelding 
'abgestorben'. De postbode had de brief uit menslievendheid en uit respect voor de familie 
Cherlet-Van Waes onderschept en deze via een buur aan onderpastoor lngels bezorgd met 
het verzoek de ouders met de nodige omzichtigheid deze jobstijding te brengen. 

Naderhand kwam dan, langs de kanalen van het Belgische Rode Kruis en de briefwis
seling van de overige Donkse gedeporteerden met hun eigen famil ie de ontnuchterende 



en ontgoochelende bevestiging van de rauwe realiteit. Het was immers voor de tweede 
maal dat bij de reeds zo beproefde famil ie Cherlet het verlies van een kind te betreuren viel. 
Het officiële overlijdensbericht, dat pas veel later in 1 948 aan het gemeentebestuur van 
Maldegem werd overgemaakt, luidde als volgt: "Arthur Cherlet, geboren te Maldegem op 
29 september 1 924 is te Dannenberg-Prissen op 22 januari 1 944 te 3.00 u. overleden". 

Het zou nog 1 949 worden vooraleer het stoffelijk overschot van Arthur Cherlet zou gere
patrieerd worden. Onder een ware toeloop van nabestaanden, lotgenoten en vele pa
rochianen werd hem een eervolle kerkdienst voorbehouden, waarna hij ,  geëscorteerd 
door de schooljeugd en de leerkrachten, naar zijn al lerlaatste rustplaats, het kerkhof van 
Donk, werd gebracht. 

b. Een oorlogsdrama op de vooravond van de bevrijding 
In memoriam Gustaaf en Octaaf De Prest 

De lang verwachte D-Day 

De invasie van de geal l ieerde legereenheden, onder het opperbevel van de Amerikaanse 
generaal Dwight Eisenhower, die de langverwachte bevrijding van Europa zou in lu iden , 
vond u iteindelijk plaats op 6 juni  1 944. Zij was gepland op 4 jun i ,  maar moest ingevolge 
de ongunstige weersvoorspel l ingen twee dagen worden uitgesteld. De mi l itaire operatie 
ging gepaard met de inzet van een nooit eerder geziene armada van landingsvaartuigen 
en slagschepen, bemand met tienduizenden manschappen en beladen met al lerhande 
types van zwaar bewapende en gepantserde gevechts- en transportvoertuigen. 
Zij waren vertrokken vanuit Zuid-Engeland,  voornamelijk van de kusten van Hampshire 

en Sussex, met de Normandische stranden als bestemming. Geëscorteerd door talloze 
jachtvliegtuigen, zware lancasterbommenwerpers, luchtlandingstroepen en de zo ty
pisch zoemende Amerikaanse vl iegende forten. Onder een regen van Duitse mortiergra
naten en ratelende machinegeweren wisten ze met succes voet aan wal te zetten op 
Franse bodem. De hele onderneming gebeurde uiteraard n iet zonder bloedvergieten en 
verschrikkelijk menselijk leed. 
Het totaal aantal gesneuvelde geallieerden op D-day lag rond de 9.000, waaronder 1 047 
Canadezen. Na de zuivering van de kuststreek en het binnenland van Normandië kwamen 
de kanaalhavens aan de beurt en werd de opmars in noordoostelijke richting verdergezet. 

De gespannen sfeer tijdens de aftocht 

Eind augustus, begin september 1 944, trokken voortdurend Duitse troepen door de 
gemeente Maldegem. Naarmate de geal l ieerde strijdkrachten hun moeizame triomftocht 
voortzetten en de voor iedereen zichtbare Duitse nederlaag een feit dreigde te worden, 
speelden zich hier en daar tussen bezetters en burgers persoonl ijke drama's af. De hou
ding van de Duitse mi l itairen, die overal stelselmatig hun kamp d ienden op te breken, 
veelal gehaast en ongediscipl ineerd, werd heel wat bitsiger. In dit kl imaat was het voor 
iedereen oppassen geblazen. Met de bevrijders op de hielen verliet het virtueel versla
gen Duitse leger ook Maldegem, richting ' Heimat' .  "Het was een ongelooflijk gezicht, de 
eens zo fiere Duitse regimenten, nu dooreengeslagen en zonder verband met hun offi
cieren, met gestolen wagens en paarden van de Noord-Franse boeren door Maldegem 
te zien trekken" ,  schrijft Hugo Notteboom terecht in zijn boek ' In  Flanders Fields -
Canadese herdenkingen 1 945-1 994 Adegem-Maldegem'.  

1 
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Tegen de avond van maandag 4 september 1 944 deed in Maldegem het bl ijde nieuws 
de ronde dat, volgens officieuze berichten, Brussel was bevrijd.  
Maar uitgerekend op die dag vond bi j  ons,  tussen dorpsgenoten enerzijds en een in 
aftocht zijnde Duitse legereenheid of wat er nog van overbleef anderzijds, een confron
tatie plaats met uiterst trag ische gevolgen. Op de hofstede van Gustaaf De Prest, gele
gen aan de Oostdreef-Koning Albertlaan, in het zeer landelijke gebied van de Vake
moeraspolder, even ten zuiden van Zoetendale, zou een bloedbad worden aangericht. 

Na het overlijden van zijn echtgenote Phara"llde Corthals op 1 9  februari 1 936, bleef 
Gustaaf De Prest achter met zijn drie zonen: Octaaf, Firmin en Adel in. Een dochter en 
een zoon waren reeds gehuwd en het huis u it. Firmin huwde in 1 941  en ging op een 
ander bedrijf i n  de Oostdreef boeren. Vader Gustaaf runde, samen met de zonen Octaaf 
en Adel in ,  de ouderl ijke hoeve. 

Maandag 4 september was voor de inwoners van Donk en omliggende eender als al de 
andere doordeweekse dagen begonnen, en zou na de gewone zorgen en het volbren
gen van de telkens weerkerende dagtaak ook zo eindigen. En, met de bevrijding zo heel 
nabij , zou hen wel l icht niets ergs meer gebeuren. Ook in de Oostdreef, op de boerderij 
van de fami l ie De Prest, was men bij het eerste ochtendgloren en hanengekraai zoals 
gewoonl ij k  aan de slag gegaan. De rust was er tastbaar en de sti l le hoop dat het oor
logsgeweld uit onze streek aan het verdwijnen was, monterde iedereen op. Elke dag 
voelde men de verlossing van vier jaren Duitse bezetting naderbij komen en werd het 
verlangen naar een normaal levenspatroon sterker. 
Toch kon de klok niet worden sti lgezet, de kring loop in het soms wel harde boerenlabeur 
van bemesten, ploegen, zaaien en oogsten moest zijn gang gaan. De graan- en kool
zaadoogst - een door de Duitsers verplichte teelt die voor de nodige vetstoffen zorgde -
was reeds binnen en de boeren hadden nu hun handen vol met de najaarswerkzaamhe
den. Het ' loof' (rapen), gewonnen als navrucht en gebruikt als waardevol veevoeder voor 
de winter, d iende nogmaals bemest en van onkruid gezuiverd. Met bekwame spoed 
moest nu ook het grasland worden geploegd en gereedgelegd voor een tijdige inzaai. 
Het rooien van de aardappelen was reeds volop begonnen. 

I n  de dagen vooraf waren veel landbouwers, zoals trouwens in de ons omgevende con
treien , van hun hoeve weggevlucht méér landinwaarts, op zoek naar vei l iger oorden om 
er met hun onmisbare trekdieren voorlopig onder te du iken. De zware gespierde werk
paarden kwamen de Duitsers tijdens hun aftocht uitstekend van pas om hun overigens 
aftands oorlogsmaterieel te verplaatsen.  Zelfs vervoermiddelen zoals blokwagens en 
sjezen werden tijdelijk ontdaan van de wielen om te ontsnappen aan de opeisingsbeve
len van de bezetter. 

Vooral de landbouwbedrijven nabij de grote verkeersaders waren bestendig aan dat risi
co blootgesteld en hadden de laatste dagen met dat specifiek oorlogsprobleem te kam
pen. Ook de twee labeurpaarden van de famil ie Gustaaf De Prest werden verborgen 
gehouden in de droge bedding van het Sappaertsvaardeke (in de volksmond het 
Vakeleike), voor de gelegenheid wat breder uitgegraven. De schui lplaats bevond zich 
midden in de noordoostwaartse en achterl iggende landerijen, tussen het zompige moe
ras en het bos van Paddepoele. Daar hadden de dieren het gèzelschap gekregen van de 
paarden van de famil ie Alfons Van Canneyt-Emil ie Gobeyn uit Zoetendale en van de 
fami l ie André De Clerck-Celine Verbeeke van de hoeve uit de Leestjesstraat. De zonen 



De Clerck: Georges, Antoon en Raoul ,  trokken er om beurt de wacht op en h ielden de 
omgeving constant nauwkeurig in het oog. Grotere concentraties van geheimgehouden 
dieren of goederen waren niet gewenst; ze werden te vlug opgemerkt en maakten de 
getroffen voorzorgsmaatregelen zoveel te riskanter. 

Even na de middag van 4 september werd de rust in de Koning Albertlaan verstoord 
door op- en afrijdende Duitse mi l itaire vrachtwagens, zware stukken veldgeschut en 
luchtafweerkanonnen. Het bleek dat met deze drukker wordende trafiek vooral de 
Donkse dorpskom, het Leopold- en Schipdonkkanaal en het noordel ij k  poldergebied van 
Moerkerke en Lapscheure geviseerd en met extra bezetting bedreigd werden. Dat was 
trouwens ook de gedachte die vader Gustaaf bij het zien van zoveel beweging luidop 
opperde. Maar het werk op de akker kon niet worden uitgesteld. Immers, wat hadden 
onze mensen, weerloze burgers, te maken met de laatste stu iptrekkingen van een ver
slagen vijandelijk leger? 

Na het bespreken van de werkregel ing, trok vader Gustaaf zich terug in het wagenhuis, 
gelegen achter het woonhuis. H ij zou er het sodanitraat van Chi l i ,  de scheikundige stik
stofmest van toen, f i jn pletten om die straks tussen de jonge raapplantjes als voedsel uit 
te strooien. Zoon Octaaf begaf zich naar de akker om de meststof, die hij met een kru i
wagen aanbracht, telkens aan moeder aarde toe te vertrouwen. De jongste zoon Adel in 
daalde met de meid, Malvina Hutsebout, de trap af in  de naast het woonhuis gelegen 
aardappelkelder. Daar moest het voorgedroogde koolzaad worden geru imd en in zakken 
gevuld om later aan de bezetter te worden geleverd en om terzelfder tijd plaats te maken 
voor aardappelen, die er tijdens de wintermaanden vorstvrij bewaard werden. I rma 
Hutsebout, zus van Malvina, die voor het dagelijks onderhoud instond en zorgde dat er 
op tijd brood op de plank kwam, had haar handen vol in de keuken. Die dag had ze, 
zoals het wel vaker gebeurde, het gezelschap gekregen van de elfjarige Ed ith 
Jonckheere, dochter van Richard en Evel ine De Prest en kleindochter van Gustaaf De 
Prest, die - naar eigen zeggen - het ganse gebeuren heeft meegemaakt. 

Een toeval met noodlottige gevolgen 
. i  ' I  

Omstreeks 1 5.30 u .  kwam vanuit d e  richting Eeklo-Maldegem een op het eerste gezicht 1 indrukwekkende, overwegend met paardengespannen uitgeruste Duitse colonne de 
Koning Albertlaan opgereden. Door de grote diversiteit aan gevechtsequipement, van 1 
draagbare vuurwapens tot zware artil leriestukken met bijbehorende munitie, leek het 
weer één van de vele in aftocht zijnde en wil lekeurig samengevoegde legereenheden, die 
de jongste tijd onze wegen onvei l ig maakten. Zonder orde en tucht en bij een opvallen-
de afwezigheid van de meest elementaire vorm van strategische slagkracht, had het hele 
konvooi veel gelijkenis met een vluchtende volksverhuizing. 
Dat precies deze terugtrekkende troepenbeweging niet zonder gevaar was, moesten de 
boeren die aan weerszijden van de rijksweg op hun akkers aan het werk waren, al zeer vlug 
ondervinden. Het was hen geraden zich gedeisd te houden; hypernervositeit is altijd één van 
de kenmerken van een leger in aftocht! Er werd immers vanuit het troepentransport gescho
ten op al wat bewoog en beslag gelegd op alles wat hun vlucht kon vergemakkelijken. 
Nochtans was deze bl ijkbaar zeer heterogene, schijnbaar aftrekkende krijgsmacht aan 
de ingeslagen richting (Knokke) te merken n iet in aftocht, maar duidel ijk op weg om de 
in aanleg zijnde verdedigingsgordel ten noorden van het Leopold- en Schipdonkkanaal 
te gaan versterken. l 221 



Hoeve De Prest waar de vreselijke schietpartij op 4 september 1 944 plaatsvond 
en die nu bewoond wordt door de familie Eric De Prest - Christine Sucaet 
(Koning Albertlaan 29), zoon van Adelin en kleinzoon van Gustaaf De Prest. 

De Duitse generaal-lu itenant E. Sander had van het Oberkommando der Wehrmacht 
bevel gekregen met zijn troepen aan de kanalen stand te houden en het ganse gebied, 
Zeeuws-Vlaanderen incluis, onder controle te houden om zodoende de geal l ieerde 
opmars te vertragen. De overtocht van het 1 5e Duitse leger via de Scheldemonding, met 
zo'n 1 00.000 manschappen, onder leiding van generaal Gustav Von Zangen, was 
immers begonnen en moest zonder veel kleerscheuren beëindigd worden. De omsinge
l ing van d it getrainde legerkorps door de geall ieerden moest te allen prijze en met alle 
beschikbare middelen voorkomen worden. 

Wel l icht was de in de noordwestelijke richting trekkende legergroep die op 4 september 
de Koning Albertlaan volgde, op weg om de 64e infanteriedivisie van generaal-majoor 
K. Eberding, waarvan een deel in de omgeving van Lapscheure-Hoeke was ingekwar
tierd, als reserve-eenheid te gaan vervoegen, met als enige doel een eventuele aanval 
van de Canadezen krachtdadig af te slaan. Waarsch ijn l ijk had de Duitse legerleiding het 
plan opgevat, zodra de haastig gehergroepeerde reserve-eenheid de kanalen was over
gestoken, de Leestjesbruggen te laten springen. Dat zou echter wegens de onvoorziene 
hindernissen maar eerst 's anderendaags gebeuren. 

Een onverwachte luchtaanval 

Op het ogenbl ik dat de colonne de hoeve van de fami l ie De Prest naderde, moet zij plots 
vanuit de lucht door geall ieerde verkenningsvliegtu igen zijn opgemerkt. Even later werd 
het legertransport door de Supermarine Spitfire's van de Engelse Royal Air Force zwaar 
onder vuur genomen. Volgens het getuigenis van de omwonenden, onder wie Marie
Louise De Clerck, de toen elfjarige dochter van André, die alles met haar famil ie vanop 
het ouderlijk erf had kunnen gadeslaan, kwam het tot een korte, maar zeer hevige lucht
aanval, met verschrikkelij ke gevolgen. Een regen van vlammende kogels kwam ongena
dig neer op de naar dekking zoekende Duitsers, die zich enkel met hun grondmitrailleurs 
konden verdedigen. Pas wanneer ze de eerste legerambulances met het Rode-Kruis
embleem op het toneel zagen verschijnen, staakten de in duikvlucht opererende vliegers 
het vuur en maakten rechtsomkeer. 



Het mitrailleurvuur van de Engelsen had vanzelfsprekend onder de Duitse officieren, 
manschappen en paarden zoveel slachtoffers gemaakt en zulkdanige chaos veroor
zaakt, dat het in de rangen van die aftrekkende legergroep tot een woede-uitbarsting 
moet zijn gekomen. Met of zonder overleg , wie zal het zeggen, besloten zij well icht op 
de een of andere manier revanche te nemen en de geleden verliezen te wreken. 

Vooraleer zich te hergroeperen zijn enkele Duitse mi l itairen de hofstede De Prest aan de 
achterzijde binnengedrongen. Adelin en Malvina waren nog steeds aan het werk in de 
aardappelkelder. Zodra zij de naderende soldaten hoorden en de beweging op het erf 
bemerkten, hielden zij zich doodstil in de kelder. De kelderruimte was afgesloten met een 
dubbele deur, alleen de buitenste stond opengezwaaid. De tweede deur, op een kier 
staande, onttrok hen aan het gezicht van de mil itairen, maar l iet toch nog de mogelijkheid 
iets te zien van wat op het erf gebeurde. De nerveus rondspiedende Duitsers moeten door 
het verluchtingsraam van de kelder enige beweging bemerkt hebben, want zij hoorden 
duidelijk zeggen "ein Fräulein . . .  " .  Dit had verder geen gevolg , want onmiddell ijk daarna 
kregen de soldaten vader Gustaaf in het vizier en kwam het tot een woordenwissel ing. 
Over deze confrontatie deden nadien twee versies de ronde, d ie we, alhoewel de twijfel 
daaromtrent zal bl ijven bestaan, de lezer niet wi l len onthouden. Sommigen menen te 
weten (of is het van horen zeggen?) dat de mi l itairen vader Gustaaf gewoon om hulp 
vroegen, gezien de vele doden en gewonden, terwijl anderen beweren dat er kordaat om 
verse paarden werd verzocht. Eén feit is vrijwel zeker: de boer kende de Duitse taal niet 
en in de angstige verwarring zal er van zijnentwege van een gepaste reactie of een ant
woord dat de Duitsers voldoening gaf, wel l icht weinig sprake geweest zijn .  

Volgens de verklaringen van sommige nauw betrokkenen l ijkt de tweede hypothese de 
meest plausibele te zijn .  Flarden van het gesprek tussen de Duitsers en Gustaaf drongen 
tot in de kelder door, en werden door Adelin en Malvina begrepen en later uitgelegd als 
een vraag om 'Pferden' .  De eventuele vraag naar paarden kon vanzelfsprekend niet wor
den ingewill igd om de eenvoudige reden dat er op het erf geen trekdieren meer waren. 

Nog voor men zich van de precaire toestand bewust was, viel midden in een kort gehar
rewar een geweer- of revolverschot, ogenbl ikkelijk gevolgd door een ijz ingwekkend en 
hartverscheurend geschreeuw, waarin Adel in de stem van zijn vader duidelijk herkende. 
Hevig geschrokken, uitzinnig van angst en met een onheilspellend besef dat zijn vader 
in nood was, maakte Adelin resoluut aanstalten om zijn schui lplaats te verlaten en zijn 
vader te hulp te snellen. H ij werd echter door Malvina, die het gevaar juist wist in te 
schatten en haar kalmte behield, hardhandig verhinderd dat roekeloze plan uit te voeren. 
Later zal bl ijken dat de trouwe Malvina, door haar onversaagde tussenkomst zijn leven 
redde. Groot risico nemen was hier nutteloos: voor vader Gustaaf zou de hulp toch te 
laat komen, het schot was hem immers fataal geworden. 

Bij het horen en zien van het afschuwelijk schouwspel op de hoeve en waarvan h ij zo 
onverwachts en op korte afstand getuige was, staakte zoon Octaaf zijn veldarbeid en 
spoedde zich naar het erf. Zodra hij de hoeve was genaderd en zich oog in oog bevond 
tegenover de zwaarbewapende Duitse soldaten en zag wat zijn vader was overkomen, 
maakte hij, door panische angst gegrepen, rechtsomkeer en poogde ij l ings weg te vluch
ten. In de waan alsnog zijn leven te kunnen redden, maar in het aanschijn van de dood, 
rende hij de richting uit van het schelfhof, waar hij achter één van de stromijten dekking 
wou zoeken. Helaas, toen hij de eerste roggeschelf bereikte, waar hij zich nog poogde l 223 

: 1  
' I  



in te graven om beschutting te vinden, werd hij door een Duitse mitrai l leur onder vuur 
genomen en neergeveld. 
Kroongetuige van die gewelddadige moordpartij was niemand minder dan Georges De 
Clerck, die al les vanuit zijn geïmproviseerde uitkijkpost waar hij de paarden verborgen 
hield, had gezien. Als sinister detail voegde h ij er nog aan toe dat hij het zand in kleine 
wolkjes had zien opstuiven door de mitrai l leurkogels die in de grond waren terechtge
komen. 

Vreselijk geschrokken bij het horen van het akel ig wapengekletter en het tumult op en 
rond het voorerf waren Edith en de huishoudster wijselijk binnengebleven en wachtten 
doodsbang ,  met gesloten deuren, de aftocht van de Duitsers af. 

Omstreeks 1 8  u. toen de laatste geluiden om en bij de Koning Albertlaan waren uitge
storven en de stilte terugkeerde, kwamen de overburen Richard Landschoot, zijn echt
genote Aline Van Hecke en zijn broer Arthur ter plaatse poolshoogte nemen en de fami
lie De Prest hun hulp aanbieden. Zij hadden van achter de venstergordijnen de on
geregeldheden en het gewelddadig optreden van de Duitse legerafdeling in grote trek
ken kunnen volgen. Ongeveer op hetzelfde ogenbl ik arriveerde ook Richard Jonckheere, 
vader van Edith, die op de hoeve De Prest aanwezig was. 
Richard had al eerder in de namiddag gepoogd de hoeve van zijn schoonouders te 
bereiken. Vanop zijn boerderij aan de Donkstraat had hij de aanval van de in duikvlucht 
opererende jachtvl iegtuigen gevolgd en het geratel van de machinegeweren gehoord. 
Alles wees erop dat de boerderij van zijn fami l ie in de Oostdreef-Koning Albertlaan volop 
in de gevarenzone terechtgekomen was. Het bezorgde hem een naargeestig voorgevoel. 
Hevig ongerust besloot hij - na overleg met zijn echtgenote Evel ine De Prest - zich 
onmiddell ij k  naar de plaats van het onheil te begeven. Toen hij echter de rijksweg 
Maldegem-Knokke was genaderd, had hij wegens het grote gevaar getroffen te worden 
door rondvliegende kogels, van zijn plan moeten afzien en was hij onverrichterzake op 
zijn stappen teruggekeerd. 

De vreselijke ontdekking 

Met zijn allen begonnen zij in angstige spanning de zoektocht naar de overige huisge
noten. Sombere vragen spookten door hun hoofd, een vreselijke ervaring stond hen 
inderdaad te wachten. Even voord ien was André De Clerck, ongerust, angstig en 
bekommerd, op zoek gegaan naar zijn zonen, die hij bij de paarden in de gevarenzone 
wist. Zij waren echter bij het zien van het agressief optreden van de Duitsers in een 
paniekreactie ij l ings en langs een omweg naar de "vier hofstees" op Zoetendale ver
trokken. Omdat André op zijn tocht de hoeve De Prest d iende te kruisen, deed hij als 
eerste de akel ige ontdekking en werd hij wil lens ni l lens geconfronteerd met het bloed
bad dat was aangericht. 

Zodra het terneergeslagen gezelschap het erf betrad, ontwaarden zij een sleepspoor en 
een nog vers bloedspoor, dat hen van het wagenhuis naar de runderstal leidde. Daar, in 
één van de sl ieten, meer bepaald in de voederkrib, lag vader Gustaaf languit, door een 
kogel neergeveld en ten voeten uit bedekt met een busset stro; alleen zijn klompen 
waren nog zichtbaar. H ij was blijkbaar buiten neergeschoten en nadien in een voederbak 
van de runderen geworpen. 



Vader Gustaaf De Prest (huwelijksfoto), reeds vanaf 1 936 weduwnaar, en zoon Octaaf, slachtoffers van 
het gruwelijk bloedbad dat op 4 september 1 944 werd aangericht. 

Geltlk de Heer het gewild heeft. zoo Is het geschied, 
dat de naam des Heeren gezegend zil. 

t 
BID VOOR DE ZIEL 

van MtJnheer 

G U S T A A F  D E  P R E S T 
weduwnaar van Mevrouw 

Pharai1de Corthals 
geboren te Maldegem den 4 Juni 1873 en laffeltJk 
door de Duttschers neergeschoten te Maldegem-Don\: 
den 4 September 1944. HtJ was ltd van de confrerle 
van de H . Barbara en van het H. Hart. 

BtJna was het oorloçsgeweld uit onze streken ver· 
dwenen. lederen dag voelden we de bevrijding na· 
der komen en In alle harten leefde er hoop. 

Maar." toen l:wam de mare van dit vreesel!JI: dra· 
ma In één slag angst en verslagenheid brengen , 
Vader en zoon ... op vreetehJk.e wJJze vermoord, aan 
nleu denl:end, onschuldig . .  rustig aan hun dageltJI:· 
schen arbeid. 

Het bltJh ons voor alttJd In het gehougen hangen 
als een gebeurtenis die ons teel:ent hoe gruweltJI: 
wreed een oorlog zijn kan. Het Is alsc,f die twee 
men.tehen aan dien wreeden oorlog den tol moesten 
bewlen voor de gansche parochie die verder van 
geweld en gruwelen gespaard bleef. 

Liefste Vader. dat ge zó6 aan onze liefde moest 
ontrukt worden 1 

GIJ hebt gewrgd en gewerkt voor ons. GtJ zijt ons 
tn alias voorgegaan, en nog 1teed1 waart ge onze 
steUn en onze bocht. God zal u honderdvoudig 
loon.en voor wat ge voor ons hebt gedaan. Te1amen 
met Moeder nut ge nu In Gods loonende banden, 

Door het gebed blij ven we steeds vereentgd. 

Geloofd ZIJ Jezus-Christus (300 d.) 

Vrome herinnering aan Gustaaf en zoon Octaaf De Prest. 

Denk in den morge:n dat ge misschien den avond 
niet zult zten. want de Heer kan Immen op het oo
genblil: dat gij er het minst aan denlct. 

(Thomas a Kempls). 

t BID VOOR DE ZIEL 
van Mijnheer 

O C T A A F  D E  P R E S T  
zoon van Mijnheer 

Gustaaf en Pharai1de Corthals 
geboren te Maldegem-Donck den 8 Mei 1908 en 
door een Duttsche mitrallleusa neergeschoten te 
Moldegem·Donck den 4 September 1944. HtJ was lid 
van de confrerle van de H. Barbara en 't H. Hart. 

Niets ontziet de oorlog, niet het verdriet en het 
bloed van onschuldige burgers. zelh niet het leven 
van krachllga Jongelingen In den bloei van hun Ja· 
ren, dte ntets beoogen dan rus • tg te lcu<1men werken. 

Met ztfn Jonge sterlce hechten werkte htl samen 
met ztJn duurbare Vader. en samen met hem werd 
hij op de zelfde gruweliJl:e wijze uit dit leven weg· 
gerukt .  Eén In hel leven, één In den dood". 

Duurbare broeder, dot ge zóó plotseling en op 
zóó'n man ter van ons moest schetden, was hard voor 
ons. Maar we weten dat Gods Barmharttghetd u 
zal vereenlgen met Vader en Moeder. 

Vader en Moeder en GIJ, bidt gil voor ons. en wij 
zullen met u verbonden blijven rioor het gebed dat 
we voor U zullen storten, totdat we allen weer sa
men zijn In den hemeL 

Mijn Jezus bormhorllgheid (300 d.) 

De Famlliën DE PREST, CORTHALS 
en DE BRUYCKERE 

B E D A N K E N  
Drul: Van Hoestenberghe, Maldegem 
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Van de overigen was niet onmiddel l ij k  een spoor te bekennen. Maar even later - op aan
wijzing van André De Clerck - toen ze het schelfhof bereikten, deed men de akeligste 
ontdekking ooit; iets dat hen zou tekenen en steeds in hun geheugen zou gegrift blijven. 
Achter een roggeschoof vonden zij Octaaf, onherkenbaar, helemaal doorzeefd en ver
minkt door mitrai l leurkogels. "Vol ledig onder het bloed en al leen nog te identificeren aan 
zijn pet", weet n icht Edith, die als ooggetuige nog steeds onder de indruk komt bij de 
herinnering aan het verschrikkelijke gebeuren . . .  een ware executie! 

Dan waren er nog de jongste zoon Adelin en de landarbeidster Malvina, enkele ogen
bl ikken daarvoor u it hun hachel ijke positie bevrijd door André De Clerck. Angstig wach
tend, diep geschokt maar goddank nog levend en wel, had hij hen in de aardappelkLiil 
aangetroffen .  Wat had de Duitsers toch bezield en wat was de drijfveer geweest van hun 
snode optreden ... ? Was alleen de spanning en nervositeit van de in wanorde aftrekken
de Duitse legereenheid de oorzaak van het drama? Een raadsel dat well icht nooit volle
dig zal worden opgehelderd! 

De uitvaart 

De l ichamen van vader Gustaaf en van zijn zoon Octaaf, helemaal verhakkeld in een 
laken gewikkeld , werden piëteitsvol in huis gedragen en onmiddell ijk door de hulp
vaardige buren André De Clerck en Aline Van Hecke afgelegd en opgebaard. 

Vier dagen later had de uitvaart plaats. Bij gebrek aan een lijkkoets stelde Maurits De 
Brabander bereidwi l l ig een paard en een blokwagen ter beschikking om de l ichamen van 
de ongelukkigen kerkhofwaarts te brengen. Een andere buurman, August De Schepper, 
leverde een tweede paard en zou het trieste gerij mennen, richting Donkse dorpskom. 
Het brengt ons de verzen in gedachten van Guido Gezel le: 

Stap voor stap, zo gaan de peerden, 

traagzaam, treurig, stil en stom 

en zij kijken, of 't hun deerde, 

dikwijls naar hun meester om. . .  

Fami l ie en vrienden volgden langs akkers en weiland, de steenwegen mijdend, het 
trieste paardengespan. Ze namen de kortste weg: de Oostdreef en de landslag volgend 
die naar de Spokenbek leidt en dan voorbij de betoverde hazelaar, die volgens de 
legende nooit vruchten draagt. Via de Lange Wegel doorkruisten ze de hofstede van 
Triphon De Brabander en brachten de overledenen zo naar de kerk voor een haastige 
absoute. Een u itvaartdienst was er niet bij. De burgers waren immers door de burger
l ijke en mi l itaire autoriteiten gewaarschuwd voor de risico's die ze l iepen als ze zich tij
dens de laatste oorlogsdagen op straat begaven. Zonder talmen ging het nu naar het 
kerkhof. 

"De dode l ichamen van Gustaaf en Octaaf De Prest werden naar de begraafplaats 
gedragen door hun buren Maurits De Brabander, Gustaaf riuyghe, Arthur De Roose, 
André De Prest, Richard Landschoot, René De Prest en nog twee landbouwers van 
Zoetendale", weet Aimé De Brabander uit Broekhuize, zoon van Maurits, die het allemaal 
meemaakte, er nog aan toe te voegen. 



Adelin De Prest huwde op 28 augustus 
1 946 met Monica Sijs uit de nabijgelegen 
wijk "Wetjes". 

Zes weken na het dramatische voorval werd in de kerk van Donk door pastoor D'Haese, 
bijgestaan door onderpastoor lngels, een plechtige rouw- en herdenkingsdienst gecele
breerd. Het bidprentje vermeldde o.a. : "Niets ontziet de oorlog, niet het verdriet en het 

bloed van onschuldige burgers. Het is alsof die twee menschen aan dien wreeden oor

log den tol moesten betalen voor de gansche parochie die verder van geweld en gruwe

len gespaard bleef . . .  " 

Het was allemaal zo snel gegaan, maar voor Edith en haar fami l ie was het alsof die tijd 
was blijven stilstaan . . .  veel te lang! 
Adelin De Prest, die nu als bedrijfshoofd zo plots alleen kwam te staan, huwde op 28 
augustus 1 946 met Monica Sys uit de wijk Wetjes en samen hebben zij het bedrijf ver
der uitgebaat. Adelin stierf op 27 maart 1 989, terwijl Monica nog altijd van een rustige 
oude dag geniet. De hoeve, Koning Albertlaan 29, is nu in handen van hun zoon Eric, die 
gehuwd is met Christine Sucaet. 

7. En toen kwamen ze, de Canadese bevrijders . . .  

Na de landing op de Normandische kust rukten de Canadese troepen verder op. Hun 
'bren carriers' bereikten Donk op dinsdag 12 september 1 944, kort na de middag. Het 
waren infanteristen van het South Alberta Regiment, behorend tot de Fourth Canadian 
Armoured Division, geruggesteund door de arti llerie van zware 55 ton wegende Sherman
tanks. Dit heuglijk gebeuren vond plaats op kermisdinsdag. De komst van de Canadezen 
en het besef dat de oorlog ter plaatse definitief voorbij was, drong het drama met de fami
lie De Prest op de achtergrond. Zoals overal werden de Canadezen uitbundig verwelkomd. 

Uit erkentelijkheid en oprechte dankbaarheid werd, op in itiatief van het feestcomité, op 
de eerste verjaardag van de bevrijding, kermisdinsdag 1 945, een kerkdienst ter nage
dachtenis van de gesneuvelde Canadezen gecelebreerd. 's Avonds was er om de bevrij
ding te vieren , een reuzentombola met muzikaal begeleide herbergtocht georganiseerd, 
die de naam "Taptoe" meekreeg. Een verdiend eerbetoon aan Canada en zijn strijd
krachten, die een ruim aandeel hadden in de bevrijding van België en in het bijzonder 
van onze contreien. l 227 



Kort na de dag van de bevrijding, 1 2  september 1 944: een rij zware Sherman-tanks van het South Alberta 
Regiment stationeert in de Brezendedreef. De druk van de bezetting is weggevallen, Donk kan weer vrij ademen. 
In de groep zijn te herkennen: Cecile en Paula Tamsyn, Elza, Gaston en Emiel Cockheyt en Petrus Cabooter. 

• A M OASSAOE O U  CANAOA 

fk dank U hartelijk voor Uw schrijven van 17 september, U heeft op een zeer aandoenlijke wijze de gevoelens uit· 
gedrukt van Uw landgenoten van het dorpje DONK en de gemeente MALDEGEM voor de Canadese soldaten die 
aan de bevrijding van Uw grondgebied hebben deelgenomen. 

Uw vrijwillige getuigenis van erkentelijkheid en dankbaarheid heeft me diep getroffen en ik weet dat ik de vertol
ker ben van al mijn landgenoten en in 't bijzonder van de canadese families waarvan één van de leden de uitein· 
delijke overwinning met zijn leven heeft moeten betalen, als ik U zeg, hoezeer ik het waardeer, dat de bevolking, 
al 25 jaar lang de vlam der herinnering ten opzichte van mijn land en het deel dat zijn zonen hebben genomen met 
de bevrijding, in stand heeft gehouden. 

Ik verzoek U, Heer Secretaris, mijn oprechte dankbetuiging evenals een afschrift van mijn brief aan al Uw vrien
den over te willen maken. 

Aanvaard, Geachte Heer Secretaris, mijn beste groeten. 

Met ware gevoelens van hoogachting, 'l::::,�) 
Paul Tremblay. 

De plechtige kerkdienst, waarin de Canadezen die vielen voor onze vrijheid - en het 
waren er toch meer dan elfduizend - op een bijzondere wijze werden herdacht, is gedu
rende 25 opeenvolgende jaren, telkens opnieuw gecelebreerd. Bij het beëindigen van 

deze lofwaardige traditie in 1 969, kregen wij van de Canadese Ambassade in Brussel 
een schrijven waarin het feestcomité hartelijk werd gefelicite·erd voor die volgehouden 
bl ijken van trouw en erkentelijkheid t.a.v. de Canadese bevrijders. De Taptoe, als slot van 

de kermis, is ononderbroken bl ijven voortbestaan 10• 



m. Naoorlogse feestelijkheden 

1. Het jubileum van pastoor D'Haese 

Begin 1 945 werd E .H.  Albert lngels aangesteld als onderpastoor te Ursel, pas op 30 apri l 
werd h ij te Donk vervangen door pater Albert Van Landschoot, geboortig van Adegem. 
Hij zou hier als coadjutor bl ijven tot hij als missionaris van Scheut naar Belgisch Congo 
kon afreizen. In die periode maakte Donk zich klaar om een groots feest te organiseren. 

E. H.  Albert lngels, van 1 942 tot 1 945 
coadjutor te Donk. 

Gouden priesterjubileum 

E.  Pater Albert Van Landschoot, 
coadjutor van 1 945 tot 1 946. 

Op 8 juli 1 945 werd het gouden priesterjubi leum van pastoor D'Haese met grote luister 
gevierd. Onder de kundige leiding van pater Van Landschoot en schoolhoofd Maurits 
H imschoot werd het een grandioos feest. Het jubi leum werd om 1 0  u. ingezet met een 
plechtige tweestemmige mis opgedragen door de jubilaris, bijgestaan door de eer
waarde heren lngels en Van Landschoot. 

In de namiddag trok een fijn verzorgde praalstoet door de straten van Donk. Er waren 
niet minder dan 36 groepen, waaronder 1 2  prachtig versierde wagens. De originele 
Congogroep oogstte bijzonder veel bijval. H iermee werd trouwens herinnerd aan het 
tweejarig verblijf van pastoor D'Haese in Belgisch Congo, waar hij aalmoezenier was 
geweest bij de eerste spoorwegexpeditie. Immers, de Onafhankelijke Congostaat werd 
in 1 908 door koning Leopold I l ,  soeverein vorst van dit uitgestrekt M idden-Afrikaans 
gebied, als Belgische kolonie aan ons land overgemaakt. Vanaf dat moment dienden de 
Congolezen zich te gedragen volgens het statuut van de Koloniale Keure. Reeds lang 
voordien waren de grondvesten gelegd voor de economische ontslu iting en ontplooi ing 
van Congo. Om dit te bespoedigen werd in 1 898, op in itiatief en onder impuls van Albert l 229 
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Thijs, vleugeladjudant van koning Leopold I l  en secretaris voor Congolese aangelegen
heden, de bovengenoemde spoorweg aangelegd die Matadi met Leopoldvil le (Kinshasa) 
zou verbinden. 

De sprekende groep 'Jezus en zijn apostelen' en de fijn opgebouwde Nazareth-wagen 
oogstten uitzonderlijk veel bijval. De ' Kiekenwagen' ,  typisch voor pastoor D' Haese, als 
gerenommeerd kweker en keurmeester in de pluimveesector, was een bevall ig juweeltje. 
De wagen droeg als opschrift: 

Deze kiekens, dik en vet, 

Waarop de Keur haar stempel zet, 

Leggen vele eieren van de pret 

Omdat hun Meester zo wordt lof gezet. 

Verder waren er de boerderijwagen van de Doornstraat, de wagen van de gedeporteer
den, de koningswagen en de wagen van de parochiestichting. Alle, ook de vredeswa
gen, die van 0.-L.-Vrouw en de sacramentenwagen, waren keurig opgetimmerd en rij
kelijk versierd. Stuk voor stuk een soort primitieve kunstgewrochten waarmee men het 
leven van weleer op het platteland trachtte uit te beelden. Arken met gedichten en 
opschriften ,  ook de meest lud ieke zoals "Geef maar gaze, Want 't is voor Pastoor 

D 'Haese", waren alom in het straatbeeld aanwezig. 

Een groots opgezette hulde met feestrede, uitgesproken door meester H imschoot, 
vormde de apotheose van die heugl ij ke dag.  Men mocht inderdaad van een geslaagd en 
succesrijk feest spreken; had de stoet van 1 930 met de schoolstrijd en de politieke intri
ges uit die tijd het rustige Donk zowat u iteengedreven, de stoet van 1 945 had het dorp 
weer verenigd. 

JUBELLIED 

ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum van E.H. JOSEPH D'HAESE 

Vijftig jaren mocht hij vroom 

Heilige geheimen plegen. 

Heel een volk tot zoen en zegen, 

Gunsten en genaden stroom. 

Refrein: 
Gulden staf en gouden kroon, 

Weze Hem het zinnebeeld 

Van het onverganklijk loon 

Waar de Heer hem mee bedeelt. 

Vijftig jaren bleef hij trouw 
In den rechterstoel gezeten 
En gaf reinheid van geweten 
Aan wie knielde in waar berouw. 

Vijftig jaren deelde hij 
't Tarwebrood der uitverkoornen 

Goot uit waarheidsvolle hoornen 

't Woord dat heilig maakt en vrij. 

Vijftig jaren heeft hij mild 

Goede herder, tijd en krachten 

Tot een leed en pijn verzachten 
Van zijn kudde, veil gewild. 

. . 



F E E S T W I J Z E R  
Zaterdag avond 7 Juli aankondiging van het feest door kanongebulder. 

Zondag voormiddag te 10 ure in de parochiale kerk van den H. Jozef plech

tige dankmis, met assistentie. Door· het mannen- en vrouwenkoor wordt uitgevoerd de 

tweestemmige mis Missa Quarta, van Alph. Moort\jat. Gelegenheidssermoen door den 

E. H. Albert Engels, gewezen onderpastoor te Donk. Na de mis plechtig Te Deum. 

In den namiddag plechtige optocht door de versierde straten van Donk. 

Wegwijzer van den stoet. 
Vorming aan het kerkhof. Vertrek te 3 u. langs Brezendedreve, Donkstraat, Heirweg 

Striepe, Kroone, Donkstraat, Moleneindeke, Donk, waar hij opgesteld wordt rond qe 

eeretribune. 

Orde van den stoet. 
1 Ruiters - Vaandeldragers. 
2 Ruiters - groep. 
3 M'uziek 4:Nut en Vermaak>. 
4 Wilde negers. - groep. 
5 Missionariswerk in Congo - wagen 
6 Ruiters. - groep. 
7 De boerderij, - groep. 
8 De boerderij. - wagen. 
9 De kiekenkweek. - wagen. 

10 Kl pperd-ans. - folkl. groep. 
11 Wijtewagen. - folklore. 
12 Ruiters. 
13 Gec'.eporteerden : 

a) Vertrek. - wagen. 
14 b) Onderduikers. - wagen. 
15 c) In Duitschland. - wegen. 
16 d) Teru�ketr. - wagen 
17 Hulde a a n  den Koning 

a) Ruiters. 
18 b) Groep. 
19 c )  Wagen. 
20 A11 ngenomen jongensschool met 

vlag. - groep, 

21 De Kabouters zijn ook van de 
partij, - groep. 

22 A[!..Ilgenomen meisjesschool met 
vlag. - groep. 

23 Meisjes onder moeë.ers paraplu. 
24 S �ichtin.g der Christi-kerk. wagen 
25 Meisjes jeugdbond. - groep. 
26 0. L. Vr ven Vrede. - wagen. 
?.7 Ruiters. - groep 
23 Naar del'\ tempel - gi.oep. 
29 v,ucht naar Egyi:te. - groep. 
3J De H. Familie te Nazareth. -

wagen. 
31 Jezus en de aposte!en. - spre

kende groep. 
32 De H. Sr:.cramenten. - groep, 
33 He t  werk van den priester. -

wagen. 
34 Notabelen. 
35 De Eerwaarde Jubilaris. 
36 Ruiters. - groep. 

Slotplechtigheid op het plein,  rond de tribune. 
1 Jutellied. 2 stemmig. 6 Aanbi-eden ven het feestgeschenk 
2 A:gifte van brieven en ruikers 7 Jubellied door Petrus C aJ::>.Joter. 
3 Brief in naam der schoolkinc'.eren 8 Wederwoord van den Eerwa.ar-
4 Brief in naam der .Jeugd . den Jubilaris. 
5 Feestrede in naam van •t volk. 9 Slotzang. Hij leve lang. 3 stem. 

·s Avoné.s te 8 u. VOLKSSPELEN 

Te 9 30 u. ZANGWEDSTRIJD. 
Inschrijving gratis op de tribune. 

V U U R W E R K. 

1 Koers om ter traagst 
2 Flesch water vullen met lepel. 
3 Lepelkoers. 

Het feestcomiteit is niet verant
woordelijk voor de ongevallen. 

HET FEESTCOMITEIT. 

Het gouden jubileum van de pastoor was duidelijk een hoogtepunt In het rijke roomse leven van de naoorlogse 1 231 tijd. Geheel Donk werkte enthousiast mee aan dit feestprogramma. 
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Jonge Donkenaren kropen maar wat 
graag in de huid van Congolese in
boorlingen. De strenge blik van André 
Cockhuyt handhaafde de discipline. 

Een stoet opgebouwd door eigen 
mensen kon gegarandeerd op mas
sale belangstelling rekenen. Die 
zonnige namiddag kon men in Donk 
op de koppen lopen. 

Ool<"'t Maldegemsch Muziek" was 
van de partij, netjes op zijn zondags, 
maar op kleurige uniformen diende 
nog wel een tijdje gewacht. 



Pastoor D'Haese in zijn laatste levensjaar, te midden van "zijn jongens" die tijdens de oorlog verplicht tewerk
gesteld werden, maar het geluk hadden naar hun haardstede te kunnen terugkeren. 

2. Terugkeer van de gedeporteerden 

Op 1 2  augustus 1 945 (enkele jongeren van Donk, onder wie ook ondergetekende, waren 
vanaf half april onder de wapens geroepen en verbleven voor hun mi l itaire opleiding op 
dat ogenbl ik in Groot-Brittannië) werd andermaal feestgevierd. Ditmaal ter gelegenheid 
van de zegevierende terugkeer van de gedeporteerde Donkenaars die gedurende de 
oorlog in Duitsland verplicht tewerkgesteld waren. 

Op vraag van de parochiepriesters hadden de zusters Maricolen voor d it feestelijk weer
zien bereidwil l ig hun klaslokalen ter beschikking gesteld . De gezel l igheid van de ' koffie
tafel' waarvoor het weggevoerdencomité had gezorgd, werd echter overschaduwd door 
het feit dat één van onze dierbare jongeren nooit zijn fami l ie noch haardstede heeft 
mogen terugzien . Arthur Cherlet was, zoals reeds hierboven vermeld in 1 944, ver van de 
zijnen aan een infectieziekte overleden. 
Een met bloemen omkranste foto van Arthur werd na die heuglijke bijeenkomst aan zijn 
diepbeproefde fami l ie overhandigd. Dit was een van de laatste in itiatieven die pater Van 
Landschoot in Donk heeft genomen. 
De oorlog liep ten einde en stilaan werden de diplomatieke betrekkingen in de wereld 
hernomen. Ook het transport ging stilaan weer functioneren. De trafiek op de overzeese 
gebieden kwam nu ook op kruissnelheid, zodat pater Albert op 28 apri l 1 946 Donk kon 
verlaten om in juni als missionaris af te reizen naar het Kasaïgebied in Belgisch Congo. 

n. De rijke oogst aan roepingen 

Onder het pastoorschap van pastoor D'Haese ontloken volgende roepingen: 

1 .  Zuster Maria-Veronica (Camil la) De Deyne, geboren te Maldegem-Donk op 26 mei 
1 899 als dochter van Frederik en Pharaïlde Jonckheere, trad op 2 november 1 923 in bij 
de congregatie van de Zwarte Zusters van Bethel in Brugge. l 233 
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2 .  Zuster Gabriël le (Marie) De Deyne, geboren te Maldegem op 24 januari 1 902 als doch
ter van Frederik en Phara'llde Jonckheere, trad op 8 september 1 926 in bij de congrega
t ie van de Zwarte Zusters van Bethel in Brugge. 

3. Zuster Angelina (Clarisse) De Brabander, geboren te Maldegem-Donk op 9 juni 1 907 
als dochter van Hippol iet en Virg in ie Thys, trad op 8 september 1 932 in bij de congre
gatie van de Witte Zusters van Afrika en werd missionaris in Belgisch Congo. 

4. Zuster Marie-Frederik (Gabriëlle) De Deyne, geboren te Maldegem-Donk op 29 janu
ari 1 908 als dochter van Frederik en Phara'llde Jonckheere, trad op 8 september 1 933 in 
bij de congregatie van de Jacht te Heverlee en werd missionaris in Belgisch Congo. 

5 .  Zuster Marie-Christiane (Pau la) Goossens, geboren te Maldegem-Donk op 28 juni 
1 91 8  als dochter van René en Clemence Longuevi l le, trad op 1 9  maart 1 935 in bij de 
congregatie van de Zusters Maricolen te Deinze. 

6. Pater Omer Jonckheere, geboren te Maldegem-Donk op 24 apri l 1 91 1  als zoon van 
Camiel en Nathalie Van Rie, werd priester gewijd als missionaris van Scheut op 4 augus
tus 1 936. M issionaris op de Fi l ippijnse eilanden. 

7. Zuster Marie- Irène (Jul ia) Goossens, geboren te Maldegem-Donk op 1 0  november 
1 92 1  als dochter van René en Clemence Longuevi l le, trad op 2 februari 1 938 in bij de 
congregatie van de Zusters Maricolen te Deinze. 

8. Zuster Maria-Germana (Marie) De Deyne, geboren te Maldegem-Donk op 1 7  april 
1 920 als dochter van Joseph en Helena Cockhuyt, trad op 21 mei 1 943 in bij de con
gregatie van de Zwarte Zusters van Bethel te Brugge. 

o. Het plotse heengaan van pastoor D'Haese 

In de namiddag van d insdag 21 mei 1 946 ging pastoor D'Haese naar het Eibey om de 
laatste sacramenten toe te dienen aan Theodoor De Sutter. Die bediening en stervens
begeleiding hadden de pastoor ten zeerste vermoeid. Na een nochtans smakelijk avond
maal werd hij tijdens de nacht onwel, zodat dokter Timmerman er moest bijgehaald wor
den. Op 22 mei 's middags ontving hij op zijn beurt de ziekenzalving uit de handen van 
onderpastoor Wellekens uit Middelburg ,  en ontsl iep omstreeks 22 u. in de Heer. Op 
maandag 27 mei 1 946 werd pastoor D'Haese onder zeer grote volkstoeloop begraven. 

Bij het overlijden van de pastoor was het kerkbestuur als volgt samengesteld: Camiel 
Jonckheere, voorzitter, Gustaaf Huyghe, secretaris, Emiel Cochuyt, schatbewaarder, 
Prosper De Deyne (onze stiefvader) en August Roels, leden. 

Tijdens de ambtstermijn van Joseph D'Haese als pastoor van Donk waren achtereen
volgens Charles Rotsart de Hertaing , Hector Cuelenaere, Jozef De Lille, Maurice De 
Meyere, H ippoliet Cuelenaere en Jul ien Wil lemarck burgemeester van Maldegem. Het 
gehucht Donk werd in het gemeentebestuur successievelijk vertegenwoordigd door 
raadslid en schepen August Verleye, schepen Camiel De Sutter en raadslid Camiel 
Wittoeck. 



l VII. Seràfien Van 1\vermaet ,t 
f' 

1 94G- 1 95-1 1 

Op 29 mei 1 946 werd E .H .  Serafien, Marie, Alfons Van Avermaet, geboren te Eeklo op 
1 3  augustus 1 900 als zoon van Bernard en van Clemence Bauwens, pastoor benoemd 
te Maldegem-Donk. H ij was priester gewijd op 20 december 1 924 en fungeerde achter
eenvolgens als onderpastoor te Zeveneken, Assenede en Zevergem. Op 30 juni 1 946 
werd hij te Donk geïnstalleerd door Z.E .H .  De Paepe, deken te Eeklo. Als getuigen tra
den op: E .H.  Josson en E .H .  Paul De Sutter, neef van de toekomstige zielenherder. 

Met de nieuwe pastoor zou het voor de Donkse parochiegemeenschap wel even wen
nen zijn .  Was de ingesteldheid en aanpak bij pastoor D'Haese vrij realistisch, volks en 
secularistisch, dan zal zijn opvolger zich meer ideal istisch, streng dogmatisch en zelfs 
ascetisch opstellen . De invloed van priester Edward Poppe, die hij in 'de C . l .B . I . '  (Centre 
d' lnstruction pour Brancardiers et lnfirmiers) te Leopoldsburg nog gekend had en met 
vroomheid vereerde, was hieraan niet vreemd. 

Bij zi jn komst in Donk vond pastoor Van Avermaet de pastorie in een erbarmelijke toe
stand;  daar waren de uiteenlopende bezigheden van zijn voorganger all icht niet vreemd 
aan. Aan het sterk vervallen gebouw moest dringend iets gedaan worden. De herstel l in
gen werden geraamd op 40.000 fr. Het gemeentebestuur zou tegemoetkomen voor een 
bedrag van 30.000 fr. De werken werden u itgevoerd door de gebroeders Cockhuyt, 
Marcel Timmerman en Albert Vandenbossche en kostten in totaal 36. 1 37,65 fr. 

De kerk zelf werd nog zeer primitief verlicht met petroleumlampen. Eén van zijn eerste 
werken was dan ook het laten plaatsen van elektrische verl icht ing. Dat werk zou aan-
vankelijk worden uitgevoerd door de gebroeders Reyniers van Maldegem, maar werd l i  wegens allerlei omstandigheden door A. Van Massenhove uit Moerkerke tot een goed 1 
einde gebracht. De werkzaamheden waren begonnen op 1 4  september en werden 
beëindigd op 23 november 1 946. De kosten bedroegen 1 5.000 fr. 
Het koor van de kerk werd verrijkt met een mooie zi lveren godslamp, afkomstig van de 
kerk van Zevergem en geschonken door E .H .  Josson, pastoor aldaar. 

Op 30 juni 1 946 werd 
Serafien van Avermaet door 
de voltallige kerkraad en 
onder een toeloop van veel 
Donkenaars hartelijk verwel
komd. Op de foto zien we o.a. 
de kerkmeesters Camiel 
Jonckheere, Gustaaf Huyghe 
en August Roels; verder ook 
nog meester Himschoot, juf-
frouw M. Van Den Bossche [ en Richard De Brabander. 235 



a. Nieuwe koster-organist 

Op 1 9  december 1 946 overleed, heel onverwacht, Petrus Cabooter, sedert een vijftien
tal jaren koster-organist in onze St.-Jozefskerk (onder pastoor D'Haese in 1 931  aanvaard 
als koster, na het ontslag van Camiel De Sutter). Petrus Cabooter was een eenvoudig en 
rechtschapen man; hij was praktisch aangelegd en knapte, naast zijn werk in de kerk, 
nog al lerlei klusjes op, om en rond kerk en pastorie. 
Een n ieuwe koster-organist vinden, was geen groot probleem. "In de vergadering van 

januari 194 7  besloot het kerkbestuur op verzoek van E.H. Van Avermaet aan de 

Bisschoppelijke Kostersraad de heer Paul De Ceuninck, onderwijzer, (zoon van August, 

onderwijzer en koster-organist alhier, overleden in 1929 in Maldegem), als koster-organist 

te benoemen . . . " Aldus het verslag van de vergadering van de kerkraad. Het antwoord 
van het bisdom was positief, wat voor de betrokkene een onmiddell ij ke indiensttreding 
betekende. 

b. Parochiaal leven 

Op 1 5  mei van het jaar 1 947 werd het 25-jarig jubi leum gevierd van de inwijding van de 
Lourdesgrot en de omgang van 0.-L.-Vrouw van Zeven Weeën. Er werd een n ieuw 
beeldje van de Hei l ige Bernadette aangekocht, dat bij deze gelegenheid en onder grote 
belangstel l ing, plechtig werd ingezegend. Samen met het beeldje, dat 500 fr. had gekost, 
werden voor de verl ichting twee lantaarns aangekocht voor de prijs van 768, 70 fr. 

I n  hetzelfde jaar, op 1 7  en 24 augustus, werd ook het 50-jarig jubi leum van de inwijding 
van de kapel letjesomgang van Sint-Antonius Abt gevierd. De installatie van die omgang 
dateerde immers u it het jaar 1 897. 

De Bond van het Hei l ig Hart, in de naoorlogse jaren nog steeds een belangrijk instrument 
voor de geloofsbeleving werd ter gelegenheid van de Biddag van 4 december 1 947 
heropgericht. Het triduüm, door de parochianen massaal bijgewoond, werd gepredikt 
door pater Godefroy. Succes bleef n iet uit: 202 volwassen mannen en jongelingen l ieten 
zich als lid inschrijven. De Hei l ig-Hartbondijveraars van het eerste uur waren: Richard 
Van Landschoot, Leopold De Deyne, Georges Van Nevel, Marcel Hurtekant, Georges 
Huyghe, Wil lem Baute, Napoleon Van de Genachte, H i laire Grammens, Maurits Stevens 
en Georges Van Herzeele. 

I n  1 948 vierde de Boerinnengilde van Donk haar 25-jarig bestaan. Proost was toen E .H .  
Serafien Van Avermaat en de bloeiende vereniging werd nog steeds geleid door voorzit
ster Sidonie Verleye-Lateste, bijgestaan door haar ijverige secretaresse El isa De Deyne
Zegers. 

De exacte datum van de oprichting van de Donkse ACV-afdeling (Algemeen Christelijk 
Vakverbond) hebben wij n iet meer kunnen achterhalen. Volgens gewezen OCMW-voor
zitter, gemeenteraadslid en vakbondsafgevaardigde Raymond De Clercq moet dat eind 
1 947, beg in  1 948 geweest zijn. Eén van de pioniers was Arthur Reybrouck, de eerste 
plaatselijke voorzitter. H ij vormde samen met pastoor Van Av�rmaet, Octaaf Depickere, 
Omer Vercruysse, M ichel Cromheecke en Marcel Welvaert het eerste bestuur. Korte 
daarna werd het bestuur verru imd met Maurits Vandenbossche, Omer Pal let, René 
Pallet en Roger Depickere. 



In vervanging van het kerkelijk weekblad "Onze Plicht" werd vanaf 3 april 1 949 gekozen 
voor het weekblad "Ons parochieblad". Nagenoeg alle gezinnen l ieten er zich op abon
neren. 

Ter gelegenheid van de septemberkermis van 1 951 werd het 75-jarig bestaan van de 
parochie herdacht met een plechtige eucharistieviering. Vier jaar nadien zal één van de 
belangrijkste straten van Donk naar pastoor Theodoor De Swaef, stichter van de paro
chie, worden genoemd. 

c. Materiële aanwinsten 

De blaasbalg van het orgel werd in oktober 1 947 nagezien en grondig hersteld door 
Cornei l le De Paepe uit Brugge, voor de som van 657 fr. Een nieuwe katafalk voor de 
begrafenisdiensten werd vervaard igd door de gebroeders Cockhuyt. Zij kostte 455 fr. 
Op 30 oktober 1 947 werd, voor het eerst, door smid Arthur De Jaegher in de kerk een 
kolenkachel geplaatst. De prijs bedroeg 1 .625 fr. 
Voor de prijs van 2 .075 fr. leverde de firma Jacquaert uit Brugge een nieuwe koperen 
paaskandelaar. Nieuwe kerkstoelen werden aangekocht bij de firma B. Pype te Menen 
voor de prijs van 1 90 fr. per stuk. 

d. Het kerkhof en de grondvergunningen 

Aangezien de grond op het kerkhof tot hiertoe verkocht werd tegen de lage prijs van 240 
fr. per m2 drong zich een herziening van de bestaande tarieven op. I n  de gemeenteraad 
van 1 3  november 1 947 werd beslist de gronden van 1 e  en 2e categorie te verkopen 
tegen respectievelijk 1 .000 en 600 fr. , waarvan een deel voor de kerkfabriek van 
Maldegem-Donk. De verdeling zou als volgt gebeuren : 

1 e Categorie (aan de wegels): 
a. aandeel kerkfabriek 
b. aandeel gemeente 
c. aandeel C.0.0. 

2e categorie (overal elders) 
a. aandeel kerkfabriek 
b. aandeel gemeente 
c. aandeel C.0.0. 

1 .000 fr. 
750 fr. 
1 67 fr. 
83 fr. 

600 fr. 
450 fr. 
1 00 fr. 
50 fr. 

In de gemeenteraad van 27 november 1 948 werd echter beslist dat voortaan één derde van 
de opbrengst van de grondvergunningen m.b.t. het kerkhof te Donk aan de kerkfabriek van 
Donk zou ten goede komen. Terzelfder tijd werd de huishuurvergoeding voor de pastorie 
van Donk op 4.000 fr. gebracht. Voor Kleit was vroeger reeds dezelfde regeling getroffen. 

e. Een verfraaiing met een nuttig effect 

Aangezien de uit pleisterkalk bestaande muurpl int aan de binnenkant van de kerk door 
het heen en weer geschuifel van de kerkstoelen reeds fel beschadigd was, l iet de 
pastoor die plint, bij het begin van het jaar 1 949, door de firma Van der Cruysse uit 
Brugge bezetten met speciaal geharde Zweedse tegels. l 237 
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De één meter hoge paarsblauwe pl int, vakkundig in  strekse lagen aangebracht, bood 
ettel ij ke voordelen, die de financiële u itgave méér dan verantwoordde. Het materiaal was 
van prima kwaliteit, verstevigde de muren, vrijwaarde het pleisterwerk tegen mogelijke 
krassen of andere schade en gaf op de koop toe nog een decoratieve aanbl ik met res
pect voor de neogotische stijl van het kerkgebouw. Jammer dat bij de restauratie van 
1 987-1 993 deze kostbare muurbekleding werd verwijderd. 
Hetzelfde bedrijf vernieuwde het gaanpad dat de pastorie met de straat verbindt. Voor 
beide werken betaalde de pastoor de som van 8.1 20 fr. + 2. 754,50 fr. = 1 0 .87 4,50 fr. 
Ook het kruis op de torenspits van de kerk werd hersteld door de firma Van Moer uit 
Mechelen voor 3.970 fr. 

f. Personalia 

E.H. René Vereecke werd in 1 950 zondag
onderpastoor in Donk. 
Dertig jaar later werd hij pastoor-deken te 
Maldegem. 

a. Op 2 oktober 1 949 nam Gustaaf Huyghe - wegens ziekte - ontslag als kerkmeester. 
H ij werd vervangen door Gustaaf Tamsyn uit de Veldhoekstraat. 

b. I n  jul i  1 950 werd pastoor Serafien Van Avermaet door het bisdom Gent een helper toe
gestaan die hem, al leen 's zondags bij het celebreren van de H. M is en het verzorgen 
van andere liturg ische diensten, zou ter zijde staan. E .H .  René Vereecke werd de eerste 
adjunct-parochiepriester, in de volksmond de "zondagonderpastoor", die de parochie 
Donk officieel werd toegewezen. E .H .  Vereecke, geboren in Sleidinge op 31 jul i 1 921 , 
werd priester gewijd te Gent op 1 5  juni 1 946 en met Pasen 1 9�9 benoemd tot leraar aan 
het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo. Vanaf Pasen 1 964 zal hij echter superior worden van 
het 0.-L.-Vrouwcol lege te Oudenaarde. Op 1 6  januari 1 972 werd E .H .  Vereecke pastoor
deken van Kruishoutem en op 3 maart 1 979 ten slotte pastoor-deken te Maldegem. 



g. Op het gemeentebestuur kon worden gerekend 

Op de gemeenteraad van 1 5  juni 1 95 1  werd besloten een nieuw voetpad aan te leggen 
voor de ingang en rondom de kerk. Ook de huishuurvergoeding voor de pastorie werd 
aangepast en op 1 0.000 fr. gebracht. 

h. Geroepen tot dienstbare liefde voor God en de· mensen 

1 .  Zuster Maria-ldesbalde (Jul ia) De Deyne, geboren te Maldegem-Donk op 9 septem
ber 1 924 als dochter van Jozef en van Helena Cockhuyt, trad op 8 december 1 949 in bij 
de congregatie van de Zwarte Zusters van Bethel te Brugge. 

2. Zuster Maria-Edwarda (Esther) De Deyne, geboren te Maldegem-Donk op 4 novem
ber 1 925 als dochter van Jozef en van Helena Cockhuyt, trad op 8 september 1 950 in 
bij de congregatie van de Zusters van het Geloof te Tielt. Ze werd missionaris in Belgisch 
Congo. 

3. Zuster Maria De Brabander, geboren te Maldegem-Donk op 1 3  augustus 1 928 als 
dochter van Maurice en van Rachel Van Loo, trad op 8 september 1 950 in bij de con
gregatie van de Zwarte Zusters van Bethel te Brugge. 

4. Zuster Lydie Van den Bossche, geboren te Maldegem-Donk op 20 oktober 1 926 als 
dochter van Georges en van Marie De Zwaef, trad op 8 september 1 950 in bij de con
gregatie van de Zusters van het Geloof te Tielt. 

i. Een voorlopig afscheid 

Wegens gezondheidsredenen ging pastoor Van Avermaet eind 1 95 1  op rust in het nabije 
Middelburg. Het sti l le dorp moet een gunstige invloed op de pastoor gehad hebben, 
want al heel vlug werd zijn gezondheidstoestand merkbaar beter, zodat de rustperiode 
van E.H. Van Avermaet eerder beperkt bleef. Tijdens zijn afwezigheid werd het beheer 
van de parochie overgenomen door E. H. Karel De Cock. 

Op dat ogenbl ik maakten de volgende personen deel uit van het kerkbestuur: Camiel 
Jonckheere, Prosper De Deyne en Emiel Cochuyt waren respectievelijk voorzitter, secre
taris en schatbewaarder; pastoor Van Avermaet, August Roels en Gustaaf Tamsyn waren 
de leden. 

Gedurende de eerste ambtstermijn van Serafien Van Avermaet als pastoor van Donk 
waren achtereenvolgens Jul ien Wil lemarck en Hippol iet Cuelenaere burgemeester van 
Maldegem. Het gehucht Donk werd in het gemeentebestuur vertegenwoordigd door de 
raadsleden René Coene en Octaaf Landschoot. 

! .  
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l VIII .  &'arel De Cock · 

1 9 5 1 - 1 953 

Op 26 november 1 95 1 , feest van Sint-Johannes Berchmans, werd E .  H .  Karel De Cock 
door Mgr. Calewaert benoemd tot pastoor te Maldegem-Donk. 
Pastoor De Cock, afkomstig van Sint-Niklaas, was gedurende twintig jaar leraar aan het 
college te Lokeren en vijf jaar aalmoezenier-directeur in het bejaardentehuis te Sint
Amandsberg. H ij werd op 9 december 1 951 plechtig aangesteld als pastoor van de 
parochie Donk. 
Muzikaal voelend en ten zeerste begaan met een stij lvol le en verzorgde eredienst, l iet hij 
reeds bij het begin  van het jaar 1 952 het waardevolle kerkorgel nazien en de blaasbalg, 
die nog steeds met pedaal bediend werd, elektrificeren. 
Als kroon op het werk organiseerde h ij in februari 1 952 een orgelconcert met de befaam
de organist dom Veys van de benedictijnenabdij van Zevenkerken in Loppem. De toe
gangsprijs voor het concert, dat druk werd bijgewoond, diende om de kosten te helpen 
dekken van het nieuwe aandrijfmechanisme van de blaasbalg .  

a. Een toonbeeld van godsvrucht en cultuur 

Pastoor De Cock was, de heilsboodschap van zijn goddelijke Meester "Ga en onderwijs 
" . " i ndachtig ,  gekomen om te d ienen en de ' Imitatio Christ i ' ,  toegeschreven aan Thomas 
a Kempis, onverkort in praktijk te brengen. H ij wilde dat concretiseren door het christe
l ij k  ideaal van onthechting aan wereldse zaken, in goede en kwade dagen, in armoede, 
vervolging en lijden, na te volgen. Ook het oudtestamentische bijbelboek "Prediker", 
handelend over de niet igheid en de vergankelijkheid van het aardse leven, was een van 
zijn inspiratiebronnen. 

H ij was een vurig ijveraar voor de verering van het H.  Hart van Jezus en de H. Eucharis
tie. Ook de devotie tot 0.-L.-Vrouw droeg hij hoog in het vaandel. Met de toestemming 
van het bisdom l iet hij het "Spel van de Twee Harten" uitvoeren in de kerk. Deze evoca
tie, waarvan de tekst van zijn hand, onder zijn leiding voor het publiek werd gebracht, 
oogstte veel succes. 

H ij stichtte de H.-Misbond voor de kinderen en steunde de initiatiefnemers en de vele stil
le werkers in het verenigingsleven. Boerinnenbond. BJB, Mariacongregatie, Heilige Kinds
heid en noem maar op, groeiden en bloeiden onder het wijze beleid en de impulsen van 
de dorpsherder. Als promotor van toneel-, muziek- en schilderkunst bracht pastoor De 
Cock bij velen het gevoel en de appreciatie voor schoonheid en esthetiek tot ontwikkeling. 

Geregeld organiseerde h ij recol lecties, zowel voor de volwassenen als voor de jeugd. 

Telkens wist h ij gerenommeerde predikanten aan te trekken om eens een andere klok te 

laten horen, met de enige bedoel ing het christelijk geloof en het zedelijk bewustzijn bij 

de hem toevertrouwde parochianen te verdiepen. 

Naast de zielzorg kreeg het onderhoud van kerk en pastorie ook de volle aandacht van 
de pastoor; vooral meubilair, zi lver- en koperwerk kregen een flinke opknapbeurt. 



Van 1 tot 4 februari werd voor de leden van de Mariacongregatie een retraite gepredikt door pater Van 
Haelemeersch, redemptorist. Bij die gelegenheid werd een foto genomen met de Mariagrot op de achtergrond. 
Op de eerste rij herkennen we v.l.n.r.: Christiane De Brabander, Edith Jonckheere, Denise Tamsyn, Alice 
Meerschaert, Cecile De Brabander, Jenny Vannevel, Esther Reybrouck, Denise Goossens en pastoor Karel De 
Cock. 
Verder ontwaren we nog: Hedwige De Brabander, Mariette Van de Kerckhove, Simonne Cochuyt, Paula 
Grammens, Monique Martens, Simonne Crul, Clarisse Cromheecke, Lucrèce Henneman, Cecile Dhaenens, 
Lina Van Herzeele, Julia De Roose, Jacqueline De Bruycker, Hedwige De Naegel, Magdalena Mouton, Lydie 
Crul, Maria Van Hoecke, Irène Mouton, Alina Tamsyn, Nelly Buttel, Julia De Zwaef, Cecile Longueville, Mariette 
Van Rie, Alina Vandenbon, Rosette Timmerman, Maria De Brabander, Lucrèce Tamsyn en de predikant pater 
Van Haelemeesch. 

b. Ook de roepingen bleven niet uit 

1 .  Zuster Angèle De Brabander, geboren te Maldegem-Donk op 9 oktober 1 930 als 
dochter van Richard en van Alida De Schepper, trad op 8 december 1 95 1  in bij de con
gregatie van de Zwarte Zusters van Bethel te Brugge. 

2. Zuster Cleophas (Alice) Baute, geboren te Maldegem-Donk op 27 maart 1 927 als 
dochter van Polidoor en van Marie-Louise Van Daele, trad op 2 februari 1 952 in bij de 
congregatie van de Zusters van het Geloof te Tielt . 

3. Zuster Marie-Christiana (Cecile) Van Landschoot, geboren te Brugge op 1 5  jul i  1 934 
trad op 1 2  augustus 1 952 in bij de congregatie van de Zusters Arme Klaren te Eeklo. 

4. Zuster Angèle Van Houcke, geboren te Sijsele op 27 februari 1 930 als dochter van 
Leon en van Emma Van Hove, trad op 8 september 1 952 in bij de congregatie van de 
Zusters van 0.-L.-Vrouw van Zeven Weeën te Ru iselede. l 241 
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c. Een beleid dat slechts een overgang betekende 

Op 31 maart 1 953 werd E .H .  Karel De Cock benoemd tot pastoor te Verrebroek. Een ide
alist en goed mens ging van ons heen. Helaas speelde de realiteit hem ook soms wel par
ten, men durfde wel eens misbruik te maken van zijn goedgelovigheid en menslievendheid. 

Eind maart 1 953 stierf kerkmeester Gustaaf Tamsyn. H ij werd op 5 april 1 954 als l id van 
de kerkraad vervangen door Jules Coppens. In de samenstel l ing van de kerkraad ver
anderde er tijdens de periode van pastoor De Cock verder niets. Tijdens zijn ambtster
mijn was H ippoliet Cuelenaere burgemeester van Maldegem. Het gehucht Donk werd in 
het gemeentebestuur nog steeds vertegenwoordigd door de raadsleden René Coene en 
Octaaf Landschoot. 

Hippoliet De Brabander, 5de voorzitter
kerkmeester ( 1 9 1 7- 1 924). 

Camiel Jonckheere uit de Ziltedreef, 
6de voorzitter-kerkmeester ( 1 924-1 957). 

Achtereenvolgende voorzitters van de kerkraad 

Prosper De Deyne uit de Brezendedreef, 
?de voorzitter-kerkmeester ( 1 957-1 984 ) . 

Triphon De Brabander uit de Brezendedreef. 
8ste voorzitter-kerkmeester ( 1 984- 1 990). 



L IX. Serafien Van Avermaet 

1 953- 1 984 

Met hernieuwde krachten en vol ijver nam E .H .  Serafien Van Avermaet in april 1 953 zijn 
taak als parochieherder weer op. 
Op Sacramentsdag van het jaar 1 953 organiseerde h ij voor de eerste maal het Feest van 
de Heil ige Kindsheid. 

Tijdens de zitt ing van de kerkraad van 4 april 1 954 werd pastoor De Cock als l id van de 
kerkraad officieel vervangen door pastoor Van Avermaet. 
1 954 was het Mariajaar. De pastoor noteerde dat er tijdens de eerste zes maanden van dat 
jaar geen enkel sterfgeval was ten gevolge van ziekte of ouderdom; tot dan toe een uniek 
feit in de Donkse geschiedenis. In diezelfde periode werden twintig kinderen geboren. 

Dat de Mariadevotie nog iets betekende voor veel parochianen bl ijkt uit het feit dat een 
tiental parochianen op hun erf een miniatuur-Lourdesgrot oprichtten , terwijl 49 andere 
inwoners een Mariakapelletje aankochten om aan hun hu isgevel te bevestigen. De 
kapelletjes waren van de hand van Georges Verschoore, de dorpstimmerman. Nog als 
herinnering aan het Mariajaar werd op zaterdag 27 november 1 954 op het kruispunt 
Brezende- en Passiedreef, op in itiatief van de BJB een Mariakapel geplaatst. De grond
eigenaar, ridder Claude de Ghell inck d'Elseghem, gaf daartoe graag de toestemming. De 
kapel werd plechtig ingewijd op 5 december van hetzelfde jaar. 

a. De gemeente droeg regelmatig haar steentje bij 

In februari-maart 1 955 werd de kerk herschilderd; dat werk werd u itgevoerd door L. Van 
Meenen, een schilder uit Moerkerke. Het opfrissen van de kerk kostte 45.000 fr. De 
kosten werden gedragen door het Maldegemse gemeentebestuur, dat op 1 4  oktober 
1 954 een buitengewone toelage van 45.000 fr. l iet stemmen. 

Eveneens in  1 955 herstelde Georges Vanparrys uit Maldegem het torenuurwerk voor de 
prijs van 2 .600 fr. De firma Van Qual l i  uit Gavere voerde herstel l ingswerken uit aan de 
kerktoren en verguldde de wijzerplaten van het torenuurwerk. Alles samen kostte dat 
1 6.400 fr. Ook voor die werken was er een gemeentelijke tegemoetkoming uitgetrokken. 

I n  oktober van hetzelfde jaar werden opnieuw grote restauratiewerken, maar nu aan 
muren en dakgoten van het kerkschip door de firma L. Van Quall i uitgevoerd voor de 
som van 43.500 fr. Daarvoor was in een gemeentelijke toelage van dezelfde orde van 
grootte voorzien, toegestaan in de gemeenteraad van 1 7  november 1 955. 

Door de zorgen van het gemeentebestuur werd de aardeweg, nu Arnold Van 
Maldeghemlaan, gekasseid, zodat die weg als volwaardige straat beter begaanbaar 
werd en ook door de sacramentsprocessie kon gevolgd worden. 

Op voorstel van pastoor Van Avermaet en in samenspraak met het Donkse feestcomité, 
gaf het gemeentebestuur van Maldegem n.a.v. de 75ste verjaring van de stichting van l 243 



de parochie aan de toegangsweg vanaf de kern van Donk naar het spoorwegstation, de 
naam "Pastoor De Swaeflaan" .  Kanunnik De Swaef, achterneef van de eerste pastoor van 
Donk, was aanwezig toen die oude verbindingsweg, op 1 1  november 1 955, als Pastoor 
De Swaeflaan officieel werd opengesteld. Schepen Omer Van den Bruaene knipte het l int ,  
waarna het dankwoord werd u itgesproken door gemeenteraadslid René Coene. Aan de 
triomfboog bi j  de ingang prijkte het volgende passende jaarschrift: '"n Schone lange laan, 
van wij len priester De Swaef zijn kleine parochie, vereeuwigt zijn naam".  

b. De oprichting van de KWB 

De Kathol ieke Werknemersbeweging of KWB werd opgericht op 6 november 1 955. De 
eerste voorzitter was Jul ien De Naegel. H ij werd bijgestaan door Emiel Cockhuyt en 
Octaaf Depickere, respectievel ij k  ondervoorzitter en secretaris. Samen vormden zij het 
dagelijks bestuur. Eind de jaren vijftig zag het voltal l ige KWB-bestuur eruit als volgt: 
pastoor S. Van Avermaet, Jul ien De Naegel, Octaaf Depickere, Arthur Reybrouck, Omer 
Van Hauwenhuyse, Richard Van Loo, Marcel Welvaert, Paul Vercruysse, Herman 
Roeygens en Bertrand Pol l ier. 

c. Een nieuwe schooloorlog 

Ook in 1 955 brak, voor de derde maal , een schoolstrijd los die nu over het hele land zou 
woeden. De parochie Donk stelde zich, onder de leiding van pastoor Van Avermaet zoals 
alle parochies fl ink teweer en verklaarde zich solidair met de campagne die nationaal 
werd gevoerd om bepaalde sectaire maatregelen van de regering ongedaan te maken. 
De regering Achiel Van Acker was toen aan het bewind. Gelukkig was deze schooloor
log maar van beperkte duur. H ij eindigde met een consensus omnium die bekend staat 
als het historische "Schoolpact". 

d. Zorg voor de kerk 

Op 22 december 1 955 werden twee koorzetels bijgeplaatst; een geschenk van de fami
l ie van pastoor D'Haese. Tegelij kertijd schonken zijn naastbestaanden een stel n ieuwe 
misgewaden voor de rouwdiensten. Op dezelfde dag werd de kerk verrijkt met een 
mooie koperen expositietroon voor het H .  Sacrament. Dat ornament werd geschonken 
door de Zusters van Liefde van het Sanatorium-El isabethziekenhuis van Sijsele-Donk. 
Het was oorspronkelijk afkomstig u it de kl iniek aan het Minnewater in Brugge, die eer
tijds ook door de Zusters van Liefde werd bediend. 

I n  de maand januari van het jaar 1 958 werd de vloer in de kerk bedekt met een vast 
tapijt. Voor de luttele prijs van 1 .250 fr. kocht E .H .  Van Avermaet in de abdij van Male een 
gotische remonstrans, die zeer goed zou harmoniëren met de bouwstijl van de kerk en 
ook met de onlangs verkregen expositietroon. 
Er werd een antieke eikenhouten kast geplaatst, afkomstig van en geschonken door de 
fami l ie Martens. Dat gebeurde op 1 2  januari 1 958 bij het overlijden van Romanie lde, de 
weduwe van Alfons Martens uit Sijsele. Men schatte de waarde van het ruim tweehon
derd jaar oude meubel in Lodewijk XIV-stijl toen op ruim 40.�00 fr. 

In de nacht van 31  mei op 1 jun i 1 958 sloeg in de kerk tijdens een hevig onweer de bl ik
sem in, wat aanzien l ijke schade, vooral aan de elektrische leidingen, veroorzaakte. 



Op 1 o september 1 959 werd de kerk uitgerust met een nieuwe elektrische verwarmings
installatie. De werken, uitgevoerd door André Van Massenhove uit Moerkerke, werden op 
6 november reeds beëindigd en de straallampen konden voor de eerste maal op 29 
november worden aangestoken. Die installatie kostte om en bij de 1 20.000 fr. Men putte 
40.000 fr. uit eigen middelen en 79.000 fr. werd met een gemeentelijke toelage betaald . 
De geluidsinstallatie in de kerk werd geplaatst op 1 3  juni 1 962 door de firma Dobbelaere 
uit Sijsele; de kostprijs bedroeg 1 8.378 fr. 

In augustus 1 960 werd, dankzij de bemiddeling van gemeenteraadslid bakker Coene, door 
het gemeentebestuur een verhard voetpad aangelegd tussen de kerk en het klooster. 

Op 30 april 1 964 kreeg de kerkfabriek van de gemeenteraad gunstig advies om het tore
nuurwerk van de kerk en de klok te elektrificeren en te automatiseren. De kosten werden 
geraamd op 75.000 fr. De werken, u itgevoerd door de firma Frère uit Lo, werden aange
vat op 3 augustus en beëindigd op 26 augustus. De n ieuwe wijzerplaten en wijzers kwa
men er op 21 februari 1 966 en kostten 37.200 fr. Voor al deze werken verleende het 
gemeentebestuur een financiële tegemoetkoming van 5.000 fr. 

Ook in het jaar 1 964 ontving de kerkfabriek van Donk een legaat van 1 6. 000 fr. van de 
weduwe Vital Wil lems. In de voorwaarden was gestipuleerd dat er jaarlijks, gedurende 
30 jaar, één jaargetijde en vijf gelezen missen werden opgedragen. 

Op 4 maart 1 967 werd het grootste deel van de kerkstoelen vervangen door nieuwe, die 
nu met simil i leder waren bekleed; de particul iere stoelen werden verwijderd. De nieuwe 
stoelen werden geleverd door de firma U. Rottier-De Smet uit Zomergem en kostten 380 
fr. per stuk. Een gemeentelijke toelage van 50.000 fr. werd hiervoor ter beschikking gesteld .  

De vier vensters in lood aan de zijkant van het koor werden herplaatst op 2 juni 1 967. 
Ook de pastorie werd niet vergeten : elf vensterramen werden hersteld of volledig ver
vangen. De kosten werden geraamd op 75.000 fr. 

Er werden vier smeedijzeren kandelaars vervaard igd door kunstsmid Germain 
Cromheecke voor de prijs van 4.520 fr. Deze sierlijke kandelaars werden voor het eerst 
gebruikt in de rouwdienst van de winterkermis van het jaar 1 968. 

e. Alweer een bestuurswissel 

In de zitting van de kerkraad van 7 april 1 957 werd Triphon De Brabander verkozen als l id 
van de kerkfabriek in vervanging van Camiel Jonckheere, die inmiddels overleden was. 
Richard Van Poucke kreeg er een bestuursmandaat in opvolging van Emiel Cochuyt, die 
op zijn aanvraag ontslag had gekregen. Prosper De Deyne werd de nieuwe voorzitter en 
August Roels en Jules Coppens werden respectievelijk secretaris en schatbewaarder. 

f. De Gilde viert. "  

Op 1 5  mei 1 958, hoogdag van 0.-L.-Heer Hemelvaart, vierde de  Boerinnengilde (KVLV) 
haar 35-jarig bestaan. De feestrede werd gehouden door mej .  Cardijn ,  nationaal voorzit
ster van de Boerinnenbond. Voorzitster El isa Zegers, weduwe van August De Ceuninck 
en echtgenote van Prosper De Deyne, en de bestuursleden Magdalena De Cock, echt- l 245 
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Groepsfoto t.g.v. de viering van het 35-jarig bestaan van de Donkse Boerinnengilde (nu KVLV), op hemelvaarts
dag 1 5  mei 1 958. 

genote van Camiel Labat en Magdalena De Vos, echtgenote van Omer Vermeulen, wer
den door burgemeester Jean Rotsart de Hertaing vereremerkt. 

g. De heroprichting van de Boerengilde - Landelijke Gilde 

Door allerlei omstandigheden had de Boerengi lde van Donk, gesticht in 1 91 2 , al haar 
activiteiten gedurende een periode van 26 jaar opgeschort. Reeds van tijdens zijn stu
dententijd speelde ondergetekende met de gedachte deze socio-culturele vereniging 
weer leven in te blazen en aan te slu iten bij de moederorganisatie, de Belgische 
Boerenbond. Onder de kernspreuk " leder voor allen, allen voor ieder'', is er steeds de wil 
geweest de godsdienstzin en de moraliteit onder de leden te bevorderen, hun algemene 
ontwikkeling en hun beroepsbekwaamheid ter harte te nemen en zeker ook hun maat
schappelij ke toestand en hun stoffel ij ke belangen te helpen verbeteren . 
Voor dat opzet vonden wij onmiddell ijk een rijke voedingsbodem bij pastoor Van 
Avermaet en Triphon De Brabander, die zonder dralen de nodige stappen wilden onder
nemen en de onderhandelingen aanvatten. Ook André Verleye sloot zich bij de initiatief
nemers aan en na tal van voorbereidende vergaderingen werd de Boerengilde van Donk 
op 26 november 1 959 opnieuw opgericht. Het eerste bestuur was als volgt samenge
steld :  E .H .  Serafien Van Avermaet (proost), Triphon De Brabander (voorzitter), André 
Verleye (ondervoorzitter), Paul De Ceuninck (secretaris-penningmeester), Maurits De 
Deyne, Edgar De Roo, Marcel Kerckaert, Georges Huyghe, Etienne Geirnaert en Richard 
De Backer (bestuursleden) en ten slotte Eric Martens (zaakvoerder AVV) 10• 

h. Personalia 

Begin apri l van het jaar 1 961  werd Georges Huyghe l id van het kerkbestuur en schatbe
waarder, in opvolging van Ju les Coppens, die wegens verandering van woonplaats ont- • 

slag had genomen. Wegens overlijden werd August Roels, als l id van de kerkraad, ver

vangen door Jul ien De Naegel. 



Deze piëta siert sedert 1 963 het kruispunt Brezende
dreel-Passiedreel. 
"Langs dezen weg zet geen voet of zeg Maria wees 

gegroer. 

i. N ieuwe Mariakapellen 

Uit ware godsvrucht richtte Arthur Reybrouck in 1 962 
op zijn erf een Mariakapel op. 

Gedurende het jaar 1 958 werden t.g .v. het Lourdesjaar talrijke mariale en druk bijge
woonde plechtigheden georganiseerd. Dankzij de inspanningen van de bewoners van de 
Krone kon hun omvergewaaid Mariakapelletje heropgebouwd worden. Het werd op 
woensdag 30 april 1 958 plechtig ingewijd. 

Op zondag 22 april 1 962 om 1 5.00 u .  werd de kapel ter ere van 0.-L. -Vrouw van 
Altijddurende Bijstand in de Eibeystraat ingezegend. Zij werd door Arthur Reybrouck op 
zijn eigendom opgericht. 

Het kruispunt Brezende- en Passiedreef kreeg op 27 apri l 1 963 een nieuwe Mariakapel, 
die op 30 april 1 963 plechtig werd ingewijd. De bekende grote piëta werd door bemid
deling van E.H. Arnold Van de Sompele, neef van Triphon De Brabander, door het 
klooster van Aartrijke aan Donk afgestaan. Het BJB-kapel letje verhuisde en kreeg een 
plaatsje toegewezen in de Passiedreef op grond van Georges Huyghe. De nieuwe kapel 
op het kruispunt werd vervaardigd door Omer Vercruysse. Metsel- en sch i lderwerk wer
den verricht door respectievelijk Arthur Reybrouck en Albert Vandenbossche. 

j. De parochie Donk vierde haar eerste eeuwelinge 

Op zondag 29 augustus 1 965 werd om 9.30 u. in de kerk het eeuwfeest van Melanie De 
Mey met een jubileum-hoogmis plechtig ingezet. Melanie De Mey, weduwe van Louis 
Meire, werd geboren te Sijsele op 27 november 1 865. De grote luister waarmee de viering 
gepaard ging, maakte van het feest voor de hele Donkse parochie een onvergetelijke dag. l 247 
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k. Het orgel 

Op 4 oktober 1 970 werd door de kerkraad besloten herstel l ingswerken aan het orgel te 
laten uitvoeren. Het g ing er vooral om het geklasseerde i nstrument bespeelbaar te hou
den. Het orgel was inderdaad door het langdurig en veelvuldig gebruik en ook door de 
normale sl ijtage en kl imatolog ische omstandigheden zeer sterk in verval geraakt. Het 
werk werd in 1 97 1  door de firma Loncke u it Diksmuide-Esen uitgevoerd. Het klavier 
werd aan de respectievelijke wellen gekoppeld, zodat er thans geen do kruis meer is, 
maar de bovenste fa is dus wel gekoppeld. De orgelbouwers hebben dat gedaan omdat 
al le latjes vroeger schuin opgehangen waren en de huidige opstel l ing nu de juiste is. 
H ier volgt dan het verslag, opgemaakt door de gebroeders Loncke, van de allernoodza
kelijkste renovatiewerken zoals ze door hen werden uitgevoerd. 
"De orgelkast gelijkt op het orgel van de kerk van Baasrode en de bewerking van de 

staanders hebben ook gelijkenis met het orgel van Kalken. Wellicht is het buffet (front) 

oorspronkelijk een positief geweest van een groot orgel en heeft men met alle soort 

afbraakmateriaal dit orgelbuffet gemaakt. 

De windlade, het wellenbord en de registertrekkers wijzen op een Van Peteghem-con

structie. 

De windlade heeft de volgende registercancellen: 

1 .  Cornet vanaf middenste do-kruis; volledig verdwenen (windlade en pijpen). 

2. Prestant 4 : 53 pijpen in lood van verschillende orgelbouwers. 

3. Bourdon 8: 13  pijpen in hout (waarschijnlijk van De la Haye; deze waarvan de voeten 

gedraaid zijn op een draaibank, de andere gelijken op een Van Peteghem-constructie); 

van de overige metalen (lood) bourdons zijn er 1 1  anders dan de overige van het spel; er 

zijn er 1 8  in het rood geschilderd en die hebben nog authentieke toonhoogte-aangeving 

op de pijp staan; het geschrift lijkt zeer goed op dat van Van Eynde (1 740) uit leper; maar 

Berger (1 770) uit Brugge tekende op eenzelfde wijze zijn pijpen. Wij menen toch dat het 

van Van Eynde is omdat deze de si voor een N tekende in Stalhille en dit is hier ook het 
geval. 

4. Doublet: 53 pijpen in lood, anders dan Van Peteghem met hier en daar een Van 

Peteghem-pijp ertussen. 
5. Fluyte 4 : 1 pijp in hout + 4 bourdons, de overige zijn oorspronkelijk roerfluiten 

geweest: wie de roeren heeft verwijderd is onbekend + 27 kegelvormige pijpen + 3 cilin
drische. 

6. Nasard 2 - 213 : zeer oud; 4 bourdonpijpen + nog 15 bourdonpijpen waarvan men de 

roeren heeft verwijderd (zoals f/uyte 4); 18  kegelvormige + 16 cilindrische pijpen. 

7. Tierce: (thans register 8 voet) 26 cilindrische pijpen; al het overige (27 pijpen) is dus 

verdwenen. De voix célèste en de salicional werden uit het orgel verwijderd door de firma 
Loncke. 

8. Er is nog een fourniture van 3 rangen: de pijpen zijn verdwenen. 

9. Trompet 8 met bas en superius: verdwenen. 

1 0. Claron bas: verdwenen. 

1 1 . Cromhoorn : verdwenen. 

Er zijn nog twee openingen bij de registratuur: waarschijnlijk van een Tremblant en een 

rossignol (ook verdwenen). De namen van de registers heeft men op de pijpenroosters 
gevonden en men heeft ze dus in dezelfde spelling hier vermelti. " 

Tot zover het belangrijkste fragment uit het rapport van de firma Loncke. De totale kost
prijs voor dit monnikenwerk bedroeg 37.792 fr. 



Het kerkorgel werd bij Kon inklijk Besluit van 1 3  mei 1 976 als monument geklasseerd. I n  
oktober 2001 werd het door een orgelrestaurateur onderzocht. Het resultaat hiervan, 
duidelijk een nieuw gegeven omtrent de herkomst van het orgel, werd bondig gepubli
ceerd in Kerk en Leven, nr. 46. van 1 4  november 2001 : "Het orgel is gebouwd door 
Lowijs De La Haye in 1 71 2  en in 1 81 9  verbouwd door Charles Van Peteghem. Het komt 
u it de kerk van Heusden en is in de periode 1 871 - 1 872 via het klooster van de Visitatie 
te Sint-Amandsberg in Donk terechtgekomen. "  

Eind november 1 965 nam meester Marcel Lampo ontslag als schoolhoofd van d e  Gesubsidieerde Vrije Lagere 
Jongensschool te Maldegem-Donk. Hij werd opgevolgd door meester Paul De Ceuninck. Op de foto Marcel Lampo 
met zijn collega's leerkrachten Paul De Ceuninck, Eric Dhooge en Etienne Cobert te midden van de leerlingen. 

1. Vooral mensen zijn belangrijk 

De laatste suisse 

Op 5 mei 1 969 had Jul ien Ballegeer gevraagd ontheven te worden van zijn functie als 
suisse. Het werd hem eervol toegestaan. H ij werd echter niet meer vervangen. Met hem 
verdween uit het kerkelijk circuit een sympathiek dorpsfiguur, die het als een erezaak 
beschouwde de ordehandhaving tijdens de liturgische diensten te allen tijde te waar
borgen. H ij verstond de kunst met een niet mis te verstane kwinkslag eventuele 'over
moedigen' tot de orde te roepen. Overigens was hij een zeer sociaal voelend en onder 
andere een actief l id van de Klopperdansers. Om een rijm en een dicht zat hij n iet verle
gen. "Met de koster en de pieke, 't is hier al één kl ieke", kon hij het aantreden van Peet 
Cabooter, hemzelf, en de hele groep gevat en humoristisch voorstel len . En met '"t Is hier 
breed van stoel, en schone van boel", vertolkte hij de bewondering van de groep bij een 
bezoek aan het BRT-gebouw, of nog, na een gezel l ige uitgaansdag: "Mee al die vertel
sels en dwaze grappen, we gaan d'r were kunnen over klappen". Het zijn figuren over 
wie inderdaad nog lang 'geklapt' werd. J 249 
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André De Bleeker priester gewijd 

Julien Ballegeer uit de Heirweg, vijfde en laat
ste suisse, gefotografeerd in het portaal van 
de kerk. Hij kwam in dienst in 1 939 en gaf zijn 
ontslag op 31 december 1 969, met een zeer 
respectabele staat van dienst. 
We zien hem hier in vol ornaat, omgord met 
de bandelier 'KERK-POLITIE' en voorzien van 
de gebruikelijke hellebaard. Niet alleen wist hij 
op een accurate manier en met een kwinkslag 
al te rumoerige lieden tot de orde te roepen, 
hij was bovendien nog zeer dichterlijk aange
legd, " . . .  un poète et un paysan". 

Pater André De Bleeker van de Eibeystraat (Moerkerke) werd priester gewijd op 0.-L.
Heer Hemelvaart 1 97 1 . Aangezien hij leerl ing geweest was van de Donkse school droeg 
h ij ook in Donk een eremis op op zondag 23 mei van datzelfde jaar. Pater De Bleeker, 
missionaris van Scheut, werd te Moerkerke geboren op 20 oktober 1 944 als zoon van 
Gustaaf en van Maria van Belleghem. Na zijn priesterwijding vertrok h ij in januari 1 972 
naar de Fi l ippijnse ei landen. Zijn eerste zending bracht hem helemaal naar het noorden 
van het ei land Luzon, provincie Apayao-Kalinga, met als verblijfplaats Kabugao. 
Op 5 maart 1 972 gaf Jul ien De Naegel om gezondheidsredenen ontslag als lid van de 
kerkraad. H ij werd opgevolgd door Omer Van Hauwenhuyse. 

m. De stichting van de KBG 

De Donkse Kathol ieke Beweging van Gepensioneerden of KWB werd gesticht in 1 972. 
De eigenl ijke in itiatiefnemer was Paul Vercruysse, die steun vond bij Jeröme Jonckheere, 
Magdalena De Cock en bakker Coene om het pionierswerk te verrichten. 
Jerome Jonckheere was de eerste voorzitter, maar bij de definitieve start in 1 974 werd 
overgegaan tot de verkiezing van een nieuw bestuur. Triphon "De Brabander, zijn opvol
ger, werd in zijn taak bijgestaan door de bestuursleden Benoni Welvaart, Magdalena 
Meire, Magdalena De Cock en Adrienne Voet. 



n. Feestelijkheden 

Op zondag 30 april 1 972 werd het gouden jubi leum van de inzegen ing van de 
Lourdesgrot gevierd. Veel parochianen hadden er prijs op gesteld de l iturg ische plech
tigheden die bij het feest hoorden, bij te wonen. 
Op de hoogdag van 1 5  augustus 1 973 vierde Donk weer volop feest. Het KVLV vierde 
zijn gouden jubi leum. De hoogmis werd opgedragen door kanunnik Reyntjens, dioce
saan proost van de Belgische Boerenbond. Daarna volgde een receptie met welkomst
woord van voorzitster Camil la Verleye-Jonckheere, gevolgd door het werkingsverslag, 
gebracht door de secretaresse Jul ia De Ceuninck-Lippens. Ook burgemeester Rotsart 
de Hertaing wenste deze plechtigheid met zijn aanwezigheid te vereren. 's Avonds was 
er een feestmaal in het gasthof "Ter Schorre" in Moerkerke met toespraken van pastoor 
Van Avermaet en Ju liana Lievens, nationale voorzitster van het KVLV. Alles werd beslo
ten met een gezell ig samenzijn. Een heerlijke dag was dat. . . !  's Anderendaags was er 
nog een leuke uitstap, speciaal voor de kinderen van de aangesloten leden. 
Bij uitzonderlijk mooi weer werd op 3 november 1 973 de vern ieuwde Pastoor De 
Swaeflaan plechtig geopend. Burgemeester Rotsart de Hertaing kn ipte het l int en 
pastoor Serafien Van Avermaet zegende de vernieuwde weg in. Tijdens de receptie die 
daarop volgde, dankte Paul De Ceuninck namens de Donkse bevolking het gemeente
bestuur en gaf een historische schets over het ontstaan van Donk en méér specifiek over 
de aanleg van de Pastoor De Swaeflaan . 
Tot slot brachten de burgemeester en de pastoor ook hulde aan bakker Coene, die als 
gemeenteraadslid gedurende 25 jaar Donk vertegenwoordigde in het gemeentebestuur. 
Om zijn gouden priesterjubi leum en zijn 25-jarig verblijf in Donk te vieren , weliswaar in 
al le stilte, richtte pastoor Van Avermaet op 1 5  augustus 1 97 4 een bedevaart in naar de 
kathedraal van Gent. Door aan deze bedetocht deel te nemen konden zijn parochianen 
de "Volle aflaat van het Hei l ig Jaar" verdienen . 

o. Diversen 

In oktober 1 973 was ten gevolge van een zware storm veel schade toegebracht aan de 
pastorie. De stormschade werd geraamd op 82.2 1 8 fr. Het gemeentebestuur verleende 
een tegemoetkoming van 25.000 fr. aan de kerkfabriek. Op 6 juli 1 975 zal nogmaals een 
gemeentelijke toelage van 64.478 fr. worden toegekend. 
In juni 1 97 4 werd de oude, hoge omheiningsmuur van het kerkplein afgebroken en door 
de zorgen van het gemeentebestuur vervangen door een laag , sierlijk muurtje. Vier van 
de zeven kapelletjes van 0.-L.-Vrouw van Zeven Weeën werden bij die gelegenheid ver
plaatst naar de westzijde van de kerk. 

In de nacht van 2 op 3 januari 1 976 woedde er opnieuw een hevige storm met het nood
lottige gevolg dat de haan en het kruis van de kerktoren en ook de spits van de don
derroede naar beneden vielen. Onze parochiaan, kunstsmid Germain Cromheecke, ver
vaardigde een nieuwe geelkoperen haan en herstelde het kruis en de donderroede. De 
firma R. Colinvaux uit Bertrix plaatste alles terug en herstelde de overige schade aan de 
torenspits. Alles samen kostte dat 1 36. 7 1 1 fr. 
Op 2 augustus 1 976 overleed E. Pater Amandus (Jozef) Dumon o.s.b. H ij werd geboren 
te Blankenberge op 6 maart 1 91 4  en trad in de St.-Pietersabdij te Steenbrugge in ,  ten jare 
1 933. Sedert 30 november 1 957 was hij te Donk als "zondagonderpastoor" benoemd. 
Een ruime Donkse delegatie was op zijn begrafenis op 7 augustus 1 976 aanwezig. 
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Richard Van Poucke gaf op 6 maart 1 977 om gezondheidsredenen ontslag als l id van de 
kerkfabriek. H ij werd opgevolgd door Omer Jonckheere. Triphon De Brabander en Georges 
Huyghe werden respectievelijk secretaris en schatbewaarder. 

p. Omtrent het kerkhof 

Om de nieuwe overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek te verdui
delij ken geven wij hier in extenso het verslag weer zoals het door pastoor Van Avermaet 
in het notulenboek werd neergeschreven: 

"Meester De Ceuninck beschreef de geschiedenis van ons kerkhof, aangekocht door 

E. H. De Swaef, en aan de gemeente verhuurd voor 3 x 20 jaar. De kerkfabriek kreeg vroe

ger 314, thans - sedert 1946 - 113 en sedert 1968, bij vergissing niets meer. Thans wordt 

een nieuw huurcontract (1 januari 1977 tot 3 1  december 2006) met een voorziening van 

5. 000 fr. per jaar, met terugwerkende kracht tot 1968, gestemd. 

Meester De Ceuninck zegt mij dat ook gesproken werd (in de gemeenteraad) van deze 

vergoeding van 5. 000 fr. te herzien om de drie jaar. 

Overeenkomst tussen de gemeente Maldegem en de kerkfabriek van Donk: 

1 .  De overeenkomst vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18. 03. 1948, eindigend op 

3 1 . 12. 1976, wordt vernieuwd voor een termijn van 30 jaar, ingaande met terugwerkende 

kracht op 1 januari 1977 om te eindigen op 3 1  december 2006. 

2. Als vergoeding voor het ter beschikking stellen van de grond van de begraafplaats te 

Donk zal aan de kerkfabriek van Donk een vergoeding toegekend worden van 5. 000 fr. 

per jaar, met terugwerkende kracht van 1 januari 1968. Bij een herziening van het tarie

freglement van de grondconcessies zal de vergoeding aangepast worden. 
3. De partijen zullen aan deze overeenkomst geen einde kunnen stellen tenzij om rede

nen die zij vooraf zullen onderwerpen aan de goedkeuring van de hogere overheid. 

4. Het contract wordt verbroken, in geval de gemeente de grond zou aankopen. 

In de gemeenteraad van 29 jun i  1 977 werd de huishuurvergoeding van de pastorie 
gebracht op 36.000 fr. per jaar. 

q. Een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de kerk 

Op 6 apri l 1 978 organiseerde de kerkraad, in het bijzijn van burgemeester Jean Rotsart 
de Hertaing, de architecten van de provincie Ramon en Baudrez, architect Boydens en 
gemeenteraadslid Paul De Ceuninck, een voorbereidende bespreking met het oog op de 
installatie van een nieuwe verwarming in de kerk. 

In de volgende vergadering van de kerkraad werd beslist centrale verwarming te instal
leren. Er zou een aanvraag gericht worden aan het gemeentebestuur om de onkosten of 
een deel ervan te helpen dragen. Een begrotingswijziging werd opgemaakt en aan de 
gemeenteraad voorgelegd. De raming bij het ontwerp gaf het volgende totaalbeeld: 

I nstallatie 1 . 028.61 5 fr. 
BTW 1 64.578 fr. 
Erelonen 61 . 7 1 7 fr. . . 

BTW 9.785 fr. 
1 .264.695 fr. 



Dom Amandus Dumon, o.s.b . ,  monnik van de 
abdij van Steenbrugge (01 9 1 4  - t 1 976), was 
zondagonderpastoor in Donk van 1 957 tot 1 962. 

Dom Maurus De Beijer, o.s.b. ,  eveneens van 
de abdij van Steenbrugge (01 903 - t 1 987), 
zondagonderpastoor in Donk van 1 962 tot 1 965. 

Donkse zondagonderpastoors 

Dom Floribert Rommel, o.s.b., (01 922), was van 1 965 tot 
1 984 zondagonderpastoor te Donk. Hij is bekend voor zijn 
"Indices op het Toponymisch Woordenboek van Karel De 
Flou" (dl . XIX, 1 953) en het Toponymisch Woordenboek 
voor Belgiê van Maurits Ghysselinck (dl. IV, 1 960). 



Op 4 maart 1 979 zal door de kerkraad een aanvraag tot het gemeentebestuur worden 
gericht met het oog op het bekomen van een bijkomende toelage van 282.438 fr. om de 
verwarmingsinstal latie te helpen bekostigen. 

r. Belangrijke herstellingen en organisatorische ingrepen 

Op 1 3  juni 1 978 werd met een eerste reeks van grove herstel l ingen aan de kerk gestart. 
Dakgoten en afvoerbuizen werden vernieuwd, daarvoor werd niet minder dan 95.352 fr. 
neergeteld. In  1 979 werd helder glas geplaatst voor de vensterramen van de westel ijke 
zijbeuk;  d it om het in lood gevat glas tegen insijpelend water te beschermen. Dit werk, 
u itgevoerd door Guy De Lodder uit Brugge, kostte 1 1 0.000 fr. Vooral sommige steunbe'
ren van de buitenmuren aan de westzijde waren zozeer door de erosie aangetast dat ze 
een reëel gevaar vormden en dringend aan reparatie toe waren. 

Het gemeentebestuur l iet op 1 1  maart 1 980 een decoratieve beplanting rondom de kerk 
aanbrengen. In hetzelfde jaar werd de nieuwe centrale verwarming geïnstalleerd, die 
reeds voor de eerste maal op Allerhei l igen kon worden gebruikt. 

Om de samenzang in de kerk te bevorderen werd overwogen een klein elektronisch orgel 
beneden in de kerk te plaatsen. Pastoor Van Avermaat zond zijn koster-organist Paul De 
Ceuninck en zijn broer Germain naar Brugge, waar een tweedehands orgeltje voor de 
som van 26.000 fr. bij de firma Roger Danneels werd aangeschaft. 

s. Het klooster van de Zusters Maricolen opgeheven 

Na 96 jaar d ienst aan de Donkse jeugd werd van hogerhand beslist de plaatselijke klei
ne kloostergemeenschap definitief op te heffen. Het afscheid van de nog residerende 
zusters, moeder-vicares Jozefine en haar medezusters El ie en Leopoldine, dat plaats
vond op donderdag 1 8  juni 1 98 1 , ging gepaard met een stijlvol le academische zitting. 
Naast de paroch iale geestelijkheid en het onderwijzend personeel hadden de algemene 
oversten van de congregatie van de Zusters Maricolen van Deinze, moeder Jul iana en 
eerwaarde heer De Hovre er prijs op gesteld deze speciale plechtigheid met hun aan
wezigheid te vereren. De historische duiding, maar vooral de erkentelijkheid vanwege het 
Maldegemse gemeentebestuur en van de ganse Donkse bevolking werd vertolkt door 
het schoolhoofd en gemeenteraadslid Paul De Ceuninck, die de zusters als aandenken 
het gemeentewapen overhandigde. 
Na deze hu ldeblijken kwam pater Floribert Rommel aan het woord. H ij schetste de ver
diensten van de zusters, bewezen aan kerk- en parochiegemeenschap, op een rake 
manier. Vervolgens was het moeder Ju liana die het spreekgestoelte betrad en van deze 
gelegenheid dankbaar gebru ik maakte om haar oprechte waardering uit te drukken, t.a.v. 
het onderwijzend personeel en zoveel anderen die door de jaren heen met de zusters 
hadden geijverd voor de opvoeding van de kinderen en samengewerkt aan de uitbouw 
van Donk, haar d ierbaar geboortedorp. 

Tot slot ging pastoor Van Avermaet, in concelebratie met pater Rommel, voor in de 
eucharistieviering, die door een groot aantal parochianen werd bijgewoond. 
In zijn treffende homil ie belichtte een zichtbaar geëmotioneerdè pastoor Van Avermaet 
het belang en de betekenis van de permanente aanwezigheid van een kloostergemeen
schap die wij , Donkenaars, helaas voortaan moesten missen. 



Op 1 8  juni 1 981 namen de (laatste) zusters: moeder Jozefine, zuster Elie en zuster Leopoldine afscheid van het 
onderwijzend personeel. Daarmee werd de kleine Donkse kloostergemeenschap van de Zusters Maricolen na 96 
jaar dienst aan de jeugd opgeheven. 

t. Een beperkte uitbreiding van het patrimonium 

Het kerkhof 

Op aanraden en initiatief van ondergetekende, toen schepen van financiën, en met 
instemming van pastoor Van Avermaet nam de kerkfabriek van Donk de princiepsbe
slissing het stukje grond tussen het kerkhof en de Brezendedreef aan te kopen. De 
bedoeling was de mogelijkheid te creëren de huidige begraafplaats op termijn uit te brei
den. Aangezien de bevolkingsaangroei van de parochie Donk op dat ogenbl ik reeds dui
delijk in  de l ift zat, zou de aankoop zeker geen overbodige luxe zijn .  Er werd voor dit per
ceel grond, met een oppervlakte van 238,54 m2, door de eigenaar, ridder Claude de 
Ghell inck d'Elseghem, 1 00 fr. per m2gevraagd.  Het schattingsverslag van het registratie
kantoor hield het op een totale som van 1 9 .083 fr. , die dan ook effectief betaald werd. 
Op d insdag 1 8  mei 1 982 werd voor notaris Jean Vermast de verkoop tussen ridder de 
Ghellinck en de kerkfabriek geregeld. 

u. Het eeuwfeest van de kerkwijding 1 883 - 1 983 

Zodra de parochie Donk was gesticht en de Sint-Jozefskerk afgewerkt, werd ze op 
maandag 4 juni 1 883 door Mgr. De Battice, hulpbisschop van Gent, plechtig ingewijd. 
Het eeuwfeest van de kerkwijding werd op 5 juni 1 983 met grote lu ister gevierd. 
Het eeuwfeestcomité, bestaande uit de voorzitters en de secretarissen van alle parochi
ale verenigingen, stelde een passend programma samen. 
De feestelijkheden werden ingezet op zaterdagavond 4 juni met een academische zit
ting. Na de welkomstgroet door ondergetekende, als vertegenwoordiger van het Malde
gemse gemeentebestuur en het inrichtend comité, kwam de heer Georges Van Voeren, 
gemeentesecretaris van Aardenburg aan het woord. Deze eminente heemkundige 
behandelde met kennis van zaken het thema: "Het historische Donk in het kader van de 
regionale geschiedenis". l 2ss 
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Na de pauze werden de zeer talrijke aanwezigen vergast op een prachtige videofi lmprojectie, 
professioneel samengesteld en gepresenteerd door de heer Marcel Ballegeer. In zijn slot
woord dankte een zichtbaar ontroerde pastoor Van Avermaet al zijn parochianen voor de gulle 
medewerking die hij bij de voorbereiding van dit heuglijke feest had mogen ondervinden. 
Voor een fijne muzikale omlijsting met zang en virtuoos g itaarspel zorgde Lea Van Loo. 

's Anderendaags, zondag 5 jun i ,  zou het feest zijn cl imax bereiken. In stoet trokken alle 
parochianen, voorafgegaan door de verenigingen en de genodigden, onder escorte van 
de Landelij ke Ruiterijvereniging St. -Barbara en de Muziekmaatschappij Nut en Vermaak 
naar de kerk. Het hoogtepunt van de manifestatie was ontegensprekelijk de pontificale 
eucharistieviering in de met bloemen versierde paroch iale kerk. Samen met de ganse 
Donkse bevolking had de Maldegemse magistraat er prijs op gesteld voltal l ig aanwezig 
te zijn .  Burgemeester Jean Rotsart de Hertaing h ield een passende gelegenheidstoesp
raak en verzekerde de aanwezigen dat de parochie Donk steeds op de steun van het 
gemeentebestuur zou mogen rekenen. 
Voorgegaan door mgr. De Kesel, hulpbisschop van Gent, concelebreerden mee: de 
hoogeerwaarde vader Anselm Hoste, abt van de St. -Pietersabdij te Steenbrugge, René 
Vereecke, pastoor-deken te Maldegem, Serafien Van Avermaet, pastoor te Donk en 
pater André De Bleeker, missionaris van Scheut. Als ceremoniemeester fungeerde pater 
Floribert Rommel o.s .b . ,  toenmalig zondagonderpastoor in Donk, die er op een hem 
eigen accurate wijze voor zorgde dat al les vlot en stijlvol verl iep. 
Het zangkoor, met de onderwijzers Germain De Ceuninck aan het orgel en Paul De 
Ceuninck als d irigent, zette zijn beste beentje voor om deze jubelmis op een unieke 
manier op te luisteren. 
Na de kerkdienst werd door mgr. De Kesel op het kerkplein een boom geplant, als sym
bool van de groei en bloei van het Donkse parochiale leven. 

Bij die gelegenheid verscheen een speciale uitgave van het weekblad "Vrij Maldegem", 
waarin Donk historisch in beeld werd gebracht, en die in elk huisgezin werd bezorgd. 

v. De volledige restauratie van het kerkgebouw werd aangepakt. 

Het moest er eens van komen . . .  
Op 1 apri l 1 984 werd door de Donkse kerkraad een schrijven gericht aan het gemeen
tebestuur van Maldegem met de uitdrukkelijke vraag de toestemming te bekomen om 
een ontwerper aan te duiden, teneinde een dossier voor de herstel l ingwerken aan de 
kerk op te maken. Een deel van het dossier zou in spoedprocedure moeten kunnen 
behandeld worden. Er werd tevens contact opgenomen met de technische dienst van 
het provinciaal bestuur, zodat een gedetai l leerde staat van bevindingen aan de besten
dige deputatie kon worden voorgelegd. 

"Op 30 mei 1984 ontving pastoor Van Avermaet het bezoek van de heer Ramon, archi

tect van de provincie, vergezeld van schepen Paul De Ceuninck, gemeentesecretaris 
Slabbinck en diens zoon, architect Rudy Slabbinck. 

Een omstandig verslag m.b. t. de toestand van het kerkgebouw werd opgemaakt; het 
bevatte alle inlichtingen en raadgevingen om het dossier samen te stellen. 
Om het verdere verval van de kerk enigszins te voorkomen, nam pastoor Van Avermaet, 
samen met loodgieter R. De Baene op 13 juni 1984 contact op met schepen De 

Ceuninck met het oog op het dringende karakter van de uit te voeren herstellingswerken. 



Deze laatste verklaarde zich akkoord om de dakgoten aan de oostkant van de kerk 

onmiddellijk te laten herstellen op voorwaarde dat er een begrotingswijziging door de 

kerkfabriek zou worden ingediend. De heer Ramon had er immers ook op aangedrongen 

dat - om erger te voorkomen - dit hersteflings- of instandhoudingswerk prioriteit zou krij

gen. 

Bedoelde begrotingswijziging werd door de kerkraad op 24 juni 1 984 opgemaakt en kon 

's anderendaags door schepen De Ceuninck ter bespreking aan het college van burge

meester en schepenen worden voorgelegd. 

In de zitting van de kerkraad van 1 juli 1 984 werd kennis genomen van het schrijven van 

het gemeentebestuur, waarin werd meegedeeld dat het Maldegemse gemeentebestuur 

geen bezwaar had tegen het aanstellen van een ontwerper, belast met het opmaken van 

een ontwerp voor de nodige herstellingswerken aan het kerkgebouw van Donk. De heer 

Rudy Slabbinck werd als architect aangesteld. " 

Aldus de beknopte weergave van het verslag u it de beginfase van de restauratie en reno
vatie van kerk en pastorie, zoals vermeld in het Liber Memorialis in het Donkse kerkar
chief. 

De restauratie van de kerk, waarvoor hier de eerste stappen werden gezet, werd voltooid 
in 1 993. 

w. En weer moest er gevierd worden .. .  

1 .  De bevrijding van 1 944 werd herdacht 

Op 1 6  september 1 984 werd de veertigste verjaardag van de bevrijding gevierd, zoals 
op talloze plaatsen in België tijdens de septembermaand het geval was. Donk werd 
inderdaad door de infanteristen van het South Alberta Regiment, behorende tot de 4th 
Canadian Armoured Division, op 1 2  september 1 944 bevrijd. 
Voor de gelegenheid was de kerk mooi versierd en met Belgische en Canadese vlaggen 
getooid. Een plechtige hoogmis werd geconcelebreerd, opgelu isterd met gregoriaanse 
gezangen, gebracht door de schoolkinderen en het plaatselijk zangkoor. Een plechtig
heid vol betekenis, niet alleen voor de ouderen, die de bevrijding hadden meegemaakt, 
maar ook voor de jongere generaties 1 1 •  

2.  25  jaar Landelijke Gilde 

Op 26 november 1 984 werd het zilveren jubi leum van de heroprichting van de Landelijke 
Gilde met de gepaste luister gevierd. Pastoor Van Avermaet voelde de laatste tijd zijn 
krachten stilaan afnemen en door het feit dat hij zeer onlangs nog pijnlijk geconfronteerd 
werd met het schielijk overlijden van zijn trouwe huishoudster Augusta Staelens, verloor 
hij het laatste greintje dynamiek en dacht hij aan ontslag . Maar vooraleer afscheid te 
nemen van zijn parochie wilde pastoor Serafien Van Avermaet, eerste proost en bezieler 
van de heropgerichte Donkse Landelijke Gilde, met het bestuur nog eens op de gevoe
l ige plaat. 

1 

l 2s7 



x. De rijke oogst aan Donkse roepingen 

1 .  Zuster Damiaan (Simonne) Crul, geboren te Maldegem-Donk op 7 december 1 930 als 
dochter van Camiel en van Helena Cromheecke, trad op 2 februari 1 954 in bij de con
gregatie van de Zusters van Liefde. Ze was missionaris in Congo. 

2 .  Broeder Albert De Meyere, geboren in Sijsele op 26 april 1 934 als zoon van Leopold 
en van Clara Van Landschoot, trad in bij de congregatie van de Paters-missionarissen 
van Scheut. M issionaris in Belgisch Congo. 

3. Zuster Pascalien (Paula) Van den Bossche, geboren in Maldegem-Donk op 1 6  novem
ber 1 928 als dochter van Georges en van Marie De Zwaef, trad op 8 september 1 955 in 
bij de congregatie van de Zusters van het Geloof in Tielt. 

4. Zuster Marie-Jul iana (Godelieve) Ballegeer, geboren te Maldegem-Donk op 3 mei 
1 933 als dochter van Jul ien en van Paula Timmerman, trad op 8 december 1 955 in bij 
de congregatie van de Zusters Maricolen te Deinze. 

5 .  Pater André De Bleeker, geboren te Moerkerke op 20 oktober 1 944 als zoon van 
Gustaaf en van Maria Van Belleghem, trad in bij de congregatie van de Missionarissen van 
Scheut en werd op 20 mei 1 97 1  priester gewijd. Missionaris op de Fi l ippijnse eilanden. 

Pate; André De Bleeker, oud-leerling 
van de basisschool van Donk, werd 
op 20 mei 1 971 door mgr. Schreurs 
tot priester gewijd. 



Pastoor Van Avermaet in gezelschap van zijn huishoudster Augusta Staelens en van zuster Josephine, de over
ste van het klooster, bekijkt monkelend een optreden van de Klopperdansers op het pleintje van Donk. 

y. Pastoor Van Avermaet nam afscheid van zijn parochianen 

Alles heeft zijn tijd . . .  Ook voor pastoor Serafien van Avermaet, hoezeer hij ook aan zijn 
parochie was verknocht, was de tijd van gaan gekomen. Geen van zijn voorgangers was 
er zo lang gebleven! Gedurende 37 jaar had pastoor Van Avermaet l ief en leed met zijn 
Donkenaars gedeeld. Nu was voor de 84-jarige dorpsherder het ogenbl ik aangebroken 
om het iets kalmer aan te doen. H ij zou zijn parochie en gemeente verlaten om van een 
welverdiende rust te genieten in het Sint-Pietersinstituut te Zulte. 

Op zondag 1 1  november 1 984 nam de pastoor afscheid van zijn parochianen met een 
plechtige dankmis die bijzonder stijlvol door het plaatselijk zangkoor werd opgelu isterd. 
Bij het begin van de eucharistieviering werd een passende en betekenisvol le in leiding 
gehouden door pastoor-deken René Vereecke. 
In zijn homil ie schetste pater Rommel ,  coadjutor-zondagonderpastoor het leven van de 
met emeritaat gaande priester in drie fasen. Allereerst zijn jeugd en seminarietijd ,  waar
in Serafien Van Avermaet in contact kwam met priester Edward Poppe. Een tweede fase 
betrof vooral zijn leven en apostolaat als onderpastoor te Zeveneken, Assenede en 
Zevergem. Tot slot had pater Rommel het over pastoor Van Avermaet als wijze Donkse 
dorpsherder, voor wie het welzijn van zijn parochianen en de zorg voor zijn bedehuis 
steeds prioritair stonden. 

, i  
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Namens de gemeente overhandigde burgemeester Jean Rotsart de Hertaing de 
op rust gaande pastoor, die tegelijk zijn diamanten priesterjubileum vierde, 

een herinneringsgeschenk. 

Burgemeester Jean Rotsart de Hertaing dankte de pastoor namens de gemeente. 
"Gedurende al die jaren dat E.H.  Van Avermaet in Donk was, konden wij immers steeds 
rekenen op een goede samenwerking", zo besloot de burgemeester. Namens de paro
chiegemeenschap drukte schepen Paul De Ceuninck zijn erkentelijkheid uit t.a.v. pastoor 
Van Avermaet, vooral voor het voorbeeld dat hij altijd was voor zijn parochianen en zijn 
grote bezorgdheid voor het behoud van de christelijke en morele waarden. 
Daarna nam de pastoor zelf het woord. H ij dankte, niet zonder ontroering, de Donke
naars voor de vele jaren die hij met hen had mogen doorbrengen. Ten slotte overhan
digde hij, in naam van monseigneur de bisschop aan ondergetekende, zijn fami l ielid en 
vriend, het gouden ereteken van St.-Bavo "voor zijn 35 jaar uitmuntende diensten bewe
zen aan het bisdom als schoolhoofd en koster-organist". 
Pastoor Van Avermaet sprak verder nog de hoop uit dat de Donkenaars hem niet zou
den vergeten in hun gebeden, eraan toevoegend dat ze steeds welkom waren in zijn 
nieuwe verblijf in Zulte. 
Aan pastoor Van Avermaet bewaren wij inderdaad de beste herinneringen. H ij was een 
voorbeeldig priester, die bij zijn parochianen eerbied en gezag"àtdwong. H ij had een bij
zondere devotie tot de Eucharistie en tot 0.-L.-Vrouw en wist het geloofsleven als ste
vig anker in alle omstandigheden bij zijn parochianen op peil te houden. 



&:ft l>C1.stóo1-cf. Van./Jv�mcut 
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Bladzijde ui t  het gulden boek bij het afscheid van pastoor Serafien Van Avermaet op 11  november 1 984, 
verzorgd door kunstenares wijlen Maria Tuypens uit Adegem. 



Bij het afscheid van pastoor Van Avermaet werd ook hulde gebracht aan Paul De Ceuninck, die als koster
organist samen met de pastoor 36 jaar lang de kerkdiensten verzorgde. Hij kreeg voor die samenwerking van 
zijn pastoor, familielid en vriend, het bisschoppelijk gouden ereteken van St.-Bavo opgespeld. 

H ijzelf zag met tevredenheid dat het goed was geweest, echter niet zonder enige reser
ve voor de toekomst. Met lede ogen zag hij de tijd van de triviale publieke moraal - alles 
kan en alles mag - verdacht snel naderen. Als man met principes bleef hij immers vast
houden aan de idee: "Kwaad bl ijft kwaad, al doet het iedereen en goed bl ijft goed, al 
doet het niemand meer!" 

Bij zijn afscheid was het kerkbestuur als volgt samengesteld: Triphon De Brabander, 
Omer Van Hauwenhuyse en Georges Huyghe waren respectievelijk voorzitter, secretaris 
en schatbewaarder; Omer Jonckheere en Robert De Naegel (gekozen in vervanging van 
de op 5 september 1 984 overleden Prosper De Deyne) waren de leden. 



Gedurende de tweede ambtstermijn van E .H .  S. Van Avermaet als pastoor van Donk 

waren achtereenvolgens Hippoliet Cuelenaere, Antoine Rotsart de Hertaing,  Gregorius 

De Muyt en Jean Rotsart de Hertaing burgemeester van Maldegem. Het gehucht ·Donk 

werd in het gemeentebestuur successievelijk vertegenwoordigd door de raadsleden 

René Coene en Louis Verstringhe en raadslid en schepen Paul De Ceuninck. 

ALGEMEEN BESLUIT 

Deze bijdrage werd in rubriekvorm neergeschreven, als vervolg op het artikel "Het ont
staan van de parochie Donk" (verschenen in het jaarboek nr. 5, 1 999), en tevens als 
bewerking van de bijdrage over Donk in Het parochiale leven in Adegem, Maldegem, 
M iddelburg, Kleit en Donk, 1989. 

- Mocht deze bescheiden kroniek overkomen als blijk van erkentelijkheid ten aanzien van 
zovelen , bekenden en onbekenden, die ons zijn voorgegaan en het beste van zichzelf 
hebben gegeven voor, en bijgedragen hebben tot de verheffing van ons gel iefd geboor
tedorp en zijn inwoners. Belangloze inzet en wijsheid ,  de intel l igentie van het hart, zul
len well icht hun enige drijfveer zijn geweest. 
Er werd absoluut geen volledigheid beoogd. De bedoeling was, naast bepaalde feiten 
en enkele persoonlijke bedenkingen, gebaseerd op bestaande gegevens en meerdere 
navorsingen, een getrouwe weergave te brengen van wat er in een kerkdorp, door de 
samenbundeling van vele krachten, kan tot stand komen. 
Wij hopen dat, met deze eerivoudige bijdrage en inzonderheid met het archiefmateriaal 
waarop ze gesteund is, aan deze en aan la_tere generaties de kans wordt geboden om 
het maatschappelijk belang van een parochiestructuur en de geleverde inspanningen 
voor het behoud van haar identiteit, te leren waarderen. 

DONK 

Donk, wat ben je mooi 

in je lentetooi. 

Al ben je klein 

toch is 't reuzefijn 

om er te wonen. 

Donk, wat 'n weelde en groei 

in volle zomerbloei. 

Overal een bloem en plant 

en wiegend graan t'allenkant 

om oogsttijd aan te tonen. 

Donk, wat een rijkdom 

aan kleuren alom. 

Als de bladeren zweven 

en dikke tapijten weven 

onder eeuwenoude bomen. 

Donk, wat ben je zacht 

in je wintervacht. 

Ongestoord en stil 

de wandelaar wil 

nog lang van je dromen. 
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St.-Antonius Abt, "vader der monniken", 
die leefde in de vierde eeuw in Egypte, is o.m. 
de patroon van de veeboeren en het vee. 
Na de plaatsing van het beeld in  1 89 1 ,  zorgde 
Pastoor Van den Breen in 1 897 ook voor een 
ommegang rond de kerk. 

Twee jaar na de oprichting van de parochie 
Donk In 1 877 mocht pastoor De Swaef zelf het 

kerkgebouw Inzegenen. Sedertdien traden 
1 o opvolgers in zijn voetspoor. ZIJ beschouwden 

het als hun plicht dit harmonieus opgetrokken 
kerkgebouw al�.een kostbaar juweel te koeste
ren en liefdevol In stand te houden. Dat zij daar 

ten volle In geslaagd zijn, blljk1 uit deze opname 
van het koor van de St . ..Jozefskerk. 
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Plattegrond van de St.-Jozefskerk 
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Noten 

1 .  DE CEUNINCK, Paul, Ontstaan van de parochie Donk, Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, 
Jaarboek 5 (1 999), p. 95-1 48. 

2. VAN DER HERTEN,  Bart (red.), Facsimile-uitgave van de Grote Kaart, geschilderd door Pieter Pourbus 
(1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601), U niversitaire Pers, Leuven, 1 998. 

3 .  Voor meer informatie raadplege men DE CEUNINCK Paul, De Landelijke Gilde van Donk, een kroniek, 
Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, Jaarboek 2 (1 996), p. 205-251 .  

4. Gemeentearchief Maldegem 2334-2335. 
5 .  DE CEUNINCK Paul, De rijke oogst van Donkse roepingen, Het Parochiale Leven in Adegem, Maldegem, 

Middelburg, Kleit en Donk, Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem (1 989), p. 273-277. 
6. DE CEUNINCK Paul, Het K. V.L. V., in Het Parochiale Leven . . .  , p. 278. 
7 .  Voor meer informatie over de schoolstrijd in Maldegem verwijzen wij naar NOTTEBOOM H ugo, 

Schoolstrijd in Maldegem, 1932- 1 938, Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, jaarboek 2 
( 1 996), p. 97-1 52 en naar Paul DE CEUNINCK, De Landelijke gilde, een kroniek, p. 205-251 , in het
zelfde jaarboek. 

8. De moedige strategie van het Maldegemse brandweerkorps is uitgebreid beschreven door Paul CAL
LEWAERT, De Speyte, Maldegem, 2000. 

9. DE CEU N I N CK, Paul, Het bibliotheekwezen als vaste waarde in het Donkse culturele leven, 
Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, jaarboek 3 (1 997) p. 89-1 28 . .  

1 0. Voor verdere informatie raadplege men het jaarboek nr. 2 ,  1 996, Heemkundige Kring Het Ambacht 
Maldegem, p. 205-251 . 

1 1 .  Zie DE CEUNINCK Paul, "Herdenkingsprogramma 1 944-1 994 - 50e Verjaardag van de Bevrijding van 
onze Verbroederde Grensgemeenten" - Uitgave weekblad Vrij Maldegem - speciale editie, jul i  1 994. 
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De neogotische St.-Jozelskerk van Donk 
sinds 1 879 het centrum van het parochiale leven. 



Maatregelen tegen besmettelijke 

veeziekten, 230 jaar geleden 

Paul De Coninck 

De epidemie van mond- en klauwzeer bracht in het voorjaar van 2001 heel wat leed en 
beroering met zich in landbouwkringen. Heel toevall ig stuitte Jeroom Van Maldeghem in 
die periode tijdens opzoekingen in de Rijksarchief van Gent op een document uit 1 772, dat 
handelt over de bestrijding van een besmettelijke ziekte onder het hoornvee in het 
Ambacht Maldeghem 1 • Omdat de zaak zo actueel was en bl ijft, besloten we de tekst ervan 
integraal weer te geven, om een beeld te geven hoe men de zaak destijds aanpakte. 

Het uitbreken van besmettelijke ziekten onder het vee is iets van alle tijden. Dr. Chris 
Vandenbroucke schreef daarover in de "Algemene Geschiedenis der Nederlanden" de 
volgende notitie: 
"Herhaaldelijk werd de veehouding namelijk bedreigd door allerlei epidemieën (1 71 1 -

1 714, 1 7  44- 1 7  48, 1 769- 1 776) die meestal samenvielen o f  onmiddellijk volgden op be

langrijke krijgsverrichtingen. In de Zuidelijke Nederlanden bleven de verliezen evenwel 

beperkt, mede door de specifieke bestrijdingstechniek "tuerie" die vanaf de jaren zeven

tig van de 1 Bde eeuw consequent werd toegepast. Ook het feit dat hier in overwegende 

mate aan sta/voedering werd gedaan, droeg er verder toe bij dat de besmettingshaarden 

gemakkelijker konden worden geïso/eerd"2• 

Ter sanering van de veestapel en om de uitbreiding van de infectie tegen te gaan, 
vaardigde de overheid in de loop der tijden diverse verordeningen en wetten uit. Tijdens 
het Oostenrijks bestuur in ons land vaard igde Maria Theresia daaromtrent het Edict van 
28 november 1 770 uit. Gedurende de Franse overheersing was de Wet van 26 decem
ber 1 799 van kracht, met maatregelen tegen de "Epizootie", zoals men de besmetting 
toen noemde. In het tijdperk van de Verenigde Nederlanden werd reeds in 1 8 1 7  een ont
werp ingediend om de Franse wet van 1 799 aan te passen, die de benaming kreeg van 
"Bestrijding tegen de Runderpest" 3• Na 1 830 verscheen de Belgische wetgeving inzake 
mond- en klauwzeer en tegenwoordig zien tal van Europese richtlijnen het l icht. 

Het document, waarvan de tekst hierna volgt, was in feite een uitvoering van de 
Oostenrijkse verordening van 28 november 1 772. Het is een vragenl ijst waarop, in dit 
geval de baljuw, zijn antwoorden in de rand van het gedrukte formul ier schreef (zijn ant
woorden worden telkens in schuinschrift weergegeven). 

Instructie ende Directoir voor de gone gecommitteert 4 tot het doen van de execu
tie nopende de besmettelycke siekte onder het hoornvee, ten eynde van nauw
keuriger ende met meerder faciliteyt te doen de verbeeschte devoiren, ende te for
meren de processen verbaal van de selve. l 269 
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Vraegen 

1. Hoeveel hoornvee den eygenaer is hebbende, ende welkdanig, conform het denom
brement 5 in uytwerkinge van het edict van den 28 november 1 770, gemaekt t'saemen 
ten stal le ofte weyde hebbende geweest, sul lende ten d ien eynde het selve denombre
ment ter hand hebben. 

Antwoord 

Comparerende 6 voor onderschreven bailliu ende schepene vande ambachte van Malde

ghem in persoone Judocus Stockerman ende Anne Marie Sierens 7 sijne huysvrouwe 

benevens hunne kinderen, die declareren op het 1 e artikel van dit proces verbae/, te hebben 

drij hoornbeesten, te weten een swarte, benevens een swarte gheb/aerde 8 coe en een swart 

ca/f. We/cke declaranten conforme is aen het denombrement daer van sijnde se/ven ter handt. 

Actum den 26n february 1 772, ten huyse van Judocus Stockerman aen beyden woonen

de ten prochie van St Laureins op den wijck van Moorshoofde ten elf uren voor middagh. 

l l .  Hoe veel ende welkdanig vee den eygenaer t'sedert 30 dagen heeft gehad. 
Op den 2n art declareren t'sedert de 30 dagen errewaerts geen ander vee te hebben 

gehadt als het gonne hier vooren gemeldt. 

1 1 1 .  I n  cas van vermeerderinge ofte verminderinge, by wat geval sulks is, ende voorts te 
vraegen van waer, ofte waer naer toe de vermeerdere ofte verminderde beesten zyn 
gegaen ofte gekomen. 
Neant ende oock ten regarde vande getrockene. 

IV. Of eenige van sijn hoornvee t'sedert dertig dagen hebben te stiere geweest, in cas 
van ja, te vraegen waer, alsdan sal den commissaris alhier relateren 9, dat hy het vee van 
de hofstede, alwaer den stier is, alsmede het volk van de selve hofstede heeft doen 
standvastelyk bewaeren, ende dagelyks het vee met experte 1 0  doen visiteren tot het 
expireren 1 1 van de dertig dagen, te rekenen van de daete dat de geinfecteerde koey by 
den stier is geweest. 

V. In den gevalle de siekte sig geduerende den voorseyden tyd veropenbaert in den stier 
ofte in het vee van de hofstede alwaer den stier staet, sal den commissaris ondersoeken 
wiens beesten by den stier hebben geweest, t'sedert dat den selven de besmette koey 
heeft gedient, doende ook die alle bewaeren gelyk ten voorgaenden artikel is geseyd. 

Vl. Wat dag ende ure den eygenaer eerst eenige siekte heeft bemerkt, wanneer het afga
en van melk, ende in welke beeste ofte beesten. 
Op den 6n art declareren de comparanten voornoemt eerst de siekte ontdeckt te heb

ben aende voorschreven swarte geb/aerde coeybeeste gisteren morgen ontrenten vijf 
uren bij middel van het vrijgeven van haer eten. 

VI I. Wat dag, ure, door wie, ende aen wie den eygenaer de denunciatie 12 van de siekte 
heeft gedaen. 
Op den 7n art seggen daervan het in kennen te hebben ghedaen ten daeghe immens 
eenmeere daernaer ten huyse van Jan De Vos, officier. 

VII I .  Alhier zal den gecommitteerden declareren, wat dag, ure, ende door wie hem de 
denunciatie is toegekomen. 



Den ba/liu vande ambachte voorseyt affirmeert daervan de denunciatie in kennisse 

bekommen te hebben, ten gherec/ameerden daege ontrent den thien uren voor de mid

daeghe van weghen den gheseyden sijne offecieren. 

IX. Hy zal den eygenaer ende andere van het huys ondersoeken by wat middel sy dunken 
dat de siekte onder hun hoornvee is gekomen ten dien eynde informerende: 
1 .  Waer dat de siekte naest aen syn hof ofte weyde heeft geteekent binnen de dertig 
dagen. 
Op den 9n art declareren niet te weten by wat middel de siekte onder hun vee is ghecom

men nemaer seght de siekte haer lest immers den 20n desen maent january heeft geteec

kent ten stalle van Jan Buyck afghelegen ontrent een hondert roeden oost van desen have. 

2. Of langs syne hofstede ofte weyde geene beesten mest aele ofte fouragie en is gepas
seert van eenige hofsteden, ofte persoonen, onder wiens vee de siekte t'sedert dertig 
dagen heeft geteekent. 
De comparanten ignoreren 1 3 den inhouden van deze volghende vraegen. 

3. Of hy ofte iemant van syn huysgesin heeft geweest in een ige plaetse, hofsteden ofte 
weyden alwaer de siekte geweest is, ofte verkeert ofte gesproken met iemant van de 
geseyde geïnfecteerde plaetsen ofte hofsteden, 't zy ter causen van maegschap 1 4 ,  goede 
vriendschap, gebuersaemheyd ofte andersints. 
4. Of iemant gehad hebbende de siekte onder syn hoornvee ofte persoonen van des
selfs huysgesin ofte van suspecte plaetsen ten hove ofte weyde van den eygenaer heb
ben geweest, t'sedert de dertig dagen agterwaerts. 
5. Of binnen de dertig dagen agterwaerts t 'hunnen hove ofte schuere iemant heeft gelo
geert, i n  cas van ja, wie, ende van waer die quaemen, 't zy bedelaers, g laesemaekers, 
vodde koopmans, Waelen, Savoyaerds 15, ofte andere sig geneirende met te werken, iets 
te koopen ofte verkoopen ten platten lande. 
6. Of t'sedert dertig dagen t'hunnen hove hebben geweest eenige slaegers, vleeschauwers, 
koeymeesters 16, kutsers 1 1 ,  kooplieden in hoornvee desselfs geëmployeerde ofte uytloopers. 
7. Of sy ofte iemant van hun huysgesin by dusdaenige persoonen buyten hun hof heb
ben geweest, welke, waer, ende wanneer. 
8. Of de besmettelyke siekte bij iemant van hun maegschap is geweest. 
9. Zal den commissaris hun ondersoeken of sy by eenigen anderen middel van commu
nicatie, als huyden, wolle, schapen &c. de besmettelyke siekte t 'hunnen hove ofte wey
den kennen dunken gekomen te zyn . 
1 0. Eyndelinge zal den selven commissaris declareren by wat middel hy self oordeelt dat 
de siekte in het vee van den eygenaer is gekomen. 
Commissarissen ignoren insge/ykx dese vraeghen ten waere de siekte zoude ghecom
men syn by middel van d'infectie den tocht. 

X. Den commissaris zal nog vraegen waer mede den eygenaer syn vee t'sedert dertig 
dagen heeft gevoeyert, of, ende wat dranken ,  ofte remedien hy aen eenige der selve 
heeft gegeven, ende by wiens raed ofte toedoen. 
De comparanten segghen hunne beesten nergens mede te hebben gevoeyert als met 
loof wortels en strooie. 

XI. Den commissaris zal hier in marge declareren den naem der experte, ende dat hy hun 
in  eede heeft gestelt ter presente van den eygenaer. 
De naemen van d'experte syn Pieter Standaert ende Lucas Temmerman die bijde heb-
ben ghepresenteert den ghereqiureerden eedt. l 271 



XII.  Dat sy onder den selven eed hebben verklaert de teeckenen der contagieuse siekte 
wel te kennen. 
De se/ven declareren op den se/ven eedt wel te kennen de teeckens vande contagieuse siekte. 

XI I I .  Alh ier zal den commissaris relateren hoe veel besmette beesten de experte hebben 
bevonden, ende hoe vele voor als nog onbesmet. 
De teeckenen der besmette beesten zijn gallachtigen afganck, teghen de aosem /oopen 

en viezige ooghen, loopende ende etterachtighe neuse, de tanden /os ende rotachtigh, 

s/uijmenden mant, de tonge geswollen ende met puijsten besmet. Welcke teeckenen sy 

bevonden hebben aende voorschreven swarte geblaerde coe ende de resterende swar

te coe en calf bevonden voor als noch onbesmet. 

XIV. Item ook in de marge enumereren 18 alle de teekenen die sy aen de besmette 
beesten hebben bevonden. 

XV. Den commissaris zal i n  de marge alhier stellen hoe veel de beesten soo besmette 
als gesonde zyn gepresen elk op syn selven. Nota: "vermits de experte altyds kennisse 
zyn hebbende van de weerde der beesten hy soude die prysie door hun op hunnen 
gedaen eed kannen doen geschieden mits het geraedsaem is soo weynig volk de 
besmettelykhede te laeten naederen als het mogelyk is". 
De hoornbeesten van comparanten zyn ghepresen door de selve experte, te weten eerst 

de swarte gheblaerde coe sieck, de somme van 14  pond grooten (141010), Item een 

swarte coe onbesmet 13  pond, 1 0  schellijnghen gr (131010), een swart jaerlynck calf 

onbesmet 3 p, 1 0  sch, gr (311010). Tsaemen3 1 pond. 

XVI. Den commissaris sal alhier relateren in marge den prys van het mest, fouragien, 
vruchten ofte andere waeren, de gone in, op, ofte ter zyden den besmetten stal zyn 
geweest, ende in consequentie der placcaerten vernietigt. 
Den prys van het gedolfven mesch ende stroot bedraeght de somme van 1 pond. Gomt 

tsaemen 32 pond. 

XVII .  I n  cas de beesten zyn ter weyde den commissaris sal referen in marge, dat hy den 
drek op de weyde , hem present, heeft doen raepen ende delven. 
Ten stalle. 

XVII I .  Item dat in den gevalle de weyde ten deele ofte geheele is omringelt van dycken 
ofte grachten, hy de selve heeft doen afstoppen. 
Gene weyde bij dien neant met de getrocken. 

XIX. Hy sal h ier declareren of de weyde paelt aen eenige andere weyden voorsien van 
vee ofte aen straeten ofte wegen. 

XX. I n  cas die paelen aen eenige andere weyden, hy sal het vee der selve doen bewae
ren nagt ende dag, ende dagelyks doen visiteren met experte, mitsgaders beletten een 
ieder den toegank, ter reserve van den bewaerder ofte bewaarster gekleed in lyne klee
deren, dit geduerende 20 dagen. 

XXI. Hy sal ook alle passage, soo van menschen als beesten, beletten met wachten 
langs de geïnfecteerde weyden ofte hofsteden ende de aangelegen straeten gedueren-



de 20 dagen, behoudens de vremde l ieden wesende op voyage sonder suspecte 19 wae
ren, als wolle, fouragie ende diergelyke. 
Commissarissen beloven te sullen esscotueren 20 het gonne in texte gheconditioneert, 

a/soock ten aensien veurgeschreven articelen. 

XXII. I ndien de beesten zyn te stalle den commissaris sal alhier i n  marge relateren dat 
hy den stal ende alle syne toebehoorten heeft gewasschen met warm water ende azyn, 
ende daer naer den selven met kalk gewit. 

XXIII. Dat hy den grond, indien den selven is van aerde, overal heeft uytgedolven ter 
diepte van twee voeten, de aerde begraeven acht voeten diep, ende nieuwe suyver 
aerde in de plaetse gebragt. 

XXIV. I ndien den grond is gevloert, dat hy den selven heeft gescheurt met warm water 
ende azyn, mitsgaders gewit met kalk gelyk de mueren ofte weegen. 

XXV. Dat hy het yserwerk tot den stal gedient hebbende heeft doen gloeyen ende suy
veren in het vier. 

XXVI. Dat hy de koorden ofte seelen ende het hautewerk van kuypen, rieken &c. heeft 
verbrand, dies de prysie begrepen word onder het mest. 

XXVII .  Dat hy den aelput, indien er een ig is, heeft geruymt, ende de aele acht voeten 
diep gedolven. 

XXVIII .  Dat hy den selven t'eynden dies heeft doen schueren ende passeren met kalk 
gelyk den stal. 

XXIX. Indien geenen aelput en is, nemaer eene kuype ofte quarteel 21 , put ofte seppe 22, 
alwaer de aele loopt uyt den stal, sal hy in marge ook rapporteren dese kuype, tonne ofte 
quarteel te hebben verbrand,  ende alle de aerde van rondomme, mitsgaders van de put ofte 
seppe, waer door de aele geloopen heeft, te hebben gedolven ter diepte van acht voeten. 

XXX. Hy sal ook relateren dat hy den besmetten stal doet berooken geduerende den tyd van 
dry continuele dagen ende nachten met solfer, geneverbessen, pek, wierook ende azyn. 

XXXI.  Dat hy gelykelyk heeft doen berooken de kleederen van alle de persoonen van den 
huyse, de welke sy aen hun lyf hebben gehad geduerende dat de siekte onder hun vee 
is geweest ende karts te vooren. 

XXXII .  Hy sal alhier in marge nog te kennen geven de plaetse alwaer hy het gedoode 
vee, het mest, de aele ende de geinfecteerde aerde heeft gedolven, altyd observerende 
van sulks te doen, is't mogelyk, in plaetsen alwaer namaels geene beesten en moeten 
pastureren ofte passeren. 
De ghedoode beesten zyn ghedo/fven benevens het mesch ende stroot ten suyt oost 
hoecke van desen hove achter de scheure. 

XXXJl l .  Als hy sulks sal moeten doen by gebreke van andere occasie op plaetsen al-
waer namaels hoornbeesten moeten passeren ofte pastureren 23, sal hy de plaetse, alwaer l 273 



den put is geweest ende nog twee stappen meer in het ronde doen afsluyten met haut, 
bequaem om de beesten van daer te houden geduerende ten minsten een half jaer. 

XXXIV. Hy sal alh ier nog relateren dat hy aen de respective ingangen van de weyden ofte 
hofplaetsen heeft geplant eenen groeten staek met een dweers berdelken(24), waer op 
met groote letters staet het woord: SIEKTE. 
Voldaen. 

XXXV. Hy sal alhier relateren dat hy aen de persoonen van het huysgesin geboden heeft 
geen versch vee te nemen op hunne stal len ofte weyden, 'ten zy naer dat de siekte tee
nemael sal verdwenen ende gecesseert zyn binnen de prochie ende een ure rondomme 
de selve, den tyd van vier weken, conforme den 1 2 . artikel van de ordonnantie 25 van den 
28 november 1 770, op peene van arbitraire correctie, alsmede dat hy hun insgelyks heeft 
belast geduerende den tyd van twintig dagen t'huys te blyven, op de boete ende de peene 
van geene vergoedinge by de ordonnonantie politique van den 3 ougst vermeit, dat hy tot 
d ies heeft gestelt twee wachten, eene in de hofstede, die daer niet af en mag gaen, ende 
eene buyten, soo om te beletten de passagie, als om te doen haelen 't gone het huys
houden noodig soude mogen hebben, dit sonder elkanderen te naderen op thien stappen, 
en in cas de persoonen van het huys indispensabelyk moeten gaen op hun landgebruyk 
sal den commissaris nemen een derde wachte om hun daer naer toe te leyden, ende te 
observeren of sy met niemant communicatie en nemen, ende ook sonder dat selfs die 
wacht met hun communicatie sal mogen hebben op de wyde van thien stappen. 
Zal insgelycks voldaen worden aende inhouden van dese volghende artikelen. 

XXXVI. Hy sal voorts nemen alle andere voorsorgen om de verbreedinge van de siekte 
te beletten die de placcaerten 26 voorschryven en die syne prudentie ende ondervindin
ge zul len aenwysen volgens de omstandigheden van de saeke, ende wanof hy hier in 
marge relaes zal  doen. 

XXXVII. Hy zal alh ier relateren dat hy commissaris ende syne assistenten soo experte 
als slaegers op de hofstede ofte weyde zyn gekomen van onder tot boven gekleed met 
versche gewasschen lyne kleederen, die te voeren n iet en hebben gebruykt geweest. 

XXXII I .  Hy zal alhier in marge als vooren nog relateren dat dese hunne lyne kleederen 
naer het verrigten van de visite ofte executie ter plaetse alwaer die gebruykt zyn, weder
om zyn gewasschen geworden, soo wel als hunne handen aensigt ende schoenen. 

XXXIX. Sy zul len de executie voltrokken zynde aanstonds aen den bai l l iu ,  greffier, iemant 
van de wethouderen, bereyder, ofte hoofdman ter hand stallen het kerkgebod 21 aen hun 
by gedrukte exemplairen ter handt gestelt, ende onderteekenen de memorie op den voet 
van diere geprojecteert, alsmede in margine 28 relateren hoe sy aen d it devoir voldaen 
hebben. 
Voldaen volghens relaes danof inghetrocken ten desen ghevought. 

XL. Den commissaris zal alhier op de eed gedaen ten aankomen van de fonctie, die hy 
bekleed, declareren of hy het alderminste agterdenken kan hebben dat'er in den eygenaer 
zoude wesen eenig gebrek van tydelyke denuntiatie, ofte dat den .selven eenige oorsaeke 
zoude gegeven hebben, door de welke misschien de siekte onder syn vee soude gekomen 
zyn, ofte wel ook om de siekte in andere weyden ofte hoven te konnen ontsteken, ofte 



andersints eenigsints aen de placcaerten ende ordonnantien hebben gecontravenieert 29• 
Commissarissen affirmeren geen deminste suspicie 30 thebben nopende het ghebrek van 

nontydelycke denuntiatie. 

XLI. In  cas van de minste suspicie zal hy dies aengaende houden eedelyke informatien 
preparatoire soo met de domestiquen van den huyse, de gebueren als andersints, ende 
de selve hier in marge stellen , benevens alle andere besondere voorval len die hy zoude 
mogen hebben ontmoet soa van injurien 31 die hem souden mogen wesen aengeseyt, 
resistentie 32 gedaen, als andersints, ende ten surpluse teekenen dit proces verbael , 
benevens de experte de geinterresseerde ende de voordere persoonen die hy zoude 
mogen gehoort hebben. 

Aldus het voorstaende proces verbael gehouden by donderschreven bailliu en schepe

ne vande ambachte van Maldeghem ten presentie van dheer Jan Frans Van Zele als 

commissaris vande majesteyt, ten daeghe, heure ende maende als int preminium 33 deser 

in kennisse den waerheyt hebben wy benevens de comparanten ende experte dese 

ondertekent ons toorconden 34 brieven onderteekent JF Van Zele, W De Smet, J Claudon, 

voorts met het mercq 35 van Judocus Stockerman, tmercq van Anne Marie Sierens, 

Pr Standaert ende met tmerq van Lucas Temmerman. 

Den onderschreven bailliu en schepene van de ambachte van Maldeghem relateren dat 

sij ten interventie van commissaris Jan Frans Van Zele als commissaris vande majes

teyt in consequentie 36 van het voorenstaende proces verbael en in conformiteyte 37 van 

haere majesteyts edict vande 1 1  juny 1 770 op hedent den 26. january 1 772 ten twaelf 

uren smiddags hebben gedaen dooden ende delfven de dry hoornbeesten vervat by het 

voorenstaende proces verbael ende ten voordens ghedaen verrichten alle tgonne daer

by breeder gheacteert ons voornoemd daeten signeren. Waeren onderteekent JF Van 

Zele, W De Smet ende J Claudon. 

* * * 

Volgens een door ons geraadpleegde veearts betrof het h ier geen geval van mond- en 
klauwzeer, maar een thans niet meer voorkomende besmettelijke ziekte onder het vee, 
namelijk runderpest. Nochtans waren bepaalde symptomen gel ijkend en was de bestrij
ding ervan in ieder geval even drastisch en traumatiserend voor de betrokken veehou
der: hun twee koeien en kalf waren all icht hun grootste bezit. Typerend is het feit dat men 
hier ook de verspreiding toeschreef aan "de lucht",  zoals sommige experts dat nu ook 
verklaarden voor de epidemie van mond- en klauwzeer. 
Bl ijkbaar was er ook toen sprake van een vergoeding; een schatting van de schade werd 
in  ieder geval gedaan. Of het getroffen gezin die in werkelijkheid ontving, konden we niet 
achterhalen. 

* * * 

De h iernavolgende brief uit diezelfde periode getuigt dat de opgelegde taken inzake toe
zicht niet stipt u itgevoerd waren. 

"Eersaeme ende discrete, 

A/soo aen ons bij brief van den heer raedt De Causmaecker van date 2 deser, wort ter 
kennen gegeven dat verscheyde c/achten aen hem syn gedaen, dat de geordonneerde J 275 



/andwaghten niet en commen op hunne geordonneerde posten, mitsgaeders dat de 

ingesetene buyten het cordon teenemae/ ongewillighe syn, om ingevo/ghe het geordon

neerde by haere majesteyte placcaeten op hunnen tour te doen de waght tot veilleren(38) 

ende nauwkeurighlyck te beletten de communicatie van de besmette beesten aende 

gesonde, ende gemerckt dusdaenige ongehoorsaemheyd aen haer majesteyte p/accae

ten ten uyttersten strafbaer is, soo dient desen om u/ieden te belasten ende te ordonne

ren van voor het toecommende poinctaelyck 39 op te /effende en dese invigiteren 40 dat 

dusdaenige abuysen niet meer en gebeuren ende in cas ulieden eenigen persoon ofte 

persoonen bevindt de gonne souden actuctoren 41 aen het houden van de wacht op hun

nen tour, de se/ve bij hunnen naem ende toenaem mitsgaeders hemlieden woonste op te 

nemen ende ons daer van instantelyck partie geven, sonder dies te blijven ingebrecce 42, 

waermede syt Godt bevolen uyt onse collegiale vergaederinge desen Sn december 1 771.  

De al uwe Burghmeester ende schepenen s 'lants van de Vrijen. "  

Noten 

1 .  RAG - Ambacht Maldeghem, Resoluties, nr. 601 
2. Dr. Chris VANDENBROUCKE, Algemene Geschiedenis Nederlanden, deel 8, blz. 96 
3.  RAG- Provinciaal bestuur, Hollands fonds 
4. Gecommitteert: belast 
5. Denombrement: telling 
6. Compareren: verschijnen voor rechtbank of dergelijke 
7 .  Judocus STOCKERMAN: geboren i n  Sint-Laureins op 26/1 2/1 722, was gehuwd i n  Sint-Laureins op 27/4/1 761 

met Anna Maria Sierens en zij hadden samen vijf kinderen: Judocus, Peter, Frans, Anna en Jan Bernard. 
8 .  Geblaerde: met witte bles op de kop 
9. Relateren: in  verband brengen, naar voren brengen 
1 0. Experte: deskundige, veearts 
1 1 .  Expireren: tot het einde lopen 
1 2. Denunciatie: aangifte, melding 
1 3. Ignoreren: onwetend zijn 
1 4. Maagschap: bloedverwantschap 
1 5. Savoyards: lieden uit Savoye (Fr), in feite l iedjeszangers en dergelijke 
1 6. Koeymeesters: veeartsen 
1 7. Kutsers: ophalers van eieren en boter, ook ketsers (ophalers van het te malen graan) 
1 8. Enumereren: opsommen 
1 9. Suspect: verdacht 
20. Esscotueren: er kan hier sprake zijn van een vorm van escorteren of begeleiden 
2 1 .  Quarteel: kardeel; aalton voor beerkar 
22. Seppe: zippe, mestput of bezinkput bij de mesthoop, ook "messinck" genaamd 
23. Pastureren: grazen 
24. Berdelken: plankje 
25. Ordonnantie: verordening 
26. Placcaerten: Plakkaten, officiële brief met zegel 
27. Kerkgebod: bekendmaking in de kerk van een voorgenomen huwelijk, veralgemeend tot het bekend

maken na de mis van bepaalde officiële berichten. Zoals later nog werd gedaan door de veldwachter 
vanop een kerkhofmuur, verhoog of balkon 

28. In margine: in  de marge 
29. Contravenieren: overtreding van wet of verordening 
30. Suspitie: argwaan 
31 . lnjurien: beledigingen 
32. Resistentie: verzet, weerstand 
33. Prenimium: aanhef 
34. Oorconden: gétuigen 
35. Mercq: merk (die niet konden ondertekenen plaatsten een merkteken) 
36. In consequentie: in overeenstemming · 
37. In conformiteyte: conform, overeenkomstig, overeenstemmend 
38. Veilleren: waken 
39. Poinctaelyck: stipt . . 

40. lnvigiteren: investigeren: onderzoeken 
4 1 .  Actuctoren: actueren: aanzetten 
42. lngebrecce: in gebreke 



Het gebeurde 100 jaar geleden 
in 1900 

jozef Dobbeltiere en Walter Notteboom 

--1EUBQJ?A 
Begin jul i slaagde graaf Ferdinand von Zeppelin erin met zijn nieuw ontworpen luchtschip 20 
minuten in de lucht te blijven. Het tijdperk van de zeppel ins was begonnen . Midden juli opende 
men in Parijs de eerste delen van de metro. In Amsterdam begon men in augustus met de elek
trificatie van de tramwegen. De paardentram verdween vanaf nu geleidelijk uit het straatbeeld 
van onze Europese steden. Op 25 augustus overleed de Duitse cultuurcriticus en filosoof 
Friedrich Nietzsche en midden oktober publ iceerde Sigmund Freud zijn boek Die Traumdeutung. 
De Amerikaan Georg Eastman bracht zijn eerste boxcamera met een fi lmrol letje op de markt. 
Voortaan kon iedereen zelf een foto maken. Al heel vlug kwam deze camera op de Europese 

markt. Midden december formuleerde de Duitse fysicus Max Planck voor de eerste maal zijn 
quantentheorie. Voortaan diende men bladen niet meer aan elkaar vast te spelden, maar kon 

men gebruik maken van een paperclip, uitgevonden door een Noor. Het verschijnen van een een
delig badpak, gedragen door een Amerikaanse zwemster, zorgde voor grote opschudding. 

==BEbGIE 
Op 1 0  maart werd een wet goedgekeurd waarbij het een gehuwde vrouw toegestaan werd haar 
eigen loon te verdienen zonder enige toestemming van haar man. De verdiensten moesten 
beperkt blijven en aangewend worden voor gezinsuitgaven. Een maand ervoor had men een wet 
aangenomen waarbij de gehuwde vrouw zelfstandig deposito's mocht plaatsen bij een spaarkas. 
In mei werden de eerste nationale verkiezingen gehouden met het algemeen meervoudig man
nenstemrecht. Voor het eerst had de gewone man kiesrecht. De katholieken verloren zetels, 

maar behielden de meerderheid, zodat de bestaande regering kon aanblijven. Bij een telling op 
1 augustus bleek dat er in België 1 . 1 1 9  auto's waren en 297 motorfietsen. De Belgische kroon
prins Albert trad op 2 oktober in München in het huwelijk met Elisabeth van Beieren. Op 26 
oktober nam het Belgisch parlement voor het eerst een wet op het ouderdomspensioen aan, 
een voorloper van het huidige stelsel. De socialistische voorman Emile Vandervelde diende eind 
november een wetsvoorstel in om aan vrouwen stemrecht te geven op gemeentelijk en provin
ciaal vlak. De wet werd echter niet aangenomen. Einde december ontstond onder impuls van 
Maria Elisa Belpaire het cultureel-letterkundig tijdschrift Dietsche Warande en Belfort, een fusie 
van Dietsche Warande en het Belfort. 

-==-AE)EGEM, MAbE)_EGEM EN IE)E)EbBlJBG 
Januari 
Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 2 januari. Om half vier in de namiddag vergaderde de gemeenteraad onder leiding 
van burgemeester Hippoliet Cuelenaere. Wegens de verkiezingen van 15 oktober ll. dienden nieu
we gemeenteraadsleden en een nieuwe schepen te worden aangeduid. Nieuwe leden werden 
Frederic Blomme (Donk), Hippol iet De Jaeger, Augustien De Lille, Amand Dhont en Pieter I Verstringhe, die de eed aflegden. Nieuwe schepen werd Eduard De Pau. 277 



* Maldegem 30 januari. Wijnhandelaar Jul ien Van Hoorebeke weigerde zijn benoeming tot lid 
van het Armbestuur, omdat hij wegens zijn handel te veel afwezig was. Inwoners van de weg 
naar Eede dienden een rekwest in met de vraag tot bestrating van deze weg. De kosten wer
den te hoog bevonden en de bestrating kon maar als men voldoende subsidie zou krijgen van 
de provincie en als de gemeente Middelburg ook zou meebetalen. Verder besprak men een 

voorstel van de firma ' Le Gaz Riche' uit Brussel om de gemeente te verlichten met gas. Dat 
werd reeds toegepast in Knokke. In Waregem was men echter overgeschakeld op elektrische 
verl ichting. Men zou beide gemeenten bezoeken en de beide systemen grondig bekijken voor
aleer een beslissing te nemen. Jul ien Van Hoorebeke werd gekozen als lid van de Burgerlijke 
Godshuizen, mandaat dat h ij nu wel aanvaardde. In vervanging van de overleden veldwachter 
Lodewijk Ravez werd Camiel Rootsaert benoemd. 
* Adegem 30 januari . Leopold Van Waetermeulen senior was bij koninklijk  besluit herbenoemd 
tot burgemeester en had voor de arrondissementscommisaris de eed afgelegd. Lodewijk De 
Bruyckere en Karel Lodewijk Potvliege werden als schepen herkozen. N ieuwe gemeenteraads
leden werden Petrus Bernard Matthys-De Graeve en Raymond Potvliege. Door de inrichting 
van een derde klas in de Aangenomen Jongensschool Center dienden er kosten te worden 
gedaan. De klas van de hoofdonderwijzer werd in tweeën gedeeld door een rode dennenhou
ten afsluiting, nieuwe lessenaars werden gemaakt en een nieuwe kachel geïnstalleerd, samen 
voor de prijs van 350 frank. 
* M iddelburg 30 januari . Herkozen op de verkiezingen van oktober l l .  waren lsidoor Gheeraert 
en Jacob Bernard Huyghe. Jacob Bernard Pyfferoen en Jacob Bernard Huyghe werden tot 

schepen gekozen en legden onmiddel l ijk  de eed af. 

Februari 
Uit de gemeenteraad ... 

* M iddelburg 1 5  februari. lsidore Eduard Gheeraert legde de eed af als gemeenteontvanger. 
Zijn voorganger was gemeentesecretaris Gustaaf Gheeraert. 

* Maldegem 1 6  februari. Als lid van het Armbestuur koos men leerlooier Ferdinand Van Moffaert. 
* Adegem 20 februari . Volgens een brief van de gouverneur was de kerktoren door de provin
ciale bouwmeester Mortier van het Comiteit van Monumenten opgenomen in een lijst van 
gebouwen met oudheidkundige waarde. Dat was de voorbode van de latere klassering. Op de 

vraag voor de inrichting van een tweede klas in de school van de Kruipuit werd niet ingegaan. 
Het aantal leerlingen was op een jaar tijd gedaald van 66 leerlingen naar ca. 59 leerl ingen. Dus 
diende de onderwijzer zich te laten bijstaan door een tijdelijke helper, meestal een van de beste 
leerl ingen. De gouverneur vroeg de raad om advies over het plan een proosdij op te richten in 
Balgerhoeke. De raad g ing niet akkoord en voerde aan dat het gehucht slechts 2.250 meter 
van de kerk gelegen was en dat de kerk qua ligging en grootte voldeed. De raad was niet 
bereid gronden en of woningen af te staan aan de n ieuwe parochie Balgerhoeke, zoals op een 
bijgevoegd plan vermeld. 

Maart 
Uit de gemeenteraad ... 
* Adegem 1 5  maart. De raad besprak een brief van de arrondissementscommissaris over de 
werking van de mi litielotingen en de komende zittingen van de militieraden. H ij haalde enkele 
misbruiken aan en vermeldde de middelen om eraan te verhelpen. Jozef De Schepper, beheer
der van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, liet weten dat de tramweg Eeklo
Aalter binnenkort zou geopend worden voor reizigers en goederen. 
* Maldegem 27 maart. Jan Strybol vroeg de toestemming om een kleine huisapotheek te mogen 
inrichten in zijn school, maar het voorstel werd afgewezen. Op de vraag voor bestrating van de 
wegen Nieuwhofdreef en Onze-Lieve-Vrouwdreef in Kleit werd voörlopig niet ingegaan om 
reden van te duur. Een subsidie van de provincie was noodzakelijk. Frans Van Hoorebeke recla
meerde tegen de verhoging van zijn belasting en nu via de gouverneur. De raad ging niet 



akkoord en voerde aan dat de reclamant grondeigenaar was, grote erfenissen verkregen had, 
gepensioneerd gemeentesecretaris was, alsook zaakwaarnemer-verzekeringsagent. Bovendien 

had hij een inwonende zoon die een bloeiende handel dreef in wijn, die hij nog verder uitgebreid 
had, wat hem hoge winsten opleverde. 

April 
Uit de gemeenteraad . . .  

* M iddelburg 9 april. Aan onderwijzer August Schietse werd nogmaals een verhoging van zijn 
jaarwedde geweigerd. De vraag was nu binnengekomen via de gouverneur. Aan de min ister 
van Financiën werd gevraagd om het tolkantoor ook tussen de middaguren open te houden en 
dat op vraag van de landbouwers d ie problemen hadden met het overbrengen van hun vruch
ten uit akkers d ie net over de grens lagen. 
* Adegem 1 0  apri l .  Dokter Guido Herrebaut diende 31 kinderen in te enten tegen de koepok
ken. Hij bracht aan elk kind twee bezoeken en kreeg voor elk bezoek 1 frank. 
* Maldegem 1 7  apri l .  Bij de bespreking van de geplande verbreding van de Thyskensstraat 

bleek dat er alleen nog geen akkoord was met de kinderen Dhoore. 

Mei 
Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 9 mei. De raad was het eens met het laten bestraten van het tweede deel van de 

Urselweg, daar de gemeente Ursel eerstdaags ging beg innen met hun deel te bestraten.  De 
raad zou dat doen op het ogenblik dat de Bloemestraat en de Warmestraat gekalseid werden. 

Juni 
Uit de gemeenteraad .. .  

* Adegem 1 2  juni. Er werd nog eens gesproken over de inrichting van een tweede klas in de 
school van de Kruipuit. Het aantal leerlingen bedroeg nu gemiddeld 72 à 73. Maar weer werd 
op de vraag niet ingegaan, want in de zomer bedroeg het aantal leerlingen slechts 30. 

Juli 
Uit de gemeenteraad . . .  

* Maldegem 4 jul i .  Schepen Perquy had zijn ontslag gegeven wegens zijn hoge leeftijd. De bur
gemeester had veel lof voor zijn 25 jaren dienst in de gemeenteraad. 
* Adegem 27 jul i .  De raad ging akkoord om het kerkorgel te herstellen en tevens te vergroten. 
De kosten werden op 3.400 à 4.000 frank geraamd. 

Augustus 
Uit de gemeenteraad .. .  

* Maldegem 7 augustus. De inwoners van de wijk Moerhuize vroegen aan de gemeenteraad 
dat een lagere school zou worden opgericht in hun wijk. Het college kreeg opdracht dat ver
der te onderzoeken. 

• Maldegem 28 augustus. In vervanging van de heer Perquy diende men een n ieuwe schepen 
te kiezen. Het werd na herstemming Pieter Verstringhe, die onmiddellijk de eed aflegde. De 
gemeente Sint-Laureins liet weten dat ze Middeldorpe zou bestraten en vroeg dat de gemeen
te Maldegem dat ook zou doen voor de aansluiting via Moerhuize. De raad ging akkoord, want 
dat was goed voor de handel. Er werd ook een principebeslissing genomen om een nieuw 
gemeentehuis te bouwen. 

September 
Uit de gemeenteraad ... 

• Middelburg 1 1  september. In verband met de buurtspoorweg Brugge-Aardenburg kreeg men 
bericht dat de kosten iets hoger zouden zijn. De raad ging akkoord met de verhoging. 
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* Adegem 2 1  september. Volgens een recent koninklijk besluit werden de bestuurders van 
gemeenten aangemaand de hu izen te laten numeroteren. De raad ging daar echter niet op in, 

want voor buitengemeenten was dat volgens hen van weinig nut. 

Oktober 
Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 1 2  oktober. De raad stemde een hulpgeld van 50 frank ten voordele van het 
Nationaal Comiteit van Groeninge, dat een gedenkteken wilde oprichten op de Groeninge
kouter in Kortrijk.  Op vraag van de heer J. Smitz werd de proefperiode voor de verlichting van 
de straten met Washingtonlampen voor veertien dagen verlengd, mits er geen kosten aan ver
bonden waren voor de gemeente. 

November 
Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 30 november. Aan de heer Bouckaert wordt een huurgeld toegekend van 1 75 

frank voor het schoollokaal dat hij ter beschikking stelde op de wijk Vossenhol. 

December 
Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 1 8  december. Door het ontslag van Leon De Lil le als nachtwaker, d iende men een 
nieuwe te kiezen-. Het werd Jacob De Clerck en hij moest dienst doen tussen 1 1  uur 's avonds 

en 2 uur 's morgens en dat van 1 oktober tot 31 maart. 
* Adegem 1 8  december. De arrondissementscommissaris vroeg weer advies aan de gemeen
teraad over de aanstaande oprichting van de proosdij Balgerhoeke. Men bleef bij de vroegere 

argumenten, dus negatief advies. 
* M iddelburg 28 december. De kosten voor de komende volkstell ing van 31 december 1 900 

werden geraamd op 1 25 frank, waarvan 50 frank voor de optel l ing van de bevolking, 1 5  frank 
voor het opmaken van een 'stamboek verhuizen' en 60 frank voor het aanleggen van de bevol
kingsregisters. 

1901 
--1EU_.BQEA 
Op 1 8  januari vaardigde paus Leo X I I I  een encycliek uit met kritiek op de christen-democra
tie. Dat werd in ons land beschouwd als een openlijke kritiek op de partij van priester Adolf 
Daens. Kon ingin Victoria van Engeland stierf op 22 januari . Ze had niet minder dan 63 jaar 
geregeerd over een groot Brits imperium.  Met haar kwam er een einde aan het Victoriaanse 
tijdperk, een periode gekenmerkt door conservatisme en puritanisme. Koningin Wilhelmina 
van Nederland trouwde op 7 februari met de veel oudere prins Hendrik. Ze waren de ouders 
van de latere koningin Ju l iana, hun enig kind. In Duitsland werd op 1 3  maart de eerste 
Mercedes gebouwd door de firma Daimler. De toen volledig onbekende kunstenaar Pablo 
Picasso hield zijn eerste overzichtstentoonstell ing in Parijs en oogstte daarbij lovende kritiek. 
De allereerste Nobelprijzen werden op 1 0  december in Stockholm uitgereikt. Op 1 2  decem
ber verwezenlijkte Marconi voor het eerst een radiocommunicatie over de Atlantische Oceaan. 
Het eerste rad iosignaal was het morseteken 'S' .  

-�B�ELGJE 
In  januari overleed de Belg Zenobe Gramme, de uitvinder van de dynamo. In de kathedraal 
van Antwerpen begroef men in maart de componist Peter Benoit, d 1è actieve campagne voer
de voor een eigen Vlaamse cultuur. I n  de namiddag van 3 november werd een prins geboren 
in het gezin van prins Albert en prinses El isabeth. H ij werd Leopold genoemd en mocht de 
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titel voeren van hertog van Brabant. In  Belgisch Limburg ,  meer bepaald t e  As, werd de eer
ste Belgische steenkool opgedolven. De promotor daarvan was André Dumon, een hoogle
raar in de mijnbouw aan de universiteit van Leuven. Op 6 oktober betoogden 1 60.000 men
sen in Brussel. Ze eisten de invoering van het algemeen stemrecht en protesteerden tegen de 

komende legerhervormingen. Men had het voornemen een vrijwil l igersleger op te richten . 

..-:: = s .IJE_GEM, MAbD_EGEM E MIDDEbBIJBG 
Januari 
Uit de gemeenteraad ... 

* Adegem 1 2  januari . De kantonale schoolopziener kwam op bezoek om na te gaan of er geen 
tweede klas nodig was in de Aangenomen Bewaarschool Centrum .  In de winter waren er wel 
1 1 5  leerlingen en de schoolopziener vond het een goede oplossing dat er vanaf 1 5  januari een 
nieuwe klas werd ingericht. "De nood ige schoolbehoeften als lessenaars enz. vielen ten laste 
van de nieuwe onderwijzeres". Na de zoveelste vraag om de huizen te laten nummeren, ging 
de gemeenteraad eindelijk akkoord. 
* Maldegem 1 8  januari . De raad maande secretaris Alfons Vermeersch aan wat nauwkeuriger 

te werken, want anders zou men moeten optreden conform de gemeentewet. De Burgerlijke 
Godshuizen vroegen toestemming om een lazaret te bouwen, zodat men personen met een 
besmettelijke ziekte kon afzonderen. De gemeenteraad ging akkoord mits er subsid ies kwa
men van staat en provincie. Voor de Aangenomen Meisjesschool van het Centrum stelde men 
de gediplomeerde juffrouw Marie Pael inck aan tot 'bestuurster' .  In  het onderwijs kende men 
nu zes schoolhoofden, namelijk Jan Strybol (Gemeenteschool Kleit), Modest Foncke (Aange

nomen Jongensschool Centrum), Marie Paelinck (Aangenomen Meisjesschool Centrum), 
Clemence Wil lems (Aangenomen Meisjesschool Kleit), Camiel De Sutter (Aangenomen 
Jongensschool Donk) en Jeanette Knapen (Aangenomen Meisjesschool Donk). De raad ging 
akkoord een kiosk op te richten op de Markt; de kostprijs werd op 500 frank geraamd. De 

inwoners van de wijk Akkers vroegen om op de eerste zondag van september een kermis en 
feesten te mogen organiseren op hun wijk. De raad ging daar volmondig mee akkoord. 

Februari 
Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 5 februari . De raad ging akkoord met het kalseiden van het tweede deel van de 
steenweg naar Ursel. Het betrof het zuidelijk gedeelte dat begon aan de Onderdijkstraat tot 
de grens met Ursel, waar hij aansloot op een bestaande grindweg. De totale kosten werden 
op meer dan 40.000 frank geraamd. 

Maart 
Uit de gemeenteraad ... 

* Adegem 1 8  maart. Het woonhuis van de Aangenomen Meisjesschool werd bij gebrek aan 
andere kandidanten verhuurd aan kleermaker August Buysse voor de som van 70 frank per jaar. 
* Maldegem 1 9  maart. Het woonhuis van de gewezen gemeenteschool van het Centrum werd 
verpacht aan de heer Ruttelynck, brigadier van de douanen alhier voor 1 25 frank per jaar. 

April 
Uit de gemeenteraad ... 

• Adegem 1 6  apri l .  De inspectie had voorgesteld een tweede klas in te richten op de Kruipuit. 
De raad stelde nu vast dat er slechts 65 leerlingen aanwezig waren op 26 januari l l .  en dus 
was de oprichting van d ie klas niet meer verantwoord . Trouwens, de school van Oostwinkel 
lag slechts één kilometer verder. 
• Maldegem 23 apri l .  Op deze gemeenteraad daagden slechts vijf raadsleden op, onvoldoen
de om geldig te vergaderen . Het was van 1 895 geleden dat dit nog eens gebeurd was. Het 
zou in de volgende maanden nog twee keer voorkomen. 



* M iddelburg 24 apri l .  De gemeenteraad rangschikte de belastingschuldigen in de hoofdelijke 
omslag, de lijst werd 1 5  dagen aangeplakt en indien men zich benadeeld voelde, mocht men 
reclameren, maar dan wel voor 1 5  mei. 

* Adegem 30 apri l .  "Aangezien er misbruiken van al len aard hadden plaatsgehad ter gelegen
heid van de gemeentekermissen" besloot de gemeenteraad dat bals en danspartijen slechts 
tot 9 uur 's avonds mochten duren in plaats van tot 1 0  uur. Het aanvangsuur bleef op 4 uur in 
de namiddag. Deze festiviteiten mochten al leen maar georganiseerd worden op de zondagen 
en maandagen van de gemeentekermissen in ju l i  en oktober. Schepen De Bruycker en raad
sleden Van Damme en De Wispelaere vertegenwoordigden de gemeente bij de besprekingen 
over de u itbating van de tramlijnen Tielt-Aalter, Eeklo-Aalter en Eeklo-grens. Ze deden in de 
raad verslag over de gehouden vergaderingen. 
* Maldegem 30 apri l .  De gasmaatschappij Le Gaz R iche herinnerde nog eens aan een vorig 

voorstel voor openbare verlichting in de gemeente. De raad ging niet op het voorstel in ,  omdat 
het niet voldeed aan de gestelde verwachtingen. 

M ei 

Uit de gemeenteraad ... 

* M iddelburg 1 3  mei. Er was discussie over de jaarwedde van de vroedvrouw. Het Armbestuur 
stelde een bedrag van 275 frank voor. De gemeenteraad ging niet akkoord, omdat er per jaar 
slechts zeven 'behoeftige geboorten' waren, 40 frank per geboorte vond de raad overdreven . 
U it onvrede had de vroedvrouw ontslag genomen. Maar de gemeenteraad gaf niet toe en 
besliste slechts 1 50 frank toe te staan. 
* Maldegem 21  mei.  André Van den Eeckhout gaf zijn ontslag als toezichter-keurder voor het 
slachtvlees, daar hij benoemd was tot hulpleraar in de veeartsenijschool van de staat te 

Kuregem. Hij werd vervangen door Henri Van der Donckt, veearts te Sint-Maria-Horebeke. Achiel 
Van Hoorebeke gaf zijn ontslag als luitenant van de 'bluschdienst' ,  de toenmalige brandweer. 
* Adegem 31 mei. Voor de besprekingen over de uitbating van de drie tramlijnen benoemde 
men een commissie met als leden de burgemeesters Boone (Tielt) en Soudan (Aalter) en 
schepen Vermast u it Eeklo. 

Juni  
Uit de gemeenteraad ... 

* Adegem 1 1  juni. De gouverneur l iet weten dat h ij niet akkoord g ing om de concessiebaan 

Sint-Laureins-Balgerhoeke over te nemen daar de vorderingen van de concessionarissen 
overdreven waren. 
* Maldegem 1 7  juni .  Bij  de samenstel l ing van de lijsten van personen die belasting moesten 
betalen, had men een belangrijk man vergeten, namelijk pastoor Pieter Van Loo, die ingedeeld 
werd in de achtste klasse. 

* Adegem 26 juni .  Henri Van der Donckt werd benoemd tot nieuwe vleeskeurder in plaats van 
André Van den Eeckhout, ontslagnemer. 

Juli  
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 8 juli. De hulponderwijzeressen Moulckers (Meisjesschool Centrum) en De Clerck 
(Meisjesschool Kleit) vroegen een weddeverhoging. De raad ging akkoord in geval deze hoge
re kosten gecompenseerd werden door de wedden die men aan de kloosterzusters betaalde. 

Augustus 
Uit de gemeenteraad ... 
* Maldegem 9 augustus. Het ontslag van Pieter Borgonjon, onderluitenant bij de brandweer, 
werd aanvaard. Het schepencollege deed het voorstel om een muziekfeest te geven op ker
miszondag 1 5  september, wat aanvaard werd. Men keurde een krediet van 300 frank goed. 



Zo'n feest was wenselijk daar het veel volk zou lokken naar de gemeente en dat was in het 
voordeel van de plaatsel ijke neringdoeners. 

* Adegem 1 3  augustus. In het lager onderwijs te Adegem voerde men de volgende wijziging 
door: voortaan zou er een ged iplomeerd hoofdonderwijzer en twee gediplomeerde hulp

onderwijzers zijn .  Eén ervan was Florimond Van Cleemput, die zijn d iploma behaalde in jul i  
1 901 . 
De landbouwers Felix Verstrynge en zoon Charles Louis reclameerden tegen hun hoofdelijke 
omslag. Op het verzoek van Fel ix ging men niet in, maar Charles Louis kreeg 1 5  frank ver
mindering. Bij de stemming verliet gemeenteraadslid Bernard Verstrynge de raad, omdat hij 
familie was. 

September 

Uit de gemeenteraad ." 

* Maldegem 1 O september. De burgemeester deelde mede dat hij een politieverordening had 
uitgevaardigd tot verbod van 'eener oproerige meeting in de opene lucht'. Bij de brandweer 
benoemde men tot luitenant Edmond Van Hecke, tot eerste onderluitenant Eduard Buyssens 
en tot tweede onderluitenant Camiel Bollé. 
* Middelburg 1 0  september. Door het ontslag van vleeskeurder André Van den Eeckhout dien
de men een nieuwe keurder aan te stellen. Het werd Van der Donckt, rijksveearts te 
Maldegem. Er was een klacht tegen de onderwijzer van de jongensschool daar hij de aanwe

zigheidslijst van de leerlingen niet goed bijh ield. Dat had gevolgen voor de gemeente, daar er 
aldus te weinig subsidie bekomen werd. Men zou bij de hogere overheid aandringen op een 
onderzoek en vragen om de staatstoelage te mogen behouden. 
Er was een klacht in  verband met de leeftijd waarop kleuters tot de bewaarschool toegelaten 
werden. Nu kon men slechts toegelaten worden vanaf 1 oktober van het jaar volgend op het 
jaar dat men drie jaar werd. Sommige kleuters waren aldus bijna vier jaar vooraleer ze naar 
school konden. De klacht was terecht, meende de gemeenteraad en voortaan mocht men 
naar de 'bewaarschool '  van het ogenblik dat men drie jaar geworden was. 
* Adegem 1 7  september. Voor het aansteken van de straatlantaarns tijdens de periode 1 okto
ber 1 901 tot 31 maart 1 902 stonden de volgende personen in : Pieter Joseph Van Vooren (8 
in het Dorp), August Coppejans (2 op de Kruipuit), August De Pau (2 op Veldekens) en August 
De Craemer (1 op Balgerhoeke). 

* Middelburg 28 september. Jacob Dauwens kreeg voor het volgende jaar de opdracht de lan
taarns aan te steken en ontving daarvoor 1 05 frank. 

Oktober 

Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 9 oktober. Er was een openstaande betrekking van 'schrijfbed iende' op het 
gemeentehuis, daar Cyriel Bekaert ontslag genomen had. De heer Bekaert nam d ienst in het 
leger. Alfons Van Maldegem werd gekozen met zeven stemmen tegen één stem voor Aaron 
Fevery. Jan Strybol nam ontslag als leraar in de muziekschool. Als vervanger koos men voor 
Cyriel Landman van deze gemeente. Als vergoeding kreeg hij 2 frank per les. Als nieuw lid in 
de tekenschoolcommissie koos men pastoor Pieter Van Loo. 

* Adegem 23 oktober. Er was een vraag van Jan Bernard De Jaeger, 80 jaar, aan het bestuur 
van de Burgergodshuizen om in het godshuis te mogen verblijven voor de som van 1 500 
frank, ineens te storten en dat 'zoo ziek als gezond zijnde'. De raad stemde in met het ver
zoek. 

Hetzelfde bestuur van de Burgergodshuizen vroeg toestemming om 220,80 frank te betalen 
om een legaat te bekomen van wijlen Jan Baptist Matthys uit Sint-Laureins, die een stuk 
grond overmaakte. De raad ging daar ook mee akkoord. 



November 
Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 8 november. De raad zond 'een adres van gelukwensen' aan de koning en konin

gin bij de geboorte van prins Leopold. Jan Strybol en Camiel De Sutter vroegen toestemming 
om deze winter een avondschool te mogen inrichten. Leo Van Cleemput vroeg toestemming 
om in Kleit een school voor volwassenen te mogen inrichten. De gemeenteraad ging akkoord, 

maar wenste niet over de brug te komen met hulpgeld of subsidies. 
* Adegem 8 november. Op de begroting voorzag men in een som van 1 82,40 frank als aan

deel van de gemeente in de wachtjaarwedde van mevr. Mathilde Courtmans, op rust gestel
de onderwijzeres van de meisjesschoot te Adegem. In verband met het kosteloos onderwijs 

vermeldde men dat er op de Kruipuit 59 jongens en 4 meisjes recht hadden daarop, in de 
Jongensschool Dorp 1 45 jongens en in de Meisjesschool Dorp 1 35 meisjes. 
* Maldegem 1 2  november. De raad ging akkoord met de oprichting van een n ieuwe kerk en 

een nieuw gemeentehuis. Als bouwmeester stelde men Henri Geirnaert aan, bouwkundige te 
Gent. Ju l ius Van Hoorebeke reclameerde tegen zijn te hoge hoofdelijke omslag. De raad was 
het niet eens met zijn vraag gezien 'zijnen winstgevende handel en den vermoedelijken 
bruidschat zijner vrouw' .  
* M iddelburg 1 2  november. I n  het Armbestuur werd Louis Verstraete herkozen als l id.  

* Adegem 1 8  november. Via de bestendige deputatie belandde de reclamatie van Felix 
Verstrynge tegen zijn hoofdelijke omslag nog eens bij de gemeenteraad. Men stelde vast dat 
de heer Verstrynge reeds verschi llende jaren op dezelfde manier werd aangeslagen en dat 
zonder reclamatie van zijnentwege, dat de verwijzing naar Karel Potvliege niet terecht was, 
daar deze laatste sedert 3 jaar gestopt was met zijn jeneverstokerij en dat de bestaande 
gebouwen hem eerder tot last waren. Het feit dat zijn neef Camiel Van Praet slechts voor 5 
frank was aangeslagen was ook geen argument, omdat deze laatste geen voordelen had bij 
de bebouwing van de hofstede van de reclamant, omdat hij er enkel werkte als d ienstknecht. 

Op het voorstel een vermindering van 1 0  frank toe te staan was er maar één raadsl id pro, vijf 
stemden tegen en vier onthielden zich. 

December 

Uit de gemeenteraad ... 

* Maldegem 5 december. Bij het Armbestuur werd uittredend lid Honoré Potvliege, brouwer, 
herkozen. B ij de Burgelijke Godshuizen herkoos men eveneens wijnhandelaar Jul iaan Van 
Hoorebeke, uittredend l id. H ij haalde het slechts na herstemming van herbergier Louis Rodts. 
De politiecommissaris kreeg een vergoeding van 50 frank om in de toekomst de politiezaken 
in zijn eigen woning af te handelen in plaats van in het secretariaat van het gemeentehuis. 
Terloops vermeldde men nog dat volgens de volkstel l ing van 31  december 1 900 Maldegem 
991 7 inwoners telde. 
* Maldegem 27 december. De hogere overheid liet weten dat er slechts financiële hulp was voor 
het bouwen van de kerk en n iet voor het gemeentehuis. De kosten voor de kerk werden geraamd 
op 350.000 frank. Jacob De Clerck werd opnieuw voor een jaar benoemd tot nachtwaker. 
* M iddelburg 31 december. De buurtspoorweg van Brugge naar Aardenburg kwam uitgebreid 
aan de orde. Men moest uitspraak doen over het ontwerp van het deel dat op Middelburgs 
grondgebied zou lopen. Het ontwerp werd unaniem goedgekeurd en er waren geen klachten 
van inwoners. Om de afwezigheid van raadsleden op de gemeenteraad wat te beperken, stel
de gemeenteraadslid lsisoor Gheeraert voor om slechts 'presentiegelden' te betalen aan de 
leden die effectief aanwezig waren op de vergaderingen. 
* Adegem 23 december. Daar de secretaris 'ziekelijk' was, werd hij vervangen door het jong
ste gemeenteraadslid Camiel De Wispelaere. Men nam zich voor 

.
de volgende belangrijke 

waterlopen te rein igen: de Beke (Dorp, nr. 40), de Onderdijkstraatbeke (nr. 2 1 )  en de 
Craailobeke (nr. 31 ). 



,aldegem die Loyale 

jaarboek VI van het Ambacht Maldegem 
een zeer succesvolle uitgave 

Zoals bekend was voor het jaarboek van het jaar 2000, het millenniumjaar, geopteerd voor de ver

taling van het werk van Madame de Lalaing, Maldegem la Loyale. Aanvankelijk bestond wel enige 

scepsis: zou de modale Maldegemnaar voor deze vertaling belangstel ling hebben? Eens de inteke

ningen begonnen te lopen, verdween die vrees als sneeuw voor de zon. De vertaling van dit belang

rijk historisch werk werd een echte topper: niet alleen de Maldegemnaren, maar ook velen van bui

ten Maldegem, zeker als ze de naam Maldegem, Van Maldeghem of een andere variant droegen, 

waren nieuwsgierig of ze niet op een of andere manier gerelateerd waren aan de adellijke tak. 

Jaarboek VI mocht naar inhoud en vorm gezien worden. Een doorwrochte vertaling door Marc 

Martens, een boeiende biografie van de dame in kwestie door Hugo Notteboom, het geheel rij

kelijk gemustreerd met een vloed van documenten. De stamboom was een nuttig toemaatje. 

Het gemeentehuis van Maldegem liep dan ook stampvol op zaterdagnamiddag 1 5  december 

2000, voor de voorstelling van het boek. Zelfs tientallen voor ons onbekende van Maldeg(h)ems 

kwamen naar Maldegem afgezakt. Walter Notteboom, Marc Martens en Hugo Notteboom leg

den voor een aandachtig gehoor nog maar eens uit hoe in het verlopen jaar de relaties met de 

von Maldeghems in Duitsland en de de Lalaings in Geraardsbergen opnieuw waren aange

knoopt. De bezoeken in Zandbergen en Niederstotzingen hadden een massa boeiend materiaal 

opgeleverd en heel wat raadsels opgelost. De belangstel l ing van de adellijke families om de visu 

met Maldegem kennis te maken was geprikkeld. Burgemeester De Roo voelde zich gesterkt in 

zijn overtuiging dat Salomon van Maldeghem, als stamvader van het roemrijk geslacht, terecht 

zijn plaats verdiende op de markt van Maldegem. 

Bezoek van de familie von Maldeghem 

Enige tijd later vertrok de officiële uitnodiging vanwege het gemeentebestuur naar de famil ie von 

Maldeghem in lgl ing om een bezoek te brengen aan Maldegem. 

Uitgerekend op 1 1  juli 2001 was het zover. Niet minder dan drie generaties von Maldeghem wer

den op het gemeentehuis verwelkomd. Aan de plechtige zitting ging de onthull ing vooraf van de 

stamboom in vier fotografische weergaven - de originelen hangen in het kasteel te lgling - in de 

hal van het gemeentehuis. De zitting die werd bijgewoond door allerlei genodigden, bestuursle
den van het Ambacht Maldegem en naamdragers Van Maldeghem, bood de heer Lucien Van 

Maldegem de gelegenheid om zijn boek voor te stellen "De adellijke familie Van Maldeghem in 
de geschiedenis van Vlaanderen en van Europa". 

Graaf Georg von Maldeghem dankte voor de hartelijke ontvangst en vond het een goede zaak 

dat de contacten met Maldegem hersteld waren. Door allerlei omstandigheden waren de von 

Maldeghems van Maldegem vervreemd geraakt. Tijdens de receptie kon nader kennis gemaakt 

worden met de adellijke gasten en ontsponnen zich levendige gesprekken . Dezelfde dag bezocht 
het gezelschap Reesinghe; de volgende dagen wachtte een gevuld programma met bezoek aan 
Maldegem en omgeving. 

W.N .  



Het aandachtige publiek tijdens de voorstelling van Maldegem die Loyale, het zesde jaarboek van het Ambacht 
Maldegem. 

Gravin Angela von Passavant, burgemeester De Roo, gravin Baete en haar echtgenoot graaf Georg von 
Maldeghem, graaf en gravin Carl von Maldeghem en hun kinderen, bij de onthulling van de adellijke stamboom 
in het gemeentehuis van Maldegem. 



De panelen met de stamboom van de familie von Maldeghem vanaf de Xle eeuw tot de XXe eeuw, worden druk 
gecommentarieerd. 

Het adellijk gezelschap voor het standbeeld van Salomon van Maldeghem op de Maldegemse markt in  gezel-
schap van de magistraat, genodigden en vele Van Maldeg(h)ems. 1 287 



Mgr. Leo De Kesel 
(1903 - 2001) 

Op zaterdag 1 1  augustus nam het bisdom Gent in een bomvolle St.-Baafskathedraal afscheid 

van zijn hulpbisschop Mgr. Leo De Kesel. Hij werd geboren in Adegem op 1 oktober 1 903 en 

overleed te Gent op 3 augustus 2001 , in de leeftijd van 97 jaar. 

Hij was de zoon van wijlen burgemeester August De Kesel en van Maria Rutsaert. Ook zijn broer 

Albert was burgemeester in Adegem. Gekend in de streek zijn ook zijn beide neven: Robert De 

Kesel, die de kerk van de parochie Oostveld in Eeklo bouwde en de norbertijn Omer De Kesel, 

stichter en bezieler van de Goede Pers van Averbode. 

Mgr. De Kesel heeft een lange en gevulde loopbaan achter de rug in dienst van de Kerk. Na zijn 
studietijd speelde zijn leven zich hoofdzakelijk af in het seminarie van Gent, in het bestuur van 

het bisdom en in de Sint-Baafskathedraal. H ij was professor aan het seminarie en werd er ook 

geestelijk directeur. Van 1 934 tot 1 950 was hij diocesaan proost van de K.S.A., een taak die hij 

met veel toewijding en vertrouwen in de jeugd op zich nam. Hij werd kanunnik van het Sint

Baafskapittel, lid van de bisschoppelijke raad en ten slotte deken van het kapittel van kanunni

ken. H ij werd assistent van bisschop Calewaert en later van diens opvolger mgr. Van Peteghem 

tijdens het Tweede Vaticaans Concil ie. Eind december 1 961 benoemd tot titulair bisschop van 

Synaüs en hulpbisschop van Gent, koos hij als wapenspreuk: " In eenvoud en zachtmoedigheid". 

Zo hebben velen hem gekend bij de uitvoering van de taken die hij te vervullen kreeg . 

In de parochies van het Meetjesland was hij geregeld aanwezig bij allerlei plechtigheden en 

kwam hij het Vormsel toedienen. Toen hij op zijn 86ste met pensioen ging, betekende dit zeker 

geen stil zitten. Hij legde gemakkelijk contacten en werd ook graag benaderd. In de Gentse 

kathedraal vond hij een nieuw apostolaat: hij gaf de bezoekers uitleg over het gebouw en voor

al over het beroemde Lam Gods. Langs deze weg legde hij contacten, die vaak in brieven en 
gesprekken werd voortgezet. 

Adegem had een apart plaatsje in zijn hart. Adegemse mensen mochten hem altijd en overal 

aanspreken, zij vonden een gewil l ig gehoor. Hij was ook zeer geïnteresseerd in het verleden van 

Adegem, Maldegem, het Meetjesland, en geabonneerd op alle heemkundige publ icaties, die hij 

vol belangstell ing doornam. Meermalen ontving het Ambacht Maldegem een briefje met een blijk 
van waardering voor het gepresteerde werk. 

Mgr. De Kesel woekerde met zijn talenten, kreeg hoge ambten en verantwoordelijkheden en liet 
zich 'verteren voor het huis van de Heer'. Moge hij rusten in vrede. 

W.N. 



mkundige kring v. z.w 

het Ambacht Maldegem 

Men wordt l id van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem door het aanschaffen van het 

jaarboek van het lopende jaar. 

H iervoor kan men zich wenden tot het bestuur: 

De voorzitter: 

De secretaris: 

Bestuursleden: 

Redactieleden: 

Lokaal en archief: 

Dienstverlening: 

Walter Notteboom, Noord straat 1 96, 9990 Maldegem (tel. 050. 71 3025) 

Etienne Dauwels, Strobrugge 1 7, 9990 Maldegem (050.71 6381 )  

Maldegem 

Kleit 

Donk 

Adegem 

Middelburg 

Merksem 

Jacques De Bruyckere, Stationsstraat 1 6  

Paul De Coninck, Zuidzandstraat 26 

Rita De Meester, Kleine Katsweg 34D 

Marc De Schinkel, Bloemestraat 1 

Georges De Vogelaere, Strobrugge 5 

Hendrik Van de Rostyne, Oude Gentweg 7 

Jeroom Van Maldeghem, Kleitkalseide 1 45 

Paul De Ceuninck, Brezendedreef 9 

Marnix Van de Kerckhove, Dr. Herrebautlaan 1 2  

Jozef De Baets, Molenstraat 1 7  

Jozef Dobbelaere, Weide 4 

Marc Maeyens, Oude Weg 48 

Hugo Notteboom, Prins Boudewijnlaan 9b 

Robert Van Vooren, Staatsbaan 29 

Marc Martens, Schorreweg 1 5  

Gi lbert De Lille, Maantjessteenweg 1 06 

Paul De Ceuninck, Paul De Coninck, Georges De Vogelaere, 

Rita De Meester, Jozef Dobbelaere, Marc Martens, Hugo Notteboom, 

Walter Notteboom, Jeroom Van Maldeghem. 

zijn gevestigd Oud-gemeentehuis, 

Adegem-Dorp 28, 9991 Adegem. 

in samenwerking met WF Meetjesland wordt elke derde 

woensdag om 20 u. in dit lokaal een werkbijeenkomst 

voor stamboomonderzoek ingericht. 

Nog beschikbare heemkundige uitgaven: 

Het Parochiale Leven in  Adegem, Maldegem, Middelburg. 280 pag. ,  400 foto's: € 24,80. 

In Flanders Fields, historiek van het Canadese Kerkhof, 1 20 p., vele foto's, € 1 9,80. 

H. Van de Rostyne en Hugo Notteboom: Leven en werk van mevr. Courtmans: € 9,90. 
Jaarboek 111 (1 997): € 1 4,80. 

Jaarboek IV (1 998): € 1 4,80. 
Jaarboek VI (2000): € 1 7,30. (Maldeghem die Loyale) . •  

Jaarboek V I I  (2001 ) :  € 1 7,30. 
Te bekomen bij de voorzitter of secretaris, of door storting op 

rekening. 979-9593939-62 van Ambacht Maldegem, Maldegem. 



Walter Notteboom, voorzitter 
Woord vooraf 

Z.E.H. Deken Stefaan De Paepe 
Woord vooraf 

Ir. architect Eric Verstraete 
De restauratie van de St.-Barbarakerk, geschiedenis van een dossier 

Lic. Marc Martens 
Bouwgeschiedenis van de St.-Barbarakerk 

Klokken in de kerk van Maldegem 
H et kerkplein 

feroom Van Maldeghem 
I nterieur, aankleding en meubilair van d e  Sint-Barbarakerk 

Paul De Ceuninck 
Het pri l le begin en de verdere ontwikkeling van de parochie Donk 

Paul De Con inck 
Bestrijding van besmettelijke veeziekten in de XVl l le  eeuw 

Jozef Dobbelaere en Walter Notteboom 
Het gebeurde 1 00 jaar geleden in 1 900,  in 1 90 1  

Walter Notteboom 
Kroniek 

I ntekenaars 

Inhoud 

Colofon 

Herkomst van de foto's: 

4 

6 

7 

1 3  

68 

75 

83 

1 45 

269 

277 

285 

289 

295 

296 

Noël Ryheul, met technische assistentie van Marc Van Hecke: p.  2,  48, 61 , 80, 82, 99, 1 01 ,  1 20, 
1 21 ,  1 23, 1 24, 1 25, 1 26, 1 27,  1 28, 1 31 ,  1 32,  1 33, 1 35, 1 36, 1 37, 1 39, 1 40, 1 44, 264, 265, 268 

Aletta Rambaut: p. 86, 97, 1 07, 1 08, 1 1 0  
lrené De Baets (t): p .  87, 88, 92 , 1 1 3 ,  1 1 4, 1 1 5, 1 1 8  

Walter Notteboom: p. 1 2, 1 6, 21 , 22, 29, 49, 71 , 74, 77, 78, 91 ,  1 1 7, 1 56, 1 60, 1 74, 1 77, 286, 287 

Marc Martens: p. 24, 25, 28; tekeningen p. 34, 35 
Jeroom Van Maldeghem: p. 1 04, 1 05 
Piet Quataert: p. 1 2  
Eric Verstraete: p .  67 
S. Van Canneyt: p. 287 
Kerkarchief Maldegem: p. 38, 72 
Archief Ambacht Maldegem: p .  40, 1 03, 1 57 
Gemeentearchief Maldegem: p. 50, 57, 59, 60 
K.1.K., Brussel: p. 52, 95 l 295 


